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Há pessoas que transformam 

o sol numa simples mancha amarela, 

mas há também quem fazem de uma simples  

mancha amarela o próprio sol. 
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Este estudo de Educação Ambiental envolveu crianças de 6 à 12 anos de 

idade do Centro de Referência Familiar Recanto do Sol, localizado no bairro de 

Camobi, em uma região de vulnerabilidade social. O objetivo principal do projeto foi 

contribuir para desenvolver nas crianças atitudes de cuidado com o meio onde 

vivem, proporcionando oportunidades de aquisição de conhecimentos, valores, 

atitudes e interesse ativo para protegê-lo e melhorá-lo. Através de conversas, 

atividades variadas, as crianças construíram conhecimentos sobre o bairro, 

percebendo como podem e devem exercer ali um importante papel social de 

melhoria da qualidade de vida no ambiente em que vivem. As crianças foram 

incentivadas a participar e levar essa preocupação aos adultos. 
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This study of Environmental Education involved children from 6 to 12 years old 

of the Referred Family Center Recanto do Sol located in the Camobi district, an area 

of social vulnerability. The main purpose of the project was to contribute to develop 

caring attitudes with the environment they live, providing opportunities to acquire 

knowledge, values, attitudes and active interest to protect it and improve it. 

Through conversations and many varied activities, children build knowledge about 

the neighborhood, seeing how they can and must exercise an important social role in 

improving the life quality in their environment. The children were encouraged to 

participate and bring this concern to the adults. 

 

Keywords: Environmental education. Informal education and Social 
vulnerability 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A temática ambiental apresenta-se como um dos principais assuntos da 

atualidade, eis que após anos de transformações culturais, finalmente a proteção do 

meio ambiente é ligado diretamente à ideia de qualidade de vida. É necessário 

sensibilizar e conscientizar a comunidade para melhorar a qualidade de vida no que 

se refere aos vários tipos de situações decorrentes do lixo. A pesquisa será 

desenvolvida no Centro de Referência Familiar Recanto do Sol - CEFASOL, uma 

instituição sem fins lucrativos, mantido pelo Instituto Pedagógico Social Tabor, ligado 

a Congregação das Irmãs de Schoenstatt, a qual busca apoiar o fortalecimento das 

comunidades que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, 

especialmente das vilas: Carlos Gomes, Progresso, Nossa Sra. Aparecida (Beco do 

Beijo), Jardim e Aparício de Moraes pertencentes ao Bairro Camobi, município de 

Santa Maria/RS. Neste sentido a pesquisa será realizada pela autora que é formada 

em Serviço Social e atua nessa instituição como Assistente Social a mais de quatro 

anos. 

Em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS)1, o CEFASOL enquanto atendimento, 

também busca privilegiar a matricialidade sócio-familiar e a territorialidade no âmbito 

das ações desenvolvidas. Tem capacidade de atender até 100 crianças de 06 à 12 

anos bem como seus familiares no turno inverso ao da escola. As crianças 

diariamente de segunda-feira a sexta-feira recebem alimentação e participam de 

diversas oficinas, tais como: apoio pedagógico, música, percussão, educação física, 

artesanato, orientação sobre higiene pessoal entre outras. 

A maioria das famílias atendidas pelo CEFASOL sobrevivem através de 

atividades informais, sendo a principal atividade a reciclagem de lixo. Em função da 

informalidade cada catador acumula em sua própria residência o material recolhido, 

em decorrência disso as pessoas convivem diariamente com o lixo em seus pátios, 

além ainda de que, aquilo que não é reaproveitado é jogado em um córrego que 

                                                 
1 BRASIL. Resolução no145 de 15 de outubro de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Social e dá 
outras providências. 2004. 
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passa próximo as vilas, poluindo o meio ambiente, onde os próprios moradores são 

as maiores vítimas da poluição.  

Para Minini (2000), a educação ambiental é entendida como um processo que 

propicie as pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, podendo estas 

elucidar valores e desenvolver atitudes que façam à tomada de uma posição 

participativa e consciente, no que diz respeito à utilização do material reciclado 

protegendo os recursos naturais, visando à melhoria da qualidade de vida. 

Acredita-se que no CEFASOL, as crianças podem ter uma possibilidade maior 

de reflexão sobre a questão ambiental, pois se sabe que no ambiente escolar, esse 

tema ainda não tem sua merecida importância. 

A direção da instituição considera de grande valia a abordagem dessa 

temática, pois contribui para melhorar as condições de vida das crianças atendidas 

pelo CEFASOL e outras, que em sua grande maioria encontra-se em situação de 

vulnerabilidade social. 



 

2 PROBLEMA 

 

 

Quais são os impactos, limites e possibilidades de uma prática em educação 

ambiental com as crianças de 06 à 12 anos em situação de vulnerabilidade social 

que participam do CEFASOL? 

 



 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar os impactos, limites e possibilidades que a prática da educação 

ambiental proporciona as crianças. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Descrever e analisar as oficinas pedagógicas; 

• Desenvolver alternativas pedagógicas para a Educação Ambiental no 

CEFASOL; 

• Verificar se as atividades de Educação Ambiental se expandem na 

comunidade; 

 



 

4 METODOLOGIA 

 

 

Abordagem se dará através de pesquisa descritiva qualitativa, que segundo 

Vieira (2002) e Malhotra (2001) destacam que a pesquisa descritiva, objetiva 

conhecer e interpretar a realidade, por meio da observação, descrição, classificação 

e interpretação de fenômenos, sem nela interferir para modificá-la. Na qual irá 

avaliar as práticas pedagógicas realizadas no CEFASOL no período Julho a 

dezembro de 2011.  

