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Fomos à casa da Educação Ambiental 
não é nenhuma senhora cerimoniosa. 

Descobrimos que é uma grande amiga. Visitamos seus pais, os princípios. 
Uma gente séria e agradável. 

Fomos finalmente onde moram o sonho e o futuro.  
A sociedade sustentável. E encontramos a ética, nos sa maior aliada 

na vida e no trabalho... 
Uma parte da nossa viagem termina aqui. 

De canoa, de charrete, a cavalo, de foguete, trem, navio,  
nave espacial, andamos por dezenas de lugares.  

Você pode continuar sua viagem, é claro. 
De foguete, de navio, metrô, trenó, ônibus ou a pé mesmo. 

A grande viagem de aprendizagem nunca termina. 
 

(Muda o Mundo, Raimundo!)  
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 RESUMO 
 

PROJETO PEQUENO CIDADÃO: 
AÇÕES EDUCATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS DESENVOLVIDAS PELOS 

INTEGRANTES DO  
2º BATALHÃO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR 

 
AUTOR: EMERSON CRISTIANO RODRIGUES SANTOS 

ORIENTADORA: PROF. DR. JORGE ORLANDO CUELLAR NOGUERA 
Data e local de Defesa: Santa Maria, RS, 17 de dezembro de 2009. 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia para 

formação de monitores em Educação Ambiental, desenvolvida pelo Núcleo de 
Educação Ambiental (NEA) do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (2º BABM), 
de Santa Maria. A partir de experiências em ações educativas sócio-ambientais, 
adquiridas no NEA do 2º BABM e na observação das dificuldades enfrentadas pela 
escola, na implementação da temática ambiental voltada a construção de valores, 
habilidades e atitudes coerentes com a vida. Estas ações ocorreram entre os meses 
de abril e julho do ano de 2008, no quartel da Brigada Militar de Santa Maria, aos 
sábados a tarde, com a participação de quatro escolas, da rede pública e particular 
de ensino, e cinqüenta alunos com idades compreendidas entre 10 e 12 anos. A 
metodologia levou em consideração aspectos qualitativos, sendo estruturada em 
módulos que contemplaram três eixos temáticos: Cidadania e Ética; Ecossistemas, 
e Sustentabilidade, subdivididos em temas considerados relevantes para a 
compreensão da amplitude da questão ambiental, abordados em doze encontros, 
entre os quais destacamos: comportamento, nutrição, primeiros socorros, higiene e 
saúde, doenças sexualmente transmissíveis (DST), drogas e violência. Durante a 
execução, se desmistifica a imagem repressiva do policial, consolidando as relações 
de confiança e respeito entre a instituição Brigada Militar e a sociedade. Neste 
sentido é fundamental a divulgação deste trabalho no meio acadêmico, para o 
público em geral e à instituição Brigada Militar. O Projeto Pequeno Cidadão, 
apresentou uma metodologia consolidada dentro das perspectivas do que se 
convencionou chamar de Educação Ambiental.  

 

Palavras-chave: educação ambiental, interdisciplinaridade, sustentabilidade. 
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 ABSTRACT 
 

YOUNG CITIZEN PROJECT: 
SOCIOENVIRONMENTAL EDUCATIVE ACTIVITIES PERFORMED B Y THE 

CONTINGENT OF THE 2º ENVIRONMENTAL BATTALION 
OF BRIGADA MILITAR  

 
AUTHOR: EMERSON CRISTIANO RODRIGUES SANTOS 

TUTOR: PROF. DR. JORGE ORLANDO CUELLAR NOGUERA 
Date and place of defense: Santa Maria, RS, December 17th, 2009. 

 
This monograph aims to present a methodology for educating 

Environmental Education inspectors, which was developed by the Environmental 
Education Nucleus (EEN) of the 2º Environmental Battalion of Brigada Militar (2º 
EBBM) located in Santa Maria. From the experience of socioenvironmental 
educative activities, acquired at the EEN of the 2º EBBM and the observation of the 
difficulties faced by the school when implementing the environmental theme, it being 
driven towards the construction of values, abilities and attitudes coherent with life. 
These activities took place from April up to July of 2008, at the Brigada Militar of 
Santa Maria’s quarters, on Saturday afternoons, with the participation of four public 
and private schools, and fifty students between 10 and 12 years old. The 
methodology took into account qualitative aspects only, being structured in modules 
that considered three thematic axes: Citizenship and Ethics; Ecosystems; and 
Sustainability, subdivided in issues regarded as relevant to comprehend the 
magnitude of the environmental matter, discussed throughout twelve meetings, 
among which we highlight: behavior, nutrition, first aid, hygiene and health, sexually 
transmitted diseases (STD), drugs and violence. During the performance, we 
demystify the repressive image of the policeman, strengthening the confidence and 
respect bonds between the Brigada Militar institution and the society. Thus, it is 
essential to publicize this work within the academic environment, to the public in 
general and the Brigada Militar institution. The Young Citizen Project presented a 
methodology according to the perspective of what is conventionally called 
Environmental Education.  

 

Keywords: environmental education, interdisciplinarity, sustainability. 
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CAPÍTULO 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em nossa sociedade, atribuímos à escola a função de desenvolver certos 

conhecimentos tidos como básicos, por exemplo, a leitura, a matemática, e 

conceitos das ciências, da geografia e da história. Considera-se que esses 

conhecimentos são úteis para que as pessoas possam ingressar no mundo do 

trabalho e exercer a cidadania, ou seja, participar das decisões sobre os destinos de 

seu país, exigir seus direitos e cumprir deveres (SAITO; SANTIAGO, 1995). 

Dessa forma, é imprescindível sensibilizar as pessoas a fim de que elas 

possam realizar mudanças de comportamento, hábitos e atitudes voltados para a 

melhoria da qualidade de vida e, conseqüentemente, da qualidade ambiental.  

 
 
1.1 Introdução 

 

Nos últimos séculos tem ocorrido acelerada desestabilização do binômio 

sociedade-natureza, produzida através da aceleração industrial, da técnica, da 

ciência sem a necessária correspondência social. Esse processo provoca profundo 

desmando sobre a Terra e o homem, produzindo múltiplos desequilíbrios naturais e 

desigualdades sociais (SANTOS, 2002)  

 

O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-
científicas, em contrapartida, das quais engendram fenômenos de 
desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, no limite, 
ameaçam a implantação da vida em sua superfície. Paralelamente a tais 
perturbações, os modos de vidas humanos individuais e coletivos evoluem 
no sentido de uma progressiva deterioração. As redes de parentesco 
tendem a reduzir-se ao mínimo, a vida doméstica vem sendo gangrenada 
pelo consumo da mídia, a vida conjugal e familiar encontra-se 
freqüentemente “ossificada” por uma espécie de padronização dos 
comportamentos, as relações de vizinhança estão geralmente reduzidas a 
sua mais pobre expressão... (GUATTARI, 2000). 

 

A questão ambiental vem a constituir-se atualmente num dos grandes 

temas de discussão e reflexão para a adoção de novas concepções a respeito da 

relação do ser humano para com o meio ambiente. Uma parcela da humanidade 

está percebendo a necessidade de preservar o ambiente natural a fim de impedir a 

destruição de sua própria espécie. 
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Isto remete a uma necessária reflexão sobre os desafios para mudar as 

formas de pensar e agir a fim de que seja feito um resgate cultural, em todos os 

sentidos, numa perspectiva contemporânea onde o impacto dos seres humanos 

sobre o meio ambiente tem tido consequências cada vez mais complexas. 

(BERTOLDO, 2007). 

Esta reflexão, vinculada a construção de valores e atitudes que promovem 

um comportamento dirigido à transformação superadora dessa realidade, tanto em 

seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e 

atitudes necessárias para dita transformação, passou a ser denominada: educação 

ambiental  

As recomendações da Conferência de Tbilisi1 (1977) e estudos feitos em 

vários países preocupados com a questão ambiental apontam a Educação 

Ambiental como a maneira mais eficiente para o desenvolvimento da consciência 

crítica sobre o tema. É através da educação e da informação que as pessoas 

adquirem condições para participar da sociedade de modo consciente e criativo, 

exercendo ações de cidadania. 

 
A educação ambiental deve ser entendida como uma educação política no 
sentido que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigirem justiça 
social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações 
sociais e com a natureza (REIGOTA, 1994, p.10). 

 

Através da educação ambiental, busca-se o equilíbrio entre o ser humano 

e o ambiente, no sentido de provocar uma transformação nas relações sociais, 

ambientais, resgatando os valores da dignidade humana.  

A promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e 

conscientização pública é uma das obrigações do Poder Público, conforme prevê o 

inciso VI do parágrafo 1º, do artigo 225 da Constituição Federal. Ainda, no caput do 

mesmo artigo, incumbe a coletividade e ao Poder público o dever de proteger e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

                                                 
1 A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 1977, promovida em Tblisi, na Geórgia, 
antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, finalizou a primeira fase do Programa Internacional 
de Educação Ambiental (PIEA), iniciado em 1975 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo Programa de das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com 
atividades na África, Estados Unidos, Ásia, Europa e América Latina 
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No estado do Rio Grande do Sul, existem alguns órgãos ambientais, 

públicos, que representam a sociedade na defesa do meio ambiente. Dentre estes 

órgãos, destaca-se o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (2º BABM).  

O 2º BABM, unidade especializada de Polícia Militar, com sede em Santa 

Maria, abrangendo as regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Alto Jacuí e Campanha 

Gaúcha, realiza atividades que vão desde a fiscalização ambiental, sua principal 

atividade, visando coibir crimes ambientais, até a atuação em projetos de educação. 

