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APRESENTAÇÃO 

As mudanças nas orientações políticas do pais e dos processos de gestão ambiental 

no Brasil tem demandado um esforço dos pesquisadores, educadores ambientais e 

gestores públicos no sentido de compreender as transformações, refletir sobre os 

caminhos possíveis e debater estratégias para que a EA cumpra seus objetivos. Com 

objetivo de contribuir com esse debate, nesta segunda edição do Encontro Capixaba 

de Pesquisa em Educação Ambiental o tema escolhido foi "(Re)pensando as 

políticas públicas em educação ambiental".  

O Evento foi realizado no período de 23 a 25 de setembro de 2020 e ocorreu de forma 

remota em função dos impedimentos impostos pela pandemia da COVID-19. Mesmo 

assim, foi feito um esforço da Comissão organizadora para que a programação prevista 

no formato presencial fosse preservada. Registrou-se a participação de um público 

diversificado (pesquisadores, gestores públicos e privados, estudantes, professores da 

educação básica, representantes de ONGs, servidores de Unidades de Conservação, 

etc.) com representantes de todos os estados brasileiros.  

Para os debates nas mesas redondas o II ECPEA reuniu profissionais de referência 

nacional e internacional, tanto no campo da pesquisa quanto da gestão de políticas 

públicas em EA para trocar experiências com os grupos locais. Quanto à submissão de 

trabalhos, foram recebidos 35 resumos expandidos, entre relatos de experiências e 

resultados de pesquisa, dos quais 26 foram selecionados para publicação nos anais.  

O II ECPEA foi coordenado pelo Laboratório de Educação Ambiental da UFES, Campus 

São Mateus e contou com o apoio do Metrado Profissional em Ensino de Biologia em 
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Rede Nacional – PROFBIO e da Gerência de Educação Ambiental do Instituto Estadual 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (GEA/IEMA).  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Toda a programação desenvolvida durante o II ECPEA está apresentada na página do 

evento na internet (www.ecpea.com.br) bem como os vídeos das apresentações estão 

disponíveis no seguinte endereço:  

https://www.youtube.com/channel/UCHh_Jd02cbMSO0FdC0CVJNQ 

 

TRABALHOS SELECIONADOS 
 
 

1 A FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOAMBIENTAL NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DA PLANICIE 
COSTEIRA DO RIO DOCE 
Mariana Rito Bitencourt; Pedro Emanuel Silva Pinto; Flora Zauli Novaes; 
Marcos C. Teixeira  

 
2 ABORDAGEM CURRICULAR TEMÁTICA: UMA OFICINA DE REPELENTE 

À BASE DE CITRONELA  
Ludmila Lessa Lorenzoni; Maria das Graças Ferreira Lobino 
 

3 ABORDANDO A SEXUALIDADE ATRAVÉS DO SISTEMA REPRODUTOR 
DAS PLANTAS: UMA OFICINA SOB O ENFOQUE CTS/CTSA 
Fernanda Santana Santos; Franciely Lorenzon Carvalho; Maria das Graças 
Ferreira Lobino 
 

4 AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PROCESSOS DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Raphaela Martins de Carvalho; Monalisa Rezende da Silva Bezerra; Marcos 
da Cunha Teixeira 

http://www.ecpea.com.br/
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5 CIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE DA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA NO 

SERTÃO BAIANO 
Mateus Matos Ferreira; Maria Izabel Souza Leal; José Rafael dos Santos 
 

6 CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
Carolina de Farias Brandão; Jasmyn Tognere; Matheus de Jesus Amorim; 
Victoria Ribeiro da Silva; Paula Torres Martins; Alice de Pinho Romualdo; 
Raphaela Martins de Carvalho; Christie Carvalho Trancoso Vieira Zon; Laura 
Marina Pinotti; Rogério Oliveira Faleiros 
 

7 DILEMAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A IMPORTÂNCIA DA 
INSERÇÃO DO AMBIENTE NA ABORDAGEM CTS/CTSA 
Franciely Lorenzon Carvalho; Fernanda Santana Santos; Maria das Graças 
Ferreira Lobino 
 

8 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA: CONEXÃO DE 
SABERES EM ESCOLAS RURAIS 
Andressa Lemos Fernandes; Guilhermo Modenese Recla; Ivan Oliveira Lima; 
Maurício Trugillo 
 

9 FEITO A MÃOS: CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS EM TRABALHO, 
CULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FEIRA ECO ARTE NA PRAÇA 
Pedro Sergio da Silveira; Melissa Ferreira Ramos; Maria José Correa de 
Souza; Lucas Lopes da Silva; Soelen da Silva Ramos 
 

10 I ENCONTRO CAPIXABA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Marcos C. Teixeira; Diógina Barata; Cecília Elias Calenzani; Bianca Bis; 
Douglas Marcelino; Aline Barbosa; Ana Flávia Santos Souza; Bianca Bis; 
Douglas Marcelino; Fabiane Fonseca Ribeiro Vasconcelos; Jasminne Lóis 
Soares Silva; João de Deus; Kamila.J. Souza; Karen D. Tessarolo; Lainny 
Avelar Ramos; Luena de Oliveira da Conceição; Priscila Macieira; Paloma Nair 
Gomes Batista 
 

11 IMPLICAÇÕES DO PDDE ESCOLA SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA 
Fernanda Rezende 
 

12 INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PROJETOS DE 
MONITORAMENTO DE TARTARUGAS MARINHAS 
Joice de Souza Soares; Fernanda Lopes Teixeira; Kelly Bonach 
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13 MICROLIXEIRAS E ARTE - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A 
EXISTÊNCIA DO MICROLIXO NOS AMBIENTES NATURAIS DE VILA 
VELHA -VERÃO/2020 
Flávia Rodrigues Maciel; Manuela Bernardes Batista 
 

14 O OLHAR DO PROFESSOR PARA O CURRÍCULO LOCAL: AS 
CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Vilma Rodrigues da Silva Aguiar; Luan Ericlis Damazio da Silva; Juliomar de 
Jesus Cruz; Diógina Barata; Marcos da Cunha Teixeira 
 

15 O PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL LOCAL SOB O OLHAR DOS 
ESTUDANTES DA VILA DE ITAÚNAS-ES: SUBSÍDIOS A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA 
Verônica Silva Cardoso; Geysa Mota dos Santos; Marcos da Cunha Teixeira 
 

16 O QUE SÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO?  (RE)SIGNIFICAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR 
Joene Alves Pereira; Marcos da Cunha Teixeira 
 

17 O TERRÁRIO COMO ARTEFATO PARA DISCUTIR A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO 
Eliane Lopes de Souza; Maria das Graças Ferreira Lobino; Vilma Reis Terra; 
Antonio Donizete Scarbi; Jocimara Patrícia Santos 
 

18 PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE EDUCANDOS ATENDIDOS PELO 
CENTRO SOCIOCULTURAL ARAÇÁ DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES 
Juliomar de Jesus Cruz; Vilma Rodrigues da Silva Aguia; Luan Ericlis Damazio 
da Silva; Marilena Cordeiro Fernandes de Jesus; Diógina Barata; Marcos da 
Cunha Teixeira 
 

19 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: MIGRANTES 
CLIMÁTICOS EM PERSPECTIVA 
Roberta Moraes Simione; Denize Aparecida Rodrigues de Amorim; Michèle 
Sato 
 

20 POLUIÇÃO DO AR DA GRANDE VITÓRIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 
UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM TEMÁTICA NA  
FÍSICA TÉRMICA SOB ENFOQUE CTS/CTSA 
Evelyn de Oliveira Vieira da Silva; Maria das Graças Ferreira Lobino; Marcelo 
Esteves de Andrade 
 

21 PROJETO COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE: CONSTRUINDO POLÍTICA 
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CRUZ DAS ALMAS-BA 
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Tamires Pereira Passos da Cunha dos Santos; Thais Queiroz Oliveira; Marcela 
da Conceição Costa; Mikaele Silva Santos; Renato de Almeida 
 

22 PROJETO COMUNIDADE PARTICIPATIVA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
DECOLONIAL NA PLANÍCIE QUATERNÁRIA DO RIO DOCE – ESPÍRITO 
SANTO 
Flora Zauli Novaes; Poliana Domingos Mariano; Romulo de Araújo Primo; 
Marcos da Cunha Teixeira 
 

23 PROPOSTA INTREGADORA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CTS NO 
ENSINO INFANTIL A PARTIR DA TEMÁTICA DA PLANTAÇÃO DE FEIJÃO 
Kariele Coutinho Melado; Maria das Graças Ferreira Lobino 
 

24 SALA VERDE KIDS: EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 
ITABAIANA/SE 
Mateus Matos Ferreira; Marcos Vinícius Meiado 
 

25 TENDÊNCIAS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DOS 
CONDUTORES DO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS 
Lady Diana Souto Campos de São José; Verônica Silva Cardoso; Tarciley 
Gonçalves de São José; Welds Duarte Oliveira; Marcos da Cunha Teixeira 
 

26 VOLUNTARIADO DO CENTRO TAMAR/ICMBio EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: O QUE MUDOU? 
Fernanda Lopes Teixeira; Joice de Souza Soares; Kelly Bonach 
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A FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIOAMBIENTAL NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

PLANICIE COSTEIRA DO RIO DOCE 
 

Mariana Rito Bitencourt1 

Pedro Emanuel Silva Pinto2 

Flora Zauli Novaes3 

Marcos C. Teixeira4 

 

 

Contexto 

 

Com o agravamento da degradação ambiental a natureza adquire cada vez mais uma 

posição de destaque nas agendas governamentais e, por isso, o conhecimento técnico-científico 

desempenha uma função decisiva na tomada de decisões. Dessa forma, as pessoas que não acessam 

esses conhecimentos são excluídas da possibilidade de participarem dos das decisões dos 

processos que interferem em suas vidas. Nesse sentido, a centralidade da problemática ambiental 

torna-se passível de manipulação política (JACOBI, 2005). Assim, entende-se que os 

conhecimentos sobre os aspectos históricos, sociais e ecológicos em interação com os saberes 

tradicionais são de extrema relevância para o fortalecimento das lutas das comunidades pelos seus 

direitos e na defesa de seus territórios. 

O Projeto Comunidade Participativa tem como objetivo atuar na formação socioambiental de 

moradores das comunidades tradicionais da Planície Costeira do Rio Doce (PCRD) no Norte do 

Espírito Santo para que possam ser protagonistas nos espaços de decisão. Dentre as ações de 

formação desenvolvidas pelo Projeto Comunidade Participativa destaca-se a realização do curso 

“Agentes de desenvolvimento socioambiental”. Para isso, mobilizamos especialistas em diferentes 

áreas do conhecimento e várias lideranças comunitárias. O curso teve como público-alvo 30 

estudantes do ensino médio moradores de 6 comunidades parceiras do projeto (quadro 1).  

 
 Quadro 1. Distribuição das Comunidades participantes do Projeto Comunidade Participativa 

Setor  Município Comunidade 

 

Comunidades quilombolas 

Jaguaré Palmito 

Conceição da Barra Santana 

Linharinho 

 

Comunidades pesqueiras 

 

São Mateus 

Barra Nova Norte 

Barra Nova Sul 

Campo Grande de Barra Nova 

 

  

                                                 
1 Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo - Campus 

São Mateus, camargorimari@gmail.com; 
2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Espírito Santo - Campus 

São Mateus; 
3 Licenciada em Biologia e Mestranda do Programa de Ensino na Educação Básica, Universidade Federal do Espírito 

Santo - Campus São Mateus, Coordenadora de Campo do Projeto Comunidade Participativa; 
4 Doutor em Entomologia/Ecologia pela Universidade Federal de Viçosa, Professor da Universidade Federal do 

Espírito Santo – Campus São Mateus, Coordenador do Laboratório de Educação Ambiental, 

marcosteixeiraufes@gmail.com. 

mailto:camargorimari@gmail.com
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Desenvolvimento da experiência 

 

  O curso foi oferecido pelo Laboratório de Educação ambiental do Centro Universitário 

Norte do Espírito Santo da UFES, com uma carga horária de 140 horas, sendo dividido em 2 etapas 

de 70 horas cada. A primeira etapa visou fornecer conhecimentos sobre os processos 

socioambientais que caracterizam a PCRD. Ao finalizar essa etapa com aproveitamento de 70% 

nas avaliações bem como de frequência em 75% das aulas, o estudante recebeu um certificado de 

conclusão do curso “Aspectos socioambientais da Planície Costeira do Rio Doce”. Nesta etapa 

todos os 30 estudantes finalizaram o curso. Além das aulas expositivas, o processo de ensino teve 

como referência a oferta de atividades interativas diretamente nos ambientes naturais da Planície 

Costeira do Rio Doce. Assim, os jovens foram guiados por especialistas aos diversos ecossistemas 

da Região onde tiveram a oportunidade de ampliarem seus conhecimentos. Além disso, os 

professores do curso buscaram envolver os jovens em dinâmicas de grupo e atividades de 

aprendizagem com uso de tecnologias da informação. O conteúdo programático da primeira etapa 

constou dos seguintes temas: Aspectos geomorfológicos da PCRD, biodiversidade da PCRD, 

aspectos socio-históricos e culturais da PCRD.  

A segunda etapa abordou os aspectos políticos e administrativos que impactam a Planície Costeira 

do Rio Doce. Além disso, forneceu conhecimentos teóricos e práticos sobre métodos e técnicas 

utilizadas na elaboração e execução de projetos socioambientais. O conteúdo programático da 

segunda etapa do curso constou dos seguintes temas: Organização político-administrativa do 

Estado; Gestão ambiental pública; Metodologias participativas em projetos socioambientais:  

Fundamentos teóricos e práticos. Ao cumprir a carga horária mínima de 75% e aproveitamento de 

70% nas avaliações dessa etapa 17 estudantes adquiriram o direito de se candidatar a uma vaga de 

estagiário para atuar na última etapa do Projeto Comunidade Participativa, que consistiu no 

monitoramento socioambiental participativo.  

 

 
Figura 1. A – Alunos do curso Agentes de desenvolvimento socioambiental durante aula de campo. B - Estudantes 

da Comunidade de Palmito finalistas do curso. 

Análise da experiência 

Toda atividade de formação pautada em uma perspectiva crítica apresenta intenção no 

fazer educacional (FREIRE, 1996). Diante disso, tornou-se necessário a busca por indicadores 

qualitativos que evidenciassem de que forma o curso e a vivência dos estudantes no projeto 

contribuíram para o desenvolvimento dos princípios e valores que identificam a vida comunitária. 

Esses indicadores foram colhidos por meio da aplicação de questionários aos estudantes finalistas 

do curso cujas respostas foram analisadas e utilizadas para a produção de um texto a partir da 

técnica do discurso do sujeito coletivo do qual se apresenta alguns fragmentos a seguir: 

 
“Na minha opinião, as contribuições do projeto não foram apenas na parte estrutural das comunidades, 

mas, também, no despertar da população para melhorias e busca de novas oportunidades. Isso me 
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possibilitou conhecer a minha própria história, que por muito tempo foi mascarada e nos foi passada de 

forma distorcida. Com isso, evolui muito, me tornei uma pessoa mais voltada as causas as causas sociais, 

me tornei mais questionadora. Me aprofundei mais sobre o lugar onde vivo. Queremos ajudar, 

compartilhando esses conhecimentos que adquirimos no curso [...]. O projeto nos acrescentou valores, 

e nos tornou mais humanos e mais sensíveis as necessidades do próximo. [...]. 

A partir do projeto aprendemos a estabelecer relações entre os problemas de nossas comunidades e 

aqueles de escalas maiores. [...], agora, conseguimos entender que essa pandemia não é apenas mais um 

caso de saúde, mas uma questão socioambiental de escala mundial que alterou drasticamente o 

funcionamento da vida das famílias de nossas comunidades. Entre os temas mais relevantes [...] sobre 

as questões ambientais de nossa região, os modos de vida e os direitos das comunidades tradicionais[...].  

Pudemos compreender a formação geomofológica da Planície Costeira do Rio Doce, vimos que o 

ambiente do terciário, onde o solo é mais argiloso, é mais antigo que os terrenos do ambiente de 

quaternário, onde estão as restingas, manguezais e alagados e o solo é arenoso.  

Aprendemos sobre o funcionamento dos ecossistemas costeiros do Norte do Espírito Santo, bem como, 

os impactos das atividades produtivas sobre eles. Partir das aulas teóricas e práticas pude ter um olhar 

menos naturalista e mais socioambiental da natureza, mostrando a importância da preservação e do 

monitoramento da fauna e da flora em nossas comunidades, pois isso implica na nossa sobrevivência. 

[...] Além disso, os temas abordados o curso contribuíram consideravelmente para a melhoria de nosso 

desempenho na escola, especialmente nas disciplinas de história, geografia, sociologia, filosofia, 

biologia e química. [...] como a política faz parte de nossas vidas e como é importante discutir sobre ela 

e o empoderamento feminino e mulheres na política. Nesse sentido, o projeto influenciou no nosso 

crescimento como cidadãos de deveres e que vão atrás dos seus direitos”.  

 

Nota-se, nos discursos dos jovens participantes do curso um claro encantamento com os 

conhecimentos socio-históricos sobre o contexto de suas comunidades, resultados que corroboram 

as afirmações de Gohn (1997) sobre a importância do capital social gerado a partir da 

autoconfiança, frutos, por sua vez, da participação na vida comunitária. A autora defende que o 

capital social é o ingrediente necessário para a produção das forças emancipatórias responsáveis 

pelas mudanças e transformação social, pois gera solidariedade e coesão social.  

 

Considerações finais 

 

A partir da análise do discurso coletivo dos jovens alunos do curso podemos afirmar que a 

experiência permitiu o desenvolvimento de um olhar diferenciado sobre seu território, pois suas 

narrativas são carregadas tanto de elementos técnico-científicos quanto daqueles que caracterizam 

a identidade com a cultura e o lugar. Diante disso, vislumbrando um cenário de médio prazo, 

espera-se que esses jovens se envolvam com as questões de suas comunidades e se constituam 

lideranças com olhares técnicos, conhecedores dos aspectos socioambientais do território. Em um 

cenário de longo prazo, aposta-se que esses jovens estarão capacitados a atuarem de forma 

integrada a outros fóruns de discussão sobre questões socioambientais já existentes no território 

da Planície Costeira do Rio Doce e seu entorno. 

Agradecimentos: o Projeto Comunidade Participativa é patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental.  
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 ABORDAGEM CURRICULAR TEMÁTICA: UMA OFICINA DE 

REPELENTE À BASE DE CITRONELA 

 

Ludmila Lessa Lorenzoni
1
 

Maria das Graças Ferreira Lobino
2
 

 

 

O trabalho em epígrafe refere-se a um relato de experiência teórico/prático vivenciado com 

turmas do 5º ano, professoras regentes, pedagogas e um membro da comunidade da escola 

municipal de Vitória/ES situada no bairro Joana D’arc onde o Movimento Joana D’arc em 

Foco exerce um relativo protagonismo na referida escola, razão pela qual demandaram uma 

horta escolar, cognominada de laboratório vivo como artefato pedagógico. Esse espaço tem 

potencializado interesses e curiosidades das crianças em processos de alfabetização científica 

sustentáveis. Nesse contexto, o processo de intervenção pedagógica ocorreu em 2019, no 

âmbito do projeto de Extensão-Cefor /Ifes intitulado “Currículo por abordagem temática: a 

horta como artefato pedagógico na perspectiva da sustentabilidade”. O referido curso se 

inseriu no âmbito das pesquisas do Programa Educimat/Ifes. Este trabalho foi realizado pela 

mestranda Ludmila Lessa Lorenzoni Vaccari, do Educimat/Cefor/Cepeas, sob orientação da 

profª Drª Maria das Graças Ferreira Lobino, do Ifes/Educimat/Cefor/Cepeas. Para tanto, 

propusemos práticas pedagógicas orientadas pela abordagem temática freireana cuja 

metodologia de ensino científico se alicerça nos Três Momentos Pedagógicos (3MP) a saber: 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento, à luz de 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018). Nesse relato, destacaremos uma oficina temática 

intitulada “Produção de Repelente à Base de Citronela”, oriunda de uma das aulas de campo 

realizadas com os educandos na horta/laboratório vivo. Naquele contexto, a iniciativa 

investigativa partiu das crianças, ao observarem o crescimento das espécies vegetais e as 

identificarem com nomes e seus usos, auxiliados pelo educador popular e voluntário da 

comunidade, o sr. Edmar Muniz Costa, constataram duas espécies diferentes como sendo 

iguais. No caso, se tratava do capim cidreira (Cymbopogon citratus) e o capim citronela 

(Cymbopogon nardus). Por meio de um processo investigativo, propusemos que as dúvidas 

quanto às características das plantas fossem identificadas, nesse primeiro momento, com base 

nas experiências sensoriais, empíricas. Sendo assim, observarem a largura das folhas, a cor de 

cada uma e o cheiro exalado por elas, identificando semelhanças, como também diferenças 

entre elas. Ao reconhecerem as duas plantas pelos cheiros que se diferiam, destacarem a 

citronela como sendo uma “planta que espanta mosquitos”, evidenciaram que os ambientes 

onde estudam e residem estão infestados de mosquitos, os incomodando muito. Um deles 

sugeriu produzir um repelente natural, tendo em vista, a planta citronela, ser de conhecimento 

e uso dos estudantes e de conhecimento de toda a comunidade, decidimos coletivamente, 

investigar a referida espécie. Diante disso, anunciamos que iríamos planejar uma oficina para 

produzir o repelente. Observamos que a partir das questões relacionadas à realidade vivida, se 

instaurou o que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018) indicam como o 1º momento 

pedagógico com a Problematização. O 2º e o 3º momentos pedagógicos, podem também 
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ocorrer simultaneamente, na Organização, na produção e Aplicação do conhecimento, 

segundo Lobino (2007). Desse modo, com a problematização iniciada, organizamos o 

conhecimento, tendo como objetivo investigar de onde vinham os cheiros das plantas, uma 

vez que era uma das características que os estudantes reconheceram diferença marcante entre 

as duas espécies. Antes da oficina para produção de repelentes, tematizamos a questão dos 

cheiros a partir de uma aula sobre fotossíntese, com a participação da professora de Química 

Vilma Reis Terra do Educimat/Ifes. Ao explicar sobre o fenômeno da fotossíntese, as crianças 

aprenderam que, no caso do capim citronela, um dos seus princípios ativos presentes na planta 

é o “citronelal”, substância potente em espantar os seus predadores. Dessa forma, ao 

estudarem a fotossíntese foi desvelado, através do conhecimento científico escolar, como as 

plantas produzem o “princípio ativo” e como eles são indispensáveis para a sua sobrevivência. 

Destacamos que, ao constatarem que os cheiros distintos das plantas eram explicados pelos 

princípios ativos que elas elaboram pelo processo físico-químico da fotossíntese e que, desse 

modo, cada planta ali cultivada produzia substâncias com cheiros e funções diferentes, 

começaram a sugerir novas hipóteses acerca das diferenças e semelhanças entre as duas 

espécies, anteriormente questionadas ou aceitas como sendo iguais. A partir desses conceitos 

trabalhados, iniciamos a produção dos repelentes, incorporando outros novos conceitos 

científicos, tais como: medidas e grandezas através da determinação da quantidade dos 

ingredientes (álcool, água, folhas); substâncias voláteis; produção de textos com diferentes 

tipologias textuais, dos descritivos aos argumentativos; reconhecimento das espécies vegetais; 

polinização; solo e cultivo, sustentabilidade; lixo; consumo; história de urbanização do bairro. 

Destacamos ainda que durante todo o processo de intervenção pedagógica, os estudantes 

realizaram registros escritos em seus diários de bordo, anotando observações, testando e 

justificando as hipóteses levantadas. O terceiro momento pedagógico, traduzido como, 

“Aplicação do conhecimento”, resultou na culminância dos trabalhos. Organizamos um 

encontro com as avós, denominado “Chá das avós”, para que eles apresentassem suas 

produções e conceitos científicos e populares durante a oficina. Nesse evento, a escola 

convidou a médica Henriqueta Sacramento, coordenadora do Programa de Fitoterapia da 

Secretaria Municipal de saúde que dialogou com os presentes, potencializado a troca de 

saberes, da saúde, populares, escolares. O encontro propiciou a reflexão sobre as 

problematizações iniciais, tais como, o lixo, infestação de mosquitos e diferenças e 

semelhanças entre duas espécies vegetais. Nesse momento, demostraram terem apreendidos 

conceitos que os levaram a inferirem no contexto local, análises críticas, ao destacarem a 

questão do despejo do lixo, pela população, em locais impróprios, ressaltando que , não só o 

descarte do lixo era um problema, mas, sobretudo, a quantidade produzido em excesso, 

decorrente da sociedade consumista que vivemos. Registramos que em todo o processo de 

intervenção pedagógica tratamos a educação ambiental crítica, como viés transdisciplinar, na 

medida em que objetivamos produzir conceitos científicos contextualizados às questões 

socioambientais da vida cotidiana. Consideramos que a experiência pedagógica, objetivada a 

um ensino de Ciências trans/interdisciplinar, resultou na alfabetização científica dos 

estudantes, fundamentando-se no escopo da abordagem curricular temática, relacionando 

assim, o ensino científico às questões teórico/prático do presente cotidiano dos estudantes. Por 

fim, podemos inferir nesta prática pedagógica, segundo Loureiro (2019), o desenvolvimento 

da educação ambiental atrelado às questões da vida. Consideramos, portanto, que a horta 

escolar, aproximou os conceitos científicos e populares às questões sócio-ambiental que 

vivemos, sugerindo Lobino (2007), a inserção do ensino de Ciências, a uma “volta às raízes”. 
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ABORDANDO A SEXUALIDADE ATRAVÉS DO SISTEMA 
REPRODUTOR DAS PLANTAS: UMA OFICINA SOB O ENFOQUE 

É notório que diversos dilemas operam no campo da educação básica com relação à 
introdução de temáticas consideradas um “tabu”, dentre elas, destaca
“sexualidade” em sala de aula. Dessarte, o ambiente escolar não é o único 
humana, entretanto, esses temas muitas vezes não são trabalhados nos ambientes familiares, o 
que gera certa defasagem de conhecimento e conscientização acerca do tema. Assim, essa 
lacuna revela a necessidade da implementação de temas conflituosos em âm
possibilitando o exercício da cidadania, discutindo questões socioambientais, debatendo sobre 
diversidade e direitos do homem, dando acesso a uma Educação Ambiental, já que “o cerne 
da Educação Ambiental é a problematização da realidade, de v
comportamentos em práticas dialógicas” (LOUREIRO, 2012. p.

Nesse sentido, para o trabalho com temas polêmicos, notadamente a sexualidade, a 
introdução de atividades que 
articuladas e dinâmicas, segundo Figueiredo (2006), torna
fortalecimento da aprendizagem processual, que potencializa a socialização dos saberes. Além 
disso, introduzir a temática por meio da abordagem
Ambiente - CTS/CTSA, gera a devida alfabetização científica, contextualizando
problematizadora e consciente, o que também preconiza a Educação Ambiental Crítica. Nessa 
perspectiva, Chassot (2003) afirma que não se deve projetar propostas de e
essas abranjam aspectos sociais e tecnológicos. Para tanto, os processos educativos devem ser 
integradores. 

Dado o exposto, a ação aqui relatada busca discutir e explicar de maneira lúdica a 
sexualidade, valendo-se do conhecimento 
humano, o sistema reprodutor das plantas, e outras relações com a sociedade, como o 
processo de mudanças da ciência e da sociedade ao longo dos tempos. 

Mediante esse cenário, 
uma oficina desenvolvida pelas autoras e apresentada no âmbito da formação de professores, 
para 17 alunos, dentre eles, docentes da rede pública e estadual do ES, promovida por meio da 
Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Educa
Laboratório Vivo - CEFOR/IFES, intitulada "As flores e seus encantos", que tem por 
premissa a promoção da Educação Ambiental. Cumpre também ressaltar que esse projeto se 
deu a partir da necessidade de instrumentaliza
sejam atuais, socioambientais, contextualizadas e geradoras de conhecimento. 
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ABORDANDO A SEXUALIDADE ATRAVÉS DO SISTEMA 
REPRODUTOR DAS PLANTAS: UMA OFICINA SOB O ENFOQUE 
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Fernanda Santana Santos
Franciely Lorenzon Carvalho

Maria das Graças Ferreira Lobino

É notório que diversos dilemas operam no campo da educação básica com relação à 
introdução de temáticas consideradas um “tabu”, dentre elas, destaca
“sexualidade” em sala de aula. Dessarte, o ambiente escolar não é o único 
humana, entretanto, esses temas muitas vezes não são trabalhados nos ambientes familiares, o 
que gera certa defasagem de conhecimento e conscientização acerca do tema. Assim, essa 
lacuna revela a necessidade da implementação de temas conflituosos em âm
possibilitando o exercício da cidadania, discutindo questões socioambientais, debatendo sobre 
diversidade e direitos do homem, dando acesso a uma Educação Ambiental, já que “o cerne 

mbiental é a problematização da realidade, de v
comportamentos em práticas dialógicas” (LOUREIRO, 2012. p. 90).  

Nesse sentido, para o trabalho com temas polêmicos, notadamente a sexualidade, a 
introdução de atividades que se desenvolvam de forma colaborativa, não hierarquizadas, 

culadas e dinâmicas, segundo Figueiredo (2006), torna-se uma estratégia para o 
fortalecimento da aprendizagem processual, que potencializa a socialização dos saberes. Além 
disso, introduzir a temática por meio da abordagem da Ciência, Tecnologia, Sociedade

CTS/CTSA, gera a devida alfabetização científica, contextualizando
problematizadora e consciente, o que também preconiza a Educação Ambiental Crítica. Nessa 
perspectiva, Chassot (2003) afirma que não se deve projetar propostas de e
essas abranjam aspectos sociais e tecnológicos. Para tanto, os processos educativos devem ser 

Dado o exposto, a ação aqui relatada busca discutir e explicar de maneira lúdica a 
se do conhecimento investigativo para explorar as relações de flor e ser 

humano, o sistema reprodutor das plantas, e outras relações com a sociedade, como o 
processo de mudanças da ciência e da sociedade ao longo dos tempos.  

esse cenário, o presente relato de experiência tem por objetivo divulgar 
uma oficina desenvolvida pelas autoras e apresentada no âmbito da formação de professores, 
para 17 alunos, dentre eles, docentes da rede pública e estadual do ES, promovida por meio da 

Graduação Aperfeiçoamento em Educação e Ciências Sustentáveis a partir do 
CEFOR/IFES, intitulada "As flores e seus encantos", que tem por 

premissa a promoção da Educação Ambiental. Cumpre também ressaltar que esse projeto se 
deu a partir da necessidade de instrumentalizar professores para desenvolverem práticas que 
sejam atuais, socioambientais, contextualizadas e geradoras de conhecimento. 
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É notório que diversos dilemas operam no campo da educação básica com relação à 
introdução de temáticas consideradas um “tabu”, dentre elas, destaca-se a abordagem da 
“sexualidade” em sala de aula. Dessarte, o ambiente escolar não é o único lócus da formação 
humana, entretanto, esses temas muitas vezes não são trabalhados nos ambientes familiares, o 
que gera certa defasagem de conhecimento e conscientização acerca do tema. Assim, essa 
lacuna revela a necessidade da implementação de temas conflituosos em âmbito escolar, 
possibilitando o exercício da cidadania, discutindo questões socioambientais, debatendo sobre 
diversidade e direitos do homem, dando acesso a uma Educação Ambiental, já que “o cerne 

mbiental é a problematização da realidade, de valores, atitudes e 

Nesse sentido, para o trabalho com temas polêmicos, notadamente a sexualidade, a 
de forma colaborativa, não hierarquizadas, 

se uma estratégia para o 
fortalecimento da aprendizagem processual, que potencializa a socialização dos saberes. Além 

da Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
CTS/CTSA, gera a devida alfabetização científica, contextualizando-a de forma 

problematizadora e consciente, o que também preconiza a Educação Ambiental Crítica. Nessa 
perspectiva, Chassot (2003) afirma que não se deve projetar propostas de ensino sem que 
essas abranjam aspectos sociais e tecnológicos. Para tanto, os processos educativos devem ser 

Dado o exposto, a ação aqui relatada busca discutir e explicar de maneira lúdica a 
lorar as relações de flor e ser 

humano, o sistema reprodutor das plantas, e outras relações com a sociedade, como o 

iência tem por objetivo divulgar 
uma oficina desenvolvida pelas autoras e apresentada no âmbito da formação de professores, 
para 17 alunos, dentre eles, docentes da rede pública e estadual do ES, promovida por meio da 

ção e Ciências Sustentáveis a partir do 
CEFOR/IFES, intitulada "As flores e seus encantos", que tem por 

premissa a promoção da Educação Ambiental. Cumpre também ressaltar que esse projeto se 
r professores para desenvolverem práticas que 

sejam atuais, socioambientais, contextualizadas e geradoras de conhecimento.  
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A técnica de ensino utilizada orienta
entende-se o processo mental que parte do geral par
compreensão, comprovação e demonstração do conteúdo abordado. A profundidade adotada 
concentra-se na área da botânica, valendo
humana; estabelecendo relações entre o
estudantes em uma vertente socioambiental.