A metodologia para chegar ao entendimento do objeto de estudo foi efetivada 

através de uma pesquisa bibliográfica relacionadas ao tema, observação direta, 

diálogos informais, oficinas e reflexão sobre a prática relacionada com as referências 

teóricas.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada para aprofundar o tema nas oficinas e 

para obter maior informações exigida pela atividade. 

As oficinas se deram através de exposição de vídeos, passeios, dinâmica e 

espaços para debate.   

As técnicas utilizadas para realização da pesquisa foram as seguintes. A 

observação direta que se deu através da participação das crianças, em debates, 

conversas informais, passeio realizado na vila com o grupo de crianças, no qual 

essa atividade eles tiveram uma boa percepção da natureza local. 

Os diálogos informais acontecem espontaneamente, as crianças 

relacionavam os conteúdos debatidos as informações com a vida social deles tanto 

no cotidiano da instituição como na comunidade local. Nesse diálogo informal fica 

evidente que os moradores estão conscientes de que o lixo causa mau cheiro, 

contamina a água do riacho e causa doenças, porém não possuem atitudes 

proativas para mudar a realidade. Já em diálogos com as crianças percebe-se o 

contrário. Por isso, existe uma necessidade  de conscientizar toda a comunidade, 

para que haja uma unidade de ação entre crianças e adultos. 

Também foram apresentados vídeos sobre a temática da educação 

Ambiental, e construído cartazes, textos e desenhos. 



 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A abordagem teórica perpassa, necessariamente, pelo viés da educação em 

geral, pela realidade onde as crianças estão inseridas, pela educação ambiental, 

pela conscientização e preservação do meio ambiente e pela condição social que a 

comunidade vive destacando a vulnerabilidade social. 

Nessa perspectiva, através dos autores citados a seguir, aprofunda-se alguns 

aspectos da educação, Educação Ambiental (AE), conscientização e a 

vulnerabilidade social. 

A educação está em todos os lugares, de diversas formas, de maneira formal 

e informal almejando o ensino e a aprendizagem de todos os saberes. Nesse 

sentido, não existe um modelo específico de educação, a escola não é o único lugar 

onde ela ocorre e nem muito menos o professor é seu único agente. Existe inúmeras 

formas de educar e cada uma atende a necessidade da sociedade, contribuindo 

para a reprodução dos saberes, a qual enriquece a cultura e por consequência a 

qualidade de vida das pessoas. 

Paulo Freire (1983) parte sempre da análise do contexto da educação como 

um processo de humanização, ou seja, o caráter problematizador, que se dá através 

do diálogo, que tem base existencialista, visto que o diálogo "se impõe como 

caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens" (Freire, 1983, 

p.93). Nesse processo a educação pode ser um ato fenomenológico, quando 

privilegia a palavra como objeto auxiliar do pensamento, quando diz que, "não existe 

uma linguagem sem um pensar e ambos, linguagem e pensar, sem uma realidade a 

que se encontrem referidos" (Id,p.102), e político, na medida em que permite uma 

compreensão crítica da prática social na relação social, histórica e cultural, no qual o 

homem está inserido, ou seja, conhecimento e  transformação da realidade são 

exigências recíprocas. Assim sendo, todo ato pedagógico em Freire é ampliado, vai 

até as raízes, e por isso, é antes de mais nada, um ato político, assim como, a 

comunicação é uma relação social, uma prática social transformadora e 

eminentemente política. 

Segundo Brandão (1993), a educação aparece sempre que surgem formas 

sociais de condução e controle da aventura de ensinar-e-aprender. O ensino formal 
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é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia (a teoria da educação); cria 

situações próprias para o seu exercício, produz os seus métodos, estabelece suas 

regras e tempos, e constitui executores especializados, isto é, escola, aluno e 

professor.  

Conforme Morin  

 

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 
resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 
inteligência  geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a 
faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e adolescência, 
que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário se trata de 
estimular ou, caso esteja adormecida de despertar (2006, p. 39). 

 

Nesse sentido, acontece, também, a educação ambiental, porém, deve-se 

perceber a importância da continuidade do processo educativo junto à família e a 

comunidade como um todo.  

A educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação, que 

se propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico 

participativo permanente que procura incutir no educando uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como crítica a capacidade de 

captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. O relacionamento da 

humanidade com a natureza, que teve início com um mínimo de interferência nos 

ecossistemas, tem hoje culminado numa forte pressão exercida sobre os recursos 

naturais. Atualmente, são comuns a contaminação dos cursos de água, a poluição 

atmosférica, a devastação das florestas, a caça indiscriminada e a redução ou 

mesmo destruição dos habitats faunísticos, além de muitas outras formas de 

agressão ao meio ambiente. Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar 

o comportamento do homem em relação à natureza, no sentido de promover sob um 

modelo de desenvolvimento sustentável (processo que assegura uma gestão 

responsável dos recursos do planeta de forma a preservar os interesses das 

gerações futuras e, ao mesmo tempo atender as necessidades das gerações 

atuais), a compatibilização de práticas econômicas e conservacionistas, com 

reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos2.  