 

 

Figura 01 - Mapa da Área de atuação do 2º Batalhão Ambiental, RS. 
Fonte: Dissertação de Mestrado, Guimarães, 2009 

 

 

No âmbito da educação, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA)2, do 2º 

BABM, tem desenvolvido a Educação Ambiental não-formal, tanto nas escolas 

quanto nos mais diversos segmentos da sociedade, através de palestras, oficinas, 

dinâmicas, da apresentação de teatro de fantoches e de projetos ambientais. 

O Projeto Pequeno Cidadão, que teve inicio no ano de 2006, é o exemplo 

de uma das ações educativas sócio-ambientais, desenvolvidas pelo NEA do 2º 

BABM, no município de Santa Maria. 

 

                                                 
2 O Núcleo de Educação Ambiental de Santa Maria era constituído, no ano de 2008, pela Sgt Maria Araci 
Teixeira Brum, Adriano da Costa Antunes; André Luis Dutra Rodrigues; Lia Regina Lopez Machado, Luis 
Garcia Guimarães e Marileida Fagundes Bertoldo. 
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1.2 Problema: 
 

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do 2º Batalhão Ambiental da 

Brigada Militar (2º BABM), de Santa Maria, a partir de sua experiência em ações 

educativas sócio-ambientais, percebeu as dificuldades enfrentadas pela escola 

pública no ensino fundamental, para a implementação da temática ambiental voltada 

a construção de um conjunto de valores, habilidades e atitudes coerentes com a 

vida, como princípio norteador, interdisciplinar e tema transversal, em seus 

currículos, passou a desenvolver o Projeto Pequeno Cidadão. 

 

 

1.3. Objetivos:  
 
1.3.1. Geral:  

Apresentar uma metodologia para a constituição de monitores em 

Educação Ambiental, desenvolvida pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do 2º 

Batalhão Ambiental da Brigada Militar (2º BABM), de Santa Maria, contribuindo na 

formação de um cidadão com valores, habilidades e atitudes coerentes com a vida. 

 

3.2. Específicos: 

a) Determinar um modelo possível de ser aplicável como atividade de educação 

ambiental nos diferentes setores da comunidade, levando em consideração: os 

fatores humanos e os recursos financeiros;  

b) Divulgar no meio acadêmico, para o público em geral e à instituição Brigada 

Militar, o trabalho de educação ambiental efetivamente desenvolvido pelo órgão de 

fiscalização estadual, no caso, o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar; 

c) Apresentar os principais desafios e as dificuldades enfrentadas na realização do 

Projeto Pequeno Cidadão durante as suas edições. 
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1.4. Justificativa: 

 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 225, define 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 às 
presentes e futuras gerações (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).  
 

 
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, 

entre outras ações: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

O caput do artigo 250 da Constituição do Rio Grande do Sul, homologada 

em 1989, acrescenta a necessidade do Estado em desenvolver ações permanentes 

de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe, 

primordialmente, entre outras, a promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. 

No ano de 1992, buscando desenvolver as ações permanentes de 

proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, é criado o Código Florestal 

Estadual (Lei 9.519/92) que apresenta diversos objetivos específicos da política 

florestal, dentre elas: o exercício do poder de polícia florestal no território estadual, 

quer em áreas públicas ou privadas. Este poder seria atribuído, no ano de 1993, a 

Brigada Militar. 

A implantação do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Lei nº 

10.330/94) iria ampliar o poder de polícia a Brigada Militar, designando-a como: 

polícia ostensiva ambiental do Rio Grande do Sul. Logo, todos os objetivos e 

instrumentos da política ambiental do Estado obrigatoriamente passam a ser 

executados pela instituição Brigada Militar.  

As ações, desenvolvidas desde 1989, pelo Grupamento Florestal, no que 

diz respeito a fiscalização das florestas e mananciais, passam a ser desenvolvidas, 

de forma muito mais ampla, pelo Esquadrão Ambiental, do 4º Regimento de Polícia 

Montada – Regimento Bento Gonçalves, em Porto Alegre e região metropolitana e 

pelas Patrulhas Ambientais (PATRAM), no interior do Estado. 

No ano de 1997, é criado o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) em Porto 

Alegre, com a finalidade de zelar pela segurança pública e pelo cumprimento da 
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legislação ambiental para a proteção do meio ambiente, desencadeando ações de 

fiscalização, vistorias, operações e patrulhamento que se traduzem no exercício do 

poder de polícia; assim como desenvolve atividades de educação ambiental, 

visando sensibilizar crianças, adolescentes e adultos para uma tomada de 

consciência crítica no trato das questões ambientais, garantindo uma melhoria na 

qualidade de vida às presentes e futuras gerações. 

No município de Santa Maria, a Patrulha Ambiental é efetivada no ano de 

1998, permanecendo sob esta denominação até 2001, quando são criadas sete 

companhias ambientais no interior do Estado, ficando no município de Santa Maria 

a sede da 2ª Companhia de Polícia Ambiental (2ª Cia. PA), constituída por quatro 

pelotões com sedes: em Santa Maria, Cruz Alta, Santa Rosa e Rio Pardo, 

abrangendo cento e quarenta e quatro municípios da Região Centro, Vale do Rio 

Pardo, Alto Jacuí, Noroeste e Campanha Gaúcha. 

No mês de junho, do ano de 2005, ocorreu a instalação do Comando 

Ambiental da Brigada Militar, sendo que a 2ª Companhia, em Santa Maria, passa a 

ser a sede do 2º Batalhão Ambiental, sob o comando do Major Ademar Grasel3. O 

1º Batalhão ficou com a sede em Capão da Canoa e o 3º, com sede em Passo 

Fundo. 

Assim sendo, desde 1999, o atual 2º Batalhão Ambiental através dos 

integrantes do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) vem desenvolvendo ações 

voltadas a educação ambiental não-formal, com alunos da rede pública e particular 

de ensino em sua área de atuação. Inicialmente, por meio de palestras e exposições 

conduzidas por mim e pelo colega Luis Garcia Guimarães4. 

Em 2003, a história “A Terra e o Sol”, de autoria de Maria Araci Teixeira 

Brum5, integrante do NEA, deu origem a uma cartilha ambiental. Essa história foi 

fundamental para a elaboração do teatro de fantoches, de mesmo nome, destinado 

                                                 
3 Desde o ano de 1999, concebeu como prioritárias as ações educativas sócio-ambientais e proporcionou a 
implementação do Projeto Pequeno Cidadão durante seu comando no 2º BABM, nos anos de 2006 e 2007. 
4 Geógrafo, Especialista em Educação Ambiental e Mestre em Geomática, no ano de 2009, pela Universidade 
Federal de Santa Maria, quando defendeu sua dissertação intitulada: Diagnóstico dos Crimes Ambientais e das 
ações de prevenção na área de atuação do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar. 
5 Acadêmica do Curso de Letras pela Universidade Federal de Santa Maria, artista e poetiza. 
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ao público infantil e, que foi construído conjuntamente pelo núcleo. Nesta ocasião, 

passou a fazer parte do NEA, a colega Marileida Fagundes Bertoldo6. 

A terceira fase dessas ações de educação ambiental constitui os projetos 

ambientais, em última análise o Projeto Pequeno Cidadão. Esta experiência teve 

sua origem no Curso de Formação de Monitores Ambientais, realizada 

anteriormente, em duas situações pelo NEA do 2º Batalhão Ambiental, nos 

municípios de: Santa Rosa (2005), como proposta integrante do Projeto de 

Recuperação da Sanga do Inácio e do Rio Pessegueiro7 e, na extensão do Projeto 

Natureza Protegida é Show de Vida: Patrulheiro Ambiental Mirim8, realizado em 

Uruguaiana no ano de 2006.  

O Projeto Patrulheiro Ambiental Mirim ocorreu nos verões de 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, isto é, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edições, respectivamente. 

Esse projeto delineou os objetivos e as metas do Pequeno Cidadão. Ele se 

desenvolveu nas cidades de Torres, Capão da Canoa, Tramandaí, Cidreira, Osório, 

Pelotas, Rio Grande, São Lourenço dos Sul, Santa Vitória do Palmar e Chuí; 

atendendo, na primeira edição cento e vinte (120), na segunda, quinhentas (500), na 

terceira e quarta edições um número de oitocentas (800) crianças e adolescentes, 

em cada uma delas, oriundas do litoral e demais regiões do nosso Estado. Nestas 

edições estavam presentes integrantes do NEA do 2º BABM, de Santa Maria. 

A formação de monitores ambientais, através do Projeto Pequeno 

Cidadão, propõe uma mudança comportamental diante da realidade sócio-ambiental 

a qual estão inseridos possibilitando-lhes uma reflexão sobre as suas ações e 

atitudes como cidadãos contribuindo para a aquisição e a produção de novos 

conhecimentos e no desenvolvimento de um conjunto de valores, habilidades e 

atitudes coerentes com a vida. 

                                                 
6 Pedagoga e Especialista em Educação Ambiental, no ano de 2007, quando defendeu sua monografia, no 
Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria, intitulada: 
Educação Ambiental no 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar: possibilidades e desafios. 
7 Este trabalho foi desenvolvido conjuntamente com o Grupo Gestor do Projeto, os quais faziam parte: a 17ª 
Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria de Município de Meio Ambiente, Emater, treze escolas da rede 
pública e particular de ensino e 4º Pelotão Ambiental de Santa Rosa. Também, contou com o apoio do Comando 
Regional da Fronteira Noroeste (CRPO-FN), Batalhão de Polícia Militar de Santa Rosa, e 2ª Seção de Combate a 
Incêndios do 11º Comando Regional de Bombeiros, além do patrocínio da ONG Amigos da Floresta, Máquinas 
Agrícolas Carpenedo, Envall & Envall Ltda e Mega Metal Mecânica. 
8 Este trabalho foi uma extensão da 2ª edição do Patrulheiro Ambiental Mirim, que buscava atingir as águas 
interiores, no caso o Rio Uruguai. A edição contou com o apoio do Pelotão Ambiental de Uruguaiana e Alegrete, 
1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Teve patrocínio da Rede Wal Mart de Supermercados. 
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO  

 
 

2.1 Características  
 

A expressão “Environmental Education” ou “Educação Ambiental” surgiu 

na Inglaterra, em 1965, em uma conferência da Universidade de Keele, com o intuito 

de dar um enfoque educativo entre as ciências naturais e as ciências sociais. A 

utilização desta expressão já demonstrava a emergência da educação ambiental 

como uma educação com enfoque nos problemas ambientais e sua importância 

como instrumento de sensibilização e preparo para o enfrentamento da crise 

ambiental que se apresentava. Há mais ou menos três décadas que se discute a 

educação ambiental. Até a década de 50, os problemas ambientais eram localizados 

e tratados apenas como inadequação tecnológica. Foi a partir deste período, com a 

explosão demográfica e a revolução verde, na década de 60, que passou a ser 

evidenciada a crise ambiental, através de iniciativas que revelaram a preocupação 

com a preservação da natureza (GARCEZ, 2004; ROTH, 1996 apud KIST, 2009). 