A metodologia utilizada baseia
por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a qual subsidia a abordagem em sala de 
temas previamente definidos. Segundo Muenchen e Delizoicov (2014), os três momentos 
estão organizados em: problematização inicial; organização do conhecimento; e, por último, 
aplicação desse, a se desenvolver 

 
Quadro 1 - Organiza

Problematização Inicial

Apresentam-se questões ou 
situações reais que os alunos 
conhecem e presenciam e 
que estão envolvidas nos 
temas. Nesse momento 
pedagógico, os alunos são 
desafiados a expor o que 
pensam sobre as situações, a 
fim de que o professor possa 
conhecer o que eles pensam.

A organização da oficina foi delineada conforme 
a serem realizadas nos três momentos pedagógicos e suas respectivas ações a ser
implementadas dentro da oficina.

 
Quadro 2 

ETAPA 

Problematização 
Inicial 

- Levantar discussões, por meio de uma roda de conversa, na qual serão 
debatidas questões da sociedade, para que com base nelas pudessem ser 
conduzidas as práticas da oficina. As questões dialogam, como
com as várias temáticas consideradas tabus na sociedade, como: 
gravidez na adolescência, IST’s e quantidade de mulheres que morrem 
por dia. 
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A técnica de ensino utilizada orienta-se em uma perspectiva dedutiva, sob a qual 
se o processo mental que parte do geral para o particular, possibilitando a 

compreensão, comprovação e demonstração do conteúdo abordado. A profundidade adotada 
se na área da botânica, valendo-se da fisiologia vegetal para abordar a sexualidade 

humana; estabelecendo relações entre os reinos Plantae e Animalia, permitindo estimular os 
estudantes em uma vertente socioambiental. 

A metodologia utilizada baseia-se nos três momentos pedagógicos (3MP), delineado  
por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a qual subsidia a abordagem em sala de 
temas previamente definidos. Segundo Muenchen e Delizoicov (2014), os três momentos 
estão organizados em: problematização inicial; organização do conhecimento; e, por último, 
aplicação desse, a se desenvolver segundo o Quadro 1. 

Organização dos três momento pedagógicos, segundo Muenchen e 
Delizoicov (2014, p. 620, grifo nosso). 

Problematização Inicial Organização do 
Conhecimento 

Aplicação do 
Conhecimento

se questões ou 
situações reais que os alunos 
conhecem e presenciam e 
que estão envolvidas nos 
temas. Nesse momento 
pedagógico, os alunos são 
desafiados a expor o que 
pensam sobre as situações, a 
fim de que o professor possa 

ensam. 

Momento em que, sob a 
orientação do professor, os 
conhecimentos [...] 
[científicos] necessários para 
a compreensão dos temas e 
da problematização inicial 
são estudados.  

Momento que se destina a 
abordar sistematicamente o 
conhecimento incorporado 
pelo aluno, para analisar e 
interpretar tanto as situações 
iniciais que determinaram 
seu estudo quanto outras 
que, embora não estejam 
diretamente ligadas ao 
momento inicial, possam ser 
compreendidas pelo mesmo 
conhecimento.

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

A organização da oficina foi delineada conforme Quadro 2, no qual descreve as etapas 
a serem realizadas nos três momentos pedagógicos e suas respectivas ações a ser

dentro da oficina. 

2 - Desenvolvimento da oficina com base na me

AÇÃO 

Levantar discussões, por meio de uma roda de conversa, na qual serão 
debatidas questões da sociedade, para que com base nelas pudessem ser 
conduzidas as práticas da oficina. As questões dialogam, como
com as várias temáticas consideradas tabus na sociedade, como: 
gravidez na adolescência, IST’s e quantidade de mulheres que morrem 
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se em uma perspectiva dedutiva, sob a qual 
a o particular, possibilitando a 

compreensão, comprovação e demonstração do conteúdo abordado. A profundidade adotada 
se da fisiologia vegetal para abordar a sexualidade 

, permitindo estimular os 

se nos três momentos pedagógicos (3MP), delineado  
por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a qual subsidia a abordagem em sala de aula de 
temas previamente definidos. Segundo Muenchen e Delizoicov (2014), os três momentos 
estão organizados em: problematização inicial; organização do conhecimento; e, por último, 

ção dos três momento pedagógicos, segundo Muenchen e 

Aplicação do 
Conhecimento 

Momento que se destina a 
abordar sistematicamente o 
conhecimento incorporado 

lo aluno, para analisar e 
interpretar tanto as situações 
iniciais que determinaram 
seu estudo quanto outras 
que, embora não estejam 
diretamente ligadas ao 
momento inicial, possam ser 
compreendidas pelo mesmo 
conhecimento. 

uadro 2, no qual descreve as etapas 
a serem realizadas nos três momentos pedagógicos e suas respectivas ações a serem 

Desenvolvimento da oficina com base na metodologia de 3MP. 

Levantar discussões, por meio de uma roda de conversa, na qual serão 
debatidas questões da sociedade, para que com base nelas pudessem ser 
conduzidas as práticas da oficina. As questões dialogam, como um todo, 
com as várias temáticas consideradas tabus na sociedade, como: 
gravidez na adolescência, IST’s e quantidade de mulheres que morrem 



 

 

- Questões: Por qual motivo as flores possuem tantas cores e aromas? 
Por que os indivíduos costumam se per
O hermafroditismo existe na natureza, então 
é um tabu e algo tão diferente aos olhos da sociedade?

Organização dos 
Conteúdos 

- Estimular a leitura de artigos que contemplem o conteúdo da oficina, 
para que possam ser devidamente ancorados e firmados os diálogos entre 
o conteúdo ao conhecimento prévio;
- Uso de materiais para desenhar, livros, revistas e artigos, junto ao 
material de apoio, onde será pesquisado sobre o papel da classe das 
plantas (gi
importância e identificação dos aromas  e de sua relação com a 
propagação da espécies, de forma a relacionar a funcionalidade de 
ambos, possibilitando o trabalho de investigação científica. 
- Também há a i
organizar as ideias através da análise diagnóstica, desenvolvimento e 
síntese de trabalho, permitindo o desenvolvimento da capacidade de 
abstração e criação.
- Após feito
acerca dos assuntos encontrados.

Aplicação - Nesse momento, busca
sexualidades através da percepção do sistema reprodutor das plantas.
- Os participantes serão orientados a levar diferentes flores, folhas, 
caules e raízes 
- Será feito grupos com objetivo de identificar as partes e 
funcionalidades das plantas, apresentando esquematização da estrutur
das flores para identificação e entendimento da razão de possuírem tal 
mecanismo e depois os grupos discutirão entre si para compartilhar e 
contribuir com percepções diferentes relativas às associações feitas por 
cada grupo.
- Seleciona
gradualmente retiradas as suas partes, primeiro a “saia da flor” (pétalas), 
e levantam
aparece?”; “Onde se encontra o sistema reprodutor da planta?”; assi
correlacionando os órgãos reprodutivos das plantas com do ser humano e 
levantando a importância do cuidado, do respeito e da particularidade 
que cada ser possui, podendo fazer conexões com temas sobre abuso 
sexual, gravidez, IST's e até mesmo identificar
abuso. 
- Os grupos buscarão estabelecer relações com outros animais, tal como 
as minhocas, e o fato da maioria das plantas serem, no aspecto 
reprodutivo, hermafrodita, o que encontramos alguns casos nos animais 
também. 
- Através das p
adquiridos, os integrantes express
contempla o processo de formação de frutos, pseudofrutos, e a diferença 
entre fruta e fruto, objetivando a compreensão e diferenciação desses, 
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Questões: Por qual motivo as flores possuem tantas cores e aromas? 
Por que os indivíduos costumam se perfumar antes das relações sexuais? 
O hermafroditismo existe na natureza, então por que
é um tabu e algo tão diferente aos olhos da sociedade?

Estimular a leitura de artigos que contemplem o conteúdo da oficina, 
para que possam ser devidamente ancorados e firmados os diálogos entre 
o conteúdo ao conhecimento prévio; 

Uso de materiais para desenhar, livros, revistas e artigos, junto ao 
material de apoio, onde será pesquisado sobre o papel da classe das 
plantas (gimnosperma, angiosperma), do sistema reprodutor, a 
importância e identificação dos aromas  e de sua relação com a 
propagação da espécies, de forma a relacionar a funcionalidade de 
ambos, possibilitando o trabalho de investigação científica. 

Também há a instrução da realização de um mapa conceitual para 
organizar as ideias através da análise diagnóstica, desenvolvimento e 
síntese de trabalho, permitindo o desenvolvimento da capacidade de 
abstração e criação. 

Após feitos os recortes, inicia-se um debate com questionamentos 
acerca dos assuntos encontrados. 

Nesse momento, busca-se a percepção e inclusão das diferentes 
sexualidades através da percepção do sistema reprodutor das plantas.

Os participantes serão orientados a levar diferentes flores, folhas, 
caules e raízes - inclusive plantas aromáticas típicas. 

Será feito grupos com objetivo de identificar as partes e 
funcionalidades das plantas, apresentando esquematização da estrutur
das flores para identificação e entendimento da razão de possuírem tal 
mecanismo e depois os grupos discutirão entre si para compartilhar e 
contribuir com percepções diferentes relativas às associações feitas por 
cada grupo. 

Seleciona-se as partes mais coloridas da flor, em geral, as pétalas, e 
gradualmente retiradas as suas partes, primeiro a “saia da flor” (pétalas), 
e levantam-se questionamentos, como: “quando se tira a pétala, o que 
aparece?”; “Onde se encontra o sistema reprodutor da planta?”; assi
correlacionando os órgãos reprodutivos das plantas com do ser humano e 
levantando a importância do cuidado, do respeito e da particularidade 
que cada ser possui, podendo fazer conexões com temas sobre abuso 
sexual, gravidez, IST's e até mesmo identificar docentes que sofrem 

Os grupos buscarão estabelecer relações com outros animais, tal como 
as minhocas, e o fato da maioria das plantas serem, no aspecto 
reprodutivo, hermafrodita, o que encontramos alguns casos nos animais 
também.  

Através das pesquisas realizadas e de seus conhecimentos pré
adquiridos, os integrantes expressam suas opiniões. A discussão também 
contempla o processo de formação de frutos, pseudofrutos, e a diferença 
entre fruta e fruto, objetivando a compreensão e diferenciação desses, 
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Questões: Por qual motivo as flores possuem tantas cores e aromas? 
fumar antes das relações sexuais? 

por que homossexualidade 
é um tabu e algo tão diferente aos olhos da sociedade? 

Estimular a leitura de artigos que contemplem o conteúdo da oficina, 
para que possam ser devidamente ancorados e firmados os diálogos entre 

Uso de materiais para desenhar, livros, revistas e artigos, junto ao 
material de apoio, onde será pesquisado sobre o papel da classe das 

mnosperma, angiosperma), do sistema reprodutor, a 
importância e identificação dos aromas  e de sua relação com a 
propagação da espécies, de forma a relacionar a funcionalidade de 
ambos, possibilitando o trabalho de investigação científica.  

nstrução da realização de um mapa conceitual para 
organizar as ideias através da análise diagnóstica, desenvolvimento e 
síntese de trabalho, permitindo o desenvolvimento da capacidade de 

om questionamentos 

se a percepção e inclusão das diferentes 
sexualidades através da percepção do sistema reprodutor das plantas. 

Os participantes serão orientados a levar diferentes flores, folhas, 
inclusive plantas aromáticas típicas.  

Será feito grupos com objetivo de identificar as partes e 
funcionalidades das plantas, apresentando esquematização da estrutura 
das flores para identificação e entendimento da razão de possuírem tal 
mecanismo e depois os grupos discutirão entre si para compartilhar e 
contribuir com percepções diferentes relativas às associações feitas por 

coloridas da flor, em geral, as pétalas, e 
gradualmente retiradas as suas partes, primeiro a “saia da flor” (pétalas), 

se questionamentos, como: “quando se tira a pétala, o que 
aparece?”; “Onde se encontra o sistema reprodutor da planta?”; assim 
correlacionando os órgãos reprodutivos das plantas com do ser humano e 
levantando a importância do cuidado, do respeito e da particularidade 
que cada ser possui, podendo fazer conexões com temas sobre abuso 

docentes que sofrem 

Os grupos buscarão estabelecer relações com outros animais, tal como 
as minhocas, e o fato da maioria das plantas serem, no aspecto 
reprodutivo, hermafrodita, o que encontramos alguns casos nos animais 

esquisas realizadas e de seus conhecimentos pré-
suas opiniões. A discussão também 

contempla o processo de formação de frutos, pseudofrutos, e a diferença 
entre fruta e fruto, objetivando a compreensão e diferenciação desses, 



 

 

abrindo debates e correlações com a homossexualidade e até mesmo 
permitindo id
sua orientação sexual.

Diante da oficina e dos saberes que foram compartilhados durante a formação, vê
que essa proposta possibilita a conciliação entre teoria e prática através do compartilhamento 
e socialização de questões da vida, possibilitando o desenvolvimento da temáti
e assuntos que são importantes, mas por vezes evitados por se tratarem de temas polêmicos. 
Logo, esse trabalho, desenvolvido sob a ótica de uma 
a educação é mediadora na atividade humana, articulando teor
Ambiental é mediadora da apropriação, pelos sujeitos, das qualidades e das capacidades 
necessárias à ação transformadora responsável 
REIS, 2004). 
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abrindo debates e correlações com a homossexualidade e até mesmo 
permitindo identificar algum tipo de rejeição sofrido pelo aluno, devido 
sua orientação sexual. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Diante da oficina e dos saberes que foram compartilhados durante a formação, vê
que essa proposta possibilita a conciliação entre teoria e prática através do compartilhamento 
e socialização de questões da vida, possibilitando o desenvolvimento da temáti
e assuntos que são importantes, mas por vezes evitados por se tratarem de temas polêmicos. 
Logo, esse trabalho, desenvolvido sob a ótica de uma Educação Ambiental, confirma que “se 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS 

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
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A Política Nacional do Meio Ambiente manifesta como seu principal objetivo a 

compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a qualidade do meio ambiente, 

através da incorporação de diversos princípios, como a educação ambiental (BRASIL, 1981). 

Para tanto, relevantes instrumentos são propostos, como o licenciamento de atividades 

poluidoras, o qual representa um procedimento administrativo destinado a autorizar atividades 

ou empreendimentos que usufruem de recursos ambientais e são potencialmente causadores 

de degradação ambiental (BRASIL, 1981). 

A incorporação do princípio da educação ambiental nos processos de gestão 

ambiental, como os norteados pelo licenciamento ambiental,  apresenta-se de forma crucial, 

visto que a prática dialógica pode proporcionar condições para a participação dos diferentes 

segmentos sociais na concepção e aplicação de decisões que afetem a qualidade do meio 

natural, social e cultural (QUINTAS; OLIVEIRA, 1995). Dessa forma, a educação ambiental 

na gestão ambiental carrega o potencial da formação e exercício da cidadania da classe mais 

afetada pelos riscos ambientais, no âmbito do fortalecimento do espaço público quando ele 

está relacionado ao meio ambiente entendido como local de vida cotidiana (LAYRARGUES, 

1998). 

Assim, esse trabalho objetivou discutir as possíveis contribuições da educação 

ambiental nos processos de licenciamento ambiental. Para isso, examinou o desenvolvimento 

e os resultados obtidos com o Programa de Educação Ambiental (PEA) de Linhares - ES, o 

qual representou uma condicionante do licenciamento ambiental do projeto de expansão do 

aeroporto municipal. 

A metodologia do PEA teve como referência a modalidade de pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2007). O programa se desenvolveu no período de um ano, através de cinco 

etapas consecutivas: 1) treinamento da equipe técnica pelo Laboratório de Educação 

Ambiental na Universidade Federal do Espírito Santo em São Mateus - ES; 2) planejamento 

coletivo e mobilização dos setores sociais de interesse por meio de reuniões com os grupos e 

palestras educativas e informativas; 3) atividades pedagógicas e produção de dados do 

diagnóstico socioambiental participativo através de oficinas, com a aplicação de um 

questionário socioambiental e o desenvolvimento de matriz FOFA (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças) em grupo; 4) socialização dos resultados por intermédio da 

distribuição de cartilhas impressas e digitais; e 5) elaboração de projetos de educação 
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ambiental a partir dos resultados obtidos com o PEA, para serem executados pela Prefeitura 

Municipal de Linhares.  

Como resultados, o PEA alcançou de forma direta 850 pessoas e indireta, através de 

cartilhas informativas, 2000 pessoas, o que representa 1,6% da população linharense. Ainda, 

contemplou toda a área urbana de Linhares, abrangendo os 23 bairros do município, além de 

seus nove distritos (LINHARES (ES), 2009). Também, participaram das atividades sete 

importantes grupos sociais: lideranças comunitárias, membros dos conselhos municipais, 

profissionais da educação, estudantes, profissionais da saúde, representantes do setor privado 

e comunidade em geral (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Número de participantes diretamente alcançados pelo PEA por grupo social. 

Grupo social Número de participantes 

Lideranças comunitárias 7 

Membros dos conselhos municipais 10 

Profissionais da educação 16 

Estudantes do ensino fundamental 68 

Estudantes da educação de jovens e adultos 93 

Estudantes do ensino médio 401 

Estudantes do ensino superior 113 

Profissionais da saúde 99 

Representantes do setor privado 5 

Comunidade em geral 38 

Total  850 

 

Com a aplicação do questionário, constatou-se que a percepção negativa referente 

aos possíveis impactos do projeto de expansão do aeroporto supera a positiva, onde no total 

foram apontados 33 impactos negativos (mais citados: poluição sonora, degradação ambiental 

e poluição do ar) e 28 impactos positivos (mais citados: benefícios econômicos, emprego e 

maior mobilidade). Ainda, observou-se uma maior percepção positiva quanto à qualidade 

ambiental e ofertas de serviços públicos municipais. Enfatizando as respostas positivas, 

92,51% indicaram a existência de posto de saúde ou agentes de saúde da família em seus 

bairros, e 90,71% constataram a presença de coleta regular de lixo. Em relação às negativas, 

36,12% indicaram a inexistência de estruturas que evitam enchentes, e 33,07% responderam 

negativamente sobre a limpeza das ruas e calçadas de seus bairros. Quanto às lagoas de 

Linhares, obteve-se um total de 18 citações, onde a Juparanã e a Nova tiveram maior 

destaque. Vale ressaltar que a cidade possui 69 corpos hídricos desse tipo, demonstrando que 

os linharenses não conhecem grande parte dessas riquezas naturais do município. 

As matrizes apresentaram, no total, 16 temáticas, sendo que o tema segurança 

apareceu como o mais citado, seguido por saúde. Os dados de percepção mostram que 69,12% 

da população afirma que em seus bairros há policiamento, 92,51% tem posto de saúde ou 

agentes da saúde de família e 69,72% possui áreas de lazer. Contudo, permanece uma 

percepção de que esses aspectos não garantem a segurança, saúde e lazer. De acordo com 

todos os problemas apresentados, para sua minimização ou solução foram propostas 41 

opções via pesquisa e educação. Entre elas, a mais indicada refere-se à elaboração de projetos 

sociais para melhoria da segurança na cidade e a capacitação dos profissionais da saúde e da 

educação, visando melhorar a saúde geral no município. Todas essas percepções devem ser 

constatadas e analisadas, uma vez que podem ser impactadas pelo novo empreendimento. 
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Através desses resultados, observa-se a relevância da incorporação da educação 

ambiental para uma efetiva participação popular nos processos de licenciamento ambiental, 

uma vez que auxilia na capilarização das informações sobre os projetos em pauta, além da 

utilização de métodos que envolvem as comunidades dentro de seus próprios espaços, 

garantindo um maior acesso e interesse popular. No contexto dos processos administrativos 

ambientais de controle prévio, esses aspectos perpassam pelo efetivo respeito e manutenção 

dos princípios da informação e da participação, uma vez que esses objetivos não são 

alcançados apenas com a utilização dos meios tradicionais, como as audiências públicas 

(GOMES; TEIXEIRA, 2017). 

Além disso, evidencia-se a fundamental contribuição da educação ambiental para a 

(re)estruturação da percepção ambiental e para a qualificação dos diferentes setores sociais, 

desenvolvendo o pensamento crítico da população sobre as questões que as envolvem 

diretamente, incluindo os impactos promovidos pelos projetos, e assim, ampliando o 

envolvimento popular nas tomadas de decisão. Esses aspectos apresentam-se importantes, 

visto que perceber determinados problemas ambientais não refere-se meramente a uma função 

cognitiva, uma vez que a percepção dos diferentes sujeitos é mediada por interesses políticos, 

econômicos, ideológicos, e ocorrem em um contexto social, político, espacial e temporal 

(HELBEL; VESTENA, 2017). 

Portanto, a incorporação da educação ambiental nos processos de licenciamento 

ambiental pode contribuir ampliando e efetivando a participação popular, a divulgação das 

informações dos projetos, a (re)estruturação da percepção ambiental e a qualificação dos 

diferentes setores sociais, pontos ainda deficientes na gestão ambiental brasileira.   
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CIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 

A educação ambiental (EA) 
crise ambiental instaurada pelo uso indiscriminado dos recursos naturais (GUIMARÃES,
2004; REIGOTA, 2012). 
Tecnológica (CSI)" foi criado no Colégio Estadu
do Quinto - BA. 

Esse protejo é constituído de diferentes momentos, que integram as disciplinas da 
área de ciências da natureza, sendo o explicitado aqui o de educação ambiental. A
de tudo, é um processo educativo que deve ocorrer em diversos espaços, inclusive nas 
instituições escolares. 

A inserção de temáticas ambientais nas escolas deve ocorrer de forma 
interdisciplinar, mas na maioria das vezes
Geografia, ocorrendo pontualmente
aulas e/ou as expertises dos docentes

Associado a esses pontos
escolares devem-se considerar: os sujeitos envolvidos, a temporalidade, o local onde estão 
inseridos e o que pode ser feito para minimizar situações problemáticas e maximizar pontos 
positivos. 

Em se tratando do tempo, duas questões são destacadas, sendo a primeir
escolaque deve ser bem planejad
inviabilizar a ação; e a segunda, o momento que a ação ocorre, se pontual apenas em datas 
comemorativas, se pulverizado e sem aprofundamento temático
longo do ano letivo com alguns aprofundamentos em datas comemorativas selecionadas.

Aos estudantes deve ser reservada uma posição 
sondagem prévia, na detecção de concepções ambientais errôneas e/ou imprecisas 
abordagem motivadora do tema
argumentos dos estudantes sejam 
de desconstruir concepções falhas e reconstruir conexões e ideias mais 
vista conceitual. 

Fornecer aos estudantes o protagonismo e articular bem a execução da atividade ou 
projeto não são garantias de êxito, por isso, não se deve lançar mão de envolver temas 
intrinsecamente associados ao cotidiano da comu
a-dia auxiliam na sensação de pertencimento dos envolvidos que potencializa a sensibilização 
ambiental, indispensável em projetos de EA. 
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SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA 
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A educação ambiental (EA) é um atributo necessário no processo de superação da 
crise ambiental instaurada pelo uso indiscriminado dos recursos naturais (GUIMARÃES,

). Baseado nisso, o projeto "Ciência, Sustentabilidade e Inovação 
Tecnológica (CSI)" foi criado no Colégio Estadual João Franscisco da Silva, situado em Sítio 

Esse protejo é constituído de diferentes momentos, que integram as disciplinas da 
área de ciências da natureza, sendo o explicitado aqui o de educação ambiental. A

so educativo que deve ocorrer em diversos espaços, inclusive nas 

inserção de temáticas ambientais nas escolas deve ocorrer de forma 
na maioria das vezes, são atribuídas aos professores

ocorrendo pontualmente por alguns motivos, seja a dificuldade de
as expertises dos docentes (LEFF, 2015). 

Associado a esses pontos, para uma maior efetividade, as ações de EA nos espaços 
considerar: os sujeitos envolvidos, a temporalidade, o local onde estão 

inseridos e o que pode ser feito para minimizar situações problemáticas e maximizar pontos 

Em se tratando do tempo, duas questões são destacadas, sendo a primeir
que deve ser bem planejado, afim de evitar situações embaraçosas que podem vir a 

inviabilizar a ação; e a segunda, o momento que a ação ocorre, se pontual apenas em datas 
comemorativas, se pulverizado e sem aprofundamento temático. Ou ainda, se
longo do ano letivo com alguns aprofundamentos em datas comemorativas selecionadas.

Aos estudantes deve ser reservada uma posição ativa, concretizada 
sondagem prévia, na detecção de concepções ambientais errôneas e/ou imprecisas 
abordagem motivadora do tema. Nesse sentido, é vital subsidiar um diálogo no qual 

estudantes sejam respeitados. Um diagnóstico bem realizado cumpre o papel 
concepções falhas e reconstruir conexões e ideias mais completas do ponto de 

Fornecer aos estudantes o protagonismo e articular bem a execução da atividade ou 
projeto não são garantias de êxito, por isso, não se deve lançar mão de envolver temas 
intrinsecamente associados ao cotidiano da comunidade escolar. Abordagens similares ao dia

dia auxiliam na sensação de pertencimento dos envolvidos que potencializa a sensibilização 
ambiental, indispensável em projetos de EA.  
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necessário no processo de superação da 
crise ambiental instaurada pelo uso indiscriminado dos recursos naturais (GUIMARÃES, 

Baseado nisso, o projeto "Ciência, Sustentabilidade e Inovação 
al João Franscisco da Silva, situado em Sítio 

Esse protejo é constituído de diferentes momentos, que integram as disciplinas da 
área de ciências da natureza, sendo o explicitado aqui o de educação ambiental. A EA, antes 

so educativo que deve ocorrer em diversos espaços, inclusive nas 

inserção de temáticas ambientais nas escolas deve ocorrer de forma 
aos professores de Biologia e 

por alguns motivos, seja a dificuldade de encaixe nas 

as ações de EA nos espaços 
considerar: os sujeitos envolvidos, a temporalidade, o local onde estão 

inseridos e o que pode ser feito para minimizar situações problemáticas e maximizar pontos 

Em se tratando do tempo, duas questões são destacadas, sendo a primeira,o tempo 
afim de evitar situações embaraçosas que podem vir a 

inviabilizar a ação; e a segunda, o momento que a ação ocorre, se pontual apenas em datas 
u ainda, ser pulverizado ao 

longo do ano letivo com alguns aprofundamentos em datas comemorativas selecionadas. 
, concretizada atravésde uma 

sondagem prévia, na detecção de concepções ambientais errôneas e/ou imprecisas e uma 
. Nesse sentido, é vital subsidiar um diálogo no qual os 

. Um diagnóstico bem realizado cumpre o papel 
completas do ponto de 

Fornecer aos estudantes o protagonismo e articular bem a execução da atividade ou 
projeto não são garantias de êxito, por isso, não se deve lançar mão de envolver temas 

nidade escolar. Abordagens similares ao dia-
dia auxiliam na sensação de pertencimento dos envolvidos que potencializa a sensibilização 
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Na ação de lançamento
palestra sobre a importância do conhecimento científico no cotidiano, uma palestra sobre a 
importância ecológica, econômica e social do Bioma Caatinga, que antecederam um plantio 
de 10 mudas nativas no perímetro da unidade escolar.

O envolvimento e
envolvimento de cerca de 90% dos estudantes. Além da adesão estudantil, outros professores 
e a equipe de coordenação-

Diante do exposto, o
intervenção positivamente,
esta. Desta experiência sucedeu algumas iniciativas aplicadas nas aulas de Biologia, Física e 
Química, como os projetos de Impactos Ambientais, Energia e Meio Ambiente e Lixo 
Eletrônico, respectivamente. O projeto tornou
BNCC, nesta unidade escolar, sendo nomeada “CSI: Ciência, Sustentabilidade e Inovação”.

Traçando um panorama futuro, para que as ações sejam fortalecidas, os professores 
coordenadores do projeto pretendem lançar o Laboratorio de CTSertão com a finalidade de 
sistematizar as ações e de 
comunidade escolar, fortalecendo deste modo
escola. 
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ação de lançamento doprojeto CSI, houve três ações integradas, sendo el
palestra sobre a importância do conhecimento científico no cotidiano, uma palestra sobre a 
importância ecológica, econômica e social do Bioma Caatinga, que antecederam um plantio 
de 10 mudas nativas no perímetro da unidade escolar. 

O envolvimento e a participação estudantil na atividade 
envolvimento de cerca de 90% dos estudantes. Além da adesão estudantil, outros professores 

-gestão assistiram e estiveram presentes no momento formativo.
Diante do exposto, os professores mobilizadores e os estudantes avaliaram a 

, e relataram a necessidade de maior frequê
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Eletrônico, respectivamente. O projeto tornou-se uma disciplina eletiva da base flexível da 
BNCC, nesta unidade escolar, sendo nomeada “CSI: Ciência, Sustentabilidade e Inovação”.

norama futuro, para que as ações sejam fortalecidas, os professores 
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sistematizar as ações e de propor soluções alternativas para os problemas que rodeiam a 
comunidade escolar, fortalecendo deste modo, o entendimento e a construção da ciência na 
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Relato de Experiência 

A universidade pública compreende uma instituição social e entre suas principais 

funções encontram-se o ensino, a pesquisa e a extensão, os quais propõem, consecutivamente, 

a construção do conhecimento em sala de aula, o desenvolvimento de pesquisa pura e 

aplicada, e a extensão desse conhecimento para a sociedade, compondo o seu tripé de 

sustentação (SIEUTJES, 1999). A extensão universitária articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável, bem como viabiliza a relação transformadora entre universidade e 

sociedade. Dessa forma, a extensão apresenta-se de forma imprescindível para a 

democratização do acesso ao conhecimento e para a concretização da função social da 

universidade (MENDONÇA; SILVA, 2002). 

Assim, o presente trabalho objetivou discutir as possíveis contribuições da extensão 

universitária no contexto da educação ambiental nas universidades públicas, assim como no 

seu entorno. Para isso, examinou-se o Programa de Extensão Ufes Sustentável, do Centro 

Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes) em São Mateus - ES, o qual atua por meio de projetos e eventos de extensão, de modo 

a estabelecer parcerias entre os diferentes departamentos e entidades internas e externas à 

universidade. 

Os fundamentos que nortearam a criação do Programa estão baseados na 

participação, pertencimento, empoderamento e autonomia. Desse modo, procura-se incentivar 

a comunidade acadêmica à prática de ações mais sustentáveis que permitam que pessoas e 

entidades, no contexto coletivo, adotem posturas mais engajadas com os meios ambiental, 

social, econômico, cultural e político. Operacionalmente, o Programa propõe desenvolver 
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ações educativas, gestão compartilhada e integrada, planejamento incremental, comunicação e 

divulgação, além da avaliação continuada.  

Através desse Programa, busca-se o compromisso pelo pertencimento, considerando 

as aspirações e a necessidade humana de agregar-se e constituir-se pelas identidades pessoal e 

coletiva, vinculadas ao entorno natural e socialmente construído. Assim, objetiva-se nutrir e 

articular o pertencimento ao planeta que se habita (finito em seus aspectos naturais) e à 

própria comunidade acadêmica do Ceunes e seu entorno, interligando os conceitos global e 

local. Além disso, entende-se que o fortalecimento individual e coletivo de pessoas, por meio 

da construção e compartilhamento de habilidades e conhecimentos, leva ao empoderamento, o 

qual possibilita a capacidade de refletir, compreender, decidir, avaliar e recriar o mundo que 

as cerca de maneira ativa e coletiva, aplicando na prática seus valores, tendo atitudes mais 

solidárias, utilizando-se de pensamento crítico e comprometido com a transformação da 

realidade. Logo, o Programa tem como meta estimular a adoção de posturas proativas perante 

questões socioambientais, onde se trabalhe a noção de emancipação fortemente associada à 

responsabilidade. 

A metodologia do Programa consiste em: criar espaços para discussões sobre o 

conceito de sustentabilidade e suas formas de aplicação e transformação dentro e fora da 

comunidade universitária; estimular a produção de conhecimento científico na área da 

sustentabilidade, integrando a ciência da sustentabilidade; apoiar e fomentar a promoção de 

iniciativas voltadas para a sustentabilidade e articuladas aos aspectos de pesquisa, ensino, 

extensão e gestão, criando redes inter e transdisciplinares; estimular a incorporação de 

pensamentos, valores e atitudes socioambientais mais sustentáveis na comunidade acadêmica, 

e possivelmente fora dela, formando cidadãos críticos e educadores ambientais; e colaborar 

para o estabelecimento e fortalecimento de políticas de conservação, recuperação e melhoria 

do meio ambiente e da qualidade de vida no campus e no seu entorno. 