                                                 

2
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/educacao/educacao_ambiental/educacao_ambiental.html,pesquisa 

realizada em  05/11/2010 as 15:00 h. 
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 “A EA fomenta sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para uma 
leitura do mundo do ponto de vista ambiental. Dessa forma, estabelece-se 
como mediação para múltiplas compreensões da experiência do indivíduo e 
dos coletivos sociais em suas relações com o ambiente. Esse processo de 
aprendizagem, por via dessa perspectiva de leitura, dá-se particularmente 
pela ação do educador como intérprete dos nexos entre sociedade e 
ambiente e da EA como mediadora na construção social de novas 
sensibilidades e posturas éticas diante do mundo.” (CARVALHO, Isabel C. 
M. ,2004) 

 

A EA, vem a ser um espaço de discussão necessário para a conscientização 

dos problemas ambientais do nosso planeta, a fim de apontar soluções. 

Segundo Reigota (1998), a educação ambiental aponta para propostas 

pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento, 

desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos 

educandos. Para Pádua e Tabanez (1998), a educação ambiental propicia o 

aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, 

condições básicas para estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o 

meio ambiente.  

Na abordagem a EA em sala-de-aula faz-se necessário mostrar aos alunos 

sua importância no contexto ambiental, despertando neles a consciência de que 

podem ser agentes transformadores, que podem mudar a realidade ao seu redor, e 

que essa realidade transformadora, transbordará em várias outras realidades. 

Conforme Vilmar Berna  

 

O educador ambiental deve procurar colocar os alunos em situações que 
sejam formadoras, como por exemplo, diante de uma agressão ambiental 
ou conservação ambiental, apresentando os meios de compreensão do 
meio ambiente. Em termos ambientais isso não constitui dificuldade, uma 
vez que o meio ambiente está em toda a nossa volta. Dissociada dessa 
realidade, a educação ambiental não teria razão de ser. Entretanto, mais 
importante que dominar informações sobre um rio ou ecossistema da região 
é usar o meio ambiente local como motivador (2004, p.30). 

 

Para tanto o educador ambiental necessita perceber se as pessoas  com 

quem está dialogando se estão conscientes sobre  preservação do meio ambiente. 

E, ainda se essa consciência é capaz de contribuir para o cuidado com o meio 

ambiente. De acordo com Morin 

 

(...) a consciência ecológica é historicamente uma maneira radicalmente    
nova de apresentar os problemas de insalubridade, nocividade e de 
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poluição, até então julgados excêntricos, com relação aos 'verdadeiros' 
temas políticos; esta tendência se torna um projeto político global, já que ela 
critica e rejeita tanto os fundamentos do humanismo ocidental, quanto os 
princípios do crescimento e do desenvolvimento que propulsam a civilização 
tecnocrática (1975 p.). 

 

Ter consciência da realidade que se está inserido é fundamental para  

conseguir melhorar sua condição socioeconômica, e por consequência, as demais 

necessidades que proporcionam situações de risco.  

 

O termo vulnerabilidade social tem sido utilizado com certa frequência por 
grupos acadêmicos e entidades governamentais da América Latina. Esta 
incorporação da noção de vulnerabilidade teve forte influência de 
organismos internacionais, como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o 
Bird. Parte da visibilidade dos estudos sobre vulnerabilidade social deve-se 
a uma certa insatisfação com os enfoques tradicionais sobre pobreza e com 
seus métodos de mensuração, baseados exclusivamente no nível de renda 
monetária e em medidas fixas, como a linha de pobreza. Neste sentido, a 
noção de vulnerabilidade social, ao considerar a insegurança e a exposição 
a riscos e perturbações provocadas por eventos ou mudanças econômicas, 
daria uma visão mais ampla sobre as condições de vida dos grupos sociais 
mais pobres e, ao mesmo tempo, consideraria a disponibilidade de recursos 
e estratégias das próprias famílias para enfrentarem os impactos que as 
afetam. (CEPAL, 2002; KAZTMAN et al., 1999). 

 

No que se refere à questão da vulnerabilidade, a qual coloca as pessoas em 

risco social tem uma dimensão muito além da carência econômica. Outros tipos de 

carência como desnutrição, condições precárias de habitação e saneamento, 

subemprego, subconsumo, falta de integração e suporte familiar e baixos níveis 

educacionais e culturais têm a mesma importância que a econômica3.  

 

O conceito de vulnerabilidade ao tratar da insegurança, incerteza e 
exposição a riscos provocados por eventos socioeconômicos ou ao não-
acesso a insumos estratégicos apresenta uma visão integral sobre as 
condições de vida dos pobres, ao mesmo tempo em que considera a 
disponibilidade de recursos e estratégias para que estes indivíduos 
enfrentem as dificuldades que lhes afetam (VIGNOLI e FILGUEIRA, 2001, 
apud AMBRAMOVAY, 2002, p. 34 -35). 

 

Constata-se que é de fundamental importância o conhecimento sobre a 

educação formal e a educação informal para a abordagem do tema proposto, bem 

como, da ampliação dos conceitos através de diferentes autores sobre o que venha 

ser a Educação Ambiental, nunca descartando que se trata de uma realidade 

                                                 
3
 Disponível em: http://www.fundacaoromi.org.br/fundacao/index.php. Acesso realizado em..... 
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carente, por isso a importância de entendermos a questão da vulnerabilidade social, 

a qual é analisada em relação a indivíduos, famílias ou grupos sociais. 