Assim sendo, desenvolver ações de educação ambiental, visando uma 

participação social ampla e comprometida, onde a partir de práticas cotidianas o 

cidadão vai tomando aos poucos consciência da importância da preservação do 

meio ambiente e das possibilidades de que tais ações trazem vantagens não só 

ambientais e educacionais, mas também sociais e econômicas, passou a ser 

amplamente difundida. 

 

 

2.2 A educação ambiental 
 

A educação é um dos meios de atuação pelos quais nos realizamos 

como seres humanos em sociedade.  

Segundo Duarte (2002 apud LOUREIRO, 2004) isto sucede quando: 

Ao propiciarmos vivências de percepção sensível e tomarmos ciência das 
condições materiais de existência; ao exercitarmos nossa capacidade de 
definirmos conjuntamente os melhores caminhos para a sustentabilidade da 
vida; e ao favorecermos a produção de novos conhecimentos que nos 
permitam refletir criticamente sobre o que fazemos no cotidiano. 
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É assim que a educação deve ser entendida, e não como processo 

unidirecional de uns para outros ou exclusivamente pessoal (sem o outro), a 

educação ocorre quando se estabelecem meios de superação da dominação e 

exclusão, tanto em relação a nossos grupos sociais quanto em relação aos demais 

seres vivos e à natureza enquanto totalidade Duarte (2002 apud LOUREIRO, 2004). 

A exemplo do que ocorre na educação geral, a educação ambiental, 

deverá envolver diferentes atores sociais como gestores ambientais, professores, 

alunos, pais e demais pessoas da sociedade para desenvolvimento de ações 

coletivas que visem em última instância a melhoria da qualidade de vida.  

No Brasil a Educação Ambiental assume uma perspectiva mais 

abrangente, não restringindo seu olhar à proteção e uso sustentável de recursos 

naturais, mas incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades 

sustentáveis. 

A educação ambiental tornou-se norma jurídica em 27 de abril de 1999, 

através de uma lei federal. A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, em 

seus artigos 1º e 2º, define educação ambiental como sendo:  

 

Um processo em que se busca despertar a preocupação individual e 
coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em 
linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma 
consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais 
e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando 
trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a transformação 
social, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política. A 
educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal (LEI FEDERAL nº 9795/99). 
 

 

Ao falarmos em educação no Brasil é sempre oportuno retomar Paulo 

Freire. Seu conceito de educação é compatível com o de educação ambiental, e 

refere-se precisamente à ação simultaneamente reflexiva e dialógica, mediatizada 

pelo mundo, que possui na transformação permanente das condições de vida 

(objetivas e simbólicas), o meio para a conscientização, o aprender, a saber e a 

agir, de educadores/educandos (LOUREIRO, 2004). 

A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o 

ser humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visão antropocêntrica, 
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que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a 

importância do ambiente, do qual é parte integrante. 

Logo, é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de 

conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes 

em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. Ela está relacionada com a prática 

das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de 

vida (LOUREIRO, 2004). 

Desta forma, a emergência de um conjunto de práticas educativas 

nomeadas como educação ambiental e a identidade de um profissional a ela 

associada, o educador ambiental, passou a ser imprescindível em nossa sociedade. 

No ano de 1998 foram lançados, pela Secretária de Educação 

Fundamental do Ministério da Educação e Cultura (MEC), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’S) com o objetivo de estabelecer uma referência 

curricular nacional ao Ensino Fundamental. Os mesmos foram elaborados 

respeitando-se as diversidades regionais, culturais e políticas existentes em todo o 

país (BRASIL, 1998, p. 9). A inserção da temática ambiental na prática do educador 

contribui como elemento indispensável para a transformação da consciência 

ambiental, quando se trabalha com questões que interferem diretamente na vida dos 

alunos, os quais se vêem confrontados diariamente com tal problemática, buscando 

a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade sócio-

ambiental (BRASIL, l998). 

O educador ambiental tem a função de mediador na construção de 

referenciais ambientais e das relações sócio-educativas; assim como o coordenador 

de ações, pesquisas e reflexões e deve saber usá-los como instrumentos para o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas centradas na sensibilização, mudança 

de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e 

participação dos educandos (JACOBI, 2003). 

De acordo com Quintas e Gualda (1995): 

 

A formação do educador deve ser capaz de construir e reconstruir, num 
processo de ação e reflexão, o conhecimento sobre realidade, de modo 
dialógico, com sujeitos envolvidos no processo educativo, superando a 
visão fragmentada. O educador deve, portanto, estar capacitado para atuar 



 
 24

como: catalisador de processos educativos que respeitem a pluralidade e a 
diversidade cultural; fortaleçam a ação coletiva, articulem aportes de 
diferente saberes e fazeres que proporcionem a compreensão individual e 
coletiva da problemática ambiental em toda a sua complexidade.  
 

Se o educador quer promover uma cidadania ambiental crítica e 

responsável em seus educandos, deve saber que a pessoa aprende de forma 

integrada, isto é, pensando, falando e fazendo; que só se aprende aquilo que faz 

sentido, que significa alguma coisa, e, portanto, precisa-se estar motivado, querer 

aprender. Ao educador compete essa mediação no processo de transformação. 

Logo, o próprio educador tem de se adaptar a essa nova visão e 

concepção de educação. Isso não ocorre repentinamente. É um processo que tem 

seu inicio na auto-avaliação e na mudança comportamental.  

 

 

2.3 A interdisciplinaridade, transversalidade e cid adania 

 

Para Sorrentino (apud JACOBI 2003, p. 196), os grandes desafios para 

os educadores ambientais são, de um lado, o resgate e o desenvolvimento de 

valores e comportamentos (confiança, respeito mútuo, responsabilidade, 

compromisso, solidariedade e iniciativa) e de outro, estimular uma visão global e 

crítica das questões ambientais e promover um enfoque interdisciplinar que resgate 

e construa saberes . 

Para superar a fragmentação do conhecimento que na ciência e na 

escola recebeu o nome de divisão disciplinar, surge a abordagem interdisciplinar 

defendida não só na educação ambiental, mas também por aqueles que se 

propõem a uma integração dos saberes na educação, de um modo geral.  

Segundo Siqueira (2005):  

Uma educação, efetivamente, interdisciplinar: tem por objetivo maior a 
formação omnilateral dos indivíduos; rompe as fronteiras e amplia o sentido 
de espaço educativo; situa-se na contemporaneidade, considerando no 
contexto da educação formal os problemas sociais, políticos, econômicos e 
culturais que repercutem na prática do cotidiano; toda a sua estrutura 
influencia positivamente na autonomia dos indivíduos. 
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Entretanto, de acordo com Tristão (2004): a abordagem interdisciplinar da 

educação ambiental dificilmente se efetiva nas ações pedagógicas do espaço 

escolar, haja vista que para a sua realização, além de suscitar uma 

descentralização do poder, a escola tem que ter autonomia, o que é extremamente 

complicado, pois essas unidades estão sempre submetidas às políticas públicas das 

esferas. Mesmo nas instituições privadas, embora argumentem que estão 

exercendo a interdisciplinaridade, suas ações não passam de mera justaposição de 

conteúdos entre disciplinas diferentes ou integração de conteúdos numa mesma 

disciplina, ou seja, estão trabalhando nas perspectivas multi ou pluridisciplinares. 

Portanto, há uma confusão conceitual entre esses termos que são utilizados de 

forma indiscriminada como sinalizadores de avanços e inovações nas práticas 

educativas. 

A educação ambiental trabalha com noções, conceitos, princípios das 

mais diferentes áreas, embora sua metodologia tenha a marca da participação, da 

interação e da emancipação. Quer dizer, a idéia de redes está mesmo relacionada 

com a educação ambiental que se caracteriza como uma verdadeira trama de 

conhecimentos. O conhecimento, então, está em movimento, em constante 

processo de transformação e sem territórios previamente marcados. Em função 

dessa mobilidade, a transversalidade também está associada à produção do 

conhecimento em rede (JACOBI, 2003). 

Assim, embora seja uma novidade, o meio ambiente e outros temas de 

tendências ético-humanistas, aparecem como temas transversais na proposta 

curricular do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o ensino fundamental, 

concluída, em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais, para o Ensino 

Fundamental (PCNs), diferem dessa noção de transversalidade.  

A inserção do meio ambiente com a ética, pluralidade cultural, saúde e 

orientação sexual, como temas transversais, possuem abordagens distintas. Inicia-

se, aqui, uma compartimentalização. Ora, a educação ambiental abrange tanto a 

dimensão ética quanto a dimensão da pluralidade cultural que é balizadora dos 

princípios da educação ambiental, aliás, emerge como fundamentos dessa 

demanda de diversidade biológica, cultural e social.  