O Programa possui três projetos vinculados em andamento, a saber: 1) "Diálogo para 

a sustentabilidade", que acontece periodicamente e conta com a participação de convidados de 

diferentes instituições, visando proporcionar um espaço para o amplo diálogo sobre o conceito 

de sustentabilidade, promovendo a formação dos discentes e a divulgação da ciência; 2) 

"Sabão Sustentável", que reutiliza o óleo residual do Restaurante Universitário do Ceunes 

para a fabricação de sabão líquido, e sua doação para famílias em situação de vulnerabilidade 

social, além do desenvolvimento de oficinas em comunidades tradicionais; e no contexto da 

pandemia do novo coronavírus, 3) "Ceunes em ação: combate à covid-19"que articula uma 

Ação Solidária para a arrecadação de recursos destinados à compra e distribuição de itens de 

primeira necessidade (higiene, alimentação e limpeza) para famílias vulnerabilizadas. 

Como resultados, até o momento, foram realizadas três edições do Diálogo para a 

sustentabilidade, as quais trataram dos temas resíduos sólidos, diálogo de saberes e, justiça e 

racismo ambiental. Tais conteúdos são de extrema relevância para o entendimento da 

complexa relação homem-natureza de uma forma holística, evidenciando a necessidade do 

enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental, não desconectado da 

luta pela conservação da natureza, e contribuindo assim, para o desenvolvimento de uma 

educação ambiental voltada para a macrotendência crítica (LAYRARGUES; LIMA, 2014).  

Ainda, foram produzidos 585 litros do Sabão Sustentável a partir de 96 litros de óleo 

residual, e realizadas duas oficinas em comunidades quilombolas. Durante as oficinas buscou-

se demonstrar uma fácil fabricação de sabão líquido através de uma receita padronizada em 

laboratório para atender às especificações da Anvisa quanto ao pH (< 11,5), visando a 

produção para o uso interno das comunidades, bem como para a geração de renda através de 

organizações em cooperativas. Essas atividades tiveram o envolvimento de professores, 
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alunos e comunidades tradicionais, onde proporcionaram um espaço de diálogo e 

aprendizagem coletiva, além de contribuir para um melhor entendimento do uso dos recursos 

ambientais, possibilitando a incorporação de ideais que inspiram atitudes ecologicamente 

orientadas, sendo estes fundamentais para a formação de sujeitos ecológicos e possíveis 

educadores ambientais (CARVALHO, 2013). 

Também, foram doadas 303 cestas que assistiram muitas pessoas no enfrentamento à 

pandemia. Para essa ação, foram firmadas parcerias com projetos sociais do município, 

auxiliando no fortalecimento familiar e na criação de redes de interação entre universidade e 

sociedade, aspectos essenciais para a sustentabilidade social, a qual contempla importantes 

questões como a diminuição da pobreza e o bem-estar humano em seus diversos aspectos 

(GOODLAND, 1995). 

Portanto, observa-se que a extensão universitária contribui para a educação ambiental 

em diversos aspectos e de diferentes formas, visto que representa uma oportunidade para que 

a comunidade acadêmica desenvolva ações coletivas e articuladas com a sociedade, baseadas 

em pesquisas, reflexões e movimentos que busquem as possíveis formas de transformação da 

sociedade humana e sua relação com a natureza. 
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DILEMAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A IMPORTÂNCIA 
DA INSERÇÃO DO AMBIENTE NA ABORDAGEM CTS/CTSA

Atualmente diversos dilemas operam no campo da formação de professores 

a inicial ou a continuada. 

abordagem de questões que envolvam a ciência

seja, que contemple e dialogue com os ideais do movimento CTS 

Sociedade) / CTSA (Ciência

faz com que posteriormente a prática docente seja prejudicada

também para a perpetuação do analfabetismo científico e a reprodução de discursos 

hegemônicos que atuam no corpo social

e diálogos que incentive na formação de 

questões que englobam a sociedade e que seja ativo na transformação positiva dessa

(AULER, 2002). 
Para alcançar uma visão

problematização – como categoria freiriana 

(Ciência-Tecnologia), que são tidos como pouco relevantes

"superioridade/neutralidade do modelo de decisões

salvacionista/redentora atribuída

históricas, que foram por meio do passar do tempo se transformando em senso comum, 
exercem, dentre outras coisas como mitos, aspecto denunciado por Freire (AULER; 
DELIZOICOV, 2006, p.4).

Diante do problema

intervenção e ação por meio da abordagem CTS

professores, buscando a compreensão de interações entre CTS

conceitos à problematização destas construções

da C&T (AULER; DELIZOICOV

contribuições para uma percepção e conceituação mais adequada dos conceitos q

a CTSA, poderão ser gerados

posteriormente em suas práticas

O objetivo da pesquisa é mostrar a necessidade dessa abordagem nos cursos de 

formação de professores. Para
formação de professores e o diferencial do “A” no movimento CTS

No campo da formação de professores

perspectiva que apontassem os problemas e desafios que são

educacional brasileiro, levando em consideração a relevância dos autores na área
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Atualmente diversos dilemas operam no campo da formação de professores 

. Dentre eles, destaca-se a existência de certa defasagem quanto à 

abordagem de questões que envolvam a ciência, a tecnologia, a sociedade e o 
que contemple e dialogue com os ideais do movimento CTS (Ciência

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). Diante disso

faz com que posteriormente a prática docente seja prejudicada, e, porque não dizer

também para a perpetuação do analfabetismo científico e a reprodução de discursos 

hegemônicos que atuam no corpo social. Assim, faz-se necessárias novas estratégias

e diálogos que incentive na formação de professores um ensino crítico

questões que englobam a sociedade e que seja ativo na transformação positiva dessa
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que são tidos como pouco relevantes, como constructos da 

neutralidade do modelo de decisões tecnocráticas

ora atribuída à C&T e o determinismo tecnológico

, que foram por meio do passar do tempo se transformando em senso comum, 
exercem, dentre outras coisas como mitos, aspecto denunciado por Freire (AULER; 

). 
Diante do problema, vemos a necessidade da implementação de uma proposta de 

intervenção e ação por meio da abordagem CTS/CTSA nos cursos de formação de 

buscando a compreensão de interações entre CTS, associando o ensino de 
conceitos à problematização destas construções históricas vinculadas à suposta neutralidade 

DELIZOICOV, 2006, p.2). E assim, por meio dela

contribuições para uma percepção e conceituação mais adequada dos conceitos q

poderão ser gerados; garantindo maior criticidade à formação docente e 

posteriormente em suas práticas. 
O objetivo da pesquisa é mostrar a necessidade dessa abordagem nos cursos de 

Para isso, foi preciso identificar os dilemas existentes 
formação de professores e o diferencial do “A” no movimento CTS/CTSA.

No campo da formação de professores, selecionamos estudos centrados em uma 

perspectiva que apontassem os problemas e desafios que são vistos atualmente nesse contexto 

levando em consideração a relevância dos autores na área
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delimitação e o desenvolvimento dos conceitos vinculados a esse estudo

de trazer pesquisas, projetos e
e a garantia de uma sociedade alfabetizada cientificamente e criticamente. 

O movimento CTS repercutiu primeiramente em circunstâncias materiais de 
populações que se mostravam
haviam condições razoáveis para o surgimento dessa criticidade. Entretanto, tal fator, em 
quase todos os países da América Latina
significativa da população dessas na
material. Cabe salientar que isso nada mais é do que um fruto das marcas do passado colonial 
desses países, cujos reflexos podem ser vistos 
“cultura do silêncio”, caracterizada pela ausência de participação do conjunto da sociedade 
em processos decisórios” (apud 

Dado o passado recheado de injustiças e da exacerbada valorização das produções 
norte-americanas e europeias, surge também o
CTS, o qual traz questionamentos acerca da política científica e tecnológica instaurada na 
américa-latina, já que por diversas vezes fomos retransmissores do que estava sendo feito no 
hemisfério norte, sem pensar nas
dos Estados Latinos.  

Dessarte, da sigla CTS/CTSA, muito foi especulado e é falado acerca da Ciência e da 
Tecnologia. Contudo, o “S” de sociedade e o “A” de ambiente geralmente são vistos apenas
como os locais nos quais aconteciam a ciência e a tecnologia, o que deixa uma brecha a qual 
deve ser preenchida. É preciso ter em mente que essa falta de questionamentos e discussões 
sobre a sociedade e o ambiente também necessitam ser contempladas, debat
estudadas. Afinal, que sociedade é essa? Que ambiente é esse? Quais são as características 
desses, e quais são as relações de poder que os envolvem? Quem ou o que os constitui? É 
indubitável, portanto, falarmos sobre essa sociedade e sobre
misturando como um bloco monolítico, mas sim como esferas determinantes e 
impulsionadoras da construção científica e tecnológica. 

Segundo Lobino (2007

mesmo na formulação de políticas mais vigorosas

prevalentemente à reprodução

processo contra-ideológico” e nesse cenário surge “a necessidade de reconstru

projeto societário e, consequentemente

simultaneamente a auto, a hetero e a ecoformação” 

Como resultado podemos traçar um diálogo e um caminho adequado e afirmativo em 

prol da mudança dos problemas que permeiam a formação de professores

através dos levantamentos e pesquisas, percebe
questões problematizadoras atuais e locais 
alfabetização e desenvolvimento crítico docente, permitindo seu posicionamento frente às 
questões apresentadas na sociedade.

O trabalho ofereceu subsídios para o entendimento de alguns dilemas que englobam 

o âmbito da formação de professo

vistas à uma proposta dessa abordagem na educação

ponderar sobre instrumentos e meios em prol da mudança de paradigmas e a inserção de uma 

Educação Ambiental mais crítica e sensível aos atuais desafios da sociedade

mundo. Dessa forma, os diálogos aqui expressos “abrem caminhos que podem contribuir para 

explicitar contradições concretas na busca de estratégias coletivas para superá

Site do evento: 

delimitação e o desenvolvimento dos conceitos vinculados a esse estudo

de trazer pesquisas, projetos e contextos educacionais que tratam da relação entre CTS

e a garantia de uma sociedade alfabetizada cientificamente e criticamente. 
O movimento CTS repercutiu primeiramente em circunstâncias materiais de 

se mostravam finalmente lúcidas e insatisfeitas, logo, nesses contextos 
haviam condições razoáveis para o surgimento dessa criticidade. Entretanto, tal fator, em 
quase todos os países da América Latina, acontece de maneira mais lenta, dado que parte 
significativa da população dessas nações foram historicamente condenadas a uma carência 
material. Cabe salientar que isso nada mais é do que um fruto das marcas do passado colonial 
desses países, cujos reflexos podem ser vistos no que Paulo Freire (1987) 

caracterizada pela ausência de participação do conjunto da sociedade 
apud AULER; DELIZOICOV, 2006, p.2).  

Dado o passado recheado de injustiças e da exacerbada valorização das produções 
americanas e europeias, surge também o PLACTS: Pensamento Latino

CTS, o qual traz questionamentos acerca da política científica e tecnológica instaurada na 
latina, já que por diversas vezes fomos retransmissores do que estava sendo feito no 

hemisfério norte, sem pensar nas particularidades históricas, políticas, econômicas e sociais 

Dessarte, da sigla CTS/CTSA, muito foi especulado e é falado acerca da Ciência e da 
Tecnologia. Contudo, o “S” de sociedade e o “A” de ambiente geralmente são vistos apenas
como os locais nos quais aconteciam a ciência e a tecnologia, o que deixa uma brecha a qual 
deve ser preenchida. É preciso ter em mente que essa falta de questionamentos e discussões 
sobre a sociedade e o ambiente também necessitam ser contempladas, debat
estudadas. Afinal, que sociedade é essa? Que ambiente é esse? Quais são as características 
desses, e quais são as relações de poder que os envolvem? Quem ou o que os constitui? É 
indubitável, portanto, falarmos sobre essa sociedade e sobre esse ambiente, não os fixando e 
misturando como um bloco monolítico, mas sim como esferas determinantes e 
impulsionadoras da construção científica e tecnológica.  

2007), são necessárias novas posturas, desde às institucionais a até 

mo na formulação de políticas mais vigorosas, pois "embora a escola esteja articulada 

prevalentemente à reprodução ideológica dominante, ela pode forjar

ideológico” e nesse cenário surge “a necessidade de reconstru

consequentemente, um novo projeto educativo que comporte 

a hetero e a ecoformação” (LOBINO, 2010, p.101).
Como resultado podemos traçar um diálogo e um caminho adequado e afirmativo em 

l da mudança dos problemas que permeiam a formação de professores

através dos levantamentos e pesquisas, percebe-se que a abordagem temática em sala de aula 
questões problematizadoras atuais e locais - podem contribuir para a mudança 
alfabetização e desenvolvimento crítico docente, permitindo seu posicionamento frente às 
questões apresentadas na sociedade. 

O trabalho ofereceu subsídios para o entendimento de alguns dilemas que englobam 

o âmbito da formação de professores e elucida com relação ao movimento CTS

vistas à uma proposta dessa abordagem na educação. Assim, por meio deste é possível 

ponderar sobre instrumentos e meios em prol da mudança de paradigmas e a inserção de uma 

mais crítica e sensível aos atuais desafios da sociedade

os diálogos aqui expressos “abrem caminhos que podem contribuir para 

explicitar contradições concretas na busca de estratégias coletivas para superá
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delimitação e o desenvolvimento dos conceitos vinculados a esse estudo, vimos a necessidade 
contextos educacionais que tratam da relação entre CTS/CTSA 

e a garantia de uma sociedade alfabetizada cientificamente e criticamente.  
O movimento CTS repercutiu primeiramente em circunstâncias materiais de 

s e insatisfeitas, logo, nesses contextos 
haviam condições razoáveis para o surgimento dessa criticidade. Entretanto, tal fator, em 

acontece de maneira mais lenta, dado que parte 
ções foram historicamente condenadas a uma carência 

material. Cabe salientar que isso nada mais é do que um fruto das marcas do passado colonial 
no que Paulo Freire (1987) “denominou de 

caracterizada pela ausência de participação do conjunto da sociedade 

Dado o passado recheado de injustiças e da exacerbada valorização das produções 
PLACTS: Pensamento Latino-Americano em 

CTS, o qual traz questionamentos acerca da política científica e tecnológica instaurada na 
latina, já que por diversas vezes fomos retransmissores do que estava sendo feito no 

particularidades históricas, políticas, econômicas e sociais 

Dessarte, da sigla CTS/CTSA, muito foi especulado e é falado acerca da Ciência e da 
Tecnologia. Contudo, o “S” de sociedade e o “A” de ambiente geralmente são vistos apenas 
como os locais nos quais aconteciam a ciência e a tecnologia, o que deixa uma brecha a qual 
deve ser preenchida. É preciso ter em mente que essa falta de questionamentos e discussões 
sobre a sociedade e o ambiente também necessitam ser contempladas, debatidas, pensadas e 
estudadas. Afinal, que sociedade é essa? Que ambiente é esse? Quais são as características 
desses, e quais são as relações de poder que os envolvem? Quem ou o que os constitui? É 

esse ambiente, não os fixando e 
misturando como um bloco monolítico, mas sim como esferas determinantes e 

desde às institucionais a até 

embora a escola esteja articulada 

ela pode forjar, em seu bojo, um 

ideológico” e nesse cenário surge “a necessidade de reconstrução de um novo 

um novo projeto educativo que comporte 

(LOBINO, 2010, p.101). 
Como resultado podemos traçar um diálogo e um caminho adequado e afirmativo em 

l da mudança dos problemas que permeiam a formação de professores. Nesse contexto, 
se que a abordagem temática em sala de aula - 

podem contribuir para a mudança necessária na 
alfabetização e desenvolvimento crítico docente, permitindo seu posicionamento frente às 

O trabalho ofereceu subsídios para o entendimento de alguns dilemas que englobam 

res e elucida com relação ao movimento CTS/CTSA com 

por meio deste é possível 

ponderar sobre instrumentos e meios em prol da mudança de paradigmas e a inserção de uma 

mais crítica e sensível aos atuais desafios da sociedade, do ambiente e do 

os diálogos aqui expressos “abrem caminhos que podem contribuir para 

explicitar contradições concretas na busca de estratégias coletivas para superá-las na linha de 



 

 

uma educação com qualidade socioambiental como direito” 

p.1). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA: CONEXÃO DE 
SABERES EM ESCOLAS RURAIS

 
A educação ambiental é um campo com considerável evolução teórica e 

desenvolvimento institucional no Brasil, apoiados por um amplo movimento da sociedade, 
que culminou na promulgação das várias políticas 
âmbito municipal, estadual 

Por outro lado, a e
construção, que carece de mais
educadores. Mas, ao nos d
complementaridade entre esses dois campos da educação.

Para Improta (2012)
 

É um conjunto de métodos e meios educativos que levam à construção, 
desconstrução e reconstrução de saberes, promovendo mudanças cognitivas, afetivas 
e psicomotoras, em uma população, frente a um problema sanitário ou ambiental, 
percebido na área de interes
 

Essa definição nos aponta a estreita relação entre os dois campos, pois ambos 
buscam promover mudanças cognitivas, afetivas e atitudinais nos educandos.

A experiência aqui relatada 
um novo sentido à ação pedagógica
estudantes vivem. Compreendemos que
desses campos do saber, pois
sendo afetado por ele.  

Inicialmente, realizamos reuniões com
Viana/ES para apresentar nossa intenção 
de novas metodologias e, após o aceite da instituição, realizarmos um planejamento conjunto
Para participar da experiência,
Fundamental Luiz Lube, localizada 
composta por 20 estudantes
era compartilhada entre 02 docentes. 

A primeira ação realizada 
estudantes, com a intenção 
sobre o território em que vivem

                                                          
1Bióloga , Gerente de Educação Sanitária e Ambiental 
Santo - ES, andressa.fernandes@idaf.es.gov.br
2 Médico-veterinário, Gerência de Educação Sanitária e Ambiental 
do Espírito Santo - ES, guilhermo.recla@idaf.es.gov.br
3Geógrafo, Gerência de Educação Sanitária e Ambiental 
Espírito Santo - ES, ivan.lima@idaf.es.gov.br
4Pedagogo, Gerência de Educação Sanitária e Ambiental 
Espírito Santo - ES, mauricio.trugilho@idaf.es.gov.br
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA: CONEXÃO DE 
SABERES EM ESCOLAS RURAIS 

Andressa Lemos Fernandes
Guilhermo

A educação ambiental é um campo com considerável evolução teórica e 
desenvolvimento institucional no Brasil, apoiados por um amplo movimento da sociedade, 
que culminou na promulgação das várias políticas públicas de Educação Ambiental, em 

 (ESPÍRITO SANTO, 2009) e federal (BRASIL, 1999)
Por outro lado, a educação sanitária em defesa agropecuária é um campo ainda em 

que carece de mais referenciais teóricos e se mostra como um grande desafio aos 
ao nos debruçarmos sobre os escritos, identificamos as conectividades e a

entre esses dois campos da educação. 
Para Improta (2012), a educação sanitária em defesa agropecuária

um conjunto de métodos e meios educativos que levam à construção, 
desconstrução e reconstrução de saberes, promovendo mudanças cognitivas, afetivas 
e psicomotoras, em uma população, frente a um problema sanitário ou ambiental, 
percebido na área de interesse da saúde agropecuária ou ambiental.

Essa definição nos aponta a estreita relação entre os dois campos, pois ambos 
buscam promover mudanças cognitivas, afetivas e atitudinais nos educandos.

A experiência aqui relatada entrelaçou teoria e prática dessas áreas do saber, 
pedagógica, a partir de uma compreensão holística do meio em que os 

Compreendemos que não faz sentido fragmentar o trabalho educativo 
desses campos do saber, pois as questões sanitárias acontecem em um am

realizamos reuniões coma Secretaria Municipal de Educação de 
para apresentar nossa intenção em realizar um projeto-piloto para a experimentação 

as e, após o aceite da instituição, realizarmos um planejamento conjunto
Para participar da experiência, foi selecionada a Escola Municipal Pluridocente
Fundamental Luiz Lube, localizada em Piapitangi, Viana/ES. A classe, multi
composta por 20 estudantes do 3º, 4º e 5º ano do ensino Fundamental, cuja responsabilidade 
era compartilhada entre 02 docentes.  

realizada foi conhecer a escola e ter um contato prévio com 
intenção de realizar uma sondagem a respeito da compreensão dos mesmos

vivem, por meio de uma entrevista semiestruturada
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA: CONEXÃO DE 

Andressa Lemos Fernandes1 
Guilhermo Modenese Recla2 

Ivan Oliveira Lima3 
Maurício Trugilho4 

A educação ambiental é um campo com considerável evolução teórica e 
desenvolvimento institucional no Brasil, apoiados por um amplo movimento da sociedade, 

e Educação Ambiental, em 
(BRASIL, 1999). 

ducação sanitária em defesa agropecuária é um campo ainda em 
um grande desafio aos 

ebruçarmos sobre os escritos, identificamos as conectividades e a 

educação sanitária em defesa agropecuária 

um conjunto de métodos e meios educativos que levam à construção, 
desconstrução e reconstrução de saberes, promovendo mudanças cognitivas, afetivas 
e psicomotoras, em uma população, frente a um problema sanitário ou ambiental, 

se da saúde agropecuária ou ambiental. 

Essa definição nos aponta a estreita relação entre os dois campos, pois ambos 
buscam promover mudanças cognitivas, afetivas e atitudinais nos educandos. 

e prática dessas áreas do saber, dando 
uma compreensão holística do meio em que os 

não faz sentido fragmentar o trabalho educativo 
acontecem em um ambiente, afetando e 

a Secretaria Municipal de Educação de 
para a experimentação 

as e, após o aceite da instituição, realizarmos um planejamento conjunto. 
foi selecionada a Escola Municipal Pluridocente de Ensino 

classe, multisseriada, era 
º, 4º e 5º ano do ensino Fundamental, cuja responsabilidade 

contato prévio com os 
compreensão dos mesmos 

semiestruturada. A maior parte 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

to de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 



 

 

reside em área rural, porém, muito próxim
escola é uma mescla de elementos 
estudantes. Desse modo, não faz
sem considerar os elementos da ruralidade ali presentes. 

No diagnóstico, foi 
pequena, estava recém-reformada
e horta, construídos com as crianças, espaço para leitura e teatro, pátio coberto, refeitório e 
salas de aula.  

Os estudantes, que rapidamente desenvolveram empa
bem a realidade local e 
naturalmente durante a entrevista
próximos encontros: Raiva Animal

No primeiro encontro temático abordamos a
relacionada e inserida no dia
domésticos - bovinos, cães
formas de transmissão da doença
hematófagos, que se aproximam 
ambientais, sobretudo a supre
espécies de morcegos taxidermizados
atividade, receberam uma cartilha e um
desenvolvido pelo Idaf, além de materiais orientativos
familiares.  

O segundo encontro foi 
introduzir o tema foi exibido o vídeo “Um Plano para salvar o Plane
de Maurício de Souza. Após, 
vídeo: lixo (no solo e na água), 
e os3R’s.Em seguida, a turma foi dividida em 4 grupos para a construção de "Mapas 
Imagéticos" onde demonstraram
conjunto de figurinhas de animais, plantas, construções, veículos, maquinários e outros 
elementos do cotidiano, para criar o mapa da sua região 
identificar no território e posteriormente apresentaram aos colegas
incentivada a fazer um gesto concreto para cuidar do meio ambiente e ajudar as pessoas, por 
meio da coleta seletiva. A turma recebeu um col
projeto social, que reverte a venda das tampinhas em cadeira de rodas
carentes e portadoras de necessidades especiais
colocar em coletores de lixo seco 

No terceiro encontro foi tratado o tema Defesa Agropecuária. 
levados a uma propriedade rural vizinha à escola, para realizar um "dia de campo".
da observação, eles foram instigados a relata
propriedades rurais, como as zoonoses
acompanharam o exame clínico de um bezerro, 
de doença, como vacinar e em q
ficaram muito atentas e gostaram bastante da atividade. 

O projeto foi gratificante e significativo para a equipe envolvida
objetivos propostos de experienciar 
ambiental e educação sanitária terem sido alcançados, estabelecemos um
os estudantes e as professoras da escola e reafirmamos a importância de educar com 
metodologias lúdicas, participativas, dial
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, porém, muito próximo ao perímetro urbano. A paisagem do entorno da 
elementos rurais e urbanas, que fazem parte do cotidian
não fazia sentido a abordagem exclusivamente

sem considerar os elementos da ruralidade ali presentes.  
foi identificada também a infraestrutura da escola

reformada e contava com captação de água da chuva, jardim suspenso 
e horta, construídos com as crianças, espaço para leitura e teatro, pátio coberto, refeitório e 

, que rapidamente desenvolveram empatia, demonstraram
 os temas que poderiam ser abordados no projeto, emergiram 

naturalmente durante a entrevista. Assim, foram definidos os seguintes 
: Raiva Animal, Resíduos Sólidos e Defesa Agropecuária

No primeiro encontro temático abordamos a Raiva Animal, uma zoonose 
o dia-a-dia dos alunos, sobretudo com relação aos animais de criação e 

cães, gatos e a presença de morcegos no local. Foram
formas de transmissão da doença e os principais vetores de transmissão
hematófagos, que se aproximam das residências, currais e estábulos, devido às alterações 

supressão florestal. Os estudantes puderam observar
espécies de morcegos taxidermizados - frugívoro, insetívoro e hematófago. 

a cartilha e um jogo educativo chamado "Na trilha da raiva", 
, além de materiais orientativos sobre o assunto

O segundo encontro foi sobre Resíduos Sólidos no campo e na cidade
foi exibido o vídeo “Um Plano para salvar o Planeta” da Turma da Mônica, 

cio de Souza. Após, houve uma "roda de conversa" sobre os 
lixo (no solo e na água), desmatamento, queimadas, alagamentos, 

a turma foi dividida em 4 grupos para a construção de "Mapas 
demonstraram como é a realidade de onde vivem. Ca

conjunto de figurinhas de animais, plantas, construções, veículos, maquinários e outros 
para criar o mapa da sua região com os aspectos que conseguiam 
e posteriormente apresentaram aos colegas. Por fim, 

a fazer um gesto concreto para cuidar do meio ambiente e ajudar as pessoas, por 
meio da coleta seletiva. A turma recebeu um coletor de tampinhas plásticas 

, que reverte a venda das tampinhas em cadeira de rodas, destinadas as pessoas 
carentes e portadoras de necessidades especiais. Também foram distribuídas etiquetas para 

de lixo seco na sala de aula e coletores de óleo de cozinha
No terceiro encontro foi tratado o tema Defesa Agropecuária. 

uma propriedade rural vizinha à escola, para realizar um "dia de campo".
foram instigados a relatar os principais problemas que podem acometer às 

propriedades rurais, como as zoonoses, a poluição do solo e da água. 
exame clínico de um bezerro, aprenderam como identificar alguma suspeita 

de doença, como vacinar e em que situações o órgão de defesa deve ser aciona
ficaram muito atentas e gostaram bastante da atividade.  

O projeto foi gratificante e significativo para a equipe envolvida
tivos propostos de experienciar novas metodologias e de articular os saberes da educação 

sanitária terem sido alcançados, estabelecemos um
tes e as professoras da escola e reafirmamos a importância de educar com 

metodologias lúdicas, participativas, dialógicas e a partir da realidade dos educandos.
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A paisagem do entorno da 
que fazem parte do cotidiano desses 

sentido a abordagem exclusivamente de temas urbanos, 

da escola que, apesar de 
e contava com captação de água da chuva, jardim suspenso 

e horta, construídos com as crianças, espaço para leitura e teatro, pátio coberto, refeitório e 

tia, demonstraram conhecer 
no projeto, emergiram 

seguintes temas para os 
Resíduos Sólidos e Defesa Agropecuária.  

uma zoonose que está 
, sobretudo com relação aos animais de criação e 

Foram apresentadas as 
de transmissão- morcegos 

currais e estábulos, devido às alterações 
observar e comparar 03 

ívoro, insetívoro e hematófago. Ao final da 
jogo educativo chamado "Na trilha da raiva", 

sobre o assunto, para entregar aos 

ólidos no campo e na cidade. Para 
ta” da Turma da Mônica, 

"roda de conversa" sobre os assuntos citados no 
mento, queimadas, alagamentos, práticas sustentáveis 

a turma foi dividida em 4 grupos para a construção de "Mapas 
vivem. Cada grupo recebeu um 

conjunto de figurinhas de animais, plantas, construções, veículos, maquinários e outros 
com os aspectos que conseguiam 

. Por fim, a turma foi 
a fazer um gesto concreto para cuidar do meio ambiente e ajudar as pessoas, por 

de tampinhas plásticas para apoiar um 
, destinadas as pessoas 

oram distribuídas etiquetas para 
de óleo de cozinha doméstico.  

No terceiro encontro foi tratado o tema Defesa Agropecuária. Os estudantes foram 
uma propriedade rural vizinha à escola, para realizar um "dia de campo". Por meio 

que podem acometer às 
. Na atividade prática, 

como identificar alguma suspeita 
deve ser acionado. As crianças 

O projeto foi gratificante e significativo para a equipe envolvida, pois, além dos 
articular os saberes da educação 

sanitária terem sido alcançados, estabelecemos uma relação afetiva com 
tes e as professoras da escola e reafirmamos a importância de educar com 

ógicas e a partir da realidade dos educandos. 
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FEITO A MÃOS: CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS EM 
TRABALHO, CULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FEIRA ECO 

 Com vistas a atender demandas sociais relacionadas à produção autônoma de renda 

através do artesanato ecológico e alternativa de cultura e lazer para a cidade de Venda Nova 

do Imigrante - ES e região das Montanhas Capixabas, em 2015 foi criada 

Praça, um Programa de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(Ifes) deste município.  

 Originado do Programa de Pesquisa e Extensão “Eco Arte Cata Papel e Inventa Moda: 

Reciclagem e Produção”, coordenado desde 2012 pela pro

Souza, as Feiras foram realizadas de novembro de 2015 até o fim de 2019, sendo 

interrompidas em 2020 devido a pandemia do Covid

Eco Arte foram realizadas diversas entrevistas semiestrutur

com expositores de feiras de artesanato da Praça dos Namorados, Praça Costa Pereira em 

Vitória-ES e a Feira Hippie em Belo Horizonte

necessário para conhecer as experiências históricas de que

compreensão dos usos que se faz dos espaços, e assim, os sentidos da feira, que habita as 

praças. Observamos nas conversas que alguns se identificam como comerciantes, enquanto 

outros, como artistas ou artesãos. Diante diss

as dimensões da sustentabilidade e 

de renda. 

 Dentre as atividades desenvolvidas destacamos as feiras mensais em praças do 

município, além de participação em eventos da cidade promovidos pela Prefeitura Municipal 

e pelo Ifes. As feiras contaram com atividades culturais, educacionais, gastronômicas, 

artísticas, lúdicas, ambientais, além de oficinas temáticas, trocas de livro e trocas de óleo de 

cozinha usado por sabão verde.

 O programa possui interface com as dimensões da arte, cultura, lazer, educação, meio 

ambiente, sustentabilidade, trabalho e geração de renda, visando sensibilizar a comunidade 
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Com vistas a atender demandas sociais relacionadas à produção autônoma de renda 

através do artesanato ecológico e alternativa de cultura e lazer para a cidade de Venda Nova 

ES e região das Montanhas Capixabas, em 2015 foi criada 

, um Programa de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Originado do Programa de Pesquisa e Extensão “Eco Arte Cata Papel e Inventa Moda: 

Reciclagem e Produção”, coordenado desde 2012 pela professora Maria José Correa de 

Souza, as Feiras foram realizadas de novembro de 2015 até o fim de 2019, sendo 

interrompidas em 2020 devido a pandemia do Covid-19. Antecedendo a estruturação da Feira 

Eco Arte foram realizadas diversas entrevistas semiestruturadas com o público da região e 

com expositores de feiras de artesanato da Praça dos Namorados, Praça Costa Pereira em 

ES e a Feira Hippie em Belo Horizonte - MG. Esse trabalho em campo se fez 

necessário para conhecer as experiências históricas de quem trabalha e vive nas praças e a 

compreensão dos usos que se faz dos espaços, e assim, os sentidos da feira, que habita as 

praças. Observamos nas conversas que alguns se identificam como comerciantes, enquanto 

outros, como artistas ou artesãos. Diante disso, buscou-se articular a “Eco Arte na Praça” 

as dimensões da sustentabilidade e enquanto espaço de sociabilidade, arte, cultura e geração 

Dentre as atividades desenvolvidas destacamos as feiras mensais em praças do 

pação em eventos da cidade promovidos pela Prefeitura Municipal 

e pelo Ifes. As feiras contaram com atividades culturais, educacionais, gastronômicas, 

artísticas, lúdicas, ambientais, além de oficinas temáticas, trocas de livro e trocas de óleo de 

usado por sabão verde. 