 

 



 

6 O PAPEL SOCIAL DA EA COMO ELEMENTO DA 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

 

Trabalhar com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de 

cidadãos conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade sócio-ambiental de 

um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da comunidade, 

melhorando as condições de vida das crianças e suas famílias. 

De acordo com REIGOTA (1994), um dos objetivos da Educação Ambiental 

(EA) deve ser: “Levar os indivíduos e grupos a perceber suas responsabilidades e 

necessidades de ação imediata para a solução dos problemas ambientais 

procurando nas pessoas o desejo de participar na construção de cidadania”. 

A sociedade encontra-se em um momento de transformação que 

caracterizam o mundo presente, onde são geradas as intensas e constantes 

mudanças tecnológicas, políticas, econômicas e sociais, as quais obrigam as 

pessoas a estarem em constante atualização para a convivência harmônica consigo 

mesmo, com os outros e com o meio ambiente. Desta forma a EA apresenta-se 

como um meio social que pretende contribuir para uma formação lúcida, baseada 

em dados, informações e vivência para que as crianças exerçam plenamente sua 

cidadania. 

A EA visa proporcionar uma aproximação com a realidade vivida pela criança, 

procurando-se discutir fatos, reavaliar questões e refletir acontecimentos, para desta 

maneira alcançar um envolvimento mais justo entre o homem e o meio em que vive. 

Desta forma a discussão em grupo, desenvolve suas capacidades e competências, 

as quais poderiam contribuir de forma ativa e criativa na sociedade na qual estão 

inseridas. 

Observa-se que em todas as conceituações ou definições citadas sobre a EA, 

perpassam por estes, ideários sinalizados por palavras como: ação, 

conscientização, tomada de posição, compreensão, enfim, expressões que 

demonstram o quão complexo é ter uma prática balizada nas questões ambientais 

na sociedade atual. Neste contexto, salienta-se a importância da escola, como 

educação formal, na formação de uma sociedade consciente quanto a 

sustentabilidade ambiental, pois acredita-se que é na infância que se deve transmitir 
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e elucidar as crianças, os primeiros valores, princípios e noções sobre a prática da 

EA e sua valoração para o equilíbrio sustentável no futuro. Na atualidade é 

necessário pessoas que sejam reflexivas ativas e empreendedoras, pois se 

estimulados desde os primórdios do aprendizado, adquire-se uma consciência de 

que a mudança é algo bom, quando executada por todos em prol de um mesmo 

objetivo, reaprendendo e decodificando novos valores necessários para uma 

vivência social. 

Em consonância com o exposto, Santos e Nogueira, afirmam: 

 

[...] entendemos que a Educação Ambiental deve ser desenvolvida no 
contexto educacional levando-se em consideração os aspectos ambientais 
em que a escola está inserida, buscando um processo de conscientização 
ambiental que gere ações para manter um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Este é o grande desafio da escola atual, e do fazer pedagógico, 
fazer com que de fato a educação ambiental não seja utópica ou ilusória 
quando trabalhada pelo professor, mas sim que possa acarretar 
conscientização ao educando, o qual levará esses ensinamentos para a sua 
vida quando adulto (2010). 

 

Tem-se as crianças como sujeito construtor de seus conhecimentos em 

interação com os outros e o seu meio, é um sujeito que trata de compreender o 

mundo que rodeia e de resolver as questões que lhe é colocada. 

Para tal, de forma clara, Belloni afirma o tipo de saber que precisa ser gerado: 

 

Um saber comprometido com a verdade porque ela é a base de construção 
de conhecimento. Um saber comprometido com a justiça porque ela é a 
base das relações entre os humanos. Um saber comprometido com a 
beleza, porque ela é que possibilita a expressão da emoção e do prazer, 
sem o que a racionalidade reduz o humano a apenas uma das suas 
possibilidades. Um saber comprometido com a igualdade, porque ela é a 
base da estrutura social e inerente à condição humana (1992, p. 75). 

 

A EA está inserida a busca da consolidação da democracia, quem sabe a 

solução dos problemas ambientais e uma melhoria na qualidade de vida para todos. 

Sobretudo a EA possibilita a participação do cidadão na solução dos problemas, 

onde empregue metodologias que permitam a criança, ao jovem e ao adulto, 

questionar dados e ideias, quem sabe até propor ou apresentar soluções. Um 

exemplo disso, talvez seja as intensas discussões e debates político-culturais 

ocorridos nos Encontros de Educação Ambiental em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

no final dos anos 70, início dos 80, período em que ainda vivíamos o regime militar, 

que começa a surgir o pensamento ecológico brasileiro. Enfrentando a censura e o 



21 

 

aparato repressivo militar, professores, intelectuais, artistas e militares construíram 

uma história de resistência ao autoritarismo e de luta pelas liberdades democráticas. 

Aos poucos novos protagonistas iam acrescentando-se na equipe e 

conquistando espaços nos meios de comunicação, nas escolas, universidades, nos 

movimentos sociais, etc. A problemática ecológica era sempre evidente nos vários 

debates políticos e acadêmicos e nas atividades pedagógicas rotineiras. 

No inicio dos anos 90, ocorreu o intenso movimento de debates, cursos de 

formação sobre questões ambientais devido a Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Esta turbulência de informações e 

questionamentos fez expandir o surgimento de cursos de educação ambiental em 

diversas instituições universitárias e de capacitação profissional.  

No final dos anos 90, aconteceram os primeiros encontros nacionais e Fóruns 

de Educação Ambiental. Ocorreram em todo o Brasil, Simpósios regionais e locais, a 

fim de debater o assunto, para que seja cada vez mais dialogado o tema Educação 

Ambiental e suas implicações, para a sociedade. 