Segundo Gallo (2000 apud TRISTÃO, 2004): 
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... essa é mais uma tentativa de viabilizar a interdisciplinaridade do que a 
transversalidade. Mesmo assim, não é só pelos PCNs mas esses são 
assuntos vividos e debatidos na escola. Desse modo, essas palavras são 
cada vez mais freqüentes em propostas educativas, mas não sugerem uma 
mudança efetiva das velhas práticas. Portanto, não se trata de aprender 
mais coisas, mas sim de pensar de outra maneira. E, para isso, a análise 
dos repertórios interpretativos abre um leque de possibilidades no 
entendimento da complexidade do cotidiano, pois a linguagem não é 
neutra, está atravessada por sentidos e ideologias. 

 

Quando se analisa a crise ambiental sob o enfoque da crise do 

pensamento moderno verificaremos que se trata de uma crítica de como tudo está 

concentrado na ciência tecnológica e impregna as linguagens de premissas 

dualistas. A racionalidade instrumental, que se presumia ser a única, prejudicou a 

capacidade humana de reflexão e de visão em longo prazo, pois reduziu, dissociou, 

fragmentou o conhecimento (TRISTÃO, 2004). 

Muitas vezes, os repertórios que usamos para falar sobre educação, meio 

ambiente e escola legitimam a racionalidade técnica e instrumental. Usamos “grade” 

para nos referir ao currículo; “disciplina” para o conteúdo cujos significados estão 

fortemente relacionados com a idéia de prisão e de controle; “dar aulas” como se o 

conhecimento fosse doado e o outro o recebesse passivamente. 

Sabemos que essa racionalidade técnica é compartilhada no cotidiano 

das escolas, pois seus repertórios estão impregnados com sua linguagem. Um outro 

exemplo é a explicação encontrada por uma professora para o fato de a 

interdisciplinaridade não acontecer na prática, reflexo da dicotomia entre a complexa 

relação da teoria com a prática. Ora, a teoria não está descolada da prática e vice-

versa; há um movimento entre teoria-prática-teoria.  

O que a educação ambiental propõe é uma teoria comprometida com a 

emancipação dos sujeitos, com a transformação da realidade sócio-ambiental. A 

teoria é importante porque nos ajuda a compreender a prática, não porque seja 

superior, como durante muito tempo nos fez acreditar a ciência moderna, mas, 

também, porque nos ajuda a ver o que antes não víamos. 

Leff (2000 apud TRISTÃO, 2004), por exemplo, nos fala de uma outra 

racionalidade capaz de reverter esse quadro: na compreensão dessa complexidade 

que nos apresenta a contemporaneidade, aberta à imprevisibilidade e à 

interdependência entre os processos. É a “racionalidade ambiental” que implica uma 
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nova teoria da produção, novos instrumentos de avaliação e tecnologias ecológicas 

apropriáveis pelos próprios produtores. Além disso, incorpora novos valores que dão 

sentido aos processos emancipatórios, redefinem a qualidade de vida das pessoas 

e o significado da existência humana. 

 

A racionalidade ambiental se funda numa nova ética que se manifesta em 
comportamentos humanos em harmonia com a natureza; em princípios de 
uma vida democrática e em valores culturais que dão sentido à existência 
humana. Estes se traduzem num conjunto de práticas sociais que 
transformam as estruturas do poder associadas à ordem econômica 
estabelecida, mobilizando um potencial ambiental para a construção de 
uma racionalidade social alternativa (LEFF, 2000, p.85). 
 

No entanto, para que se alcance essa nova ética devemos passar por 

uma “reformulação social”. Há de se diminuir a desigualdade existente. O que se 

prega neste sentido é um novo estilo de vida. Para que este novo “estilo de vida” 

seja alcançado, a idéia de desenvolvimento não deve ser associada à de 

crescimento, pois, o crescimento somente econômico pode promover o aumento da 

disparidade entre pobres e ricos e da degradação ambiental. Tem-se, de certa 

forma, que buscar um desenvolvimento que promova uma sociedade sustentável 

que se aproprie dos meios técnico-científicos para resolução dos desequilíbrios 

sociais e dos problemas ecológicos. 

De acordo com Penteado (1997, p.52): 

 

O desenvolvimento da cidadania e a formação da consciência ambiental 
têm na escola um local adequado para sua realização através de um ensino 
ativo e participativo capaz de superar os impasses e insatisfações vividas 
de um modo geral pela escola na atualidade. É preciso dar um passo 
transformador. Esse passo aponta na direção de se orientar os trabalhos 
escolares por uma lógica ambiental, a fim de que passemos da escola 
informativa para a escola formativa. É preciso e possível contribuir para a 
formação de pessoas capazes de criar e ampliar espaços de participação 
nas “tomadas de decisões” de nossos problemas sócio-ambientais. 

 

De acordo com Jacobi (2003, p. 196) a relação entre meio ambiente e 

educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador 

demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais que 

se complexificam e riscos ambientais que se intensificam. 

A educação ambiental deve ser direcionada para a cidadania ativa 
considerando seu sentido de pertencimento e co-responsabilidade que, por 
meio da ação coletiva e organizada, busca a compreensão e a superação 
das causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais. Trata-se 



 
 28

de construir uma cultura ecológica que compreenda natureza e sociedade 
como dimensões intrinsecamente relacionadas e que não podem mais ser 
pensadas, seja nas decisões governamentais, seja nas ações da 
sociedade, de forma separada, independente ou autônoma Carvalho(2004 
apud SORRENTINO, 2005, p.289). 

 

Segundo Pereira (1997 apud GADOTTI, 2000, p. 46) a idéia de 

autonomia é intrínseca à idéia de democracia e cidadania. “Cidadão é aquele que 

participa (...); e só pode participar (...) da tomada de decisões quem tiver poder e 

tiver liberdade e autonomia para exercê-lo”.  

De acordo com Leonardo Boff (2000 apud ISAIA, 2001): 

 

A cidadania é um processo histórico-social que capacita a massa humana a 
forjar condições de consciência, de organização e de elaboração de um 
projeto e de práticas no sentido de deixar de ser massa e de passar a ser 
de povo, como sujeito histórico plasmador de seu próprio destino. O grande 
desafio histórico é certamente este: como fazer das massas anônimas, 
deserdadas e manipuláveis um povo brasileiro de cidadãos conscientes e 
organizados. É o propósito da cidadania como processo político social e 
cultural. 
 
 

Assim sendo, a educação para a cidadania representa a possibilidade de 

motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de 

participação na defesa da qualidade de vida. Nesse sentido cabe destacar que a 

educação ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, onde a co-

responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover um 

novo tipo de desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável (JACOBI, 2003). 

A sustentabilidade como novo critério básico e integrador precisa 

estimular permanentemente as responsabilidades éticas na medida em que a 

ênfase nos aspectos extra-econômicos serve para reconsiderar os aspectos 

relacionados com a equidade, a justiça social e a éticas dos seres vivos. 

É essencial que se resgate uma concepção de homem, de vida, de 
cidadania, de caráter, de felicidade. Nesse sentido, torna-se importante, 
resgatar alguns valores que servem de arcabouço conceitual para a 
formação da consciência ambiental. Valores que demonstrem uma visão do 
ser humano como parte inerente da natureza e, por essa razão, tendo o 
homem que preservar a natureza, preserva a si mesmo e aos outros. 
(BRANCO, 2003, p.2 apud BERTOLDO, 2009).  
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3 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
 

 
Como procedimento metodológico desta pesquisa adotou-se o método 

qualitativo.  

Segundo Tozoni-Reis (2005, p.270 apud KIST, 2009) “... precisamos 

imprimir à exploração da realidade educacional um caráter qualitativo, isto é, 

qualquer que sejam os dados revelados no processo de investigação dessa 

realidade, as análises exigem interpretações qualitativas”. 

O procedimento metodológico se baseou na construção do referencial 

teórico através das fontes de informações e reflexões relevantes aos objetivos 

propostos, levando em consideração os aspectos para a constituição de monitores 

em educação ambiental e partindo da observação e análise das dificuldades 

enfrentadas pela escola, quanto a implementação da temática ambiental em seus 

currículos. 

 

 
3.1 Histórico do projeto  

 
No mês de março do ano de 2006, se começou formatar o esboço do 

Projeto Pequeno Cidadão, para poder apresentar uma proposta aos futuros 

participantes, apoiadores e patrocinadores. Mas ainda faltava uma identificação que 

representasse as ações a serem desenvolvidas. Foi então que o colega Arion 

Acauan, criou o logotipo (figura 02) que expressava a idéia dos integrantes NEA do 

2º BABM. Posteriormente, o logotipo, foi apresentado aos membros do Núcleo de 

Educação Ambiental da Prefeitura Municipal de Santa Maria (NEA/PMSM), que o 

aprovaram e, posteriormente, passariam a constituir o Grupo Consultivo9 do projeto.  

 

 

                                                 
9 Era constituído pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal 
de Santa Maria (PPGEA/UFSM), 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE), Secretaria 
Municipal de Educação (SMEd), Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SGA) e Fundação M’oã. 
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Figura 02 – Logotipo do Projeto Pequeno Cidadão. 

Fonte: NEA/2ºBABM, 2006 

 

Para a realização da 2ª e 3ª edições, o projeto foi reelaborado levando 

em consideração as datas, os períodos e as sugestões e críticas levantadas pelo 

Grupo Consultivo e demais participantes das edições anteriores, porém o 

planejamento das atividades somente seria definido após a reunião com todos os 

envolvidos na execução, propriamente dita, dessas atividades. 

Em seguida, de posse da cópia do projeto reelaborado, se foi à busca do 

patrocínio de uniformes, lanches e material didático. Então, foi mantido contato com 

os professores Coordenadores da Educação Ambiental: na 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação (8ª CRE), Professor Luis Carlos Tonetto e; na Secretaria 

Municipal de Educação (SMEd) Professora Elizabeth Dalla Lana Pinto, para definir 

as escolas participantes do projeto.  