O programa possui interface com as dimensões da arte, cultura, lazer, educação, meio 

ambiente, sustentabilidade, trabalho e geração de renda, visando sensibilizar a comunidade 
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Com vistas a atender demandas sociais relacionadas à produção autônoma de renda 

através do artesanato ecológico e alternativa de cultura e lazer para a cidade de Venda Nova 

ES e região das Montanhas Capixabas, em 2015 foi criada a Feira Eco Arte na 

, um Programa de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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fessora Maria José Correa de 
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Dentre as atividades desenvolvidas destacamos as feiras mensais em praças do 

pação em eventos da cidade promovidos pela Prefeitura Municipal 

e pelo Ifes. As feiras contaram com atividades culturais, educacionais, gastronômicas, 

artísticas, lúdicas, ambientais, além de oficinas temáticas, trocas de livro e trocas de óleo de 
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para formação de uma consciência ecológica, além de favo

reforçar o turismo comunitário e a ocupação e utilização das praças públicas da cidade como 

espaço de lazer, gastronomia e exposição de arte, artesanato e cultura. Enquanto ação de 

extensão, a Eco Arte é um exemplo de que

democratização de oportunidades educacionais, iniciativas em termos de ensino, pesquisa e 

extensão que dialogam e geram benefícios e transformações ao conjunto da sociedade.

 Por meio das ações 

e educativo ao buscar integrar ações de ensino, pesquisa e extensão a partir da realidade 

concreta e de uma perspectiva dialógica, valorizando a interlocução de saberes acadêmicos, 

em suas diversas áreas, com os saberes populares, sem sobreposições. A viabilização desta 

concepção extensionista exige a participação ativa dos sujeitos, seja em reuniões específicas 

da Equipe Gestora, seja nos encontros gerais com todos os expositores ou nas ativi

desenvolvidas na própria Feira. Desse modo, o trabalho com metodologias participativas foi 

priorizado na consecução das atividades propostas, a exemplo dos círculos de cultura 

freirianos, rodas de conversa, dinâmicas de grupo para planejamento e aval

participativas, dentre outros. Por meio desta dinâmica de trabalho 

discutidas coletivamente, propiciando

alternativas de ação – a Feira se constituiu enquanto um processo educati

coletiva. 

 Entendemos que o viés ecológico da feira está presente em diferentes formas de 

atuação e expressão: nos produtos artísticos expostos e comercializados na Feira, já que 

existem ações educativas e culturais desenvolvidas para que 

produtoras de suas obras, sendo orientadas a trabalharem preferencialmente com materiais 

reciclados ou naturais, ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis. As 

gastrônomas também são orientadas a produzir alimentos co

estação, valorizando a cultura alimentar tradicional local. A parceria com o Projeto Sabão 

Verde do Ifes constitui um importante serviço ambiental, ao promover a troca de óleo de 

cozinha usado, que poderia ser descartado irregu

durante cada feira busca

ornamentação do evento, além de elaboração de Oficina com essas temáticas, a exemplo da 

oficina de compostagem, de confecção de fil

Desse modo a feira é uma oportunidade para a comunidade se familiarizar com alguns temas 

que envolvem a agroecologia, como a preservação ambiental, a saúde integral e a valorização 

da cultura popular nos espaço

 Ainda em relação ao potencial educador ambiental das Feiras, citamos a análise de 

Balbino (2018, p. 121), o qual reconhece que “a feira como espaço diversificado, congrega 

expressões artísticas, artesanais e da gastronomia, permitindo a aproxi

segmentos da sociedade” e complementa que “esses parceiros ao se aproximarem do 

programa poderão ser sensibilizados ou ampliarem a motivação para contribuírem com o 

propósito da causa ambiental”.

 As feiras são uma importante estratégia

especialmente em um contexto de crise como vivenciado desde 2015 em nosso país, 

demonstrando o potencial deste tipo de atividade de base comunitária.

novas dinâmicas socioculturais inesperadas foram

de novas feiras artesanais no município (”Feira Artesanal de São João de Viçosa” e ”Feira 

Artesanal da Vila da Mata”) e região (”Feira Sabor & Arte” no município de Conceição do 

Castelo), além da instituição da Se

Prefeitura Municipal. 
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para formação de uma consciência ecológica, além de favorecer as trocas comerciais locais, 

reforçar o turismo comunitário e a ocupação e utilização das praças públicas da cidade como 

espaço de lazer, gastronomia e exposição de arte, artesanato e cultura. Enquanto ação de 

extensão, a Eco Arte é um exemplo de que a presença do Ifes na cidade propicia, para além da 

democratização de oportunidades educacionais, iniciativas em termos de ensino, pesquisa e 

extensão que dialogam e geram benefícios e transformações ao conjunto da sociedade.

Por meio das ações realizadas, refletimos como a Feira possui um caráter pedagógico 

e educativo ao buscar integrar ações de ensino, pesquisa e extensão a partir da realidade 

concreta e de uma perspectiva dialógica, valorizando a interlocução de saberes acadêmicos, 

versas áreas, com os saberes populares, sem sobreposições. A viabilização desta 

concepção extensionista exige a participação ativa dos sujeitos, seja em reuniões específicas 

da Equipe Gestora, seja nos encontros gerais com todos os expositores ou nas ativi

desenvolvidas na própria Feira. Desse modo, o trabalho com metodologias participativas foi 

priorizado na consecução das atividades propostas, a exemplo dos círculos de cultura 

freirianos, rodas de conversa, dinâmicas de grupo para planejamento e aval

participativas, dentre outros. Por meio desta dinâmica de trabalho – na qual as demandas são 

discutidas coletivamente, propiciando-se a conexão de saberes e a identificação de 

a Feira se constituiu enquanto um processo educati

Entendemos que o viés ecológico da feira está presente em diferentes formas de 

atuação e expressão: nos produtos artísticos expostos e comercializados na Feira, já que 

existem ações educativas e culturais desenvolvidas para que as artesãs sejam as próprias 

produtoras de suas obras, sendo orientadas a trabalharem preferencialmente com materiais 

reciclados ou naturais, ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis. As 

gastrônomas também são orientadas a produzir alimentos com ingredientes naturais e da 

estação, valorizando a cultura alimentar tradicional local. A parceria com o Projeto Sabão 

Verde do Ifes constitui um importante serviço ambiental, ao promover a troca de óleo de 

cozinha usado, que poderia ser descartado irregularmente, por sabão ecológico. Além disso, 

durante cada feira busca-se apresentar um tema ambiental e/ou cultural na própria 

ornamentação do evento, além de elaboração de Oficina com essas temáticas, a exemplo da 

oficina de compostagem, de confecção de filtro dos sonhos, de yoga, capoeira e de forró. 

Desse modo a feira é uma oportunidade para a comunidade se familiarizar com alguns temas 

que envolvem a agroecologia, como a preservação ambiental, a saúde integral e a valorização 

da cultura popular nos espaços públicos. 

Ainda em relação ao potencial educador ambiental das Feiras, citamos a análise de 

Balbino (2018, p. 121), o qual reconhece que “a feira como espaço diversificado, congrega 

expressões artísticas, artesanais e da gastronomia, permitindo a aproxi

segmentos da sociedade” e complementa que “esses parceiros ao se aproximarem do 

programa poderão ser sensibilizados ou ampliarem a motivação para contribuírem com o 

propósito da causa ambiental”. 

As feiras são uma importante estratégia econômica para artistas e artesãos, 

especialmente em um contexto de crise como vivenciado desde 2015 em nosso país, 

demonstrando o potencial deste tipo de atividade de base comunitária. 

novas dinâmicas socioculturais inesperadas foram ensejadas pela “Eco Arte”, como a criação 

de novas feiras artesanais no município (”Feira Artesanal de São João de Viçosa” e ”Feira 

Artesanal da Vila da Mata”) e região (”Feira Sabor & Arte” no município de Conceição do 

Castelo), além da instituição da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato na 
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recer as trocas comerciais locais, 

reforçar o turismo comunitário e a ocupação e utilização das praças públicas da cidade como 

espaço de lazer, gastronomia e exposição de arte, artesanato e cultura. Enquanto ação de 

a presença do Ifes na cidade propicia, para além da 

democratização de oportunidades educacionais, iniciativas em termos de ensino, pesquisa e 

extensão que dialogam e geram benefícios e transformações ao conjunto da sociedade. 

realizadas, refletimos como a Feira possui um caráter pedagógico 

e educativo ao buscar integrar ações de ensino, pesquisa e extensão a partir da realidade 

concreta e de uma perspectiva dialógica, valorizando a interlocução de saberes acadêmicos, 

versas áreas, com os saberes populares, sem sobreposições. A viabilização desta 

concepção extensionista exige a participação ativa dos sujeitos, seja em reuniões específicas 

da Equipe Gestora, seja nos encontros gerais com todos os expositores ou nas atividades 

desenvolvidas na própria Feira. Desse modo, o trabalho com metodologias participativas foi 

priorizado na consecução das atividades propostas, a exemplo dos círculos de cultura 

freirianos, rodas de conversa, dinâmicas de grupo para planejamento e avaliações 

na qual as demandas são 

se a conexão de saberes e a identificação de 

a Feira se constituiu enquanto um processo educativo de construção 

Entendemos que o viés ecológico da feira está presente em diferentes formas de 

atuação e expressão: nos produtos artísticos expostos e comercializados na Feira, já que 

as artesãs sejam as próprias 

produtoras de suas obras, sendo orientadas a trabalharem preferencialmente com materiais 

reciclados ou naturais, ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis. As 

m ingredientes naturais e da 

estação, valorizando a cultura alimentar tradicional local. A parceria com o Projeto Sabão 

Verde do Ifes constitui um importante serviço ambiental, ao promover a troca de óleo de 

larmente, por sabão ecológico. Além disso, 

se apresentar um tema ambiental e/ou cultural na própria 

ornamentação do evento, além de elaboração de Oficina com essas temáticas, a exemplo da 

tro dos sonhos, de yoga, capoeira e de forró. 

Desse modo a feira é uma oportunidade para a comunidade se familiarizar com alguns temas 

que envolvem a agroecologia, como a preservação ambiental, a saúde integral e a valorização 

Ainda em relação ao potencial educador ambiental das Feiras, citamos a análise de 

Balbino (2018, p. 121), o qual reconhece que “a feira como espaço diversificado, congrega 

expressões artísticas, artesanais e da gastronomia, permitindo a aproximação de diferentes 

segmentos da sociedade” e complementa que “esses parceiros ao se aproximarem do 

programa poderão ser sensibilizados ou ampliarem a motivação para contribuírem com o 

econômica para artistas e artesãos, 

especialmente em um contexto de crise como vivenciado desde 2015 em nosso país, 

 Observa-se ainda que 

ensejadas pela “Eco Arte”, como a criação 

de novas feiras artesanais no município (”Feira Artesanal de São João de Viçosa” e ”Feira 

Artesanal da Vila da Mata”) e região (”Feira Sabor & Arte” no município de Conceição do 

cretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato na 



 

 

 Ao longo dos anos podemos afirmar que a feira cumpriu seu papel, se caracterizando 

enquanto um espaço formador de redes de sociabilidade e promoção de sustentabilidade, 

educação ambiental, cultura, gastronomia, troca de saberes, além da valorização dos espaços 

públicos, da cultura popular e fortalecimento da economia local, favorecendo a inclusão 

econômico-social de artistas e produtores locais. 
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enquanto um espaço formador de redes de sociabilidade e promoção de sustentabilidade, 

ambiental, cultura, gastronomia, troca de saberes, além da valorização dos espaços 

públicos, da cultura popular e fortalecimento da economia local, favorecendo a inclusão 

Somos gratos ao Programa de Apoio à Extensão (PAEX) do Ifes pelo incentivo, à 

Maria José Correa de Souza pela incrível capacidade de iniciativa, e a todas e todos que 

Caracterização das práticas de educação ambiental em escolas do 
ES. 2018. 135 f. Monografia (Especialização em 

Instituto Federal do Espírito Santo, Ibatiba. 2018. 

Cata papel e inventa moda: reciclagem e produção. In: Anais do 10º 



 

 

I ENCONTRO CAPIXABA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Fabiane Fonseca Ribeiro Vasconcelos; JasminneLóis Soares Silva; João de Deus
Kamila.J. Souza; Karen D. Tessarolo; Lainny Avelar Ramos; Luena de Oliveira da Conceição; 

1 INTRODUÇÃO 

O objetivo do I ECPEA foi reunir pesquisadores da área para socialização de 
resultados de pesquisas, experiências e realização de 
epistemológicos e empíricos que envolvem a Educação 
de ação é de extrema relevância
área do conhecimento científico como movimento de transformação 
nessa primeira edição o tema escolhido foi 
compartilhando saberes". A figura 1 apresenta algumas imagens captadas na solenidade de 
abertura do evento.  

Figura 1. Cerimônia oficial de abertura do I ECPEA. A 
Tosta, Chefe de Departamento de Ciências Agrária

Coordenador do I ECPEA. C 
Barata, Coordenadora do NPPBio, José Fernandes, Diretor da Faculdade Vale do Cricaré, Prof. Vander T. 

Calmon, Prof. Marcos C. Teixeira, Prof. Frederi

                                                          
1Professor da Universidade Federal do Espírito Santo 
Educação ambiental – marcosteixeiraufes@gmail.com
2Professora da Universidade Federal do Espírito Sa
Pesquisas e Práticas Pedagógicas em Biologia 
3Graduando(a)s do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
Campus São Mateus - ceciliacalenzani@hotmail.com
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I ENCONTRO CAPIXABA DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - I ECPEA

Aline Barbosa; Ana Flávia Santos Souza; Bianca Bis; 
Fabiane Fonseca Ribeiro Vasconcelos; JasminneLóis Soares Silva; João de Deus

Kamila.J. Souza; Karen D. Tessarolo; Lainny Avelar Ramos; Luena de Oliveira da Conceição; 
Priscila Macieira; Paloma Nair Gomes Batista

O objetivo do I ECPEA foi reunir pesquisadores da área para socialização de 
resultados de pesquisas, experiências e realização de debates sobre os aspectos 
epistemológicos e empíricos que envolvem a Educação ambiental. Entende

extrema relevância para o fortalecimento da Educação ambiental, tanto como 
área do conhecimento científico como movimento de transformação da realidade
nessa primeira edição o tema escolhido foi "Tecendo a rede: construindo conhecimento e 

A figura 1 apresenta algumas imagens captadas na solenidade de 

 
Cerimônia oficial de abertura do I ECPEA. A – Discurso de abertura do Prof. Dr. Vander Calmon 

Tosta, Chefe de Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas. B – Discurso do Prof. Dr. Marcos C. Teixeira, 
Coordenador do I ECPEA. C – Composição da mesa de abertura (da esquerda para a direita: Profa. Diógina 
Barata, Coordenadora do NPPBio, José Fernandes, Diretor da Faculdade Vale do Cricaré, Prof. Vander T. 

Calmon, Prof. Marcos C. Teixeira, Prof. Frederico Bernardo Loureiro e Cecília Elias Calenzani, Represe
da turma PEPPEA 2018.  

                   

Professor da Universidade Federal do Espírito Santo -  Campus São Mateus, Coordenador do Laboratório de 
marcosteixeiraufes@gmail.com; 

Professora da Universidade Federal do Espírito Santo -  Campus São Mateus, Coordenadora do Núcleo de 
Pesquisas e Práticas Pedagógicas em Biologia – diogina@gmail.com; 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito S
ceciliacalenzani@hotmail.com. 
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PESQUISA EM 
I ECPEA 

Marcos C. Teixeira1 
Diógina Barata2 

Cecília Elias Calenzani;  
Bianca Bis; Douglas Marcelino 

Fabiane Fonseca Ribeiro Vasconcelos; JasminneLóis Soares Silva; João de Deus 
Kamila.J. Souza; Karen D. Tessarolo; Lainny Avelar Ramos; Luena de Oliveira da Conceição;  

Paloma Nair Gomes Batista3 

 

O objetivo do I ECPEA foi reunir pesquisadores da área para socialização de 
debates sobre os aspectos 

mbiental. Entende-se que esse tipo 
para o fortalecimento da Educação ambiental, tanto como 

da realidade. Por isso, 
"Tecendo a rede: construindo conhecimento e 

A figura 1 apresenta algumas imagens captadas na solenidade de 

Discurso de abertura do Prof. Dr. Vander Calmon 
Discurso do Prof. Dr. Marcos C. Teixeira, 

bertura (da esquerda para a direita: Profa. Diógina 
Barata, Coordenadora do NPPBio, José Fernandes, Diretor da Faculdade Vale do Cricaré, Prof. Vander T. 

e Cecília Elias Calenzani, Representante 

Campus São Mateus, Coordenador do Laboratório de 

Campus São Mateus, Coordenadora do Núcleo de 

Universidade Federal do Espírito Santo -  



 

 

2 PROCEDIMENTOS 

A socialização dos trabalhos de E
palestras, mesas redondas, minicursos e relatos de experiências. Os palestrantes foram 
selecionados e convidados previamente e os d
antecipadamente. No ato das inscrições foram coletados os seguintes dados sobre os 
participantes: Municípios de origem e instituições, áreas de atuação e formação acadêmica. 
Ao final, foi realizada uma 
uma amostra representada por 33 participantes (30%)
dos pontos positivos e negativos do evento bem como avaliação de itens específicos como: 
adequação da programação, qualidade das palestras, mesas e minicursos, qualidade da 
organização. O questionário finalizou solicit
ECPEA.  
 
3 RESULTADOS  

3.1. Público participante: perfil, origens e representatividades 

O I ECPEA reuniu 110 participantes e oriundos de diversos municípios e instituições 
capixabas, além de profissionais representantes de instituições de ensino superior de Minas 
Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas certificadas 
pelo ECPEA, conforme o tipo de participação, está apresentada na tabela 1.
 

Tabela 1. Total de participantes certificados pelo I ECPEA conforme o tipo de participação.
 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO

Participantes inscritos 
Participante de minicursos
Apresentação de trabalhos científicos/relatos de 
experiência 
Ministrante de minicurso
Palestrante/debatedor em mesa redonda
Participante de comitê científico
Organização  

3. 2. Participantes da programação científica
 

Foram registrados 77 autores dos trabalhos aprovados oriundos de 22 Instituições 
representantes dos setores públicos, privados e terceiro setor. As instituições de Ensino, 
pesquisa e extensão (IES) do setor público foram responsáveis pela apresentação de 5
trabalhos expostos no I ECPEA sendo que, no universo das IES públicas, somente a UFES 
(contabilizando-se os 3 campis

representaram 40,9% dos trabalhos enquanto que o terceiro contribuiu com 9% dos 
apresentados no I ECPEA.  
O I ECPEA reuniu estudantes e profissionais de 17 áreas de conhecimento com destaque para 
a as Ciências Biológicas, que representou 63,63%
suas respectivas frequências estão dispostos no gráfico 
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socialização dos trabalhos de Educação ambiental foi realizada por meio de 
palestras, mesas redondas, minicursos e relatos de experiências. Os palestrantes foram 
selecionados e convidados previamente e os demais participantes realizaram inscrições 
antecipadamente. No ato das inscrições foram coletados os seguintes dados sobre os 
participantes: Municípios de origem e instituições, áreas de atuação e formação acadêmica. 
Ao final, foi realizada uma avaliação do evento por meio da distribuição de questionários para 
uma amostra representada por 33 participantes (30%). O questionário solicitou a indicação 
dos pontos positivos e negativos do evento bem como avaliação de itens específicos como: 
adequação da programação, qualidade das palestras, mesas e minicursos, qualidade da 
organização. O questionário finalizou solicitando sugestões para a realização do próximo 

Público participante: perfil, origens e representatividades  

O I ECPEA reuniu 110 participantes e oriundos de diversos municípios e instituições 
além de profissionais representantes de instituições de ensino superior de Minas 

Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas certificadas 
pelo ECPEA, conforme o tipo de participação, está apresentada na tabela 1.

1. Total de participantes certificados pelo I ECPEA conforme o tipo de participação.

TIPO DE PARTICIPAÇÃO CERTIFICADOS 
EMITIDOS

Participantes inscritos  110
Participante de minicursos 38 
Apresentação de trabalhos científicos/relatos de 35 

Ministrante de minicurso 8 
Palestrante/debatedor em mesa redonda 7 
Participante de comitê científico 9 

19 
Fonte: autoria própria 

Participantes da programação científica 

Foram registrados 77 autores dos trabalhos aprovados oriundos de 22 Instituições 
representantes dos setores públicos, privados e terceiro setor. As instituições de Ensino, 
pesquisa e extensão (IES) do setor público foram responsáveis pela apresentação de 5
trabalhos expostos no I ECPEA sendo que, no universo das IES públicas, somente a UFES 

campis) foi responsável por 63,8%. As IES do setor privado 
representaram 40,9% dos trabalhos enquanto que o terceiro contribuiu com 9% dos 

  Os municípios de origem dos autores estão listados na tabela 2. 
O I ECPEA reuniu estudantes e profissionais de 17 áreas de conhecimento com destaque para 
a as Ciências Biológicas, que representou 63,63%. Os níveis de formação dos profissionais e 
suas respectivas frequências estão dispostos no gráfico 1.  
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ducação ambiental foi realizada por meio de 
palestras, mesas redondas, minicursos e relatos de experiências. Os palestrantes foram 

emais participantes realizaram inscrições 
antecipadamente. No ato das inscrições foram coletados os seguintes dados sobre os 
participantes: Municípios de origem e instituições, áreas de atuação e formação acadêmica. 

istribuição de questionários para 
O questionário solicitou a indicação 

dos pontos positivos e negativos do evento bem como avaliação de itens específicos como: 
adequação da programação, qualidade das palestras, mesas e minicursos, qualidade da 

ando sugestões para a realização do próximo 

O I ECPEA reuniu 110 participantes e oriundos de diversos municípios e instituições 
além de profissionais representantes de instituições de ensino superior de Minas 

Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas certificadas 
pelo ECPEA, conforme o tipo de participação, está apresentada na tabela 1. 

1. Total de participantes certificados pelo I ECPEA conforme o tipo de participação. 

CERTIFICADOS 
EMITIDOS 

110 
 
 

 
 
 
 

Foram registrados 77 autores dos trabalhos aprovados oriundos de 22 Instituições 
representantes dos setores públicos, privados e terceiro setor. As instituições de Ensino, 
pesquisa e extensão (IES) do setor público foram responsáveis pela apresentação de 50% dos 
trabalhos expostos no I ECPEA sendo que, no universo das IES públicas, somente a UFES 

63,8%. As IES do setor privado 
representaram 40,9% dos trabalhos enquanto que o terceiro contribuiu com 9% dos trabalhos 

Os municípios de origem dos autores estão listados na tabela 2.  
O I ECPEA reuniu estudantes e profissionais de 17 áreas de conhecimento com destaque para 

rmação dos profissionais e 



 

 

Tabela 2. Instituições de origem dos autores dos trabalhos apresentados no I ECPEA.

INSTITUIÇÃO 

UFES  

UFES 

IFES 
 

SEDU/ES – Escolas estaduais 
Educandário São Francisco de 
Assis - ESFA -  

Faculdade Vale do Cricaré - FVC  

Fundação Castelo Branco 

SAPI - ITAUNAS  

Cia Policia Ambiental 
Centro universitário Católico de 
Vitória 

Centro Cultural Araçá 

Centro TAMAR/ICMBio 

FAESA 

FURG 

Multivix 

Faculdade Pitágoras  

SEMAM  

UFLA 

UFV 

UNICAMP 

Universidade do Paraná 

Universidade Nove de Julho 

TOTAL  

Gráfico 1 – Titulação (formados ou em formação) dos autores dos trabalhos inscritos no I ECPEA.
 
 

0

10

20

30

40

50

60

Graduação

Site do evento: www.ecpea.com.br

Tabela 2. Instituições de origem dos autores dos trabalhos apresentados no I ECPEA.

MUNICÍPIO(S) SETOR AUTORES
Vitória e Alegre Público 20

São Mateus  Público 17
Piúma, Vila Velha, Ibatiba, 

Alegre, Nova Venécia, 
Colatina 

Público 

9
São Mateus, Linhares Público 4

Santa Teresa Privado 
2

São Mateus Privado 4
Vitória  Privado 2

Conceição da Barra Terc. Setor 2
São Mateus  Público 1

Vitória  Privado 
3

São Mateus Terc. setor 1
São Mateus  Público 1

Vitória  Privado 1
Porto Alegre - RS Público 1

Nova Venécia Privado 1
Linhares Privado 1
Linhares Público 1

Minas Gerais  Público 1
Minas Gerais  Público 1

São Paulo  Público 1
Não informado Privado 2
Não informado Privado 1

  77

 

Titulação (formados ou em formação) dos autores dos trabalhos inscritos no I ECPEA.

 

Graduação Mestrado Médio/técnico Doutorado Especialização
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Tabela 2. Instituições de origem dos autores dos trabalhos apresentados no I ECPEA. 

AUTORES PARTICIPAÇÃO(%) 

20 25,97 

17 22,07 

9 
11,68 

4 5,19 

2 5,19 

4 3,89 

2 2,59 

2 2,59 

1 2,59 

3 2,59 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

1 1,29 

2 1,29 

1 1,29 

77  

Titulação (formados ou em formação) dos autores dos trabalhos inscritos no I ECPEA. 

Especialização



 

 

3. 3. Avaliação pelo público participante 
 

Quanto à avaliação geral do I ECPEA 
pontos positivos e 4 negativos, conforme apresentados no quadro 1.

Quadro 1. Pontos positivos e negativos da realização do I ECPEA na avaliação geral dos participantes.

Pontos positivos apontados

� Palestras com temas diversificados;
� Apresentações orais; 
� Mesas redondas; 
� Carinho dos organizadores;
� Temas relacionados com o cotidiano e com a 
realidade da educação; 
� Minicursos; 
� Agenda 21; 
� Educação Ambiental crítica na formação do 
professor; 
� Dedicação e esforço dos organizadores;
� Compartilhamento de saberes. 

Quando os itens da programação foram avaliados separadamente nenhum deles 
recebeu avaliação ruim e, em uma avaliação geral, quando perguntado se o evento atendeu às 
expectativas, 100% dos participantes que responderam ao questionário afirmaram que sim. A 
tabela 3 apresenta os valores da avaliação dos participantes para cada item da programação. 
 

Tabela 3. Avaliação dos participantes quanto aos itens da programação 

Categoria de avaliação

Programação geral 

Organização geral 

Temas abordados

Palestras e mesas redondas

Minicursos 

Apresentações orais

 
3. 4. Sugestões para o II ECPEA
 

No questionário avaliativo aplicado ao final do I ECPEA os participantes também 
foram solicitados a deixarem suas sugestões para dar mais qualidade ao II 
apontadas as seguintes sugestões:
 

� Não haver programação noturna devido à 
centro da cidade. Embora o campus esteja servido por transporte coletivo ainda são 
poucos os horários disponíveis.

� Minicursos em ho
programação):  
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Avaliação pelo público participante  

Quanto à avaliação geral do I ECPEA pelo público participante, foram registrados 10 
pontos positivos e 4 negativos, conforme apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1. Pontos positivos e negativos da realização do I ECPEA na avaliação geral dos participantes.

Pontos positivos apontados Pontos negativos apontados

Palestras com temas diversificados; 

Carinho dos organizadores; 
Temas relacionados com o cotidiano e com a 

Educação Ambiental crítica na formação do 

Dedicação e esforço dos organizadores; 
Compartilhamento de saberes.  

� Atrasos no início de algumas atividades;
 
� Palestras à noite e horário do término após 
as 21 horas; 

 

� Horário do café: colocar no meio da tarde;
 
� Mencionou política: evitar abordagem 
política nas atividades.  
 

Fonte: autoria própria 

Quando os itens da programação foram avaliados separadamente nenhum deles 
recebeu avaliação ruim e, em uma avaliação geral, quando perguntado se o evento atendeu às 

ectativas, 100% dos participantes que responderam ao questionário afirmaram que sim. A 
tabela 3 apresenta os valores da avaliação dos participantes para cada item da programação. 

Tabela 3. Avaliação dos participantes quanto aos itens da programação desenvolvida no I ECPEA.

Categoria de avaliação 
Avaliação dos participantes

ruim regular bom excelente

Programação geral  - - 25% 

Organização geral  - 17% 37% 

Temas abordados - - 17% 

Palestras e mesas redondas - - 29% 
- - 41% 

Apresentações orais - - 29% 
Fonte: autoria própria. 

Sugestões para o II ECPEA 

No questionário avaliativo aplicado ao final do I ECPEA os participantes também 
foram solicitados a deixarem suas sugestões para dar mais qualidade ao II 
apontadas as seguintes sugestões: 

Não haver programação noturna devido à distância do campus do Ceunes/UFES do 
centro da cidade. Embora o campus esteja servido por transporte coletivo ainda são 
poucos os horários disponíveis. 
Minicursos em horários e dias diferentes (1 minicurso por dia ao longo da 
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pelo público participante, foram registrados 10 

Quadro 1. Pontos positivos e negativos da realização do I ECPEA na avaliação geral dos participantes. 

negativos apontados 

Atrasos no início de algumas atividades; 

Palestras à noite e horário do término após 

colocar no meio da tarde; 

Mencionou política: evitar abordagem 

Quando os itens da programação foram avaliados separadamente nenhum deles 
recebeu avaliação ruim e, em uma avaliação geral, quando perguntado se o evento atendeu às 

ectativas, 100% dos participantes que responderam ao questionário afirmaram que sim. A 
tabela 3 apresenta os valores da avaliação dos participantes para cada item da programação.  

desenvolvida no I ECPEA. 

Avaliação dos participantes 

excelente 

75% 

46% 

83% 

71% 

59% 

71% 

No questionário avaliativo aplicado ao final do I ECPEA os participantes também 
foram solicitados a deixarem suas sugestões para dar mais qualidade ao II ECPEA. Foram 

distância do campus do Ceunes/UFES do 
centro da cidade. Embora o campus esteja servido por transporte coletivo ainda são 

rários e dias diferentes (1 minicurso por dia ao longo da 



 

 

� Saídas de campo, interação com a comunidade;
� Ampliar o tempo de duração do evento;
� Ampliar a divulgação do evento;
� Parcerias com professores de outros Campis da UFES;
� Ampliar as oficinas pedagógicas;
� Divulgação do evento para participação da comunidade;
� Aumentar o tempo do almoço;
� Colher sugestões à programação;
� Integração com o Instituto Nacional da Mata Atlântica (Santa Teresa 
� Ampliar eventos culturais;
� Evitar atrasos; 
� Convidar os professores 

 
 
4 ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA
 

Em sua primeira edição o ECPEA reuni
instituições capixabas e de outros estados, 
visibilidade e fortalecer o campo da educação ambiental. Nesse aspecto, é relevante o fato da 
UFES, com seus 3 campi, ter apresentado o maior número de trabalhos (48%). Por outro lado, 
ainda que o IFES tenha sido representado por um menor volume de trabalhos (11,68%) sua 
importância reside na maior representatividade regional, pois trouxe para o ECPEA 7 
municípios, revelando sua importância para a disseminação da Educação ambiental no Estado 
do Espírito Santo.  

Ressalta-se, como ponto positivo, a representatividade das esferas públicas e 
privadas, assim como do terceiro setor, evidenciando que a Educação ambiental 
ocupando os mais espaços
ECPEA é ampliar a participação das instituições do terceiro setor
histórica para a Educação ambiental. 

Merece destaque o interesse dos estudantes de graduação em Biologia pela Educação 
ambiental, consequência, possivelmente, dos movimentos realizados pelos professores e 
pesquisadores da área nas instituições de ensino, especialmente nos cursos de licenciatur
Contudo, a ausência de outras áreas do conhecimento 
literatura, de que ainda permanece no imaginário social
especialmente a Educação ambiental, é uma subárea

Finalmente, os dados obtidos para a avaliação geral e específica confirma que o 
ECPEA, em sua primeira edição, ofereceu uma programação de qualidade aos participantes, 
dando um passo importante para se configurar como espaço permanente de socializa
debate para o fortalecimento da Educação ambiental no Estado do Espírito Santo.  
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Saídas de campo, interação com a comunidade; 
Ampliar o tempo de duração do evento; 
Ampliar a divulgação do evento; 
Parcerias com professores de outros Campis da UFES; 

nas pedagógicas; 
Divulgação do evento para participação da comunidade; 
Aumentar o tempo do almoço; 
Colher sugestões à programação; 
Integração com o Instituto Nacional da Mata Atlântica (Santa Teresa 
Ampliar eventos culturais; 

r os professores Mauro Guimarães e Phellyppe P. Layrargues.

ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA 

Em sua primeira edição o ECPEA reuniu educadores ambientais de divers
de outros estados, o que demonstra a importância do evento para dar 

visibilidade e fortalecer o campo da educação ambiental. Nesse aspecto, é relevante o fato da 
, ter apresentado o maior número de trabalhos (48%). Por outro lado, 
sido representado por um menor volume de trabalhos (11,68%) sua 
maior representatividade regional, pois trouxe para o ECPEA 7 

municípios, revelando sua importância para a disseminação da Educação ambiental no Estado 

se, como ponto positivo, a representatividade das esferas públicas e 
privadas, assim como do terceiro setor, evidenciando que a Educação ambiental 

espaços sociais. Contudo, o desafio que os resultados revelam para 
é ampliar a participação das instituições do terceiro setor,visto 

ducação ambiental.  
erece destaque o interesse dos estudantes de graduação em Biologia pela Educação 

ambiental, consequência, possivelmente, dos movimentos realizados pelos professores e 
pesquisadores da área nas instituições de ensino, especialmente nos cursos de licenciatur
Contudo, a ausência de outras áreas do conhecimento corroboram o que se tem registrado na 

eratura, de que ainda permanece no imaginário social a ideia de que as questões ambientais, 
a Educação ambiental, é uma subárea das Ciências Biológicas. 

Finalmente, os dados obtidos para a avaliação geral e específica confirma que o 
ECPEA, em sua primeira edição, ofereceu uma programação de qualidade aos participantes, 
dando um passo importante para se configurar como espaço permanente de socializa
debate para o fortalecimento da Educação ambiental no Estado do Espírito Santo.  
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Integração com o Instituto Nacional da Mata Atlântica (Santa Teresa – ES); 

Layrargues. 

educadores ambientais de diversos 
o que demonstra a importância do evento para dar 

visibilidade e fortalecer o campo da educação ambiental. Nesse aspecto, é relevante o fato da 
, ter apresentado o maior número de trabalhos (48%). Por outro lado, 
sido representado por um menor volume de trabalhos (11,68%) sua 
maior representatividade regional, pois trouxe para o ECPEA 7 

municípios, revelando sua importância para a disseminação da Educação ambiental no Estado 

se, como ponto positivo, a representatividade das esferas públicas e 
privadas, assim como do terceiro setor, evidenciando que a Educação ambiental capixaba vem 

. Contudo, o desafio que os resultados revelam para o II 
,visto sua importância 

erece destaque o interesse dos estudantes de graduação em Biologia pela Educação 
ambiental, consequência, possivelmente, dos movimentos realizados pelos professores e 
pesquisadores da área nas instituições de ensino, especialmente nos cursos de licenciatura. 

corroboram o que se tem registrado na 
a ideia de que as questões ambientais, 

gicas.  
Finalmente, os dados obtidos para a avaliação geral e específica confirma que o 

ECPEA, em sua primeira edição, ofereceu uma programação de qualidade aos participantes, 
dando um passo importante para se configurar como espaço permanente de socialização e 
debate para o fortalecimento da Educação ambiental no Estado do Espírito Santo.   
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 IMPLICAÇÕES DO PDDE ESCOLA SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO 

DE VITÓRIA 
  

Fernanda Rezende
1
 

 

 

Este trabalho é um recorte da pesquisa de Doutorado (REZENDE, 2020) que teve 

como objeto cartografar como escolas, envolvidas ou não, com os programas oficiais, 

proliferaram processos de subjetivação por meio de práticas de sustentabilidade.  

Assim, o tema da investigação dessa apresentação, se concentra em duas das três
2
 

escolas de ensino fundamental da rede municipal de Vitória que foram selecionadas a 

participar do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) “Escola Sustentável” (BRASIL, 

2012).  

Os dados foram produzidos por meio do acompanhamento dos processos iniciados em 

2017 junto a Secretaria Municipal de Educação (SEME) e intensificados em 2018 junto às 

escolas. Este trabalho utilizou fragmentos de conversas e entrevistas individuais ou em grupos 

com a participação dos professores responsáveis pelas práticas de sustentabilidade e diretores 

com objetivo de perceber as implicações dessa iniciativa do governo federal no que tange a 

sustentabilidade. Foram realizados dois encontros a uma escola (EMEF A) e quatro encontros 

(EMEF B) na outra. As entrevistas captadas em áudio, logo após a greve do magistério de 

2018, foram transcritas e enviadas por e-mail como feedback da conversa realizada.  

Essa pesquisa se justifica pela importância de mapear impactos do PDDE Escola 

Sustentável na discussão da sustentabilidade na educação básica pública, bem como, perceber 

processos de criação (GUATTARI, 2012) em meio ao esgotamento (PELBART, 2016). Vale 

ressaltar que uma grande parte das ações ligadas ao desenvolvimento de escolas sustentáveis 

no Estado do Espírito Santo, foi disparada pelo edital do PDDE Escola Sustentável e pela 

Conferência Nacional Infanto Juvenil
3
 pelo Meio Ambiente (CNIJMA).  

A pauta das escolas sustentáveis, iniciativa do Ministério da Educação (MEC), foi 

prevista no Plano Nacional de Mudança do Clima ainda em 2007 e se constituiu como 

elemento facilitador na prevenção e no enfrentamento de riscos ambientais, além do 

fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil. A perspectiva brasileira da concepção de 

escola sustentável inovou com o conceito de espaço educador sustentável (BRASIL, 2012). 

Essas escolas seriam “incubadoras” de mudanças concretas na realidade social, diante dos 

desafios do enfrentamento das mudanças ambientais globais e do desafio educacional de 

contribuir com uma educação integral que transforme a escola num espaço de aprendizagens 

significativas e contextualizadas, em que Educação Ambiental possa ajudar nas práticas 

cotidianas e nas premissas da sustentabilidade. Para a viabilização da construção e/ou 
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a Secretaria de Educação de Vitória, bem como autorização para a pesquisa foi requerido a participação de todas as três, no 
entanto, uma escola, não retornou os contatos via telefone, e-mail e visita. 

3 A CNIJMA é uma iniciativa do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), constituído pelo MEC 
e pelo MMA.É uma estratégia de mobilização de estudantes, adolescentes e jovens de todo o país, visando a promover a 
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temática socioambiental, em conformidade com as orientações  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental (DCNEA), aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação pela Resolução CNE/CP nº 02/2012.  
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adequação desses espaços, surge o PDDE Escolas Sustentáveis, que distribuiu recursos para o 

desenvolvimento de ações que pudessem conferir visibilidade à intenção de educar para a 

sustentabilidade.  
Já a Conferência realizava etapas preparatórias para a Conferência Nacional, que 

incluíam a formação de professores e pequenas conferências nas escolas do ensino 

fundamental. Além disso, disponibilizava materiais de referência para todas as escolas de 

ensino fundamental a fim de subsidiar o processo de debate e mobilização dos(as) estudantes.  
Tanto o PDDE quanto a Conferência foram extremamente prejudicadas pelo não 

andamento dos trabalhos com a troca de gestão dos ministros do Meio Ambiente, por conta do 

Golpe de Estado de 2015 que culminou no impeachment da então presidente eleita, Dilma 

Rousseff. A situação política do país, em nível federal, repercutiu de forma veemente nas 

estruturais estaduais e municipais, num efeito em cascata, atingindo inúmeros programas e 

projetos em andamento, entre eles, o próprio PDDE Escola Sustentável. Mesmo assim, o 

programa teve grande capilaridade no Estado e acabou influenciando outras iniciativas. 

O PDDE Escola Sustentável teve limitações no seu alcance na tentativa de 

viabilização da política pública por vários fatores que vieram à tona no campo da pesquisa. 

Um deles foi a demora em se pagar a verba. Isso ocasionou uma série de complicações como 

o próprio uso dessa verba que ficava retida, pois o plano de ação desenvolvido pela gestão 

anterior já não cabia mais na gestão atual. 

O segundo ponto de estrangulamento foi a ausência de formação ou até mesmo de 

assistência técnica para que as escolas optassem por desenvolver práticas sustentáveis. 

Um terceiro ponto era a própria carência de recursos, infraestrutura e materiais que 

deveriam ser garantidos pelo Poder Público, mas que acabavam sendo adquiridos ou 

realizados, já que o PDDE permitia ações como, por exemplo, a troca de lâmpadas 

“ecológicas”.  

Mesmo assim, em meio a esse panorama, algumas ações movimentaram o currículo e 

a gestão para se pensar a sustentabilidade para além do prescrito e da verba, como a criação 

de COM-VIDA, jardins, hortas e práticas de sustentabilidade que abriam frestas em estruturas 

cimentadas nas escolas da capital capixaba. 

Nessa trajetória, muito pelo contexto político econômico, as evidências da produção 

do esgotamento foram mais aparentes, principalmente com os processos de controle e 

esmagamento promovidos por políticas neoliberais de direita em contextos de crise, em 

decorrência de uma greve. Muitas narrativas abordavam histórias de lutas e resistências em 

frente a ausência de condições ofertadas pelo Poder Público, o que, muitas vezes, podia até 

emperrar e provocar o esgotamento, mas, no entanto, não inviabilizava as práticas. A tessitura 

das redes entre os sujeitos provocou mudanças nos trajetos, nos movimentos, nas ideias, nos 

objetivos e sustentaram práticas sociais que promoviam processos de criação. 
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INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PROJETOS DE 
MONITORAMENTO DE TARTARUGAS MARINHAS 

Joice de Souza Soares1 
Fernanda Lopes Teixeira2 

Kelly Bonach3 

 

 O litoral brasileiro possui ocorrência de cinco espécies de tartaruga marinha, sendo 
elas a tartaruga de couro (Dermochelyscoriacea), a tartaruga de pente 
(Eretmochelysimbricata), a tartaruga cabeçuda (Carettacaretta), a tartaruga verde 
(Cheloniamydas) e a tartaruga oliva (Lepidochelysolivacea). Apesar dos esforços para a 
conservação dessas espécies, elas ainda permanecem ameaçadas de extinção. As principais 
ameaças que atingem essas espécies são as atividades antrópicas (SALVARANI et al., 2013). 
 No Brasil, há diversas instituições que têm pesquisado e monitorado as áreas de 
reprodução, encalhe e pesca incidental de tartarugas marinhas regularmente. Estas instituições 
distribuem-se pela costa de norte a sul do país e, em seus projetos, possuem objetivos 
voltados à educação ambiental. Entende-se por educação ambiental os processos em que o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente (MMA, 2005).  
 Os projetos de pesquisa e monitoramento reprodutivo, não reprodutivo e de pesca, 
voltados ao diagnóstico do status das populações de tartarugas marinhas e dos possíveis 
impactos sobre elas, podem incentivar as comunidades locais a participarem de ações de 
conservação e preservação das espécies, processos estes educativos, baseados no respeito e na 
melhoria da autoestimado cidadão (MONTEIRO et al., 2005). De acordo com Marcovaldi e 
Sales (2011), faz-se necessário que os projetos de monitoramento incluam em suas ações a 
realização de atividades de sensibilização e educação ambiental com o objetivo de informar 
sobre a importância da conservação das tartarugas marinhas e do meio ambiente de forma 
geral. 
 Assim, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento básico das propostas 
de educação ambiental apresentadas pelas instituições cadastradas no Sistema de Autorização 
e Informação em Biodiversidade (SISBIO), e que realizam regularmente pesquisa e 
monitoramento da reprodução, dos encalhes e da pesca incidental de tartarugas marinhas no 
Brasil. Para este trabalho, foi usada uma relação de instituições identificadas pelo Centro 
Tamar/ICMBio com os quesitos acima mencionados. A partir desta lista, foram levantados os 
objetivos voltados à educação ambiental, inclusos nas solicitações de pesquisa cadastradas no 
SISBIO.  
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 Das instituições listadas pelo Centro TAMAR (n=26), cerca de 70% (n=18) 
descreveram atividades de educação ambiental em suas solicitações, sendo que 83,33% 
(n=15) são instituições não governamentais e 16,67% (n=3) são universidades. As 18 
instituições que se propõem a trabalhar com educação ambiental atuam em 14 estados da 
costa brasileira (Alagoas, Bahia, Sergipe, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina). Dentre 
essas instituições, duas atuam em mais de um estado, sendo a “Fundação Pró-TAMAR: 
Proteção, Manejo e Pesquisa das Tartarugas Marinhas” atuante em oito estados (RN, PE, SE, 
BA, ES, RJ, SP e SC) e a “Comissão Ilha Ativa” que atua em dois estados (PI e CE). A região 
Nordeste abrange a maioria das instituições que tem objetivos relacionados à educação 
ambiental, representando cerca de 66,66%. Em segundo, temos a região Sudeste com 22,22%, 
em seguida, a região Norte com 11,11%, por último, a região Sul, com 5,55%. 
 Dentre as solicitações, os objetivos mencionados que envolvem educação ambiental 
visam promover a conscientização e/ou sensibilização da sociedade, realizar atividades 
educativas, desenvolver ações, campanhas e eventos, realizar soltura de filhotes de tartarugas 
marinhas juntamente com turistas, comunidade local, pescadores e estudantes. Além disso, 
objetivam divulgar conhecimento científico adquirido nas pesquisas por meios de 
comunicação em massa, oferecer palestras, oficinas e capacitação para a comunidade local e 
pesqueira, e trabalhar a educação ambiental nas escolas da comunidade. 
 O Guia de Licenciamento Tartarugas Marinhas (2017) traz as áreas prioritárias, 
regulares, esporádicas de reprodução e áreas não reprodutivas de Tartarugas Marinhas. As 
áreas prioritárias são onde a ocorrência de desovas ocorre regularmente; nas áreas de 
reprodução regular também ocorre desova regularmente, mas em um número menor que das 
áreas prioritárias. Já nas áreas de reprodução esporádicas, a ocorrência de desova não é 
regular. As áreas não reprodutivas são onde as desovas são muito raras ou não ocorrem 
(SFORZA et al., 2017).  
 Os estados que mais possuem instituições que realizam educação ambiental são 
Bahia e Rio Grande do Norte (ambos com 22,22% do total de instituições) e justamente 
nesses estados há áreas prioritárias de reprodução das tartarugas. Isso vem reforçar a 
necessidade de permear os projetos de pesquisa e monitoramento com as práticas educativas. 
Em áreas onde as desovas ocorrem regularmente, é preciso que as comunidades estejam 
engajadas na conservação das tartarugas e, muitas vezes, este engajamento se dá pela 
participação nas atividades de pesquisa, de monitoramento e de sensibilização ambiental. 
 Como a educação ambiental é um processo contínuo, ela pode ser realizada em 
diversos ambientes, como escolas, centros culturais, Unidades de Conservação, empresas ou 
centro de visitantes (TELES et al., 2017). Portanto, faz-se necessário que os programas de 
monitoramento incluam em suas ações um maior número de atividades que visam a 
sensibilização em relação a conservação das tartarugas e do meio ambiente em diversos 
lugares, pois o auxílio da comunidade é fundamental para que as espécies de tartaruga 
marinha e o seu habitat associado sejam conservados. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Dentre os diversos estressores ambientais que afetam a saúde dos oceanos, 

destacamos a grande quantidade de resíduos sólidos gerados pela atividade humana.  A cada 

ano o volume e tipo de resíduo que chega nos ambientes naturais, principalmente praias e 

oceanos, aumentam e vem gerando uma ampla preocupação pública. Segundo a Secretaria de 

Serviços Urbanos (SEMSU) foram gerados 330 toneladas de resíduos somente nas praias de 

Vila Velha no mês de janeiro de 2020, fruto de descarte irregular. Isso corresponde a 2,82% 

de todo o resíduo domiciliar produzido no município durante o mesmo período. O microlixo é 

um tipo de resíduo formado por itens de dimensões pequenas, o que dificulta o seu 

recolhimento pelo processo de limpeza pública efetuado normalmente. Exemplos deste tipo 

de resíduo são: papel de bala, bituca de cigarro, canudo, tampinhas de garrafas, pequenas 

embalagens, chicletes, palitos (de dente, de picolé de pirulito, de queijo), etc.  

Devido ao pequeno tamanho, este material é ingerido pela fauna marinha 

constantemente, gerando implicações extremamente negativas para a saúde destes 

organismos, envolvendo quase toda a cadeia alimentar inclusive os humanos, uma vez que já 

é comprovado que ocorre a transferência trófica do microplástico, por exemplo. Apesar do 

microlixo não chamar a atenção sozinho, reunido é um dos maiores poluidores das praias. 

Segundo Carvalho 1998, a Educação Ambiental, devido ao seu caráter multidisciplinar, é 

essencial como ferramenta para a informação coletiva para o desenvolvimento da conservação 

ambiental. No entanto, quando se trabalha com um “inimigo quase invisível” como o 

microlixo, o desafio de sensibilização é ainda maior. 

Desta forma, com o objetivo de sensibilizar e orientar os banhistas e frequentadores 

das praias quanto à importância do descarte correto do microlixo a Secretaria de Meio 

Ambiente de Vila Velha através da Coordenação de Educação Ambiental implementou um 

projeto piloto no verão de 2020 que envolveu a instalação de microlixeiras educativas e 

apresentações de esquetes teatrais nas mesmas regiões.  

Durante o mês de janeiro foram instaladas um total de 15 microlixeiras distribuídas 

ao longo da orla de Vila Velha e em duas lagoas do município, priorizando locais com maior 
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apelo turístico e consequentemente maior concentração de pessoas. Foram instaladas 04 

lixeiras na praia da Costa, 03 na praia de Itapuã, 03 na praia de Itaparica, 01 na Barra do Jucu, 

01 na Praia dos Recifes, 01 na Lagoa de Interlagos, 01 na Lagoa Grande e 01 em Ponta da 

Fruta. As microlixeiras além de educativas são sustentáveis, pois todo o material utilizado em 

sua elaboração foi reaproveitado de materiais que seriam descartados com exceção das placas 

de PVC. As madeiras utilizadas na confecção da estrutura foram reutilizadas, vindas do 

caminhão cata-móveis e de demolições feitas pela Secretaria Municipal de Obras, além de 

latas de conserva reutilizadas, devidamente furadas e pintadas para que não ocorra acúmulo 

de água. Além disso, a execução e instalação dessas peças foram em parceria com a SEMSU 

com o auxílio dos reeducandos da Secretaria de Estado da Justiça, o que fortaleceu ainda mais 

o viés socioambiental do projeto. Já a manutenção e limpeza foi realizada pela Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos. A utilização da lixeira por parte dos frequentadores consiste 

em retirar as latinhas que ficam penduradas em uma estrutura de madeira, devidamente 

sinalizada quanto ao objetivo do seu uso, para depositar pequenos resíduos e colocá-la de 

volta no ponto de coleta.  

Concomitante a isso, foram realizadas ações culturais de conscientização através de 

esquetes de teatro denominadas “Caminhada Ecológica com a Turma do Sr. Corujão” entre os 

dias 04/01/2020 a 02/02/2020. Foram realizadas 10 apresentações de forma interativa, com 

duração de 1 hora e meia, compostas por 6 personagens que passavam pelas praias e lagoas, 

levando à população mensagens de preservação do meio ambiente, explorando a importância 

do descarte correto dos resíduos, incentivando o uso das microlixeiras, os cuidados com a 

restinga, a não utilização de aparelhos sonoros de uso coletivo e outras abordagens pertinentes 

a Educação Ambiental.  

Durante as apresentações foram observadas um grande envolvimento das crianças e 

também dos adultos presentes, que interagiam com os personagens de forma lúdica e reflexiva 

sobre os impactos negativos das ações humanas no ambiente natural.  O mesmo foi observado 

com as lixeiras que logo após a instalação, foram rapidamente utilizadas por banhistas e 

ambulantes locais. Além disso, registrou-se um retorno muito positivo que surpreendeu até 

mesmo aos idealizadores do projeto com o grande interesse tanto da população, quanto dos 

meios de comunicação local, resultando em 03 entrevistas veiculadas em televisão uma 

semana após a instalação das mesmas. Vale ressaltar que não foram registrados atos de 

depredação significativos que comprometessem os objetivos das lixeiras, mesmo após 9 

meses de uso. Desta forma, concluiu-se que o piloto do projeto teve um impacto positivo 

junto aos sujeitos envolvidos, com uma ampla divulgação, o que nos incentivou a dar 

seguimento ao projeto, ampliando o número de microlixeiras instaladas e de ações culturais 

de conscientização e Educação Ambiental, principalmente para a próxima temporada de 

verão. Por fim, este projeto encontra-se em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis propostos pela ONU, principalmente o Objetivo 14 referente à Vida na Água.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, enfatiza que o 

ensino tem que ser igualitário e acessível a todos, garantir equidade e a universalidade dos 

direitos do cidadão (RASIL, 1996). Neste sentido, é importante não homogeneizar o 

currículo, e sim, moldá-lo à realidade dos educandos. Para Krasilchik (2016, p.43), “o 

currículo é um caminho a seguir, ou seja, é feito por uma instituição que assume também a 

responsabilidade de colocar em prática uma proposta educacional e avaliar seus resultados”, 

nesse sentido a autora destaca a importância do currículo como forma de avaliação e obtenção 

de resultados. Entretanto, Lopes (1999), fala que “[...] o currículo é visto como um terreno de 

produção e criação simbólica, no qual os conhecimentos são continuamente (re) construídos”, 

na visão do autor o currículo não pode ser reconstruído e adaptável, mas, para isso, é 

importante que a escola tenha um olhar crítico para a realidade da comunidade, respeitando 

crenças, costumes, histórias, economia e valores, ou seja, a identidade social dos sujeitos ali 

inseridos. “Na Educação Básica, a organização do tempo curricular deve ser construída em 

função das peculiaridades de seu meio e das características próprias dos seus educandos, não 

se restringindo às aulas das várias disciplinas” (BRASIL, 2013, p. 27). Ao contextualizar os 

conteúdos de acordo com as peculiaridades dos educandos, a escola, possibilita uma 

aprendizagem mais próxima à realidade deles. Para o professor, o currículo viabiliza a 

organização dos planejamentos pedagógicos, pois o mesmo consiste em direcionar os 

conteúdos que devem ser ensinados.  

Baseando-se no currículo regional, Silva (2017) aponta a intervenção social como uma 

das precursoras para a inclusão dos saberes locais no currículo das escolas. “Uma vez que o 

currículo implica formação humana, entendemos que é pertinente refletirmos sobre as (re) 

significações da noção de currículo e identidade” (RODRIGUES, e OLIVEIRA, 2013). O 
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currículo local procura respeitar o social, político e cultural dos educandos e o meio onde 

vivem.  Para Loureiro (2019) “se um educador trabalha com todos abstratamente ou com 

indivíduos pensados sem lugar social, a tendência é reproduzir o padrão de relações 

hierarquizadas entre grupos e saberes”. Nesse contexto, Freire (2016) também faz a mesma 

crítica em que o professor deposita seu conhecimento, sem levar em conta a aprendizagem. 

Portanto, baseando-se no currículo local, a intervenção pedagógica tratou das percepções e 

discursos que permeiam a Educação Ambiental e as diferenças curriculares entre as escolas do 

campo e as escolas urbanas. Sendo assim, a pesquisa caminhou pelo método qualitativo a fim 

de melhor compreender o contexto local. Nesse sentido, segundo Suassuna (2008), “a 

pesquisa qualitativa se preocupa não tanto em quantificar fatos e fenômenos, mas em explicar 

as sinuosidades das relações sociais, considerando que a ação humana depende estreitamente 

dos significados que lhe são atribuídos pelos atores sociais”. A metodologia baseou-se em 

questionário aberto e entrevistas livres com professores da rede municipal da Escola Nativo – 

Barra Nova/ São Mateus - ES.  Foram entrevistados 12 profissionais, e em seus discursos 

referentes à Educação Ambiental e o currículo. Para discussão deste trabalho serão analisadas 

as entrevistas livres e as seguintes perguntas. Veja abaixo quadro 1.  

Quadro 1- Perguntas direcionadas aos professores entrevistado 

1° Para você o que é Educação ambiental? 

2° Você sempre trabalhou na escola do campo? 

3° Você pode diferenciar como é trabalhar na escola do campo e 

na escola tradicional urbana?  

4° Para você a Educação ambiental trabalhada nas duas escolas é 

diferente ou não? 

 Nas entrevistas os professores deixaram claro que uma educação ambiental voltada 

para o projeto de educação do campo deve estar vinculada à realidade da comunidade. Assim, 

TORRES et al (2014, p.15) reafirma esse discurso ao dizer, “defendemos, assim uma 

pedagogia que esteja voltada à inserção dos educandos em seu processo de ensino e 

aprendizagem, que os constitua como sujeitos no mundo e que gire em torno das relações 

existentes entre sociedade, cultura e natureza”. O diálogo dos autores reforça a importância da 

educação ambiental como elemento na construção da sustentabilidade do campo, respeitando-

se as formas de sobrevivência que as comunidades desenvolveram ao longo do tempo nos 

modos de se relacionarem com a natureza.   

Ao observarmos a fala a seguir: “Se você for trabalhar a questão da Educação 

Ambiental e você for conscientizar os alunos que estão nessa região, a questão da moradia 

em si próxima do mangue, a Educação Ambiental tem que ser cem por cento voltado 

ali.[...]”. Ele, além de morar ali, próximo do mangue, ele vive dali, muitos desenvolvem 

atividades econômicas ali, a sustentabilidade vem do mangue, percebemos que o participante 

faz referência ao extrativismo, destacando o mangue como fonte de sobrevivência para o 

estudante. O discurso demonstra preocupação com a preservação do mangue e da fonte de 

renda sustentável. Segundo Delizoicov e Delizoicov  (2014, p.81) “é neste contexto 

formativo, envolvendo um amplo aspecto de distintas concepções e práticas docentes, que se 

encontram professores da educação básica dedicando-se a implementar a EA.” Pelas palavras 
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do entrevistado é possível distinguir, claramente, que o projeto de educação do campo guarda 

um compromisso direto com a realidade das comunidades rurais. 

Outro aspecto importante é a plena consciência da maioria dos educadores 

entrevistados quanto às diferenças do projeto da educação do campo para a escola tradicional 

urbana e da educação ambiental nesse processo. “Lá na cidade eles trabalham o tema voltado 

mais pro calendário, dia tal: dia da água, mês de março, em Abril, mês de junho, meio 

semana do ambiente. Lá é voltado pras datas comemorativas. Claro que é feito um trabalho 

de conscientização, de educação dentro da sala de aula, com textos, com cartazes e tudo 

mais, conscientiza? Conscientiza! Mas, aqui não é voltado só pras datas comemorativas. Os 

temas geradores do currículo em si que são trabalhados na escola do campo, ele é 

trabalhado por exemplo por trimestre, não é só na data comemorativa, então o tempo que é 

trabalhado e a forma como é trabalhado ele aprofunda mais, tem continuidade maior no 

processo, porque além de você trabalhar a teoria, você faz o trabalho voltado para o 

problema local”. Esse aspecto fica explícito quando o educador defende a importância da 

valorização dos saberes culturais que o estudante traz para a escola e também quando afirma 

que seguem a proposta. 

Nesta fala: “Você junta os problemas locais da comunidade, das famílias, traz para a 

escola e sugere um ponto de aprofundamento dentro de um tema gerador. No encontro de 

aprofundamento entra a questão científica, os estudos científicos. Para fazer o que? Levar 

um retorno para o problema social. Então tem muita diferença”, embora não esteja explícito, 

é possível perceber a presença de uma ação interdisciplinar e da transversalidade 

instrumentalizada no trabalho com os temas geradores. Escola e comunidade, problemas 

acadêmicos e problemas sociais, saberes tradicionais e saberes científicos se integram na 

formação dos estudantes. Esta fala está em concordância com Silva (2017), quando diz que o 

currículo precisa da sociedade e, ao mesmo tempo, a sociedade precisa que o currículo esteja 

mais próximo da sua realidade. Quando o currículo se distancia do papel social, ele acaba se 

distanciando da realidade de seu entorno.   

Por fim, as falas dos professores sobre as práticas de educação ambiental trabalhada no 

currículo da escola do campo, fazem perceber a importância da territorialização do currículo, 

bem como os saberes culturais, para que estes sejam mais integrados e façam mais sentido aos 

estudantes, valorizando e contribuindo ainda mais na preservação dos saberes culturais e 

modos de vida característica da região.  
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Atualmente, o movimento em favor da educação ambiental tem buscado superar o 

olhar naturalista que envolve esse campo do conhecimento e que pouco contribui 

para a formação crítica. Nesse caso, a percepção do indivíduo sobre os aspectos culturais e 

ambientais que envolvem sua história e sua identidade são de grande relevância.  

A história da vila de Itaúnas situada no entorno do Parque Estadual de Itaúnas – PEI, 

Conceição da Barra - Espirito Santo é marcada pela força da natureza, pois devido à forte 

ação do vento, a primeira vila foi gradativamente soterrada pela areia, fazendo com que seus 

moradores se mudassem para vila atual. Envolvida em histórias e mistérios, nesse lugar, 

encontramos grande diversidade de manifestações culturais tradicionais, como o ticumbi, o 

jongo, o alardo, o reis de boi, além de processos produtivos artesanais como a confecção de 

cestos, barcos, farinheiras, entre outros. Nesse contexto, a vila se apresenta como um dos 

principais “palcos” de representações das tradições da região (ALAVARENGA, 2011). Uma 

das particularidades da vila é que parte do seu território foi (re) definido como uma Unidade 

de Conservação (UC) de proteção integral. Dentre as UCs de proteção integral, como no caso 

do PEI, a presença humana só é permitida para atividades de pesquisa, educação e 

interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico 

(BRASIL, 2000. (SNUC). 

Segundo Ferreira et al. (2006), ao se estudar uma determinada comunidade podemos 

entender melhor o ambiente em que ela está inserida e buscar soluções para a conservação da 

biodiversidade local. Nesse contexto a Educação Ambiental (EA) surge como um movimento 

importante de conscientização e sensibilização das pessoas acerca da problemática ambiental,  

buscando, assim, uma conservação mais efetiva. 

Uma das maneiras utilizada para se fazer Educação Ambiental, é primeiramente 

pesquisar a percepção ambiental dos grupos focais. O estudo da percepção ambiental é 

fundamental para que se possam compreender as inter-relações entre o homem e o ambiente, 

suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas (TORRES & 

OLIVEIRA, apud FERNANDES, 2008).  

Para Naves e Bernades (2014) a compreensão sobre a maneira pela qual o homem 

compreende a natureza está intimamente ligada à estruturação do modo de vida de 

determinada cultura. Para os autores os processos históricos da relação entre o homem e o 

meio ambiente é fundamental para o entendimento das intervenções humanas no espaço. 
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Assim essa pesquisa objetivou conhecer a percepção dos jovens da vila de Itaúnas 

situada no entorno do Parque Estadual de Itaúnas – PEI, Conceição da Barra -  Espirito Santo 

quanto ao patrimônio histórico cultural e ambiental dessa região. O estudo se caracterizou 

como uma pesquisa qualitativa de estudo de caso. Para realização da coleta de dados sobre a 

percepção desses jovens foram adotadas entrevistas semiestruturadas realizada com 20 alunos 

do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio “Dunas de Itaúnas” situada no centro da 

vila de Itaúnas.  

Os dados produzidos por meio da entrevista foram submetidos a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) na qual foram eleitas as seguintes categorias de análise: (1) Percepção dos 

alunos quanto à história da vila antiga e sua cultura; (2) Percepção dos alunos quanto a 

importância da antiga vila para Itaúnas; (3) Percepção dos alunos quanto a manutenção da 

história da vila para gerações futuras; (4) Percepção dos alunos quanto a presença do parque 

na região. Todos os dados obtidos através da entrevista foram organizados em categorias e 

subcategorias em tabelas de acordo com a análise de Bardin e utilizadas como base para as 

reflexões sobre a percepções dos jovens e suas potencialidades para uma educação ambiental 

crítica. 

Como resultados das entrevistas podemos perceber na tabela 1 que todos os elementos 

citados por eles rementem a história da vila de alguma maneira. A história fez surgir novos 

elementos na paisagem da região, como as dunas e os sítios históricos (Igreja, cemitério), os 

quais se integram à cultural e que na visão dos estudantes ajudam a contar essa história, e 

consequentemente formam a identidade de Itaúnas.  