Nesse sentido Noal afirma que. 

 

A educação ambiental precisa cada vez mais manter sua autonomia e 
independência critica; só assim poderá ser uma real possibilidade de 
mobilização social e participação cidadã frente aos complexos problemas 
ambientais, locais, regionais, nacionais e planetários (1998, p.23). 

 

Sabe-se que com o processo civilizatório da humanidade, os seres humanos 

aos poucos foram se distanciando da natureza. Passaram a dominar o ambiente 

colocando-o ao seu inteiro dispor. Porém esqueceram que os homens também 

fazem parte da natureza.  Pode-se observar que as relações do homem com a 

natureza ficaram um pouco distante, ou melhor, dizendo distorcidas para uma 

parcela da população. 

Guimarães ressalta 

 

O que se chama de natureza ou meio ambiente é um conjunto de elementos 
vivos e não-vivos que constituem o planeta Terra. Todos esses elementos 
relacionam-se influenciando e sofrendo influência, entre si, em um equilíbrio 
dinâmico (1995, p. 11). 

 

Apresenta-se a EA como um processo de construção educativa, com a 

participação de educandos e educadores, buscando as aspirações de todos em 
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relação a uma melhoria qualitativa no aspecto, econômico, cultural e social. Devido 

as atuais condições em que são apresentados os índices de degradação do nosso 

planeta, há uma deficiência no que se refere ao conhecimento dos critérios 

ambientais e sociais, por isso é emergencial e oportuno implantar a EA nas escolas, 

para a formação de novos valores e atitudes em relação ao meio ambiente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, 1998, art. 22, nos 

dispositivos constitucionais, assegura que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo paras as presentes e futuras gerações”. 

Porém o que evidenciamos é a lentidão e desconhecimento da garantia 

constitucional de um princípio básico de cidadania. Assim vê-se claramente que a 

qualidade de vida está ligada às relações que constituem os homens no seu meio 

ambiente. 

Com as mudanças estruturais da sociedade, surge a inclusão de novos 

padrões de produção, consumo, conhecimento, formas culturais e práticas políticas. 

Ao tratar de desenvolvimento humano, Teixeira (2001, p. 07) acrescenta: 

 

A qualidade não está restrita ao conhecimento, assim como a educação não 
se restringe ao mero procedimento formal ou simples conhecimento. É 
essencial que a educação, além de humanizar o conhecimento, se dedique 
a aprimorar sua qualidade formal sob o desafio construtivo, pois com a 
capacidade de construção do conhecimento ocorre um confronto com a 
habilidade cultural do educando, possibilitando condições estimuladoras 
capazes de potenciar expressivamente as oportunidades de 
desenvolvimento dentro das circunstancias dadas, no nível e idade 
adequados ao aluno, na direção da cidadania. 

 

Assim, a educação precisa consolidar-se através de um envolvimento efetivo 

e lúdico, de todos aqueles que a ela se dedicam, contribuindo para a potencialização 

de diversas formas de conhecimento necessários à autonomia e expansão de ser 

humano. 

Nesse ínterim, a EA sozinha não é suficiente para resolver os problemas 

ambientais, mas é condição indispensável para tanto. A grande importância da EA é 

contribuir para a formação de cidadãos conscientes do seu papel na preservação do 

meio ambiente, e aptos para tomar decisões sobre questões ambientais necessárias 

para o desenvolvimento sustentável da comunidade local.  



 

7 DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

 

Como já referido anteriormente a pesquisa realizou-se no CEFASOL, um 

projeto social que tem como objetivo oferecer Serviço de Proteção Social Básica, 

nas vilas do bairro Camobi. Propõe-se fortalecer potencialidades, melhorar a 

qualidade de vida e facilitar a convivência familiar e comunitária das famílias 

atendidas, em que encontra-se em situação de vulnerabilidade social.  

O CEFASOL tem a capacidade de atender até cem crianças na faixa etária de 

06 a 12 anos, no turno inverso ao da escola que frequentam. Durante sua 

permanência no Centro elas recebem alimentação balanceada, participam de 

oficinas de apoio pedagógico, dança, música, atividades esportivas, violino, violão, 

flauta, percussão, artesanato entre outras. Também recebem atendimento 

odontológico e psicológico. Aos familiares são oferecidos plantão social, cursos de 

geração e renda, palestras e encontros de formação. A Instituição se mantem com 

ajuda de voluntários, através de parcerias convênios, projetos e principalmente com 

ajuda da comunidade. 

 

 

 

Figura 1 – Centro de Referência Familiar Recanto do Sol- CEFASOL 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Para o desenvolvimento da pesquisa, primeiramente realizou-se o 

levantamento bibliográfico a partir do aprofundamento teórico sobre educação 

ambiental, por meio de pesquisa em documento pertinente, como: Lei 9597/99 que 

dispõe sobre Política Nacional de Educação Ambiental, consultas ao site do 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil e a partir de leituras com autores que teorizam 

a temática. 

As atividades relacionadas às oficinas pedagógicas tiveram início com o 

levantamento das características sociais e ambientais do lugar onde as crianças 

vivem. 