O critério de escolha foi baseado: na participação da escola em edições 

anteriores; na proximidade da escola com o quartel do 1º Regimento de Polícia 

Montada – 1º RPMon Coronel Pillar, onde estava situada a sede do 2º Batalhão 

Ambiental da Brigada Militar (2º BABM); no envolvimento da equipe docente da 

escola com o projeto e no número de vagas disponibilizado para os alunos 

interessados em participar do projeto.  

Dessa forma, foram selecionados os alunos da 4ª e 5ª séries do ensino 

fundamental, oriundos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Nóbrega 

(Vila Rossato, Bairro João Goularte); Escola Municipal de Ensino Fundamental 
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Hylda Vasconcelos (Bairro Campestre do Menino Deus) e Colégio Santa Catarina 

(Bairro Itararé), Lar de Joaquina (Bairro Centro). 

As cinqüenta (50) vagas existentes foram disponibilizadas às escolas da 

seguinte forma: vinte (20) para a E.M.E.F. Padre Nóbrega; quinze (15) para a 

E.M.E.F. Hylda Vasconcelos; cinco (05) para o Colégio Santa Catarina; cinco (05) 

para o Lar de Joaquina e; cinco (05) para o 2º Batalhão ambiental.  

Os alunos foram selecionados pela equipe diretiva da escola, seguindo 

os seguintes critérios: 

a) Ser o aluno voluntário; 

b) Ter idade compreendida entre 10 e 12 anos de idade; 

c) Apresentar comprovante de freqüência escolar; 

d) Ter disponibilidade de horários aos sábados à tarde; 

e) Os pais e/ou responsáveis comparecerem à reunião na escola com data e 

horários a confirmar para receberem uma breve explicação sobre o projeto e 

assinarem os documentos de autorização para a participação de seus filhos. 

Ainda foi feito uma solicitação às escolas para que mantivessem uma 

equidade entre o número de alunos do sexo masculino e feminino, no momento da 

seleção.  

 

 

3.2 Cronograma de atividades 

 

As atividades foram sendo definidas previamente dentro de um 

planejamento prévio que atendesse às necessidades para a execução do projeto, 

bem como, as demandas do 2º Batalhão Ambiental, haja vista que no período de 

novembro a janeiro ocorre a Operação Piracema concomitantemente a Operação 

Golfinho, que se realiza de dezembro a março. Durante esse período o efetivo, do 

2º BABM, fica ainda mais reduzido, devido ao emprego do efetivo, nessas ações de 

fiscalização, inclusive dos integrantes do NEA/2º BABM convocados para 

participarem do Projeto Patrulheiro Ambiental Mirim, que se desenvolve, também 

nesse período, em todo o litoral gaúcho. 
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Quadro1 - Cronograma de atividades para a execução do projeto . 

Fonte: NEA/1ª Cia/2º BABM, 2008 
Organização: Santos, Emerson Cristiano Rodrigues 

 

 

3.3 Desenvolvimento do cronograma 
 

O projeto Pequeno Cidadão foi elaborado, em três (03) módulos, 

ocorrendo por período de três horas, dividido em duas horas-aula de uma hora e 

quinze minutos, alternada em um segundo período de igual tempo, intercalado por 

um intervalo de trinta minutos. As atividades ocorreram somente aos sábados à 

tarde, com duração prevista para três meses.  

Os alunos receberam um boné e uma camiseta patrocinados pela 

empresa Santa Fé Vagões. Desde 2006, quando da implementação do Projeto 

Pequeno Cidadão, a empresa é parceira do 2º BABM. O uniforme é concedido 

como forma de identificação e para valorizar a participação dos monitores 

ambientais no projeto.  

 

Atividades Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul 
Reelaboração do projeto   X       
Contato com patrocinadores    X        
Reunião com 8ª CRE e SMEd     X     
Reunião com Grupo Consultivo 
demais participantes e parceiros 

    X     

Reunião com a direção da escola     X     
Reunião com pais e responsáveis     X     
Aquisição dos uniformes     X     
Execução do 1º módulo do projeto      X    X   
Execução do 2º módulo do projeto        X   X  
Execução do 3º módulo do projeto        X   X 
Encerramento das atividades         X 
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Figura 03 – Entrega dos uniformes aos monitores amb ientais da Turma SOS Natureza. 
Fonte: NEA/2º BABM, abril/2008 

 

 

 

Figura 04 – Entrega dos uniformes aos monitores amb ientais da Turma D’Água. 
Fonte: NEA/2º BABM, abril/2008 

 

 

No dia 04 de abril, foi realizada uma solenidade de abertura no Salão Azul 

da Universidade Franciscana (UNIFRA), bem com a presença de algumas 

autoridades, entre as quais destacamos: o Prof. Dr. Valdemar Valente, Coordenador 

do Curso de Geografia da Universidade Franciscana (UNIFRA); o Prof. Dr. Jorge 

Orlando Cuéllar Noguera, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria (PPGEA/UFSM) e o 

Major Ademar Grasel, que recebeu uma homenagem do 2º Batalhão Ambiental pelo 
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incentivo dado a implementação do Projeto Pequeno Cidadão, enquanto fora o 

comandante da unidade.  

 

 

Figura 05 – Solenidade de abertura do Projeto Peque no Cidadão 3ª edição . 
Fonte: NEA/2º BABM, 04/04/2008. 

 

 

Ainda, houve a apresentação artística do Grupo Catando Cidadania, 

Projeto da Casa de Cultura de Santa Maria, coordenado pela Prof.ª Jane Correa. 

 

 

Figura 06 – Apresentação artística do Grupo Catando  Cidadania. 
Fonte: NEA/2º BABM, 04/04/2008 
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As turmas no início do projeto tinham de estipular um nome, as quais 

posteriormente, passavam a ser chamadas por essa denominação. Na 3ª edição, as 

turmas se denominaram D’água e SOS Natureza. 

 

 

Figura 07 – Apresentação dos monitores ambientais e  constituição das  
turmas D’água e SOS Natureza. 
Fonte: NEA/2º BABM, 05/04/2008 

 

 

O Projeto Pequeno Cidadão foi estruturado em módulos, contemplando 

três eixos temáticos: Ética e Cidadania ; Ecossistemas  e Sustentabilidade . 

subdivididos em temas, que buscavam dar ênfase a relações e interações entre o 

ser humano com as demais formas de vida e com o meio físico que o cerca, seja ele 

natural ou construído. 

No módulo Ética e Cidadania  foi abordado em quatro (04) encontros, 

através dos temas: Dicas de Etiqueta e Comportamento; Higiene e Saúde, Drogas; 

Primeiros Socorros e Sensibilização Ambiental.  

As dicas de etiqueta e comportamento levaram em conta o perfil da 

turma, que eram muito inquietos e necessitavam, a partir do inicio do projeto, 

resgatar princípios das relações sociais, tais como: o respeito e os limites.  
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Figura 08 – Monitores ambientais na oficina de Comp ortamento. 
Fonte: NEA/2º BABM, 05/04/2008 

 

 

Os temas Higiene e Saúde suscitaram a questão envolvendo a 

sexualidade, haja vista as idades dos monitores ambientais e, por isso, foi ministrada 

uma palestra pela Capitão Deborah Stoever, sobre Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. Esta oficial, também, ministrou, aos pais e responsáveis, uma 

palestra sobre Planejamento Familiar, com o objetivo de integrar a família as 

atividades dos filhos no projeto. 

 

 

Figura 09 – Monitores ambientais participando da of icina sobre o tema DST. 
Fonte: NEA/2º BABM, 12/04/2008 
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O tema drogas, foi trabalhado através da cartilha do Programa de 

Resistência às Drogas e a Violência (PROERD), pela Tenente Fátima Medianeira 

Machado; oriunda do 1º Regimento de Polícia Montada.- Regimento Coronel Pillar.  

 

 

Figura 10 – Monitores ambientais participando da of icina sobre o tema Drogas. 
Fonte: NEA/2º BABM, 19/04/2008 

 
No quinto encontro, o enfermeiro Luciano Real de Oliveira, do Hospital da 

Brigada Militar, responsável pelo Grupo EcoAdventure, montou com sua equipe, 

quatro oficinas envolvendo a dinâmica de atendimento e primeiros socorros a 

vitimas de acidentes. 

 

 

Figura 11 – Monitores ambientais participando da of icina de atendimento e  
primeiros socorros a vitimas de acidentes. 

Fonte: NEA/2º BABM, 03/05/2008 
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Nesse contexto, foi realizada uma oficina de sensibilização ambiental , 

para finalizar o módulo Ética e Cidadania, subdividida em três dinâmicas: 

a) a Teatro de Fantoches “A Terra e o Sol”, onde personagens como: a 

Terra, a Água, o Lixo, a Floresta, o Sol, o Quero-quero, o Ar e o Solo conversam 

sobre temas relacionados aos cuidados que devemos ter para com o meio 

ambiente. Construído pelos integrantes do NEA do 2º BABM, em Santa Maria. Esse 

teatro já foi apresentado em inúmeros municípios do Estado. Após a apresentação, 

os policiais militares, que manipulam os bonecos, realizam uma expositiva 

participada, com distribuição de um livro para colorir, onde está impressa a história 

(BERTOLDO, 2007). 