 

Tabela 1 - Percepção dos alunos quanto à história da vila antiga e sua cultura 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIA 

 

Mitos 

Briga de santo 7 

Maldição do padre 2 

Buraco do bicho 1 

 

 

 

Lendas 

Boitatá 2 

Saci 1 

Batendo panela 1 

Caboclo da água 1 

Bicho da luz 1 

Lobisomem que comia 

galinha 

 

1 

 

Manifestações 

culturais 

Forró 3 

Reggae 1 

Festa de são Sebastião 1 

Alardo 1 

 

 

Elementos da  

História  

Soterramento 20 

Rio 4 

Igreja/Cruz 3 

Dunas 7 

Cemitério 2 

Ponte 1 

Pedra preta 1 

Desmatamento 8 
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Quanto a importância da vila antiga para Itaúnas (tabela 2) na percepção dos alunos 

está relacionada ao desenvolvimento da região, na qual o conhecimento da história e da 

cultura local reforçam a valorização bem como o incentivo ao desenvolvimento da região. A 

história é vista como uma vertente da geração de emprego, renda e negócio.  

 

Tabela 2 -  Percepção dos alunos quanto a importância da antiga vila para Itaúnas: 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS OCORRÊNCIA 

 

Importância histórica 

Igreja 2 

Cemitério 2 

Dunas 4 

 

 

Resgate da cultura 

Forró 2 

Ticumbi 3 

Reis de boi 1 

Jongo 2 

Capoeira 1 

Pesca 1 

Turismo 8 

 

Na categoria Manutenção da história da vila (tabela 3) a maioria dos entrevistados 

mostram importância para preservação da história para que gerações futuras possam conhece-

la. Para Dias (2006) é a continuidade histórica que possibilita aos grupos sociais resgatar e 

vivenciar o passado, associando-o com as populações atuais. O patrimônio histórico é então 

assumido pelos grupos sociais, como pode ser percebido nas entrevistas com os jovens de 

Itaúnas, os quais valorizam sua identidade, quando afirmam a importância de se preservar a 

sua história.  

 

Tabela 3 - Percepção dos alunos quanto a manutenção da história da vila para gerações 

futuras. 

CATEGORIAS OCORRÈNCIA 

Conhecer suas origens 3 

Preservar a história 6 

Turismo 3 

Preservar a cultura 4 

Importância ambiental 1 

Valorização do lugar 1 

Não souberam  2 

 

Podemos observar, a partir dos quadros 1 e 2, que a maioria dos alunos tem uma visão 

positiva quanto a presença do parque na região. Percebe-se, portanto, que na ótica dos alunos 

entrevistados a importância do PEI para Itaúnas é bastante relevante para a manutenção e 

preservação da natureza do local. 
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Quadro 1 - Aspectos negativo quanto a presença do parque na região: 

 

SUBCATEGORIA DISCURSO OCORR. 

Falta de oportunidade 

para os moradores 

[...] as vezes eles não apoiam muito, não fazem o 

que devem fazer, tipo uma manutenção, falta 

isso, tipo, antes tinha os voluntários, agora não 

teve mais, esse verão veio outras pessoas de fora, 

então acho que deveriam dar mais oportunidades 

para pessoas da vila que conhece. (Aluna 11). 

 

1 

Falta de manutenção 

do parque e vila 

[...]Tipo, como eu falei que eles poderiam 

priorizar mais a Vila, cuidar mais das trilhas, da 

mata, eles fazem o trabalho deles, mas não tanto 

como eles poderiam fazer. (Aluno 18) 

 

2 

Não divulgação de 

projetos e seus 

resultados 

[...] no Parque eu acho que eles desenvolvem 

muitos projetos que a gente não vê resultados 

[...] Quando acontece alguma coisa, ah vai ter 

uma aula disso, daquilo, daquilo outro, a gente 

nem fica sabendo [...] (Aluno 20) 

 

1 

 

Quadro 2 - Aspectos positivos quanto a presença do parque na região: 

 

SUBCATEGORIAS DISCURSO OCORR. 

 

Reflorestamento 

[...] Agora estão plantando a planta rabo de 

bugia, para as dunas não passar mais para a 

estrada, porque estava acontecendo direto[...] aí 

começaram a plantar, esses negócio para o vento 

não jogar mais ali [...] (Aluno 4). 

 

4 

 

Preservação da 

História 

[..]eu acho que eles estão ajudando, eles são 

muito importantes aqui, são eles que preservam a 

história, são eles que sabem do que é certo e 

correto, da verdadeira história daqui. (Aluna 1). 

 

3 

 

Preservação do Meio 

Ambiente 

[...] ele é muito importante, porque ele é um 

modo de esta preservando o meio ambiente, que 

nós está precisando muito disso mesmo, que o 

meio ambiente não está lá essas coisas[...] 

(Aluna 6) 

 

8 

 

Combate à incêndio 

Ajuda proteger um pouco né? Ajuda bastante, 

igual essa queimada que teve do ano de 2015 

para 2016, o parque teve muita ajuda também. 

(Aluno 9). 

4 

 

Fiscalização (Caça, 

pesca e 

desmatamento) 

[...]acho que ele é um dos mais importantes 

aliados da vila, porque eu tenho certeza se não 

tivesse o parque, eu acho a caça seria demais, até 

não teria animal aqui, também em relação a 

pesca, os animais não ia poder se reproduzir, e 

com certeza as matas não ia existir. (Aluno 8). 

 

3 

Turismo Também o fato turístico porque o pessoal 1 
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procura muito [...] (Aluno 13). 

 De forma geral a pesquisa revelou que os alunos possuem uma percepção de 

reconhecimento da importância que o PEI tem representado para a Vila de Itaúnas em função 

de suas ações de conservação da natureza e que estes não possuem uma percepção 

fragmentada da realidade, pois vinculam as ações de conservação do PEI às questões culturais 

e econômicas da região. A percepção dos estudantes participantes da presente pesquisa reflete 

a visão geral da sociedade que pode ser resumida na ideia de conservar a natureza e a cultura 

para atrair o turista e gerar renda para as famílias locais.  A parti da pesquisa voltada à 

percepção ambiental é possível identificar a verdadeira relação existente entre o homem e a 

natureza e dessa forma utiliza-la para elaborar projetos para e implementação da EA Críticas 

em UCs.  
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O QUE SÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO? 

 (RE)SIGNIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO 

ESCOLAR  
 

Joene Alves Pereira
1
 

Marcos da Cunha Teixeira
2
 

 

Segundo Jacobucci (2008), os espaços não-formais (ENF’s) são ambientes 

extraescolares que possibilitam ações educativas. A Educação Ambiental (EA) é sugerida como 

temática nos espaços formais e ENF’s e “os currículos do ensino fundamental e médio devem 

incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental, de forma integrada aos 

conteúdos obrigatórios” (BRASIL, 1996).  

Branco, Royer e Branco (2018), destacam que, mesmo a EA sendo alvo de discussões 

políticas, ainda há dificuldades em ações, com resultados significativos, pois em sua gênese, 

possui perfil interdisciplinar e, por isso, deve fazer parte do currículo. Oliveira e Royer (2019), 

destacam que, no Brasil, a EA conquistou espaço nas legislações e políticas públicas com a 

criação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Contudo, sua prática ainda é 

confundida com o ensino de ecologia, desconectada das questões sociais. Assim, algumas 

inquietações desafiam os professores: como (re)significar a EA no contexto escolar? Como o 

estudo das Unidades de Conservação (UC’s) podem contribuir nesse processo? Como instigar 

nos estudantes o interesse pelas UC’s?  

Diante dessas questões, a experiência aqui relatada se apropriou da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que propõe a “preservação e conservação da biodiversidade”, 

oriundas de situações-problema (BRASIL, 2017). O objetivo deste trabalho foi relatar as 

experiências dos estudantes, em uma sequência didática (SD), com abordagens investigativas, 

fundamentadas em Carvalho (2013), e avaliar a importância da preservação das UC’s, com 

ênfase no Parque Estadual de Itaúnas (PEI). 

A experiência foi desenvolvida com estudantes da 3ª série do ensino médio da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Ceciliano Abel de Almeida”, de São Mateus/ES. As 

etapas dessa SD garantiram uma experiência com o ensino por investigação, a partir de uma UC, 

do contexto sociocultural do município de Conceição da Barra/ES. A atividade constou de 5 

etapas, conforme explicadas a seguir.  

Etapa 1 – Motivação: consistiu na motivação dos estudantes para participarem da 

atividade. Para isso, foi exibida a canção Pass’o Preto, inspirada na Vila de Itaúnas, conhecida 

como “a capital do forró pé-de-serra”. Em seguida, houve apresentação do vídeo-documentário 

"Últimos Refúgios: Itaúnas", que apresenta alguns aspectos socioambientais do PEI, com 

depoimentos de moradores da Vila de Itaúnas e de profissionais do Instituto de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IEMA). Houve uma roda de conversa, de forma que os alunos puderam 

colocar suas opiniões, como as que seguem:  
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Aluno 1: “Qual a relação da Vila de Itaúnas ao PEI? Por que é considerado uma UC? 

Quais os principais benefícios da criação do PEI?” 

Aluno 2: “Se o parque é uma UC e o estado teve que desapropriar as terras habitadas, 

como a vila passou a interagir com o mesmo?” 

 

Etapa 2 – Fazendo perguntas, idealizando respostas: os estudantes foram orientados a 

registrarem as perguntas que queriam saber sobre o PEI e a Vila de Itaúnas.  

Em seguida, a professora solicitou que elaborassem hipóteses, antes de buscarem algum 

tipo de fonte. Estas foram registradas no diário de bordo.  

Etapa 3 – Colocando as ideias à prova: momento em que realizaram a pesquisa para 

avaliarem se as ideias que sugeriram, seriam exequíveis. Para isso, estudaram, entre outros 

textos, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) para conhecimento, 

classificação e diferenciação das UC’s. Em seguida, realizaram uma pesquisa sobre a história da 

Vila de Itaúnas e do PEI. Elaboraram um mapa do Espírito Santo, com localização das UC’s, 

classificadas como parques (Figura 1).  

 
Figura 1- A. Mapa com localização dos parques estaduais do Espírito Santo. B. Aula de discussão dos 

resultados e registro no diário de bordo. 

 
Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Na fase de campo, realizaram entrevistas com os moradores e registraram suas falas, 

algumas transcritas aqui.  

 

- “Eu tô dentro da minha área aqui, dentro do parque. Ele quer, só fala que quer me tirar 

daqui, mas eu nascido e criado em Itaúnas, eu não tenho vontade de sair daqui. Meu 

lugarzinho que meu pai fez, herança do meu pai”. 

- “A gente sobrevivia de pescar, matava caça quando tinha né. E antes da firma chegar 

pra destruir tudo né. Porque quem destruiu a maioria do mato foi a firma, entendeu. Daí 

pra cá os bichos foram sumindo do pasto, porque é falta de fruta. Aí foi diminuindo, tudo 

foi diminuindo depois disso aí, entendeu? Muitos falam que não é, mas foi, porque como a 

gente é nascido e criado aqui, nativo daqui a gente conhece”. 

 

A B 
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Os alunos concluíram que o PEI é uma UC de proteção integral, localizado no Bioma 

Mata Atlântica e que sua criação se deu com objetivo de preservar os ecossistemas locais, 

especialmente as dunas, sob as quais está a antiga Vila de Itaúnas. Por meio das entrevistas, 

compreenderam ainda que a criação do PEI causou o deslocamento das famílias do interior do 

parque, e que houve resistências por parte de alguns moradores. Perceberam ainda que, a relação 

da comunidade com o órgão estadual gestor, é marcada por conflitos, já que a comunidade não 

pode mais utilizar os recursos naturais. 

Etapa 4 – (Re)construindo conceitos: A partir de 38 fotos, os alunos realizaram a 

caracterização dos diferentes ambientes (alagado, rio Itaúnas, mata de tabuleiro, dunas, restinga e 

manguezal) e a identificação das plantas nesses ecossistemas do PEI. Para isso, levou-se em 

consideração as características morfofuncionais. Elaboraram um quadro comparativo, 

descrevendo as hipóteses de classificação (figura 2). 

 

Figura 2- Identificação das plantas nos ecossistemas do PEI a partir de fotografias. 

  
Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Após a exposição dos cartazes de identificação das plantas, a professora realizou uma 

aula expositiva, revisando conceitos e esclarecendo dúvidas sobre a ecologia dos diferentes 

ambientes do PEI. Após discussão, os alunos revisaram a classificação das plantas. 

Etapa 5 – Avaliando o processo: por meio de um questionário contendo questões sobre 

a conservação da biodiversidade e suas relações com os parâmetros ecológicos e sociais locais, 

os efeitos da ação antrópica e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade. 

A atividade teve como aspectos positivos o fato de facilitar a interdisciplinaridade, 

permitiu dar maior autonomia aos estudantes durante o processo de aprendizagem e ainda, 

ampliar as possibilidades de socialização. Como aspectos negativos, citam-se as dificuldades 

para se realizar uma atividade de campo, em função dos aspectos administrativos e falta de 

recursos. 
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objetivas em detrimento das provas discursivas, o sistema educacional e articulado para 
atender ao mercado (LEROY

A Educação Ambiental deve sair em defesa de uma racionalidade emancipatória, 
como forma de superar as racionalidades instituídas nas sociedades contemporâneas
                                                          
1
Bióloga, mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação 

(Instituto Federal do Espírito Santo), lopessouzaleliane@gmail.com.
2
Doutora em Educação, docente do Programa de Pós Graduação em Educação 

Matemática (Instituto Federal do Espírito Santo),doutoradograca@gmail.com.
3
Doutora em Química Inorgânica, docente do Programa de Pós Graduação em Educação 

Ciências e Matemática (Instituto Federal do Espírito Santo). vilmaterra@ifes.edu.br.
4
Doutorem Educação, docente do Programa de Pós Graduação em Educação 

Matemática (Instituto Federal do Espírito Santo)
5
Geográfa pela Universidade 

Site do evento: www.ecpea.com.br

O TERRÁRIO COMO ARTEFATO PARA DISCUTIR E
AMBIENTAL E INTERDISCIPLINARIDADE NO ENS

Eliane Lopes de Souza
Maria das Graças Ferreira Lobino 

Antônio 
Jocimara Patrícia Santos

Este trabalho tem como objetivo apresentar o relato de experiência
Terrários com estudantes do 1° ano de Ensino Médio, juntamente com as suas potencialidades 
educativas numa perspectiva da Educação Ambiental (EA) Crítica. Esta pesquisa foi parte da 

Ambiental do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 
mat) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), 

Maria das Graças Ferreira Lobino e Wilma Terra. O trabalho foi 
disciplina, onde as professoras disponibilizaram artigos e realizaram aulas dialogadas q

que os mestrandos refletissem sobre as possibilidades pedagógicas 
suas potencialidades para conceber o conceito de “ambiente como 

Considerando que a EA na educação básica deve ser desenvolvida como 
transversal, segundo a lei nº 9765/09 (ESPIRITO SANTO, 2009) numa visão de mudança 
paradigmática, frente às questões socioambientais contemporâneas, 
preconiza para uma prática pedagógica numa perspectiva da Educação Ambiental Cr

pesquisa realizada foi qualitativa, realizada de maneira participativa 
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antropocentrismo que dá ao
pelo humanismo, o qual nos dá a certeza de que somos ativos na construção da história
certas condicionantes naturais, condição biológica
espécie é inseparável da totalidade que é a natureza

Os Educadores Ambientais como afirma L
somente em sujeitos pedagógicos e ecológico
modo unitário nessas três dimensões
fazer história, ao problematizar realidade e transformá
conhecimentos, valores e atitudes.

Ao realizar a prática os conteúdos contemplados for
do terrário é simular o equilíbrio que existe entre os elementos da natureza dentro da 
disciplina de biologia. Para esse objetivo foram c
um pouco de água, sementes, mudas de plantas e minhocas. Na disciplina de geografia o 
conteúdo contemplado foi referente a crosta terrestre
que compõe a crosta terrestre 
representar as diferentes camadas. O trabalho de construção do terrário foi realizado por 
grupos com o objetivo de valorizar o trabalho coletivo entre os educandos
utilizaram garrafas pet para confecção, esse material 
relacionados ao consumismo e a geração de resíduos.

Foi possível perceber que os estudante
destinadas a essa prática, e 
um deles quando plantamos as sementes e as mudas no terrário e isolamos o sistema
dúvida era se as plantas iriam sobreviver ou não naquele ambiente, a observação do terrário 
durou dois meses, onde os estudantes regi
de bordo, o terrário passou uma semana com cada membro dos grupos.

Ao final da proposta 
novamente para a escola possibilitando uma troca de 
os terrários tiveram diferentes comportamentos
papel do homem nos desequilíbrios ambientais.

Após a prática foi apresentado
apontada as possibilidades pedagógicas do terrário que permitiu a interdisciplinaridade e 
importantes discussões ambientais
crise, sendo nesse contexto o primeiro papel da 
educação deve buscar sobreviver nessa crise para isso é necessário que ela se adapte ao 
sistema, ao mesmo tempo em que as práticas pedagógicas devem visar a mudança com vistas 
a superar a crise ambiental e social que as sociedades humanas enfr
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antropocentrismo que dá ao homem a liberdade para dominar a natureza deve ser substituído 
nos dá a certeza de que somos ativos na construção da história

certas condicionantes naturais, condição biológica-social, e nos leva a compreender que nossa 
espécie é inseparável da totalidade que é a natureza (LOUREIRO, 2006b

Os Educadores Ambientais como afirma Loureiro (2006a) devem ser formados não 
em sujeitos pedagógicos e ecológicos, mas igualmente em sujeitos políticos, e de 

modo unitário nessas três dimensões. A educação é uma prática social, portanto vinculada ao 
fazer história, ao problematizar realidade e transformá-la, ao produzir e reproduzi
conhecimentos, valores e atitudes. 

Ao realizar a prática os conteúdos contemplados foram de ecologia
do terrário é simular o equilíbrio que existe entre os elementos da natureza dentro da 

ara esse objetivo foram colocados dentro dos terrário: pedras, h
um pouco de água, sementes, mudas de plantas e minhocas. Na disciplina de geografia o 
conteúdo contemplado foi referente a crosta terrestre. Para facilitar a observação das camadas 
que compõe a crosta terrestre foi inserido no terrário massinhas de diferentes cores para 
representar as diferentes camadas. O trabalho de construção do terrário foi realizado por 
grupos com o objetivo de valorizar o trabalho coletivo entre os educandos

as pet para confecção, esse material serviu para discutirmos os temas 
ao consumismo e a geração de resíduos. 

oi possível perceber que os estudantes participaram ativamente em todas as aulas 
e a curiosidade pode ser percebida em diversos momentos

um deles quando plantamos as sementes e as mudas no terrário e isolamos o sistema
dúvida era se as plantas iriam sobreviver ou não naquele ambiente, a observação do terrário 

os estudantes registraram as observações nesse período em um diário 
de bordo, o terrário passou uma semana com cada membro dos grupos. 

da proposta os grupos apresentaram suas observações e trouxeram o terrário 
novamente para a escola possibilitando uma troca de conhecimento entre os estudantes
os terrários tiveram diferentes comportamentos. Esse momento foi utilizado para discutir o 
papel do homem nos desequilíbrios ambientais. 

foi apresentado um relatório na disciplina do mestrado
apontada as possibilidades pedagógicas do terrário que permitiu a interdisciplinaridade e 
importantes discussões ambientais. Segundo Leroy e Pacheco (2006) vivemos um cenário de 

sendo nesse contexto o primeiro papel da educação é adaptativo e tran
educação deve buscar sobreviver nessa crise para isso é necessário que ela se adapte ao 
sistema, ao mesmo tempo em que as práticas pedagógicas devem visar a mudança com vistas 
a superar a crise ambiental e social que as sociedades humanas enfrentam.
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homem a liberdade para dominar a natureza deve ser substituído 
nos dá a certeza de que somos ativos na construção da história, sob 

compreender que nossa 
b). 

) devem ser formados não 
, mas igualmente em sujeitos políticos, e de 

A educação é uma prática social, portanto vinculada ao 
la, ao produzir e reproduzir 

de ecologia, pois a intenção 
do terrário é simular o equilíbrio que existe entre os elementos da natureza dentro da 

olocados dentro dos terrário: pedras, húmus, 
um pouco de água, sementes, mudas de plantas e minhocas. Na disciplina de geografia o 

ara facilitar a observação das camadas 
foi inserido no terrário massinhas de diferentes cores para 

representar as diferentes camadas. O trabalho de construção do terrário foi realizado por 
grupos com o objetivo de valorizar o trabalho coletivo entre os educandos. Os estudantes 

para discutirmos os temas 

participaram ativamente em todas as aulas 
percebida em diversos momentos, sendo 

um deles quando plantamos as sementes e as mudas no terrário e isolamos o sistema. A 
dúvida era se as plantas iriam sobreviver ou não naquele ambiente, a observação do terrário 

straram as observações nesse período em um diário 
 

os grupos apresentaram suas observações e trouxeram o terrário 
conhecimento entre os estudantes, pois 

sse momento foi utilizado para discutir o 

um relatório na disciplina do mestrado, no qual foi 
apontada as possibilidades pedagógicas do terrário que permitiu a interdisciplinaridade e 

) vivemos um cenário de 
educação é adaptativo e transformador. A 

educação deve buscar sobreviver nessa crise para isso é necessário que ela se adapte ao 
sistema, ao mesmo tempo em que as práticas pedagógicas devem visar a mudança com vistas 

entam. 
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PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
PELO CENTRO SOCIOCULTURAL ARAÇÁ DO MUNICÍPIO DE

Através da Educação Ambiental

comportamentos que se estabelecem 

análise crítica dessa relação

Layrargues e Lima (2014)

conservacionista, que tem como características a valor

à natureza, a tendência pragmática

consumo sustentável e, a tendência crítica, ligada as correntes da educação popular

transformadora, fazendo crítica à dominação 

gera as desigualdades e injustiça

discutiras questões ambientais 

ampliarmos e resignificarmos a relação d

A presente pesquisa buscou investigar a percepção socioambiental de 

frequentam o Centro Sociocultural Araçá, situado na cidade de São Mateus, norte do Espírito 

Santo. Para isso, fizemos uso da 

preocupa com os acontecimentos e, sim, em tentar compreendê

O Centro Sociocultural Araçá

lucrativos. O projeto foi idealizado em 1994 por um grupo de estudantes 

objetivo de dar uma formação cidadã

educativas na cidade de São Mateus.

existência, o projeto já atendeu cerca de 10 mil crianças e jov

projeto sobrevive principalmente com o apoio da sociedade civil
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Através da Educação Ambiental (EA), podemos compreender as

estabelecem entre a sociedade e o ambiente natural

dessa relação, torna-se possível promover mudanças de atitude

Layrargues e Lima (2014) identificam três macrotendências n

conservacionista, que tem como características a valorização da dimensão afetiva em relação 

a tendência pragmática, mais voltada para as correntes de desenvolvimento e 

consumo sustentável e, a tendência crítica, ligada as correntes da educação popular

transformadora, fazendo crítica à dominação do homem e do capital sobre a natureza, que 

desigualdades e injustiças ambientais. Assim, compreendemos a necessidade de 

questões ambientais do país a partir de uma EA Crítica,

significarmos a relação da sociedade com o meio ambiente.

presente pesquisa buscou investigar a percepção socioambiental de 

frequentam o Centro Sociocultural Araçá, situado na cidade de São Mateus, norte do Espírito 

Santo. Para isso, fizemos uso da abordagem qualitativa, que, segundo Suassuna (2008), não se 

preocupa com os acontecimentos e, sim, em tentar compreendê-los.  

O Centro Sociocultural Araçá é uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos. O projeto foi idealizado em 1994 por um grupo de estudantes 

objetivo de dar uma formação cidadã, oportunizando crianças e jovens 

a cidade de São Mateus. Tem como objetivos Durante esses 26 anos de 

existência, o projeto já atendeu cerca de 10 mil crianças e jovens sendo beneficiados.

projeto sobrevive principalmente com o apoio da sociedade civil. O mesmo
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podemos compreender as diferentes relações e 

ambiente natural. A partir de uma 

mudanças de atitude e pensamento. 

identificam três macrotendências na EA brasileira. A 

ização da dimensão afetiva em relação 

mais voltada para as correntes de desenvolvimento e 

consumo sustentável e, a tendência crítica, ligada as correntes da educação popular e 

capital sobre a natureza, que 

compreendemos a necessidade de 

rítica, com o objetivo de 

sociedade com o meio ambiente. 

presente pesquisa buscou investigar a percepção socioambiental de educandos, que 

frequentam o Centro Sociocultural Araçá, situado na cidade de São Mateus, norte do Espírito 

, segundo Suassuna (2008), não se 

é uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos. O projeto foi idealizado em 1994 por um grupo de estudantes universitários com o 

 através de ações sócio 

Durante esses 26 anos de 

ens sendo beneficiados. O 

. O mesmo desenvolve 
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diferentes oficinas como reforço escolar, artes 

de informática. 

Antes que a pesquisa fosse realizad

questão ambiental com os mesmos

um questionário estruturado

Através do questionário, os educandos puderam expor suas percepções referentes à 

EA realizada nos diferentes espaços de convívio, 

podemos ver em algumas transcrições de suas respostas. Para 

as macrotendências descritas por Layrargues e Lima (2014)

percepções de EA descritas pelos educandos.

EA é fundamental na percepção e compreensão das relações que são estabelecidas entre o 

homem e o ambiente, pois cada ser percebe e reage diferente

Ao responderem “Como é a 

com o lixo nos bairros e o papel da comunidade em ajudar a mantê

prefeitura, como pode ser visto nas seguintes fala

“Aluno A: A EA no meu bairro é bom e ruim ao mesmo tempo, porque as pessoas 

jogam lixo no chão e outras pessoas guardam o papel que usam no bolso

“Aluno B: O meu bairro tem ruas que são cheias de lixo, mas

não há lixo”. 

Nesse contexto, 

pragmática, baseada principalmente na questão do lixo urbano e industrial e seus danos 

causados à natureza. Ou seja, demonstraram preocupação com o meio diante das pequenas 

ações que acontecem na sociedade.

alunos esporam suas vivências e percepções 

“Aluno E: Temos a agrofloresta que são plantadas as árvores, pés de frutas, 

vegetais e temos o minhocário

“Aluno G: O Araçá desde novo nos ensina as boas práticas de convívio, mostrando 

a boa interação entre ser humano e natureza

Aqui, podemos observar 

natural, bem como a sua valorização, 

desenvolvendo a sensibilidade humana, o aprender a conhecer para proteger. 

Jacob (2003) descreve que “A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado 

pela degradação permanente do meio ambient

articulação com a produção de sentidos sobre a 

Quando perguntados 

problema que vem acometendo a cidade nos últimos anos, apresentad

 

“Aluno K: O Rio Cricaré está muito salgado por causa do 

 

“Aluno J: O mar invadiu o rio

 

“Aluno F: tem também o 

hídricas como a seca e o avanço do mar deixando a água salgada para alguns 
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diferentes oficinas como reforço escolar, artes visuais e audiovisuais, aulas de música e aulas 

Antes que a pesquisa fosse realizada com os educandos, não havia sido trabalhada a 

questão ambiental com os mesmos, portanto para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado 

um questionário estruturado. 

Através do questionário, os educandos puderam expor suas percepções referentes à 

diferentes espaços de convívio, bairro, cidade, projeto Araçá e escola. 

podemos ver em algumas transcrições de suas respostas. Para analisar as respostas

as macrotendências descritas por Layrargues e Lima (2014), com o objeti

percepções de EA descritas pelos educandos. Nesse caso, segundo Melazo (2005) o estudo da 

EA é fundamental na percepção e compreensão das relações que são estabelecidas entre o 

homem e o ambiente, pois cada ser percebe e reage diferente diante da

Ao responderem “Como é a EA no seu bairro” os alunos demonstraram grande preocupação 

com o lixo nos bairros e o papel da comunidade em ajudar a mantê-lo limpo com auxílio da 

prefeitura, como pode ser visto nas seguintes falas: 

no meu bairro é bom e ruim ao mesmo tempo, porque as pessoas 

jogam lixo no chão e outras pessoas guardam o papel que usam no bolso

Aluno B: O meu bairro tem ruas que são cheias de lixo, mas

Nesse contexto, as respostas obtidas indicam uma percepção 

pragmática, baseada principalmente na questão do lixo urbano e industrial e seus danos 

Ou seja, demonstraram preocupação com o meio diante das pequenas 

contecem na sociedade. Ao descreverem a EA realizada no pro

alunos esporam suas vivências e percepções como podemos observar nas falas 

“Aluno E: Temos a agrofloresta que são plantadas as árvores, pés de frutas, 

minhocário”. 

Aluno G: O Araçá desde novo nos ensina as boas práticas de convívio, mostrando 

ção entre ser humano e natureza”. 

Aqui, podemos observar um maior envolvimento entre os educandos

natural, bem como a sua valorização, sugerindo uma tendência conservacionista, 

desenvolvendo a sensibilidade humana, o aprender a conhecer para proteger. 

Jacob (2003) descreve que “A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado 

pela degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária 

articulação com a produção de sentidos sobre a EA”. 

Quando perguntados sobre a EA praticada no município, os educandos indicaram um 

problema que vem acometendo a cidade nos últimos anos, apresentado nas falas 

io Cricaré está muito salgado por causa do mar

Aluno J: O mar invadiu o rio”. 

“Aluno F: tem também o Rio Cricaré que atualmente vem passando por crises 

hídricas como a seca e o avanço do mar deixando a água salgada para alguns 
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, aulas de música e aulas 

a com os educandos, não havia sido trabalhada a 

ara o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado 

Através do questionário, os educandos puderam expor suas percepções referentes à 

bairro, cidade, projeto Araçá e escola. Como 

analisar as respostas, utilizamos 

, com o objetivo de categorizar as 

Nesse caso, segundo Melazo (2005) o estudo da 

EA é fundamental na percepção e compreensão das relações que são estabelecidas entre o 

as ações sobre o meio. 

no seu bairro” os alunos demonstraram grande preocupação 

lo limpo com auxílio da 

no meu bairro é bom e ruim ao mesmo tempo, porque as pessoas 

jogam lixo no chão e outras pessoas guardam o papel que usam no bolso”. 

Aluno B: O meu bairro tem ruas que são cheias de lixo, mas na rua que eu moro 

percepção de tendência 

pragmática, baseada principalmente na questão do lixo urbano e industrial e seus danos 

Ou seja, demonstraram preocupação com o meio diante das pequenas 

realizada no projeto Araçá, os 

observar nas falas a seguir,  

“Aluno E: Temos a agrofloresta que são plantadas as árvores, pés de frutas, 

Aluno G: O Araçá desde novo nos ensina as boas práticas de convívio, mostrando 

entre os educandos e o ambiente 

a tendência conservacionista, 

desenvolvendo a sensibilidade humana, o aprender a conhecer para proteger. Nesse sentido, 

Jacob (2003) descreve que “A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado 

e e do seu ecossistema, envolve uma necessária 

educandos indicaram um 

nas falas abaixo 

mar”. 

io Cricaré que atualmente vem passando por crises 

hídricas como a seca e o avanço do mar deixando a água salgada para alguns habitantes”. 



 

 

Aqui, também observamos uma visão de 

estado que o rio devido à seca, ficando salgada devido o avanço do mar. 

também, uma visão dos educando acerca das consequências sociais advinda dos problema

ambientais que vem acometendo a sociedade.

Com relação à percepção da 

voltaram a debater fortemente sobre a problemática do lixo, co

falas: 

 

“Aluno L: Várias regras, não jogar lixo no 

muito tempo”. 

 

“Aluno H: A diretora pede pra jogar na lixeira, ajudando na 

 

Fica evidente a 

abordagem e práticas pedagógicas apontadas por Layrargues e Lima (2014). Diante de todo o 

contexto exposto acima, tendo a cidade como um meio de percepção da 

espaços de vivência através dos educandos, Melazo (2005

natural foi substituído por espaços urbanos, sendo estes palcos de relações entre a comunidade 

humana e seu meio físico, alterado pela própria ação antrópica.”

que a percepção da EA dos educandos f

Lima (2014) varia de acordo com os espaços de vivências dos mesmos, influenciando, assim, 

diretamente na maneira de enxergar o mundo ao seu redor de acordo com a sua realidade e 

com as suas experiências de vida e contexto social.
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Aqui, também observamos uma visão de EA conservacionista, preocupada com o 

estado que o rio devido à seca, ficando salgada devido o avanço do mar. 

também, uma visão dos educando acerca das consequências sociais advinda dos problema

ambientais que vem acometendo a sociedade. 