Segundo Meyer 1991, a construção de um mapeamento ambiental amplia a 

concepção de ambiente para um espaço construído historicamente, no tecido das 

relações sociais. O mapeamento é um levantamento e um registro da situação 

ambiental do bairro. Então, partiu-se para o levantamento das ações propostas pelas 

crianças para a melhoria da vida da comunidade local. A cada momento, as ideias 

foram discutidas com as crianças, passando a organizá-las e planejá-las.  

Em todas as atividades e trabalhos em grupo, houve participação dos alunos 

nas discussões. Para todos os temas propostos coletivamente para ações na 

comunidade foram realizadas troca de ideias, seguindo as orientações propostas 

pela técnica desenvolvida por Freinet (Mello, 2002), buscando no ambiente as 

informações. Os temas escolhidos foram livres, propostos pelas crianças, com 

objetivo de estimular o trabalho em grupo e a cooperação (Rizzo,1989). Durante os 

encontros foram usadas outras técnicas de ensino e produção de conhecimentos 

ambientais, como construção de redações, desenhos e diálogos, para estimular a 

vivência, o entrosamento, desinibição e a cooperação; atividades de sensibilização 

ambiental possibilitando a reflexão sobre os temas abordados, entre outras.  

Nas atividades em grupo, as crianças foram estimuladas à discussão de cada 

assunto proposto por elas, tais como: lixo, arborização, manutenção do meio entre 

outros. Mckeachie (1995) defende que a discussão em grupo, a oportunidade das 

crianças formularem princípios com suas próprias palavras e sugerir a aplicação 

para esses princípios; ajuda a se tornarem conscientes dos problemas que 

aparecem, bem como defini-los claramente; além de conseguir com que as crianças 

aceitem teorias contrárias às crenças tradicionais ou ideias prévias, (Bordenave & 

Pereira, 1995).  Também é uma forma de trabalhar as crianças para que eles 

possam envolver suas famílias e a comunidade local nessa temática da Educação 
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Ambiental, contribuindo para formação de conduta e orientação para a comunidade, 

princípios vão sendo construídos interativamente e compartilhados, contribuindo 

para a compreensão e transformação da realidade local.  

Nas atividades realizadas, em forma de oficinas, junto a crianças do 

CEFASOL, os temas tratados foram: mapeamento ambiental, história infantil sobre 

temas ambientais e filmes sobre temas ambientais e dinâmica.  

A primeira atividade a ser realizada foi o mapeamento ambiental, ou seja, um 

passeio na comunidade, onde as crianças residem, com o objetivo de observar o 

meio ambiente em que vivem para posteriormente retornar ao projeto e relatar o que 

foi visto. 

 

 

 
 
Figura 2 – Atividade de impacto ambiental local, vila Aparício de Moraes 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 3 – Atividade de impacto ambiental local, vila Aparício de Moraes 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

No retorno da atividade ao CEFASOL, as crianças formaram um círculo e 

relataram como é o ambiente para eles, o que observaram, o que sentiram e o que 

ouviram no passeio. Os conhecimentos produzidos por este processo investigativo 

identificou problemas ambientais tais como: a falta de arborização, a falta de flores, 

a falta de saneamento básico, a falta de lixeiras, a falta de limpeza das ruas, a 

poluição do riacho. 

Ainda relacionado ao passeio em conjunto, na sala de aula trabalho com 

recorte de revistas, usaram imagens que lembrassem o local onde elas moram, bem  

 

como, elementos positivos e negativos do meio ambiente, para a criação de 

painéis. Este painel foi afixado na sala de aula. 
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Figura 4 – Atividade em sala de aula, recorte e colagem, criação de um cartaz. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

 
 

Figura 5 – Atividade em sala de aula, recorte e colagem, criação de um cartaz. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 6 – Atividade em sala de aula, recorte e colagem, criação de um cartaz. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

A segunda atividade consistiu em uma pequena redação sobre o que as 

crianças querem que mude, em relação ao meio ambiente onde moram, após terem 

assistido filme e debater. 

 

 

 
 

Figura 7 – Atividade em sala de aula, após debates cada aluno realizou uma 
redação. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 8 – Atividade em sala de aula, após debates cada aluno  realizou uma 
redação. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

Outra atividade realizada com as crianças foi assistirem documentários 

infantis os quais foram projetados por data show. 

 

 

 
 
Figura 9 – Alunos assistindo filmes e documentários em um ambiente diferenciado. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 10 – Alunos assistindo filmes e documentários em um ambiente diferenciado. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 
 
Também foi realizada uma dinâmica com as crianças, que consistiu no 

seguinte, primeiramente a sala de aula foi desarrumada, cadeira viradas, cadernos 

no chão e lixo espalhado, sem que eles vissem. Após foram convidados a entrar na 

sala que estaria pronta para recebê-los como diariamente está. Ao entrar foram 

surpreendidos com a desordem da sala. A ideia era que eles ficassem surpresos, e 

percebessem que era bom estar em ambientes limpos e organizados. 

 

 
 

Figura 11 – Dinâmica realizada em sala de aula. 
 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 12 – Dinâmica realizada em sala de aula. 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

Todas essas atividades foram sempre acompanhadas por estudos dos temas 

que surgiram no mapeamento, para que as crianças, se apropriando desses 

conhecimentos, pudessem desenvolver argumentos próprios em suas ações 

educativas ambientais. 