 

 

Figura 12 – Teatro de Fantoches a Terra e o Sol. 
Fonte: NEA/2º BABM, abril, 2008 

 

 

b) o Caminho Perceptivo ou Trilha da Vida: 

 

... a trilha da vida é um experimento no qual as pessoas vivenciam 

diferentes situações de olhos vendados, exercendo intensamente o tato, 

olfato, paladar e audição. Mediante “experimentos de primeira mão”, busca-

se sensibilizar as pessoas, despertando uma consciência crítica das inter-

relações históricas entre a sociedade e a natureza Bertoldo (2007 apud 

MATAREZI, 1997, p.2) 
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c) a Teia da Vida, dinâmica que tem por objetivo levar os participantes a 

refletir sobre as relações e interações existentes entre todos os elementos que 

fazem parte da vida, levando-os a perceber que o ser humano é parte integrante 

desse ambiente, não estando em posição superior ou inferior, portanto suas ações 

influenciam diretamente no equilíbrio e manutenção desse sistema.  

 

No módulo Ecossistemas  foi desenvolvido os temas: Água, Flora, Solo e 

Fauna, além de uma gincana ambiental. 

O tema: água, pelo mestrando em Geografia Roberto Seidel e 

acadêmicas Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA) da 

UFSM Simone Terezinha Dias de Oliveira e Karin Dalla Pozza Antunes.  

 

 

Figura 13 – Monitores ambientais participando da of icina sobre o tema Água. 
Fonte: NEA/2º BABM, 10/05/2008 

 

 

O terceiro encontro do mês de maio aconteceu no dia 17 de maio, 

coincidentemente, com o aniversário do município de Santa Maria.  

A Brigada Militar foi convidada a participar; com o seu efetivo de policiais 

militares representando as diferentes unidades de Santa Maria, bem como os 

projetos, por elas desenvolvidos, do desfile comemorativo a data.  

O NEA do 2º BABM, então, convidou os monitores ambientais a 

participarem do evento ocorrido pela manhã. A participação no desfile, em especial 
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para as crianças, foi emocionante. Na maioria das vezes as escolas selecionadas 

para a realização do projeto não desfilam com significativa representatividade nesta 

data. 

 

 

Figura 14 – Monitores ambientais participando do de sfile de Aniversário do município de Santa 
Maria. 

Fonte: NEA/2º BABM, 17/05/2008 

 

No turno da tarde foi desenvolvido o tema: flora pelos alunos do 

Programa de Ensino Tutorial das Ciências Biológicas (PET Biologia) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através das dinâmicas: “Caça ao 

Tesouro”, “Carta Enigmática” e “Frases Embaralhadas” e de uma “Gincana da 

Flora”, realizada no Jardim Botânico da Universidade Federal de Santa Maria. Os 

alunos, que já haviam trabalhado esses temas nas edições anteriores, nesta edição 

montaram quatro equipes: os vermelhos, os azuis, os amarelos e os verdes, os 

quais deveriam cumprir tarefas e responder a um conjunto de perguntas relativas ao 

tema flora.  

 



 
 41

 

Figura 15 – Monitores ambientais participando da of icina sobre o tema Flora 
Fonte: NEA/2º BABM, 17/05/2008 

 

Ainda, foi organizada uma Gincana Ambiental. Esta gincana foi uma 

atividade proposta para que ocorresse a integração entre os monitores ambientais e 

os alunos do “Regimento Mirim”10. A partir da formação de equipes, as quais tinham 

a tarefa de responder a questionamentos sobre os eixos temáticos e cumprir 

missões, teve por objetivo de integrar as duas turmas e analisar a capacidade dos 

monitores ambientais de relacioná-los a atividade proposta.  

 

 

Figura 16 – Monitores ambientais participando da Gi ncana Ambiental. 
Fonte: NEA/2º BABM, 31/05/2008 

                                                 
10 Regimento Mirim é constituído por crianças filhos de policiais militares, oriundos do 1º Regimento 
de Policia Montada – Regimento Coronel Pillar, que tem encontros periódicos, sob a coordenação de 
um policial militar responsável e de alguns pais, onde são desenvolvidas diversas atividades.   
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O tema solo foi desenvolvido pelos alunos do Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental da UFSM, juntamente com os mestrandos 

Juliana Lorensi Gonçalves e João Henrique Quoos do Programa de Pós-Graduação 

em Solos da UFSM, através da oficina Solos e Educação Ambiental, ministrada nas 

edições anteriores pela Prof. Msc Regina Hardock Fucks, do Colégio Militar de 

Santa Maria, que desenvolveu técnicas de concentração com os alunos no início de 

cada um dos encontros. 

 

 

Figura 17 – Monitores ambientais participando da of icina de  Solos e Educação Ambiental. 
Fonte: NEA/2º BABM, 07/06/2008 

 

 

Essas oficinas permitiram constituir os elementos essenciais para a 

análise dos ecossistemas, ou seja, as relações entre os organismos vivos e 

organismos não vivos no ambiente, possibilitando o entendimento das 

consequências ecológicas dos danos ambientais provocados pelo homem. 

Essas oficinas foram complementadas pela realização da visitação ao 

Criadouro Conservacionista São Brás e a Estação de Tratamento de Água e Esgoto 

(ETA e ETE) da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN); bem como a 

realização de duas trilhas ambientais: uma junto ao Centro de Eventos Marista, 

localizado na BR 158, no Morro do Cerrito e a outra, junto ao Morro do Carmo, 
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localizado nas divisa do Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Bairro 

Campestre do Menino Deus, com apoio do Grupo Bandeirantes da Serra.  

 

 

Figura 18 – Monitores ambientais em visitação ao Cr iadouro Conservacionista São Brás. 
Fonte: NEA/2º BABM, 14/06/2008 

 

 

Figura 19 – Monitores ambientais realizando a trilh a ambiental no Morro do Carmo 
Fonte: NEA/2º BABM, 21/06/2008 

 
 

 

Já, no módulo Sustentabilidade , foi desenvolvido as oficinas de 

Nutrição, Bem-estar animal, zoonoses e habitações em locais de risco e Resíduos.  
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A oficina de Nutrição previa a produção de refrigerante e bolo utilizando 

cenoura, tendo sido realizada pela Nutricionista Irene Barros. 

 

 

Figura 20 – Monitores ambientais realizando a ofici na de Nutrição 
Fonte: NEA/2º BABM, 28/06/2008 

 

Por serem os alunos oriundos de bairros da periferia da cidade, foi 

trabalhado o tema bem-estar animal e zoonoses, tendo em vista que, ocorrências de 

maus-tratos envolvendo animais domésticos em Santa Maria, têm crescido em 

percentual nos últimos anos, levando-se em consideração os atendimentos 

realizados pelo 2º BABM. Logo, por ser um assunto relevante pelo aspecto 

sanitário-ambiental, foi trazido para o contexto da formação dos monitores 

ambientais.  

O tema habitações em locais de risco, elaborado pelo integrante do 

NEA/2º BABM, André Luis Dutra Rodrigues11, foi dividido em quatro fases:  

a) na 1ª fase, foi verificado a contribuição de outros temas que deram a 

base para o entendimento e o sucesso na dinâmica deste tema.  

b) na 2ª fase foi apresentado o tema às crianças, quando se procurou 

ligar as palavras chaves, Educação Ambiental - Defesa Civil – Habitações em Locais 

                                                 
11 Geógrafo, Especialista em Educação Ambiental, no ano de 2008, quando defendeu sua monografia 
no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria, 
intitulada: Educação ambiental como instrumento de prevenção aos desastres naturais. 
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de Risco, com situações reais que o aluno já tivesse passado ou tivesse 

conhecimento, mas que não soubesse como se prevenir ou se proteger.   

c) na 3ª fase, a turma, já na área a ser visitada, fez observações e 

questionamentos a partir do que estava sendo observado. Desta maneira, pode-se 

construir uma forma diferente de saber, com os monitores ambientais partindo da 

análise real dos fatos e sistematizando os problemas, suas causas, efeitos e 

consequências, estimulando o raciocínio, a imaginação e possibilitando-lhes chegar 

a propor soluções para os problemas presenciados. É neste momento que foi 

proposto aos monitores ambientais para desenharem ou descreverem o local, para 

depois ser trabalhado em sala de aula.  

d) na 4ª fase foi a conclusão do tema. Neste momento, em sala de aula, 

foi feita a retomada dos fenômenos naturais que mais chamou a atenção dos 

monitores ambientais e, logo após, assistiram a apresentação de slides sobre a 

Defesa Civil e o vídeo da TV Escola  “Tá Limpo!”. 

 

 

Figura 21 – Monitores ambientais em visitação aos l ocais de risco 
Fonte: NEA/2º BABM, 05/07/2008 

 

 

O tema resíduos foi trabalhado pelas integrantes da Fundação M’oa Anna 

Christine Ferreira Kist, especialista em educação ambiental e mestranda em 

Geociências e Andréa Pereira Lock, graduada em Administração, a partir da análise 

dos materiais descartados por eles em suas residências, relacionando-os com o 
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consumo, o desperdício, as doenças, a poluição, a desigualdade e a exclusão 

social. 

 

 
Figura 22 – Monitores ambientais participando da of icina sobre Resíduos 

Fonte: NEA/2º BABM, 12/07/2008 

 

 

No intervalo das atividades era fornecido um lanche para os monitores. 

Os lanches eram proporcionados a cada encontro e foram patrocinados pela 

Papelaria Brilhante, KiSolda, Bebidas Raízes e NEA/2º BABM. 

 

 

Figura 23 – Monitores ambientais realizando o lanch e 
Fonte: NEA/2º BABM, 26/4/2008 
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Ainda, como atividade complementar, em cada encontro foi desenvolvido 

a ordem unida, algo associado a postura e disciplina militar, que era realizado no 

momento da chamada dos monitores ambientais, durante a realização das 

visitações, para a organização das turmas. Os monitores ambientais mais 

impacientes apresentavam bom desempenho nesta atividade, que tem por objetivo 

não a formação militar, mas sim a recreação, visando: a criação do sentimento de 

grupo, o desenvolvimento da coordenação motora, a promoção da capacidade de 

concentração e a manutenção de uma postura correta, essencial para crianças e 

adolescentes cujo sistema esquelético, ainda esta passando por transformações. 