Com relação à percepção da EA no espaço escolar, os educando

voltaram a debater fortemente sobre a problemática do lixo, como pode ser observado nas 

“Aluno L: Várias regras, não jogar lixo no chão e não deixa

Aluno H: A diretora pede pra jogar na lixeira, ajudando na EA

ica evidente a EA pragmática praticada no espaço escolar, nutrindo

abordagem e práticas pedagógicas apontadas por Layrargues e Lima (2014). Diante de todo o 

contexto exposto acima, tendo a cidade como um meio de percepção da 

espaços de vivência através dos educandos, Melazo (2005) esclarece que “O meio ambiente 

natural foi substituído por espaços urbanos, sendo estes palcos de relações entre a comunidade 

humana e seu meio físico, alterado pela própria ação antrópica.” Portanto, podemos observar 

dos educandos frente às macrotendências descritas por Layrargues

de acordo com os espaços de vivências dos mesmos, influenciando, assim, 

diretamente na maneira de enxergar o mundo ao seu redor de acordo com a sua realidade e 

e vida e contexto social. 

, 2020. Disponível em: <http://projetoaraca.org.br/acoes

JACOB, P. Educação Ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa

LAYRARGUES, P.P.; LIMA, G.F.C. As macrotendências político-pedagógicas da educação 

Ambiente & Sociedade. São Paulo v. 17, n. 1, p. 23

Percepção ambiental e educação ambiental: uma reflexão sobre as rela

interpessoais e ambientais no espaço urbano. Olhares e Trilhas, v. 6, n.

SUASSUNA, L. Pesquisa qualitativa em educação em linguagem: histórico e validação do 

PERSPECTIVA, v. 26, n. 1, 341-377, 2008. 

Site do evento: www.ecpea.com.br 

conservacionista, preocupada com o 

estado que o rio devido à seca, ficando salgada devido o avanço do mar. Observamos 

também, uma visão dos educando acerca das consequências sociais advinda dos problemas 

no espaço escolar, os educandos novamente 

mo pode ser observado nas 

chão e não deixar a torneira aberta 

EA”. 

escolar, nutrindo-se da 

abordagem e práticas pedagógicas apontadas por Layrargues e Lima (2014). Diante de todo o 

contexto exposto acima, tendo a cidade como um meio de percepção da EA em seus diversos 

) esclarece que “O meio ambiente 

natural foi substituído por espaços urbanos, sendo estes palcos de relações entre a comunidade 

Portanto, podemos observar 

s macrotendências descritas por Layrargues e 

de acordo com os espaços de vivências dos mesmos, influenciando, assim, 

diretamente na maneira de enxergar o mundo ao seu redor de acordo com a sua realidade e 
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Atualmente notícias sobre a mudança do clima vinculadas ao aquecimento global 

têm sido recorrentes na mídia, contudo, pouca visibilidade tem sido dada aos protagonistas e 

as consequências subjacentes a este fenômeno.  Atribuído a ações físicas naturais, é 

necessário destacar as ações antrópicas que têm proporcionado aumentos dos desastres 

ambientais e que têm contribuído enormemente para o colapso climático. Para muitas e 

muitos pesquisadoras/res, considerando a importância e agravos de desastres ambientais 

eminentes, tais fatos correspondem ao desafio deste século (CONFALONIERI et al, 2002).  

Alguns esforços têm sido feitos, via recursos midiáticos, como filmes, livros e 

relatório e ações educativas no âmbito da Educação Ambiental, a fim de sensibilizar os seres 

humanos (DIAS, 2014) acerca desta problemática. Porém, não existe uniformidade sobre a 

questão e ainda pesa na opinião pública discursos de negacionistas e céticos do clima quanto 

as consequências deste fenômeno. 

Felizmente, o aumento de temperatura e a temática da água se sobressaem nos 

debates ambientais em razão da sensibilidade humana ao calor e à escassez hídrica motivada 

pelas alterações do ambiente, oriundos da mudança climática (MARENGO, 2008). É 

pensando sobre isto que trazemos como base de investigação o fenômeno migratório atual, 

haja vista que o colapso climático afeta todo o planeta. 

O deslocamento de pessoas não é recente na história da humanidade, mas o que tem 

se destacado sobre o mesmo, refere-se aos motivos que têm intensificado o fluxo migratório. 

O debate sobre tais fenômenos interconectados existe, e pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade almejam por atendimento, atenção e cuidados.  

Assim, com o objetivo de fortalecer a política de migração, pautado num movimento contrário 

à xenofobia, discriminação e racismo, levantamos alguns aspectos que apontem trilhas 

possíveis de ações.  Este tema tem relevância social, política e científica no âmbito da 

Educação Ambiental, pois poucas são as pesquisas e muitos são os desafios.  Mesmo que haja 

uma vasta literatura sobre o tema migração, cujas dimensões e causas são variáveis (política, 

econômica, religiosa, social, e também ambientais), ainda há poucos estudos que evidenciem 

e problematizem a realidade dos migrantes climáticos no âmbito da Educação Ambiental e 

Justiça Climática. 
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Nesta pesquisa em Educação Ambiental, a fenomenologia foi o caminho 

metodológico escolhido via Cartografia do Imaginário (SATO, 2011).  Por este delineamento,  

interpretamos as percepções das pessoas, relacionando aos quatro elementos ou arquétipos: 

Água (formação), Terra (deformação), Fogo (transformação) e Ar (reformação), à luz da 

teoria Gaston Bachelard.   

Migrantes de várias nacionalidades foram contatadas, porém optou-se pela escolha 

de somente cinco migrantes para serem entrevistados. Todos são residentes no município de 

Cuiabá, Mato Grosso, e somente um não tem conhecimento sobre o fenômeno climático e tão 

pouco das realidades e narrativas de pessoas que migram, tendo como motivo a alteração do 

clima. Quanto aos demais que conheciam a problemática, disseram desconhecer políticas 

públicas de Educação Ambiental que atendam tais grupos. 

No contexto da crise climática, muitas pessoas sofrerão com os desastres ambientais, 

contudo não serão de mesma forma e tão pouco na mesma intensidade. Segundo os 

pesquisadores 
Grupos sociais em maior vulnerabilidade socioeconômica frequentemente são 

também mais vulneráveis a eventos tais como enchentes, secas prolongadas, falta de 

disponibilidade hídrica, variação na quantidade e no preço dos alimentos e 

variações nas dinâmicas de recursos naturais específicos. Tais eventos estão sendo 

intensificados com o advento das mudanças do clima, e tendem a ser cada vez mais 

frequentes e intensos à medida que essas mudanças se acentuem. (MILANEZ e 

FONSECA, 2011, p. 96). 

 

A situação se agrava ano após ano, pois não há medidas protetivas ou políticas 

públicas que deem conta desta realidade. Reconhecidos politicamente como refugiados 

climáticos, há uma ausência em políticas públicas específicas que os atendam no âmbito 

jurídico de fato e proporcione a este grupo que se encontra em situação de vulnerabilidade 

assistência, educação de qualidade, saúde, emprego e direitos políticos. Paralelo a esta 

questão também importa informar sobre outros desafios imputados às e aos migrantes, os 

quais são alvo de violência como a discriminação, o racismo e a xenofobia.  Tais ações 

humanas intercalam diversas áreas e dimensões de políticas públicas para além da segurança e 

do jurídico. 

Consideramos oportuno pensar nestas questões e toda a complexidade que 

circunscreve ser migrante numa época em que se intensifica a crise climática em favor da 

existência de política públicas que atendam a especificidades deste grupo, incluindo todas e 

todos no contexto do debate e promoção destas políticas. Diante do cenário atual, deve-se 

pensar em políticas públicas de Educação Ambiental que atuem em ações de proteção e 

conservação ambiental e juntamente a estas ações que contemplem medidas de proteção e 

inclusão de migrantes climáticos. Com estas pesquisas, esperamos que políticas públicas para 

migrantes se tornem reais e visíveis mediante narrativas das e dos migrantes e que tais 

histórias evidenciem suas lutas e resistência. 
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POLUIÇÃO DO AR DA GRANDE VITÓRIA E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS: UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM TEMÁTICA NA 

FÍSICA TÉRMICA SOB ENFOQUE CTS/CTSA

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (
combinadas com a Lei Federal n.º 9795 
Ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino. O mesmo marco 
legal veda que a EA seja desenvolvida sob a forma disciplinar 
ser trabalhada de forma contextualizada e interdis
curriculares como tema transversal. Não obstante, pesquisas no campo apontam certa carência 
dessa discussão nos currículos de 

Nesse sentido, a pesquisa 
aqui relatamos, teve por objetivo
articulando-as às questões socioambientais a partir da abordagem temática do currículo
Ensino Médio. Para tanto, foi elaborada e aplicada uma estratégia did
metodologia dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2011), baseada nos pressupostos de Freire (1987) que baliza
emancipatória e transformadora. 

As contribuições 
discussão dos temas a serem priorizados no currículo. Freire (1987) discute que a 
conscientização do indivíduo ocorre por meio do diálogo com suas condições de existência, o 
qual se traduz, numa proposta de educação 
geradores”. Os temas organizam o conteúdo programático e têm sua origem na situação 
presente, existencial, concreta dos educandos e refletem as suas aspirações. Acerca disso, 
Freire (1987) esclarece que: 

É na 
que iremos buscar o conteúdo programático da educação. É o momento em que se 
realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto 
de seus temas gerad

 O tema se origina, portanto, nas relações dos homens com o mundo. Sendo assim, a 
orientação do autor é que se parta de situações locais para a análise de problemas nacionais e 
regionais (FREIRE,1996). 

Nesse sentido, a estrutura
Ambiente – CTS/CTSA deve ser feita por meio de temas que se iniciem em problemas locais 
e se articulem posteriormente à dimensão global (SANTOS; MORTIMER, 2002). Esses 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (
com a Lei Federal n.º 9795 (BRASIL, 1999), estabelecem que a Educação 

Ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino. O mesmo marco 
legal veda que a EA seja desenvolvida sob a forma disciplinar na Educação Básica 
ser trabalhada de forma contextualizada e interdisciplinar em todos os componentes 
curriculares como tema transversal. Não obstante, pesquisas no campo apontam certa carência 
dessa discussão nos currículos de Licenciatura de Física.  

pesquisa de mestrado em Ensino de Física da aut
teve por objetivo desenvolver práticas pedagógicas no Ensino de Física 

as às questões socioambientais a partir da abordagem temática do currículo
. Para tanto, foi elaborada e aplicada uma estratégia did

metodologia dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2011), baseada nos pressupostos de Freire (1987) que balizam uma Educação Ambiental 

e transformadora.  
As contribuições de Paulo Freire nos ajudam a compreender aspectos relativos à 

discussão dos temas a serem priorizados no currículo. Freire (1987) discute que a 
conscientização do indivíduo ocorre por meio do diálogo com suas condições de existência, o 
qual se traduz, numa proposta de educação problematizadora alicerçada a partir dos 
geradores”. Os temas organizam o conteúdo programático e têm sua origem na situação 
presente, existencial, concreta dos educandos e refletem as suas aspirações. Acerca disso, 
Freire (1987) esclarece que:  

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, 
que iremos buscar o conteúdo programático da educação. É o momento em que se 
realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto 
de seus temas geradores (FREIRE, 1987, p. 87). 

O tema se origina, portanto, nas relações dos homens com o mundo. Sendo assim, a 
orientação do autor é que se parta de situações locais para a análise de problemas nacionais e 

 
Nesse sentido, a estruturação dos currículos de Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

deve ser feita por meio de temas que se iniciem em problemas locais 
e se articulem posteriormente à dimensão global (SANTOS; MORTIMER, 2002). Esses 
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FÍSICA TÉRMICA SOB ENFOQUE CTS/CTSA 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (BRASIL, 2012), 
, estabelecem que a Educação 

Ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino. O mesmo marco 
na Educação Básica devendo 

ciplinar em todos os componentes 
curriculares como tema transversal. Não obstante, pesquisas no campo apontam certa carência 

de mestrado em Ensino de Física da autora, cujo recorte 
desenvolver práticas pedagógicas no Ensino de Física 

as às questões socioambientais a partir da abordagem temática do currículo no 
. Para tanto, foi elaborada e aplicada uma estratégia didática conforme a 

metodologia dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
m uma Educação Ambiental 

compreender aspectos relativos à 
discussão dos temas a serem priorizados no currículo. Freire (1987) discute que a 
conscientização do indivíduo ocorre por meio do diálogo com suas condições de existência, o 

atizadora alicerçada a partir dos “temas 
geradores”. Os temas organizam o conteúdo programático e têm sua origem na situação 
presente, existencial, concreta dos educandos e refletem as suas aspirações. Acerca disso, 

realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, 
que iremos buscar o conteúdo programático da educação. É o momento em que se 
realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto 

O tema se origina, portanto, nas relações dos homens com o mundo. Sendo assim, a 
orientação do autor é que se parta de situações locais para a análise de problemas nacionais e 

iência, Tecnologia, Sociedade e 
deve ser feita por meio de temas que se iniciem em problemas locais 

e se articulem posteriormente à dimensão global (SANTOS; MORTIMER, 2002). Esses 

estrado Nacional Profissional em Ensino de Física do 

docente do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e 
doutoradograca@gmail.com; 

do programa Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade 



 

 

temas lidam com problemas em seu 
limitações da ciência e tecnologia no que diz respeito ao bem comum.

Ao contrário do ensino tradicional de Ciências, baseado em uma organização linear 
conceitual, o processo educativo com ênfase 
temática, ou seja, a partir de temas de relevância social cuja abordagem busca as interações 
entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 
Segundo Aikenhead (2009), devemos partir dos t
desses retornar ao tema. Dessa forma, a abordagem CTS/CTSA no ensino possui uma ênfase 
prática para se chegar à teoria, ao contrário do ensino clássico que enfatiza a teoria para se 
chegar à prática. (TRAZZI; GA

Nessa direção, pensa
que buscasse dar visibilidade à relação 
da leitura de mundo dos alunos de Ensi
cotidiano da sociedade capixaba

Para tanto, uma estratégia didática foi 
do Ensino Médio de uma Escola Estadual em Serra (ES), tendo como tema central a “poluição 
do ar da Grande Vitória e as mudanças climáticas” onde buscou
causas do verão rigoroso na 
pedagógica na Física térmica, elaborada à luz da abordagem temática, discutindo
principais conceitos científicos necessários à compreensão do fenômeno do efeito estufa
intensificação, podendo produzir

A pesquisa em foco 
(KNECHTEL, 2014), na 
pesquisa foram coletados a partir do diário de bordo da pesquisadora, produções escritas e 
questionários, analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (1977). 

O quadro 1 apresenta um resumo
 

Quadro 1 
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temas lidam com problemas em seu contexto real, buscando expor as potencialidades e 
limitações da ciência e tecnologia no que diz respeito ao bem comum. 

Ao contrário do ensino tradicional de Ciências, baseado em uma organização linear 
processo educativo com ênfase CTS/CTSA se organiza por meio da abordagem 

temática, ou seja, a partir de temas de relevância social cuja abordagem busca as interações 
entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 
Segundo Aikenhead (2009), devemos partir dos temas sociais para os conceitos científicos e 
desses retornar ao tema. Dessa forma, a abordagem CTS/CTSA no ensino possui uma ênfase 
prática para se chegar à teoria, ao contrário do ensino clássico que enfatiza a teoria para se 
chegar à prática. (TRAZZI; GARCIA; SILVA, 2012). 

pensamos em possibilidades didático-pedagógicas ao E
que buscasse dar visibilidade à relação da temática ambiental e os conceitos físicos
da leitura de mundo dos alunos de Ensino Médio sobre questões socioambientais 
cotidiano da sociedade capixaba. 

estratégia didática foi elaborada e aplicada em uma turma de 2.º ano 
do Ensino Médio de uma Escola Estadual em Serra (ES), tendo como tema central a “poluição 

rande Vitória e as mudanças climáticas” onde buscou-se compreender as possíveis 
causas do verão rigoroso na região em 2019. Para isso, foi desenvolvida uma intervenção 
pedagógica na Física térmica, elaborada à luz da abordagem temática, discutindo

incipais conceitos científicos necessários à compreensão do fenômeno do efeito estufa
podendo produzir alterações climáticas.  

em foco se caracterizou como uma pesquisa descritiva quali
, na perspectiva da pesquisa-ação (BARBIER, 2002)

foram coletados a partir do diário de bordo da pesquisadora, produções escritas e 
questionários, analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (1977). 

1 apresenta um resumo das etapas da aplicação da intervenção pedagógica

Quadro 1 — Etapas da aplicação da intervenção pedagógica

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 
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expor as potencialidades e 

Ao contrário do ensino tradicional de Ciências, baseado em uma organização linear 
e organiza por meio da abordagem 

temática, ou seja, a partir de temas de relevância social cuja abordagem busca as interações 
entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

emas sociais para os conceitos científicos e 
desses retornar ao tema. Dessa forma, a abordagem CTS/CTSA no ensino possui uma ênfase 
prática para se chegar à teoria, ao contrário do ensino clássico que enfatiza a teoria para se 

pedagógicas ao Ensino de Física 
conceitos físicos partindo 

questões socioambientais presentes no 

aplicada em uma turma de 2.º ano 
do Ensino Médio de uma Escola Estadual em Serra (ES), tendo como tema central a “poluição 

se compreender as possíveis 
, foi desenvolvida uma intervenção 

pedagógica na Física térmica, elaborada à luz da abordagem temática, discutindo-se os 
incipais conceitos científicos necessários à compreensão do fenômeno do efeito estufa e sua 

se caracterizou como uma pesquisa descritiva quali-quantitativa 
(BARBIER, 2002). Os dados da 

foram coletados a partir do diário de bordo da pesquisadora, produções escritas e 
questionários, analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (1977).  

das etapas da aplicação da intervenção pedagógica. 

Etapas da aplicação da intervenção pedagógica 

 



 

 

Iniciamos a pesquisa de campo aplicando um questionário inicial para levantarmos 
os conhecimentos prévios dos educandos sobre os assuntos 
aplicação. Uma análise inicial dos dados
como possíveis causas do agravamento do efeito estufa à poluição emitida pelas indústrias, 
aos gases oriundos da queima de combustíveis nos veícul
(Gráfico 1). 

Os resultados também 
resultante da atividade industrial 
da Região Metropolitana da Grande Vitória, fato que está presente na realidade vivid
estudantes (FREIRE, 1996).

 
Gráfico 1 — Levantamento 

 
Comparando os dados do

estudantes acerca das possíveis causas da poluição do ar da Grande Vitória, observamos uma 
boa aproximação da leitura de mundo dos educandos com os valores inventariados, apontando 
que de fato as indústrias e os veículos são aqueles que mais contribuem com as emissões de 
gases e material particulado.

Como consequências para o ambiente, os educan
temperatura do planeta, derretimento das geleiras, contaminação do ar, surgimento de 
problemas de saúde (Gráfico 2).

Todas as respostas mostraram
que a poluição do ar proveniente 
material particulado produzem gases do efeito estufa que podem intensificar o mesmo
produzindo um aquecimento local da regi
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Iniciamos a pesquisa de campo aplicando um questionário inicial para levantarmos 
os conhecimentos prévios dos educandos sobre os assuntos que seriam abordados ao longo da 
aplicação. Uma análise inicial dos dados da intervenção revela que os estudantes rela
como possíveis causas do agravamento do efeito estufa à poluição emitida pelas indústrias, 
aos gases oriundos da queima de combustíveis nos veículos automotores, 

também mostram que a maioria dos alunos aponta
resultante da atividade industrial mínero-siderúrgica, como a principal causa da poluição do ar 
da Região Metropolitana da Grande Vitória, fato que está presente na realidade vivid

).  

Levantamento sobre as possíveis causas da poluição do ar da Grande Vitória

Fonte: Dados da autora, 2019. 

Comparando os dados do inventário do IEMA (2015)4 com as concepções dos 
estudantes acerca das possíveis causas da poluição do ar da Grande Vitória, observamos uma 
boa aproximação da leitura de mundo dos educandos com os valores inventariados, apontando 
que de fato as indústrias e os veículos são aqueles que mais contribuem com as emissões de 
gases e material particulado. 

Como consequências para o ambiente, os educandos apontam o au
, derretimento das geleiras, contaminação do ar, surgimento de 

roblemas de saúde (Gráfico 2). 
Todas as respostas mostraram-se coerentes com os conceitos científicos, 

que a poluição do ar proveniente dos veículos, indústrias, queimadas juntamente com o 
material particulado produzem gases do efeito estufa que podem intensificar o mesmo
produzindo um aquecimento local da região. 
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Iniciamos a pesquisa de campo aplicando um questionário inicial para levantarmos 
seriam abordados ao longo da 

revela que os estudantes relacionam 
como possíveis causas do agravamento do efeito estufa à poluição emitida pelas indústrias, 

os automotores, às queimadas 

que a maioria dos alunos aponta o pó preto, 
a, como a principal causa da poluição do ar 

da Região Metropolitana da Grande Vitória, fato que está presente na realidade vivida pelos 

sobre as possíveis causas da poluição do ar da Grande Vitória 

com as concepções dos 
estudantes acerca das possíveis causas da poluição do ar da Grande Vitória, observamos uma 
boa aproximação da leitura de mundo dos educandos com os valores inventariados, apontando 
que de fato as indústrias e os veículos são aqueles que mais contribuem com as emissões de 

dos apontam o aumento da 
, derretimento das geleiras, contaminação do ar, surgimento de 

se coerentes com os conceitos científicos, uma vez 
dos veículos, indústrias, queimadas juntamente com o 

material particulado produzem gases do efeito estufa que podem intensificar o mesmo, 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Relatório da qualidade do ar da região 

da Grande Vitória de 2018. Cariacica, 2009. Disponível em: 

ov.br/Media/iema/CQAI/Relatorios_anuais/Relat%C3%B3rio_Anual_da_Qualidade_do_



 

 

Gráfico 2 — Levantamento sobre as possíveis consequências da poluição do ar da Grande Vitória

 
Os resultados apontam que

há indícios de que a articulação entre a temática ambiental e o Ensino de Física
estruturação curricular por abordagem temática sob o enfoque CTS/CTSA,
tanto a apropriação de conceitos físicos como contribuído para a alfabetização científica dos 
educandos.  
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O projeto de extensão “Comunidade e Meio Ambiente: saberes e demandas locais” 

propõe a construção participativa de políticas municipais de educação ambiental em Cruz das 

Almas-BA. Integra esforços conduzidos pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB) e a Faculdade Maria Milza (FAMAM), com apoio da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Educação. O projeto é vinculado a 

pesquisas desenvolvidas junto ao Programa de Pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas 

e Segurança Social (PPGPPSS/UFRB) e ao Programa em Desenvolvimento Regional e Meio 

Ambiente (PDRMA/FAMAM), ambos na modalidade profissional. 

 Cruz das Almas se localiza no Recôncavo da Bahia, distante 150Km de Salvador, e 

com população estimada em 64mil habitantes. Abriga Instituições de Ensino Superior (IES) e 

uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Situada no 

bordo do Bioma Mata Atlântica guarda um pequeno e importante remanescente da floresta 

ombrófila semidecidual - “Mata de Cazuzinha”; que carece de investimentos, fiscalização 

para coibir a caça e ações coordenadas de educação ambiental (MAMÉDIO et al., 2019). A 

cidade não dispõe da coleta seletiva de resíduos sólidos e o aterro controlado é tecnicamente 

deficiente, com entraves legais (SOUZA; TEIXEIRA, 2012). Predomina o setor terciário de 

serviços, mas a produção de cítricos, fumo e culturas de subsistência são marcantes. Na última 

década foram registrados programas e projetos (pontuais) de educação ambiental 

desenvolvidos por iniciativa da sociedade civil e do Poder Público, se destacando a 

longevidade do Programa Despertar, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR/BA), voltado às escolas da zona rural (CUNHA, 2018).  

O município não possui uma Política, Programa, Plano de Educação Ambiental ou 

uma Comissão Intersetorial específica; embora disponha de um Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e um Fundo Municipal de Meio Ambiente. Justifica-se, assim, a necessidade de 

instituir a política municipal de educação ambiental em forma de Lei, acompanhada por um 

Programa de Educação Ambiental que atenda reais demandas municipais. O desejo pela 
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condução de um processo participativo e a concepção de políticas multicêntricas direcionaram 

a estruturação do Projeto Comunidade e Meio Ambiente. A “política multicêntrica” é aquela 

em que diferentes setores sociais são protagonistas e concorrem à construção da política, 

ainda que o Estado seja um importante (e talvez principal) propulsor das ações (SECCHI, 

2013).  

O projeto foi estruturado em três eixos (educação popular; educação formal; e 

fortalecimento interinstitucional). Oficialmente cadastrado na PROEXT/UFRB foi 

apresentado aos Conselhos Municipais de educação, de meio ambiente e de saúde; além das 

respectivas secretarias municipais e um representante da Câmara Municipal. Apesar de 

sucessivas tentativas não foi possível audiência junto ao Gabinete do Prefeito. O eixo 

“educação popular” foi conduzido por meio de encontros (fóruns) realizados nas comunidades 

rurais. Destaca-se a participação ativa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente na 

mediação do diálogo com as associações de moradores. Foram realizados 7 fóruns entre 

NOV/2019 e MAR/2020, abarcando 11 comunidades e 130 pessoas. Cada fórum teve duração 

de 2h, mediados por dinâmicas de grupo que permitiram construir diagnóstico dos problemas 

e possíveis soluções locais.  

Os diálogos foram registrados em cadernetas e usados na estruturação de atas, 

acompanhadas de registros fotográficos e listas com assinaturas dos comunitários presentes. 

Cada fórum elegeu dois ou três representantes a serem envolvidos nas etapas seguintes 

(Conferência Municipal). Foram apontados problemas e demandas ambientais decorrentes do 

histórico de expansão urbana, desmatamento, contaminação por agrotóxicos, poluição dos 

rios, perda da biodiversidade, falta de saneamento, desigualdade social e uma economia 

centrada no uso insustentável de recursos naturais. Foram apontadas possíveis soluções que 

envolvem desde a educação ambiental à gestão ambiental pública, participativa, com 

perspectivas de desenvolvimento local: fortalecimento da agricultura familiar com suporte aos 

agricultores e produção de alimentos saudáveis; reflorestamento e cuidado com 

remanescentes florestais; maior efetividade da fiscalização ambiental; coleta e tratamento dos 

resíduos sólidos; recuperação de nascentes; promoção da educação ambiental formal e não 

formal; fortalecimento e organização das comunidades frente aos seus problemas 

socioambientais; oficinas de materiais recicláveis aos jovens; entre outros. 

 Tal perspectiva, sugere uma Educação Ambiental promotora de debates direcionados 

às inter-relações entre sociedade, educação e meio ambiente, mas com ponderações e 

questionamentos dos problemas ambientais e posicionamentos perante o atual padrão de vida 

(LAYRARGUES, 2004). Tal premissa somente é possível com participação social e 

envolvimento comunitário em processos de formulação e implementação de políticas 

ambientais. Os grupos sociais oferecem outro sentido a essa dinâmica, se sujeitos e atores dos 

planejamentos socioambientais, questionando e propondo alternativas à comunidade. A 

pandemia COVID19 impossibilitou a realização de fóruns na zona urbana. Então foi 

deflagrado, em AGO/2020, o compartilhamento de formulário eletrônico para colher aspectos 

da percepção dos moradores frente aos problemas ambientais na zona urbana. Foram obtidas 

492 respostas que apontaram um conjunto principal de problemas: animais soltos nas ruas; 

disposição irregular de lixo; e alagamentos. Um segundo bloco destacou as arboviroses; 

fiscalização insuficiente; poluição sonora; e coleta deficiente de esgotos.  

O segundo eixo do projeto envolveu processo formativo de 51h (síncronas e 

assíncronas), entre JUN e AGO, com 75 profissionais da educação residentes na cidade. 

Apesar do apoio da Secretaria Municipal de Educação, apenas 40 profissionais concluíram o 

curso. Foram mapeadas ações de educação ambiental formal, incluindo estratégias e metas 

que ajudarão a compor Programa Municipal de Educação Ambiental. O terceiro eixo buscava 
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o fortalecimento interinstitucional, mas as atenções já estavam urgentemente voltadas ao 

combate da COVID19 e polarização política com o início da campanha eleitoral municipal. A 

inexistência de um grupo gestor multi-institucional do projeto impediu maior capilaridade 

dentro da estrutura de gestão municipal.  

A pesquisa foi importante aos pesquisadores envolvidos, mas também despertou 

interesse da sociedade. A articulação direta com a extensão e a aplicabilidade do ensino 

acadêmico produziram conhecimentos profundos dos problemas socioambientais municipais. 

O projeto integrou pilares da “pesquisa, ensino e extensão”, contribuindo à leitura qualificada 

da realidade a qual estamos inseridos (FONTOURA et al, 2009). Os dados padecem de 

análises complementares, mas se espera realizar, antes de NOV/2020, um seminário aberto à 

sociedade para apresentar a minuta da Lei da Política Municipal de Educação Ambiental, 

acompanhada do Programa construído de forma participativa. 
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Este trabalho apresenta um relato de experiência com comunidades tradicionais da 

Planície Quaternária do Rio Doce (PQRD), Espírito Santo, em diálogo com as vertentes 
teóricas da Educação Ambiental e da Decolonialidade, apontando caminhos e possibilidade de 
práticas educativas a partir do contexto local e dos impactos socioambientais vivenciados 
pelas comunidades litorâneas do norte do Espírito Santo.  

As discussões relacionadas à decolonialidade vêm ganhando espaço nos debates 
acadêmicos e nos movimentos sociais, compartilhando um conjunto de estudos sobre o poder 
na modernidade, apoiados nas pesquisas de Aníbal Quijano (1928-2018) sobre a colonialidade 
e nos estudos do Grupo Modernidade/ Colonialidade/ Decolonialidade (MCD) (QUINTERO 
et al., 2019). Atualmente, também é possível encontrar trabalhos articulados à essa linha de 
pesquisa no campo da Educação Ambiental, ecoando propostas de diálogos interculturais e 
denúncia do processo de colonização, que segue em curso (SALGADO et al., 2019). 

Os valores eurocêntricos foram introjetados na nossa compreensão de mundo através 
dos diversos campos da sociedade, assim os efeitos da colonização ainda “tem atuado através 
de processos de violenta intervenção política e epistemológica, os quais resultaram na 
suspensão do crescimento orgânico das instituições e das histórias dos colonizados” 
(MENESES, 2019. p.20). Os registros sobre o que sucedeu aos índios, aos negros e 
consequentemente as comunidades tradicionais, raramente apresentam suas próprias falas, 
sendo esses povos e suas culturas colocados em lugar de invisibilidade e pejoratividade na 
história. Essas condições se perpetuaram e foram internalizadas no senso comum. Essa 
estrutura encontra-se atualmente pautada na ideologia neocolonial, expressada na expansão do 
sistema capitalista que envolve uma maneira de ver o mundo, utilizando a ciência colonial 
como mecanismo de reprodução.  

Os efeitos da colonialidade afetam as comunidades tradicionais do litoral norte do 
estado do Espírito Santo, abrigadas na PQRD, considerada um grande território, no qual 
diferentes povos coexistem com suas especificidades e assemelham-se pelos seus modos de 
vida. Essas semelhanças perpassam, principalmente, pelas profundas relações que construíram 
com as águas, seja com os alagados, por onde transitavam e se conectavam com a foz do Rio 
Doce e o extremo norte do estado, seja com o mar, onde encontravam grande parte dos seus 
alimentos.  
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Em meados dos anos de 1950, no intuito de modificar profundamente a condição 
pantanosa que prevalecia na região, foram implantados programas governamentais (aliados às 
elites econômicas) que decorreram a abertura de valas para drenagem dos alagados, sob a 
responsabilidade do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS, extinto em 
1990), para aproveitamento de várzeas na ampliação do agronegócio. Nesse período, esse 
território passou a ser visado para atender ao modelo econômico desenvolvimentista e sofreu 
com a imposição de grandes latifúndios da pecuária, especulação imobiliária e com atividades 
de extração e beneficiamento do petróleo e gás, ocasionando na inviabilidade dos modos de 
vida tradicionais através da contaminação e esgotamento de diversos recursos naturais 
(TEIXEIRA, 2010), principalmente os recursos hídricos. 

Dessa forma, o Projeto Comunidade Participativa, visou contribuir na formação de 
novas lideranças comunitárias para atuarem no enfrentamento dos problemas socioambientais 
e na defesa dos seus territórios. Através de metodologias participativas pautadas no campo 
teórico-metodológico da Educação Ambiental Crítica, com propostas contextualizadas às 
reais demandas dos moradores locais, além de uma concepção educativa que propõe a 
construção coletiva, participativa e engajada dos envolvidos. O Projeto foi realizado pelo 
Laboratório de Educação Ambiental (LabEA) da Universidade Federal do Espírito Santo – 
campus São Mateus e patrocinado pela Petrobras. 