 

8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Com relação a participação dos alunos percebeu-se muita alegria, disposição 

e vontade de aprender. Em todas as atividades propostas aceitaram realizar o que 

lhes era sugerido. Tiveram contato com o meio ambiente através de um passeio 

local, vivenciaram momentos de observação no próprio lugar que estão inseridos e 

onde vivem diariamente, viram uma realidade que normalmente não enxergariam se 

não fosse a reflexão feita em sala de aula. Viram o riacho sujo, entupido, sentiram o 

cheiro de esgoto que é jogado no riacho, em meio aos gramados percebam muito 

lixo (sacolas plásticas, latas, papel, pedaços de eletrodomésticos). Não foi difícil 

concluírem que o ambiente que querem é um ambiente limpo, saudável, organizado 

e harmonioso. Representaram através dos cartazes o ambiente que eles não 

querem e aquele que realmente querem. Os alunos relacionam com facilidade o 

conteúdo abordado com a realidade que desejam no ambiente que vivem. 

Evidenciou-se que a mensagem que chegou até eles era de mudanças, de 

novas possibilidades no bairro e que desejar um ambiente limpo implica em 

responsabilidade pessoal individual, onde cada um deve contribuir com sua maneira 

de viver. Puderam ter maiores argumentos para optarem em jogar o lixo num lugar 

adequado ou em outro lugar qualquer. Sentiram dificuldades de transformar a teoria 

em prática, por que seus pais ou familiares não possuem estruturas emocionais, 

afetivas, culturais, econômicas, políticas e religiosa para viver na totalidade o que 

aprenderam. 

Uma das atividades consistiu em uma pequena redação sobre o que as 

crianças  querem que mude, em relação ao meio ambiente onde moram, conforme 

alguns fragmentos citados abaixo: 

“Coisas que não devemos fazer: Jogar lixo nas ruas, e em qualquer lugar. Sujar os 

rios”. 

“Os meus vizinhos jogam lixo em todo lugar, até na porta da minha casa. Eu quero 

mudar isso, e também quero que os rios fiquem mais limpos para poder tomar banho”. 

“Devemos cuidar o planeta, não jogar lixo na rua porque entope os bueiros. Por que 

nós queremos um planeta limpo que todos fiquem alegres e felizes.” 
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“A mãe terra a mãe natureza estão muito poluídas elas precisam que nós fizemos a 

nossa parte e em troca ganharemos uma vida sem poluição, e os mares e rios não estarão 

mais sujos e assim poderemos um dia nos resfrescar.” 

 

Nota-se que estas crianças parecem ter mais consciência do que é certo ou 

errado do que muitos adultos, conforme relatam: 

“Meu pai não deu bola para mim quando falei que tínhamos que separar o lixo” 

“Minha mãe disse que esse negocio de separar o lixo é frescura, pois nunca fizeram 

isso.” 

As crianças ficaram tristes pelas coisas que estão acontecendo, e 

especialmente pelas atitudes dos adultos.  

Em outro momento eles assistiram ao Filme Rio, o qual mostra a exploração 

de animais silvestres retirados do meio ambiente, pois segundo relato deles, é 

comum a caça a esses animais nas vilas, isso talvez aconteça pelo fato das vilas 

ficarem próximo a um morro, onde possui uma bela fauna. Como tarefa, as crianças 

de 10 à 12 anos realizaram uma redação e os menores de 06 à 09 anos, 

desenharam as imagens marcantes vistas no filme. Segundo a redações de uma 

das criança de 10 anos:  

 

“A gente nunca pode contrabandear animais, eles também tem coração, 
também tem sentimentos eles são animais, mas a gente também é. Todos 
nós erramos, mas podemos concertar como não maltratando os animais e 
não os contrabandeando. Se todos começarem a contrabandear os 
animais o nosso país vai ficar desequilibrado porque eles também têm 
vida. Se Deus fez os animais é para melhorar o nosso pais.” 

 

Observou-se no decorrer das oficinas o interesse das crianças em assistirem 

filmes e documentários sobre o tema Educação Ambiental, por esse motivo então, 

foi realizado com eles uma sessão de documentários infantis em forma de cinema. 

As crianças foram levadas para outro ambiente dentro do CEFASOL e os 

documentários infantis foram projetados por data show. Essa atividade teve êxito 

pois pode-se observar a atenção e interesse deles durante a apresentação, os 
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documentários apresentado foram: O Brincar e o Planeta- Professor Sassá4, Criança 

Ecológica5 e Turma da Mônica – Um plano para salvar o Planeta6 . 

Após assistirem os filmes e documentários foi feito um debate entre sobre o 

que acharam dos documentários, o que mais chamou atenção, e algo que tenha 

marcado eles. O comentário em relação ao documentário Criança Ecológica, as 

crianças acharam muito interessante, porque a abordagem é feita através de 

desenho animado, o que prendeu a atenção dos alunos, além disso o que chamou 

atenção  foi perceber que a terra sempre será o nosso lar independente do lugar que 

estiverem, e que eles podem criar uma turma ecológica na comunidade local. Por 

isso a importância de preservação ambiental. Em relação ao filme Turma da Mônica 

– Um plano para salvar; perceberam da importância de não jogar lixos nas ruas nos 

córregos, cuidado com o desmatamento, onde os animais ficam sem ter onde morar, 

o cuidado em preservar os rios não jogando lixo, pois tem pessoas que dependem 

da pesca para sobreviver, e é um local onde podem tomar banho. Nesse momento 

uma das crianças se manifestou dizendo “Sabe aquele riacho que nos fomos ver lá 

embaixo e que estava fedendo, meu pai disse que quando ele era pequeno ele e os 

amigos dele tomavam banho ali, e hoje nós não podemos porque é fedorento e 

sujo”. 