Esta atividade, em todos os projetos desenvolvidos pelos integrantes do NEA do 2º 

BABM, sempre foi visto com bons olhos pelos monitores ambientais, que a exigiam 

quando não era realizada.  

 

 

Figura 24 – Monitores ambientais fazendo ordem unid a 
Fonte: NEA/2º BABM, 26/4/2008 

 

 

O encerramento das atividades foi realizado no auditório da Escola 

Técnica de Polícia Militar de Santa Maria (ETPM/SM), com a presença de algumas 

autoridades, entre as quais destacamos: o Prof. Dr. Valdemar Valente, Coordenador 

do Curso de Geografia da Universidade Franciscana (UNIFRA); o Prof. Dr. Jorge 

Orlando Cuéllar Noguera, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria (PPGEA/UFSM) e o 

Prof. Dr. Carlos Alberto Pires, Secretário Municipal de Educação de Santa Maria.   
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A solenidade de encerramento ocorreu as 18:30 horas, do dia 18 de julho 

de 2008. Durante a solenidade: foi apresentado por meio de multimídia as 

fotografias dos monitores ambientais; bem como uma apresentação teatral e a 

exposição dos trabalhos; das atividades desenvolvidas durante o projeto. Ainda, os 

monitores, ambientais fizeram o juramento: “Juro solenemente, como Monitor 

Ambiental refletir sobre minhas ações, atitudes e comportamentos exercendo a 

cidadania para melhoria da qualidade ambiental”. 

Posteriormente receberam o Certificado de Conclusão do Curso de 

Formação de Monitores Ambientais. 

Os monitores ambientais durante essa solenidade percebiam o quanto 

havia sido oportuno as oficinas e as dinâmicas desenvolvidas ao longo do projeto. 

Muitos manifestavam o interesse de participar de outra edição e dar continuidade ao 

trabalho iniciado e, não raras vezes manifestavam seu agradecimento aos 

educadores, em especial, a nós, policiais militares, por sermos aqueles com quem 

mais diretamente mantiveram contato. Os elogios advindos dos pais, responsáveis, 

equipe diretiva das escolas participantes deixavam claro a importância dessa 

iniciativa para o enriquecimento do aprendizado dos monitores ambientais. 

 

 

Figura 25 – Monitores ambientais durante a Solenida de de encerramento do  
Projeto Pequeno Cidadão 

Fonte: NEA/2º BABM, 18/07/2008 
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Por ocasião do Desfile do Dia do Gaúcho, apesar do encerramento das 

atividades ter ocorrido em julho, os monitores ambientais da 3ª edição e edições 

anteriores foram convocados para mais uma apresentação.  

 

 

Figura 26 – Monitores ambientais participando do de sfile alusivo ao Dia do Gaúcho 
Fonte: NEA/2º BABM, 20/09/2008 

 

 

A condição estabelecida pelo antropocentrismo caracterizada pelo 

pensamento cartesiano gerou a fragmentação do conhecimento, e 

consequentemente, das diversas áreas do conhecimento. Portanto, desenvolver 

módulos de forma integrada proporcionando a inter-relação entre os diversos eixos 

temáticos, não descaracterizando a presença e ação antrópica, teve um caráter 

fundamental para a metodologia utilizada.  

A abordagem de assuntos polêmicos, tais como: preconceitos, 

desigualdade e exclusão social, trabalhados no módulo: ética e cidadania, foram 

essenciais para a compreensão do papel do homem como agente transformador. 

Diversos temas considerados relevantes para a compreensão da 

amplitude da questão ambiental foram abordados, entre os quais destacamos: 

nutrição, primeiros socorros, higiene e saúde, doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), drogas e violência.  Esta é uma forma de demonstrar as consequências da 

degradação ambiental, afetam diretamente o próprio o homem, pois suas ações, 

hábitos, atitudes e comportamentos têm interferência direta na qualidade ambiental. 
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Os monitores ambientais, apesar de estarem frequentando a 4ª e 5ª série 

do ensino fundamental, apresentavam muitas dificuldades na aprendizagem, 

principalmente no que diz respeito à leitura e à escrita.  

Nosso primeiro passo foi manter contato com os orientadores 

pedagógicos da escola para verificarmos o histórico das famílias e, associarmos as 

questões de: dificuldades do aprendizado, repetências, indisciplina e a baixa auto-

estima, a situações contestáveis vivenciadas no ambiente familiar.  

De acordo com Piaget (1970) é papel do educador: observar seus 

educandos e estar sempre atento às situações incomuns que ocorrem cotidiano, 

não só dentro da sala de aula, mas também nas relações sociais durante 

brincadeiras, jogos ou outras atividades, bem como a realidades dos educandos. 

Foi, a partir da observação cotidiana, que passamos a buscar novas estratégias 

para uma aproximação com esses monitores ambientais.  

Segundo Wallon (1968, p. 146): a emoção não é algo automático que 

vem de fora, pelo contrário, são exteriorizadas pelos indivíduos de acordo com as 

situações, sendo, assim é papel do educador trabalhar o lado afetivo dos 

educandos, para que as emoções sejam externalizadas da melhor forma possível. 

Por isso, quanto menor o número de monitores ambientais, mais fácil foi 

compreender seus comportamentos e buscar novas estratégias para a 

aproximação, na tentativa de encontrar soluções para os problemas enfrentados por 

eles. Foi essencial estabelecer uma relação de confiança e de respeito com os 

educandos, de maneira que eles passassem a entender a importância do trabalho 

realizado. Esse processo é uma via de mão dupla, onde o educando e educador se 

relacionando e interagindo entre si, com os outros e com o meio passam a construir 

um novo saber. 

Gadotti (2000) nos atenta para o fato de que o educador precisa 

despertar o interesse afetivo dos educandos. É possível provocar, conduzir ou 

mediar situações onde afetividade, cognitividade e cidadania sejam desenvolvidas.  

Durante a 1ª edição, que tinha cem (100) vagas, a média de monitores 

ambientais por sala atingiu a um número total de vinte e dois. Isso gerou o 

constrangimento nestes alunos que pouco se manifestavam, pois não se conheciam 

e os encontros ocorriam uma vez por semana, o que dificultava conhecer as 

individualidades. Além disso, também havia dez (10) educadores por sala. Logo, foi 

definido que, além dos alunos, apenas os responsáveis pela oficina 
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permanecessem na sala, o que revelou ser um aspecto positivo quanto a 

participação dos monitores.  

Naquela edição, também prevaleceu a aula expositiva, algo que 

incomodou aos monitores ambientais e educadores, porque o projeto visava a 

promover a aquisição do conhecimento e troca de experiências por meio de 

atividades lúdicas. Na 2ª e 3ª edições, esse aspecto foi melhorado de forma 

considerável.  

Na 3ª edição com a redução: de horário, da duração do projeto e do 

número de alunos, ocasionado por desistências, devido a catequese, estar sendo 

feita por alguns, também aos sábados a tarde, aproximou-se do ideal, haja vista que 

os encontros de três horas com intervalo e, com três meses de duração, e um grupo 

de trinta e seis alunos freqüentes ao projeto, permitiu-nos acompanhá-los e 

compreendê-los nas suas individualidades.  

Ainda, na primeira edição, havia um número significativo de participantes, 

cerca de setenta e cinco. Esse acentuado número foi decorrente da participação de 

diversos cursos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que foram 

convidados, após apresentação do projeto aos coordenadores dos cursos de 

Biologia, Educação Física, Geografia, História, Medicina Veterinária e do Programa 

de Pós-graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria 

e do curso de Geografia da Universidade Franciscana (UNIFRA).  

Na ocasião buscava-se a parceria daquelas instituições de ensino, 

buscando aprimorar o trabalho, porém não se possuía a dimensão que isso tomaria 

e nem estrutura para atender a todos paralelamente às atividades desenvolvidas 

com os monitores ambientais. Assim, acredita-se que muitos dos participantes, 

ficaram descontentes e, abandonaram o projeto.  

Convém ressaltar que, o número de alunos, a falta de espaço físico e a 

necessidade de acompanhamento mais direito dos monitores ambientais foram 

fatores preponderantes para que a desistência viesse a acontecer, pois não se 

vislumbrava uma alternativa para equacionar tal situação. 

Já na 2ª edição, quando havia cinquenta (50) vagas, foi realizado um 

curso de formação continuada o que permitiu ampliar idéias para criar alternativas 

do que poderia ser realizado paralelamente aos encontros dos monitores 

ambientais. Na 3ª edição ocorreu o mesmo, quando compareciam, no máximo dez 



 
 52

(10) participantes para auxiliar nas atividades, não permanecendo na sala, salvo se, 

as oficinas assim exigissem.  

A existência de duas turmas, ainda trouxe problemas quanto: ao número 

de educadores dependendo do tema a ser desenvolvido; aos equipamentos e 

recursos audiovisuais (projetor de multimídia - note book ou computador, extensão 

elétrica, tela de projeção,...); ao transporte, pois no máximo trinta alunos poderiam 

realizar por vez os locais destinados à visitação, por motivo das explicações dadas 

pelos responsáveis, por exemplo, no Criadouro Conservacionista São Brás ou 

Estação de tratamento de Água e Esgoto. 

Foi notável a necessidade da presença dos acadêmicos do Curso de 

Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria que desenvolviam a 

recreação das turmas durante os intervalos, nas 1ª e 2ª edições do projeto sempre 

relacionando essa atividade ao tema trabalhado anteriormente. 

As informações relativas ao projeto, bem como textos de apoio didático; 

planejamentos, roteiro das atividades e suas alterações; planos de aula; 

comunicados;... eram sempre enviados via correio eletrônico a todos os 

participantes, que assinaram um Termo de Adesão ao Projeto Pequeno Cidadão, 

para realização do cadastramento dos voluntários atendendo o disposto na 

legislação sobre o serviço voluntário12.  