O projeto atuou em seis comunidades, divididas em dois setores: setor pesqueiro e 
setor quilombola. O presente relato refere-se as experiências vivenciadas junto ao setor 
pesqueiro que abrange as comunidades: Barra Nova Norte, Barra Nova Sul e Campo Grande 
(localizadas no município de São Mateus). O desenvolvimento do Projeto ocorreu nas três 
comunidades através das seguintes ações: (1) Consulta das lideranças locais; (2) Adequação 
das ações do Projeto; (3) Assembleias Comunitárias; (4) Diagnóstico Socioambiental 
Participativo; (5) Eleição das Comissões de Desenvolvimento Socioambiental - CDS (uma em 
cada comunidade); (6) Elaboração dos Planos de Ação; e (7) Execução do Plano de Ação. 
Após a realização das Assembleias Comunitárias, o Projeto passou a assumir um caráter 
pedagógico no qual todas as suas ações tinham como finalidade a formação socioambiental 
dos membros das CDS, através de assessoramento técnico para elaboração e execução do 
plano de ação, além de oficinas, palestras e reuniões. 

As CDS elaboraram, sob assessoria da equipe técnica do Projeto, um Plano de Ação 
por comunidade, com base nos apontamentos do Diagnóstico Socioambiental Participativo, 
no qual 157 moradores participaram apontando os problemas e as propostas de soluções ou 
mitigações para a melhoria da qualidade de vida local. Dentre os 39 temas identificados nos 
planos de ação, 17 são comuns às três comunidades, 12 são comuns entre pelo menos duas 
comunidades e 10 se configuraram como demandas específicas de uma das comunidades, 
conforme apresentado no Quadro 1. 
 

Quadro 1. Demandas apontadas nos Planos de Ação das Comunidades Pesqueiras atendidas pelo Projeto 
Comunidade Participativa. 

Comunidades que 
apresentam a demanda 

no Plano de Ação 
Demandas indicadas no Plano de Ação 

Barra Nova Norte, Barra 
Nova Sul e Campo 

Grande 

Água potável; Desvalorização da cultura tradicional; Manutenção da estrada; 
Programação Cultural; Posto de Saúde; Atendimento Médico Regular; Ambulância; 
Poluição Meio Ambiente; Indenização e auxílio Renova; Emprego; 
Segurança pública; Educação/Escola (falta/estrutura precária); Empreendimento do 
Porto Petrocity; Esporte; Falta de investimento no Turismo; Óleo nas praias; e 
COVID-19. 
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Barra Nova Norte e Barra 
Nova Sul 

Lixo gerado por turistas; Educação Ambiental para turistas; Instalar postes para 
iluminação; Falta de energia; Baixa participação/Desunião entre os moradores; 
Limpeza pública (caminhão de lixo passa poucas vezes na semana); Utilização 
trator. 

Barra Nova Norte e 
Campo Grande 

Carro pipa passa poucos dias para realizar o abastecimento; Transporte público 
insuficiente; Lazer 

Barra Nova Sul e Campo 
Grande 

Saneamento Básico; Demanda de EJA 

Barra Nova Norte 

Farmácia; Placas de advertência sobre o cuidado com Meio Ambiente; Associação 
(nova eleição); Falta de valorização dos recursos da comunidade para gerar renda 
aos moradores; Avanço da maré/Assoreamento/Erosão; Pesca irregular (turistas); 
Falta água na Escola 

Barra Nova Sul 
Atraso na construção de ponte entre Barra Nova Norte e Barra Nova Sul; 
Pavimentação das ruas 

Campo Grande Pesquisa Estuários, Manguezais, Crustáceos e Rios. 
Fonte: autores (2020). 

 Nos Planos de Ação, para cada tema apresentado estão contidas as demandas 
específicas indicadas pelos moradores, por exemplo, o tema “Água Potável” abarca as 
demandas: Abastecimento regular de água na comunidade, no mínimo 3 vezes na semana, 

pois atualmente, o abastecimento ocorre somente uma vez a cada 15 dias; Prioridade de 

abastecimento da caixa d’água da escola; Monitoramento da qualidade de água do 

caminhão-pipa e dos poços artesianos; Distribuição de caixas d‘água para os moradores; 

Levantamento da quantidade de caixas d’água necessárias para atender a comunidade. 
Assim, atendendo às 102 demandas registradas e visando contribuir com o processo 

de empoderamento dos membros, a equipe técnica do projeto promoveu reuniões entre as 
CDS e pessoas físicas/ instituições públicas e privadas com objetivo de apresentar as 
demandas de suas comunidades e agregar parceiros na execução de seus planos de ação. 
 Dentre os 144 encaminhamentos realizados pelas CDS estão:  
 

Quadro 2. Encaminhamentos para execução do Planos de Ação das Comunidades Pesqueiras atendidas pelo 
Projeto Comunidade Participativa. 

Ações relacionadas às demandas 
do Plano de Ação Encaminhamentos 

Reuniões categoriais 

- Prefeito de São Mateus;  
- Vereadores da Câmara Municipal de São Mateus; 
- Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus;  
- Representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);  
- Representantes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER);  
- Funcionários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de 
Guriri;  
- Associações de Moradores das comunidades do entorno;  
- Representantes da Polícia Militar e da Polícia Ambiental; 
- Representantes do IEMA;  
- Representantes da Petrobras;  
- Representantes da Secretaria Estadual de Cultura - Secult; 

Elaboração de documentos/projetos 

- Documentos protocolados nas esferas municipal, estadual e federal; 
- Documentos para auxiliar os atingidos pelo rompimento da barragem da 
Samarco;  
- Plano de ação voltado para mitigação dos impactos causados às 
comunidades pelos rejeitos da Samarco; 
- Projetos socioculturais; 

Participação de eventos e visitas 
técnicas 

- Devolutiva do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo 
Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS) da empresa Renova;  
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- Reunião da Câmara de Vereadores;  
- Conferência Pedagógica de Educação Ambiental;  
- Visita técnica ao Projeto Estaleiro Escola em Nova Viçosa; 
- Festa de São Benedito;  
- Festival do Caranguejo;  
- IV Encontro de Cultura Ancestral em Areal. 

Oficinas de formação 

- Contexto socioambiental na Planície Costeira do Rio Doce, Unidade de 
Conservação, RDS; 
- Conflitos entre comunidade e UC’s; 
- Elaboração de projetos socioculturais; 
- Papel e responsabilidade de instituições públicas e da Petrobras; 
- Ecoturismo; 
- Cuidados e manejo do óleo nas praias; 
- Oficinas para trocas de experiências entre comunidades; 

Ações de EA pontuais - Oficinas de educação ambiental com crianças das escolas locais. 
Fonte: autores (2020). 

 
Observou-se que todo o percurso formativo trilhado pelo Projeto Comunidade 

Participativa apresenta um potencial pedagógico emancipatório, contribuindo com o processo 
de pertencimento e fortalecimento da identidade de comunidade tradicional, a partir de 
atividades que questionam a participação nos espaços de poder, incentivam uma percepção 
crítica da realidade local, e ampliam a consciência sobre seus territórios, o projeto envolve os 
moradores na (re)construção do processo identitário, para que possam dar continuidade às 
lutas da comunidade, somando esforços com as lideranças já constituídas. Compreendendo 
sua história e seus direitos, considerando os participantes sujeitos de transformação 
socioambiental e protagonistas das mudanças, encontrou-se assim, tessituras que permitem 
repensar os processos de colonialidade através da educação ambiental. 
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PROPOSTA INTREGADORA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CTS NO 
ENSINO INFANTIL A PARTIR DA TEMÁTICA DA PLANTAÇÃO DE FEIJÃO 

 

Kariele Coutinho Melado IFES
1
 

Maria das Graças Ferreira Lobino IFES² 

 
(...) Intelectualmente, as disciplinas, são plenamente justificáveis, desde que 

preservem um campo de visão que reconheça e conceba as ligações e 

solidariedades (...) e não ocultarem realidades globais 

 

                                              Morin (2000)  

 

 

O referido trabalho contemplou analisar a convergência das perspectivas envolvendo 

a Educação Ambiental (EA) e as relações entre a Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) para 

o estudo do feijão. Na atualidade, ambas abordagens fazem parte das propostas inovadoras 

presentes nos currículos nos diferentes níveis de ensino com intuito de corroborar na 

compreensão das proposições temáticas, metodológicas e na construção do conhecimento.  

O projeto, proposto pela disciplina CTS/CTSA no 2º semestre do Programa de Pós-

Graduação em Ciências e Matemática, apresenta um estudo a respeito do feijão, sendo 

intitulado como “A evolução do Feijão”.  

A pesquisadora responsável tem formação em ciências humanas e no decorrer dessa 

ação se propôs a refletir por meio de uma prática escolar de forma interdisciplinar, atividades 

com a pretensão de aguçar o olhar para incompletude do conhecimento científico e cultural. 

Apostando em perspectivas integradoras entre EA e CTS e na multiplicidade dos conteúdos, 

construindo concepções diferenciadas da realidade social, apresentando possibilidades de 

articulação com o segmento Infantil. 

 Contextualizando a temática, propondo um diálogo integrador com os alunos, foi 

realizado um estudo que identificou o Brasil como o maior consumidor de feijão do mundo, e 
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ainda que cada brasileiro consome em média 17 quilos por ano. O prato preferido do 

brasileiro é o feijão com arroz, consumido em combinado em nosso país. Não existe uma 

história ao certo da origem desta combinação, mas crê-se que já havia o cultivo de feijão em 

terras americanas pelos ameríndios e D. Pedro II deu ordem para suas tropas acrescentarem o 

arroz como forma de sustento alimentar. O fato é, que um complementa o outro, com uma 

combinação de proteínas e carboidratos, sendo compostos bioativos de fibras, vitaminas e 

minerais que interagem para o bom funcionamento do intestino no processo de digestão.  

O cultivo desse alimento envolve diversos aspectos: clima, ecologia, economia, 

cultura e política. Existe assim uma preocupação: “Como relacionar o cultivo e consumo 

desse alimento à problemática das injustiças socioambientais, degradação-ecológica, 

esgotamento dos recursos naturais, entre outras questões?” A prática pedagógica foi 

desenvolvida com alunos do Ensino Infantil, na faixa etária de 05 anos, em um Centro de 

Educação Infantil da rede privada, em Vitória/ES.  

A pesquisa ocorreu entre os meses 09 e 11 de 2019, visando uma melhora na 

qualidade da alimentação das crianças e o apreço pela natureza e o meio ambiente. A 

pesquisadora através da perspectiva da EA e CTS (SANTOS; AULER, 2011) realizou 

diversas atividades pedagógicas com vista a alfabetização científica (ANGOTTI; 

DELIZOICOV, 1990).  

Dessa forma, objetivamos com a prática pedagógica analisar o plantio, cultivo e 

consumo do feijão na perspectiva interdisciplinar contemplando aspectos da EA e da CTS 

com alunos da Educação Infantil. O estudo contemplou o conhecimento prévio das crianças 

sobre o alimento em questão por meio da linguagem oral, acompanhando seus relatos 

referentes as questões ambientais, à produção e o crescimento do feijão; com vistas na 

melhora e na qualidade da alimentação além de discutir as relações ambientais, sociais e 

tecnológicas que envolvem a produção do alimento.  
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 A proposta foi desenvolvida com base nos três momentos pedagógicos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002): 

 

 

 

 

 

1º 

MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

- Narração da História “João e o pé de feijão” 

- Questionamentos: Como é preparado o solo para o 

plantio? Existe controle em relação ao uso de 

agrotóxicos? O que é uma semente? Dê que a semente 

precisa para germinar? Quanto tempo leva para crescer? 

Qual a importância desse alimento para o corpo humano? 

- Roda de conversa com perguntas condutoras, onde 

emergiram hipóteses e questionamentos dos próprios 

alunos. 

 
 

 

 

2º 

MOMENTO 

 

 
 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

- Vídeos sobre o cultivo da semente; 

- Plantio e cultivo de quatro diferentes tipos de sementes 

de feijão; 

 - Observação das sementes (crescimento); 

- Pesquisa em revistas sobre a relação ambiental e 

tecnológica do cultivo;  

- Construção de uma pirâmide alimentar, confecção dos 

alimentos. 

 

3º 
MOMENTO 

 

 

APLICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

 

- Criação de uma história com a receita de salada de 

feijão intitulada: “Feijão do Vô”; 

- Elaboração de receitas envolvendo o alimento com a 

família; 

Quadro 1; Fonte autora, 2019. 

 

Com base nos três momentos pedagógicos, o início contou com a narração da 

história “João e o Pé de Feijão” (BELLINGHAUSEN, 2006) por meio do enredo da história 

visando valorizar o conhecimento prévio dos alunos, a professora mediadora conduziu alguns 

questionamentos: Quais as condições necessárias para o plantio e cultivo do feijão? Vamos 
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entender como esse alimento chega as prateleiras dos mercados? Quem consome esse 

alimento? O que é uma semente? De que a semente precisa para germinar?  

Durante a condução por meio de roda de conversa surgiram hipóteses e 

questionamentos dos próprios alunos e foi possível investigar os conhecimentos dos mesmos 

sobre sementes seu plantio e produção para o consumo. Ampliando da linguagem oral para a 

linguagem escrita os alunos fizeram registros sobre o tema discutido na roda de conversa.  

Para o plantio da semente do feijão houve mostra de vídeo sobre o cultivo da 

semente além da apresentação de materiais necessários para o plantio. Nessa ação discutimos 

sobre condições relacionadas ao cultivo como água, sol, tipo de semente, estação do ano, 

condições climáticas, agrotóxicos, juntamente foram articuladas ideias de sequência temporal, 

relacionadas às etapas de plantio, germinação e acompanhamento do crescimento do feijão. 

Assim, foi apresentada a problematização do feijão como fonte de ferro, sua posição 

na pirâmide alimentar e os benefícios para a saúde. 

Com a abordagem foi realizada pesquisa de palavras em reportagens de jornal 

relacionadas a feijão, saúde, foi elaborada uma pirâmide alimentar de forma colaborativa. As 

ações visam contribuir no desenvolvimento da coordenação motora por meio do uso da 

massinha de modelar para confecção dos alimentos para a pirâmide, além de tratar aspectos da 

culinária com ênfase no feijão, conceitos de Grandezas e Medidas e a reflexão de aspectos 

referentes à oportunidade de consumo.  

Com base nos conhecimentos prévios dos alunos no diálogo inicial foi possível 

identificar durante a ação a (re)construção de conhecimentos. A valorização do conhecimento 

prévio do aluno despertou motivação e interesse para a construção de novos saberes. 

 Podemos destacar alguns enunciados que revelaram as descobertas a partir da 

proposta: “Plantar nos ensina muitas coisas”; “Cadê o ferro do feijão?”; “O feijão me faz 

crescer saudável!”; “ O feijão é nutritivo!”, através da espontaneidade das palavras infantis 

identificamos as contribuições dessa proposta de estudo e reflexão, além disso a professora 

mediadora enunciou: “Ficaram admiradas com o nascer do broto, do caule e das folhas”, a 

parceria da família, decorrente de conversa dos próprios alunos em suas casas, envolvimento 

na confecção do alimento, os responsáveis relataram a percepção do quanto seus filhos 

aprenderam. 
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ANEXOS 

  

Imagens das práticas pedagógicas 

Fonte: autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Gráfico de controle do crescimento 

                                          Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Valor nutritivo                                                                        Agricultura familiar/ Fonte de renda 

                           Fonte: autora                                                                                          Fonte:google 

 

 

O Brasil é o maior produtor de 

feijão comum do mundo e é 

produzido em todas as regiões 

brasileiras. As condições de clima e 

solo das regiões produtoras e as 

características agronômicas da 

planta, interferem na época da 

semeadura. 
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SALA VERDE KIDS: EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO ENSINO INFANTIL

A crise decorrente da degradação ambiental e 
naturais, exige da sociedade iniciativas locais e reflexões globais com a finalidade de 
minimizar a ação antrópica na natureza (
2015).  

Nessa perspectiva, 20 anos atrás, o Ministério do Meio A
Secretaria Especial de Educação Ambiental
MMA surgiu como uma alternativa para o fortalecimento da recém publicada Lei 9.795/1999
que dispõe sobre a Política Nacional de Educação 
Ambiental (EA) no Brasil. 
e não formais, com o intuito de atender os mais diversos públicos (BRASIL, 2020). 

As Salas Verdes são compreendidas como espaços 
funcionam em Rede, proporcionando conexões e compartilhamento de experiências e projetos 
para o fortalecimento da EA. Em 2018, após aprovação no edital Nº 01/2017 para seleção de 
Salas Verdes, o projeto surgia em Itabaiana, locali
criada a Sala Verde Serrana, um espaço multidisciplinar que tem o objetivo de integralizar e 
potencializar as ações ambientais da Secretaria Municipal do Planejamento, do 
Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambie

Algumas demandas são prioridades na linha de atuação da Sala Verde Serrana, entre 
as quais, destacam-se a necessidade de levar práticas de 
intervenções educativas além das datas 
infantil até o ensino fundamental 
permeasse a educação infantil, a Sala Verde Serrana desenvolveu o projeto intitulado “Sala 
Verde Kids”, que teve o objetivo de levar o teatro de fantoches com temáticas ambientais para 
três Centros de Educação Infantil (CEIs) localizados na cidade de Itabaiana/SE.

 O desenvolvimento da atividade envolveu técnicos das secretarias de Meio 
Ambiente e da Educação,
materiais reutilizáveis, elaborar o roteiro, programar e realizar a apresentação com a gestão 
das instituições de ensino infantil. 

Na percepção dos técnicos, o “Sala Verde Kids” foi um projeto 
motivador. Desafiador pelo fato de ser
direcionada ao ensino infantil
didática de abordagens técnic
apresentação, era identificado como “
que surge no lixo quando fica muito tempo, começa a ficar podre, sabe? 

o solo, onde as plantas crescem. Esse líquido n
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SALA VERDE KIDS: EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO ENSINO INFANTIL, EM ITABAIANA/SE

Mateus Matos Ferreira
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A crise decorrente da degradação ambiental e do uso exploratório dos recursos 
naturais, exige da sociedade iniciativas locais e reflexões globais com a finalidade de 
minimizar a ação antrópica na natureza (GUIMARÃES, 2004; REIGOTA, 2012; 

Nessa perspectiva, 20 anos atrás, o Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Secretaria Especial de Educação Ambiental, instituiu o Programa Sala Verde
MMA surgiu como uma alternativa para o fortalecimento da recém publicada Lei 9.795/1999
que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, maior marco da 

 Essa iniciativa fortaleceu a propagação da EA em espaços formais 
e não formais, com o intuito de atender os mais diversos públicos (BRASIL, 2020). 

As Salas Verdes são compreendidas como espaços institucionalizados e que 
funcionam em Rede, proporcionando conexões e compartilhamento de experiências e projetos 
para o fortalecimento da EA. Em 2018, após aprovação no edital Nº 01/2017 para seleção de 

, o projeto surgia em Itabaiana, localizada no Agreste Central de Sergipe, sendo 
criada a Sala Verde Serrana, um espaço multidisciplinar que tem o objetivo de integralizar e 
potencializar as ações ambientais da Secretaria Municipal do Planejamento, do 
Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação.

Algumas demandas são prioridades na linha de atuação da Sala Verde Serrana, entre 
a necessidade de levar práticas de EA crítica para escolas municipais, 

intervenções educativas além das datas comemorativas, práticas que envolvam desde o ensino 
infantil até o ensino fundamental nos anos finais. Detectando a necessidade de práticas que 
permeasse a educação infantil, a Sala Verde Serrana desenvolveu o projeto intitulado “Sala 

o objetivo de levar o teatro de fantoches com temáticas ambientais para 
três Centros de Educação Infantil (CEIs) localizados na cidade de Itabaiana/SE.

O desenvolvimento da atividade envolveu técnicos das secretarias de Meio 
, que se encarregaram de construir o cenário e fantoches com 

materiais reutilizáveis, elaborar o roteiro, programar e realizar a apresentação com a gestão 
das instituições de ensino infantil.  

Na percepção dos técnicos, o “Sala Verde Kids” foi um projeto 
. Desafiador pelo fato de ser uma ação inédita com esse viés 

direcionada ao ensino infantil, necessitando de um cuidadoso processo de
técnicas como, por exemplo,a definição do termo

era identificado como “um líquido bem escurinho e com um cheiro bem ruim

que surge no lixo quando fica muito tempo, começa a ficar podre, sabe? 

o solo, onde as plantas crescem. Esse líquido num é amiguinho do meio ambiente não, num 
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SALA VERDE KIDS: EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
EM ITABAIANA/SE 

Mateus Matos Ferreira1 
Marcos Vinícius Meiado2 

 
exploratório dos recursos 

naturais, exige da sociedade iniciativas locais e reflexões globais com a finalidade de 
REIGOTA, 2012; LEFF, 

mbiente (MMA), através da 
Sala Verde. A iniciativa do 

MMA surgiu como uma alternativa para o fortalecimento da recém publicada Lei 9.795/1999, 
Ambiental, maior marco da Educação 

a propagação da EA em espaços formais 
e não formais, com o intuito de atender os mais diversos públicos (BRASIL, 2020).  

institucionalizados e que 
funcionam em Rede, proporcionando conexões e compartilhamento de experiências e projetos 
para o fortalecimento da EA. Em 2018, após aprovação no edital Nº 01/2017 para seleção de 

zada no Agreste Central de Sergipe, sendo 
criada a Sala Verde Serrana, um espaço multidisciplinar que tem o objetivo de integralizar e 
potencializar as ações ambientais da Secretaria Municipal do Planejamento, do 

nte e a Secretaria Municipal de Educação. 
Algumas demandas são prioridades na linha de atuação da Sala Verde Serrana, entre 

crítica para escolas municipais, 
comemorativas, práticas que envolvam desde o ensino 
anos finais. Detectando a necessidade de práticas que 

permeasse a educação infantil, a Sala Verde Serrana desenvolveu o projeto intitulado “Sala 
o objetivo de levar o teatro de fantoches com temáticas ambientais para 

três Centros de Educação Infantil (CEIs) localizados na cidade de Itabaiana/SE. 
O desenvolvimento da atividade envolveu técnicos das secretarias de Meio 

e encarregaram de construir o cenário e fantoches com 
materiais reutilizáveis, elaborar o roteiro, programar e realizar a apresentação com a gestão 

Na percepção dos técnicos, o “Sala Verde Kids” foi um projeto desafiador e 
uma ação inédita com esse viés ambiental e 

cuidadoso processo de transposição 
a definição do termo chorume que, na 

um líquido bem escurinho e com um cheiro bem ruim, 

que surge no lixo quando fica muito tempo, começa a ficar podre, sabe? Pode poluir a água e 

meio ambiente não, num 

mateus.biologiaufs@gmail.com; 
de Sergipe, meiado@ufs.br. 



 

 

pode ficar em qualquer lugar não!”

que foi apresentado da seguinte forma
sabiam que tem muitos passarinhos que moram lá? 

mundo tem que gostar das frutas, né? Muitos passarinhos gostam demais e ficam lá na 

sombra, nos ninhos, bem protegidinhos! As árvores são amiguinhas dos passarinhos 

todinhos”. 
Motivador, pois a elaboração e 

pelo encantamento dos educadores, gestores e dos estudantes que assistiram e interagiram 
com as personagens. No feedback das equipes gestoras e de professores dos CEIs envolvidos
era nítida a empolgação com o projeto e o c
dessa natureza, bem como proporcionar momentos formativos direcionados à continuidade 
das ações. Essa motivação é enfatizada pel
experiência, a qual deve objetivar a sensibilização ambiental do professor 
das estratégias metodológicas adequadas ao processo educacional

Santana et al. (2015, p. 83) 
infantil devem “utilizar-se de estratégias educacionais atrativas”. A ludicidade está entre os 
pontos relevantes desta ação, repercutindo n
processo de sensibilização ambiental ainda na educação infantil
GRZEBIELUKA; KUBIAK, 2014

Na percepção dos técnicos envolvidos
significativa, sendo necessárias algumas adequações para o atendimento de mais estudantes. 
Também é sugerida a criação de um circuito de ações 
formação continuada para os professores da rede
evidenciar o papel da Sala Verde Serrana, fortalecendo a 
ambiental. 
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deve objetivar a sensibilização ambiental do professor 
das estratégias metodológicas adequadas ao processo educacional (DANTAS et al., 2012)

(2015, p. 83) evidenciaram que as ações de educação ambiental na fase 
se de estratégias educacionais atrativas”. A ludicidade está entre os 

desta ação, repercutindo na interação com os estudantes e o início de um 
processo de sensibilização ambiental ainda na educação infantil (RODRIGUES, 2
GRZEBIELUKA; KUBIAK, 2014).  
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serviços ecossistêmicos das árvores, 
As árvores que ficam nas pracinhas e na ruas, vocês 

Pois é, tem muitas frutas nelas, todo 

mundo tem que gostar das frutas, né? Muitos passarinhos gostam demais e ficam lá na 

sombra, nos ninhos, bem protegidinhos! As árvores são amiguinhas dos passarinhos 

desenvolvimento do projeto foram gratificantes 
pelo encantamento dos educadores, gestores e dos estudantes que assistiram e interagiram 
com as personagens. No feedback das equipes gestoras e de professores dos CEIs envolvidos, 

onvite para retornar e multiplicar ações educativas 
, bem como proporcionar momentos formativos direcionados à continuidade 

proporcionada por essa 
deve objetivar a sensibilização ambiental do professor e facilitar a escolha 

(DANTAS et al., 2012). 
que as ações de educação ambiental na fase 

se de estratégias educacionais atrativas”. A ludicidade está entre os 
a interação com os estudantes e o início de um 

(RODRIGUES, 2011; 

se concluir que a ação foi bastante 
significativa, sendo necessárias algumas adequações para o atendimento de mais estudantes. 
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VOLUNTARIADO DO CENTRO TAMAR/ICMBio EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: O QUE MUDOU? 

Fernanda Lopes Teixeira1 
Joice de Souza Soares2 

Kelly Bonach3 

 

 A Base Avançada do Centro TAMAR (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 
de Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade Marinha do Leste) de Guriri, São Mateus/ES, foi 
implementada em 1988 e, desde então, busca realizar ações que visam sensibilizar a 
população regional a cerca da conservação das tartarugas marinhas e do ambiente costeiro-
marinho a ela relacionado. As tartarugas marinhas,  por serem  carismáticas para o público, 
são  consideradascomo espécie-bandeira. Desta forma, todo trabalho de sensibilização voltado 
às tartarugas conduz à conservaçãoda flora e fauna associadas.  
 Em 2014, a Base do TAMAR de São Mateus passou a ser administrada 
exclusivamente pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e 
encontrava-se fechada para a visitação pública. Devido a dificuldades técnicas, as tartarugas 
marinhas que estavam em tanques de exposição nesta Base tiveram que ser transferidas para 
outro local, o que prejudicou ainda mais a visitação pública ao espaço. Desde 2017, com a 
parceria de voluntários da região, formalizados por meio do Programa de Voluntariado do 
ICMBio, a Base passou a atuar prioritariamente como um centro de educação ambiental 
voltado ao atendimento ao público escolar e, em casos mais esporádicos, ao público em geral, 
em eventos comemorativos ou de soltura de filhotes.   
 Assim, foram selecionadas, criadas ou aperfeiçoadas metodologias de educação 
ambiental voltadas tanto à conservação das tartarugas marinhas como à conservação do seu 
habitat e de outras espécies. Algumas das principais atividades aplicadas foram: 1- Peças 
teatrais e contações de histórias abordando temas ambientais diversos, com auxílio de 
fantoches, cenários, músicas, interação com o público; 2- Trilha em meio à mata de restinga, 
finalizando na praia, onde o público percorre trechos com plantas nativas, pássaros, répteis e 
animais taxidermizados (Trilha do Sagui) - e trilha em espaço produzido, dentro da Base, 
onde o público, vendado, experimenta uma transição sensorial do meio urbano ao meio 
marinho (Trilha Sensorial); 3- Rodas de conversa; 4-Atividades musicais; 5- Atividades de 
pintura, desenho, origami e produção de objetos por meio de resíduos sólidos; 6-Atividades 
com o uso de maquetes de ambientes,  com experimentações de desastres ambientais; 7- 
Oficinas de Yoga, meditação e Tai Chi Chuan; 8- Visitas guiadas ao Museu Aberto das 
Tartarugas Marinhas; 9- Palestras, apresentações de serviços ambientais como fiscalização e 
combate a incêndios.  
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 Em 2020, com a crise sanitária apresentada pela COVID-19, boa parte da sociedade 
ficou refém do coronavírus. Esse fato levou ao impedimento das visitas de alunos e da 
população em geral à Base enquanto permanecesse o estado de pandemia. Evitando qualquer 
aglomeração de pessoas, os voluntários foram dispensados de ir à Base, mas mantiveram-se 
disponíveis sob regime de teletrabalho, quando possível. Portanto, eles precisaram se 
reinventar e elaborar novas metodologias que se encaixassem à nova realidade, em vista do 
desafio que lhes foi imposto pela pandemia.  
 As redes sociais são importantes disseminadoras de informação, pois transmitem 
vários conteúdos com velocidade (PERIÓDICOS MINAS, 2020). A internet tem se destacado 
como local propício para a divulgação das informações ambientais e divulgação científica 
(SILVEIRA; SANDRINI, 2004). O grupo de Voluntários da Base Avançada do Centro 
TAMAR de São Mateus/ ES implementou os perfis do grupo em duas redes sociais: Facebook 
e Instagram. Antes da pandemia, poucas postagens eram realizadas pelos voluntários. Com o 
objetivo de aumentar a divulgação das informações a respeito da conservação das tartarugas 
marinhas e da biodiversidade marinha do Leste, do ambiente costeiro-marinho e das 
atividades realizadas pela Base, foram criados quatro conteúdos: “Segunda curiosa” em que 
toda segunda-feira é postado alguma curiosidade sobre a fauna e a flora; “Quinta é dia de 
TBT (“Throwback Thursday”- Quinta-feira da nostalgia)”, em que algum evento realizado 
pelos voluntários é relembrado;  “Dúvidas frequentes”, na qual são postadas as principais 
dúvidas da  população a respeito da Base; e "Datas comemorativas do calendário ambiental", 
que traz informações e curiosidades sobre o tema comemorado na data.  
 No conteúdo de segunda-feira foram divulgados, até o momento, informações sobre 
“como as tartarugas marinhas nascem”, “como é o ciclo de vida dessas espécies”, “quais são 
as principais ameaças que afetam sua sobrevivência”, “quais são as espécies que ocorrem no 
Brasil”, “porque devemos preservar esses animais?”, “informações sobre a tartaruga verde 
(Chelonia mydas)”, “informações sobre a tartaruga de couro (Dermochelys coriacea)”, 
“informações sobre a tartaruga cabeçuda (Caretta caretta)” e “informações sobre a tartaruga 
de pente (Eretmochelys imbricata)”.  
 No conteúdo de quinta-feira, foram relembradas as atividades realizadas no evento 
da Semana do Meio Ambiente de 2017, no atendimento às escolas em 2019, no stand da 
Exposição Agropecuária de São Mateus em 2019, da participação dos voluntários na III Feira 
de Educação Ambiental de Conceição da Barra e a atividade da trilha sensorial. Já no 
conteúdo sobre as dúvidas frequentes foi esclarecido o motivo pelo qual a Base Avançada do 
Centro TAMAR de São Mateus/ES não possui tartarugas nos tanques desde 2017. No 
conteúdo das datas comemorativas foram lembradas as datas do Dia da Proteção das 
Florestas, Dia Mundial dos Manguezais, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Aniversário 
do ICMBio e Dia do Voluntariado.  
 Essas postagens permitiram que o público que segue os voluntários do TAMAR de 
Guriri nas redes sociais fossem sensibilizados e informados sobre a conservação da tartaruga 
marinha e do seu ecossistema associado. Além disso, foi possível que muitos seguidores que 
participaram das atividades realizadas pelos voluntários recordassem o que foi vivenciado e, 
aqueles que nunca participaram, ficaram cientes que, mesmo sem tartarugas nos tanques, a 
Base continuou em contato com a população de São Mateus e da região e que, após a 
pandemia, a Base estará pronta novamente para receber o público visitante.  
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 O diálogo dos voluntários com a população em geral é fundamental para a 
conservação das tartarugas marinhas, da fauna e da flora associadas. Portanto, mesmo com o 
impedimento temporário da visitação devido à pandemia, os voluntários continuarão 
realizando as postagens nas redes sociais para que essa troca de informações não seja 
interrompida, para que o atendimento aos usuários da Base seja continuado, mesmo que via 
internet, e para que a população continue sensibilizada para auxiliar a conservação da 
biodiversidade e do ambiente costeiro-marinho. 
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