Sobre o documentário O Brincar e o Planeta- Professor Sassá, falaram sobre 

a importância de reciclar, pois ficaram impressionados com o tempo que cada objeto 

(lata, alumínio, vidro, papel, plástico) leva para sua decomposição.  Questionaram 

porque viram no documentário, o porquê de no CEFASOL e na comunidade não 

existem lixeiras identificadas para que seja feita a coleta separadamente para a 

reciclagem. Conforme o questionamento, foi levado à direção e de acordo com a 

possibilidade será então implementada a ideia de lixeiras. E foi lembrado que já 

existe na comunidade catadores que fazem a reciclagem, e que esses poderiam 

usufruir dessas lixeiras. 

Essa proposta proporcionou no decorrer das oficinas, ideias ou sugestões das 

crianças, para que possam sair do CEFASOL e ir ao encontro da comunidade local, 

                                                 
4
  Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=OR_J8KUkXMI, acesso realizado em  21 de setembro de 

2011. 
5
 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=UKLrqVFHS5w, acesso realizado em 21 de setembro de 2011. 

6
 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=p-xDE7qmEWo&feature=related, acesso em 21 de setebro de 

2011. 
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onde residem, a fim de motivar as famílias para que realizem ações que retratem o 

conhecimento de que a educação ambiental proporciona melhores condições de 

vida a todos.  

 



 

9 CONCLUSÃO 

 

 

A Educação Ambiental na atualidade é parte fundamental na vida do ser 

humano, em especial das crianças, pois propicia o cuidado com o ambiente, 

desenvolve sua autonomia para fazer frente às situações do cotidiano. 

A criança constrói a sua identidade, a sua individualidade intelectual e afetiva 

no contato direto com o mundo que o cerca, posicionando-se de acordo com o que 

lhe é ensinada. Essa aprendizagem lhe possibilitará entender o seu posicionamento 

como cidadão, e o papel que pode desempenhar na comunidade onde está inserida.  

Esta Monografia buscou evidenciar a importância da educação ambiental, 

sendo que a mesma tinha a intenção de sensibilizar as crianças, para que 

participassem do processo de preservação do meio ambiente na comunidade local. 

Isso foi evidenciado com clareza nos momentos que estiveram debatendo em sala 

de aula. Além disso, percebeu-se segundo Mendonça 2005, que nas experiências 

com grupos excluídos socialmente, observa-se um resgate da dignidade e da 

sensação de pertencimento, promovendo um momento de acolhimento afetivo que 

podem vir a contribuir no programa de integração social desses grupos. Isso 

acontece de forma que as pessoas possam integrar-se socialmente, modificando o 

contexto de injustiça social em que vivem. Muitas vezes as questão materiais são 

resolvidas, mas ficam cicatrizes nas formas de se sentirem em sociedade. 

As crianças sentiram-se valorizadas ao serem convidadas para debaterem 

sobre as questões ambientais, em especial, por que dialogaram sobre a própria 

realidade e por que perceberam que as pessoas se interessam pelo bem estar de 

suas vidas.  

Conforme pode-se notar nas fotografias, em especial, no desenho da pagina 

45, está implícito a visão de mundo, de coletividade, solidariedade, trabalho em 

equipe e cooperação, evidenciando assim, que a Educação Ambiental não deve ser 

uma tarefa isolada, somente de uma pessoa, mas sim, coletiva, isto é, com o 

comprometimento e colaboração de todos. 

Foi um resgate de uma questão que é fundamental para a saúde de todos e 

que cada um deve “fazer a sua parte”, pois todas as pessoas produzem diariamente 

uma quantidade significativa de lixo, poluindo o meio ambiente. Caso esse lixo não 
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seja coletado de forma adequada, vai gerar sérias consequências para à saúde dos 

cidadãos. 

A falta de informações, esclarecimentos de que o meio ambiente deve ser 

preservado por todos aumenta ainda mais a poluição e a pobreza em geral. 

Evidenciou-se que a coleta do lixo, a reciclagem, a preservação do meio ambiente 

pode ser realizada pelas crianças. Porém percebeu-se que há algo que está acima 

do coletar e do reciclar, é a própria sobrevivência com a venda do lixo. 

Com este trabalho uma “semente” de esperança foi plantada, as atividades de 

educação ambiental apresentaram resultados satisfatórios, promovendo a 

disseminação da informação e conscientização de alunos e professores. 

Considero esse trabalho gratificante, pois pude observar a satisfação e 

orgulho das crianças em participar e acrescentar informações a cada dia que 

passava, o interesse e a espontaneidade eram constantes em aprender cada vez 

mais. Neste trabalho de ensino e aprendizagem, todos somos principiantes, pois o 

conhecimento nos vem a serviço, de que juntos podemos construir uma sociedade 

mais humana. 

A pesquisa contribui para a sensibilização e motivação dos professores a 

darem continuidade ao projeto desenvolvido, tendo a Educação Ambiental como um 

dos temas norteadores nas atividades do CEFASOL.  

Portanto sugere-se que as contribuições que foram desenvolvidas neste 

período no CEFASOL, seja significante e sirva como motivação para um pensar e 

agir mais contextualizado e vivido nas atividades da instituição que se sucedem, 

sendo fortalecido quotidianamente, pois o mesmo não ocorria neste ambiente. 
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Anexo A – Redações sobre os documentários e o filme Rio. 
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