A cada edição, organizamos reuniões para discutir e avaliar as atividades 

e os planejamentos, bem como as críticas e sugestões relativas a execução do 

projeto. Essas reuniões, registradas em livro ata, eram coordenadas pelo NEA do 2º 

BABM, juntamente com o Grupo Consultivo. 

 

No dia 04 de dezembro de 2006, houve uma reunião, onde foi avaliado a 

1ª edição do Projeto Pequeno Cidadão, tendo sido apontadas as seguintes 

sugestões e críticas:  

a) As atividades devem ser práticas, desenvolvidas por meio de oficinas, em local 

apropriado e com tempo para a execução das atividades de recreação.  

b) A abordagem de dois temas, durante a mesma tarde é complicada, devido ao 

pouco tempo disponibilizado. Para isso o número de crianças deve ser reduzido, 

para tornar mais fácil o acompanhamento das atividades. 

                                                 
12 Lei Federal nº 9.608, sancionada em 18 de fevereiro de 1998. 
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c) A avaliação da participação do monitor ambiental deverá ocorrer em cada aula.  

d) As crianças devem ter regras de convivência e serem estimuladas a atividades 

onde um ajuda ao outro, pois a vitória coletiva é mais importante que a individual. É 

preciso lembrar que: “lideres formam outros lideres”. 

e) O crescimento ocorre com o surgimento das diferenças de visões, de opiniões, de 

concepções, com apoio mútuo e com solidariedade. 

 

No dia 12 de março de 2007, houve uma reunião dos integrantes do 

Núcleo de Educação Ambiental para avaliar o Projeto Pequeno Cidadão, que 

apontou as seguintes sugestões para o início das atividades da 2ª edição:  

a) Redução do horário de atividades para um período de três horas (14 às 17 

horas), manutenção dos encontros aos sábados a tarde; 

b) Aquisição de equipamentos multimídia (TV, vídeo, DVD, som, computador, data 

show) de uso exclusivo para o projeto; 

c) Realização de planejamento conjunto com os parceiros do projeto, priorizando a 

participação de acadêmicos da edição anterior; 

d) Desenvolver determinadas atividades com os alunos da 1ª edição, para mantê-

los engajados no processo; 

e) Manter como local para o desenvolvimento das atividades quartel da Brigada 

Militar, para aproximá-los dos policiais militares estreitando os laços de confiança 

e de respeito. 

Em 27 de março do ano de 2007, foi discutido pelos integrantes do NEA, 

juntamente com o Grupo Consultivo, educadores e demais parceiros, sugestões 

para a melhoria das condições de execução da 2ª edição do projeto, tendo sido 

apontado, entre elas: 

a) Realização de Curso de Educação Ambiental para todos os participantes, os 

quais necessitavam de uma orientação didático-pedagógica para a elaboração 

dos planos de aula e das atividades. Para isso, deveria ser organizado de grupos 

de trabalhos e realizado encontros quinzenais aos sábados à tarde; 

b) Sensibilização dos ministrantes quanto aos diferentes aspectos analisados e 

enfocados pelas diversas áreas do conhecimento sobre as questões ambientais, 

sendo que estes devem ser somados na construção do saber; 
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c) Elaboração conjunta das atividades envolvendo todos os parceiros, que 

passariam a partilhar das propostas metodológicas e da execução do projeto; 

d) Resgatar os alunos das edições anteriores do Projeto Pequeno Cidadão. 

 

Aos dezesseis e vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e 

sete, foi realizado o Curso de Educação Ambiental para todos os participantes do 

Projeto Pequeno Cidadão, estruturado em cinco momentos: 1º) Sensibilização; 2º) 

Concepções sobre Educação Ambiental; 3º) Discussão de textos, como “Educar pelo 

exemplo”; 4º) Reflexões sobre éticas nas relações interpessoais (convivência, ética, 

diálogo, respeito, empatia, paciência, coerência, otimismo e sensibilidade); 5º) 

Provocando impressões: estabelecendo conceitos (meio ambiente, educador, 

educação ambiental, transversalidade e interdisciplinaridade). O curso foi 

coordenado pela Prof.ª Msc Lila Araújo, Prof.ª Msc Ail Conceição Meirelles e Eng. 

Florestal Msc. Ester Olívia Fabrin. 

No que diz respeito a elaboração conjunta das atividades envolvendo 

todos os parceiros que passariam a partilhar das propostas metodológicas e da 

execução do projeto, mencionada em duas reuniões, não foi possível, tendo em 

vista a impossibilidade de adequar um horário para atender a todos. Entretanto, 

como já mencionado todos tinham acesso aos correios eletrônicos dos participantes, 

sendo assim, foi sugerido que dentro das temáticas, os interessados, poderiam 

discutir suas oficinas e dinâmicas de forma que elas se integrassem. Isto ocorreu na 

abordagem de determinados temas. 

Para a execução da 3ª edição, foram levadas em consideração todas as 

sugestões e críticas levantadas nas reuniões, relativas às edições anteriores, e 

adotadas algumas medidas, como: a apresentação de um tema por encontro, com a 

redução do horário de atividades para um período de três horas e a manutenção dos 

encontros aos sábados a tarde. Essas atividades passaram a ser essencialmente 

práticas, desenvolvidas por meio de oficinas e dinâmicas e o número de monitores 

ambientais foi reduzido para tornar mais fácil acompanhá-los no desenvolver das 

atividades. Também, foi estabelecida uma oficina sobre regras de convivência 

denominada Dicas de Etiqueta e Comportamento, bem como uma oficina de 

Sensibilização Ambiental e desenvolvido técnicas de concentração no início dos 

encontros. 
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Ainda, de acordo com Azevedo e Higuchi (2004), qualquer programa ou 

ação que insira no seu bojo a relação pessoa/ambiente deve estar preocupado com 

os objetivos e metas estabelecidos. A partir destes objetivos o educador 

fundamentará suas atividades e selecionará o método a ser desenvolvido. Muitos 

autores definem como objetivo da educação ambiental aspectos tais como aqueles 

fundamentados na taxonomia educacional de Bloom como Smyth (1995 apud SATO 

2002) onde o autor estabelece processos diferenciados de atividades.  

A partir dessa referência podemos analisar que a metodologia aplicada 

no Projeto Pequeno Cidadão, apesar de não ter sido fundamentada na mesma 

taxonomia (classificação, sistemática) educacional dos autores citados, ela se 

adapta perfeitamente, como passaremos a analisar. 

a) Sensibilização ambiental – Trata-se de um processo de “chamamento”, de olhar 

numa direção antes distante do campo de motivação. É um dos primeiros momentos 

do processo educativo que insere o educando num mundo que se quer ver 

(re)descoberto, ou simplesmente notado.  

Essa sensibilização foi realizada por meio do Caminho Perceptivo da 

Vida ou Trilha da Vida, a Teia da Vida e o Teatro de Fantoches: A Terra e o Sol. 

b) Compreensão ambiental – Processo que estabelece a divulgação com 

informações específicas sobre o ecossistema e seus elementos constituintes, suas 

características, funcionamento e relações biofísicas.  

As relações e interações nos Ecossistemas foram trabalhadas por meio 

de um módulo específico. É necessário compreender os ecossistemas e seus 

elementos para que, a partir desse conhecimento, se possa elaborar alternativas e 

buscar soluções tecnicamente adequadas para a melhoria da qualidade ambiental. 

O conhecimento técnico-científico permitirá aos envolvidos dialogar com as outras 

áreas do conhecimento ampliando as possibilidades de sua atuação cidadã. 

c) Responsabilidade ambiental – Processo de reflexão no sentido de colocar-se 

como membro constituinte do ecossistema e protagonista da transformação, 

modificação, organização, manutenção, preservação do ecossistema, seja em nível 

de micro ou macroabrangência.  

Esse processo de reflexão foi realizado por meio do módulo: Ética e 

Cidadania, ao abordar as questões sociais que implicam na complexidade da 
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temática ambiental, na qual conceitos como: meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sociedade e economias sustentáveis são inerentes a ação humana. 

d) Competência ambiental – Envolve processos educativos que visem à construção 

de capacidades de avaliar e agir de forma proativa no ambiente.  

A competência ambiental esta intrínseca ao objetivo do Projeto Pequeno 

Cidadão, ou seja, contribuir para a formação de um cidadão com valores, 

habilidades e atitudes coerentes com a vida. 

e) Cidadania ambiental – Envolve ações de efetiva participação e de 

mobilização, com outras pessoas, na busca de soluções aos problemas da relação 

pessoa/ambiente, ou na prevenção de possíveis riscos ambientais a partir de 

comportamentos ecologicamente desequilibrados.  

Além de integrar um módulo, a cidadania ambiental foi o problema 

percebido pelo NEA do 2º BABM, quanto a dificuldade das escolas, na 

implementação da temática ambiental voltada a construção de um conjunto de 

valores, habilidades e atitudes coerentes com a vida, como princípio norteador, 

interdisciplinar e tema transversal, em seus currículos.  

Ressaltamos que, apesar da terceira edição, totalizar dezesseis escolas 

participantes do projeto e, de todas essas escolas contemplarem em seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP) ações educativas sócio-ambientais, raras foram as ações 

efetivamente desenvolvidas pela escola, envolvendo os monitores ambientais com o 

curso concluído ou com o curso em andamento.  

Percebemos que, em algumas dessas escolas, a equipe docente: 

entendia que o projeto pertencia à direção da escola ou aos professores das áreas, 

erroneamente, consideradas correlatas ao tema – ciências biológicas ou geografia; 

desconhecia que seus alunos participavam de um projeto de educação ambiental; 

ou acreditava que a responsabilidade era do órgão proponente, no caso o Batalhão 

Ambiental e seus parceiros. 

Dessa forma os monitores ambientais não eram instigados, após o curso 

de formação, a atuarem como multiplicadores ambientais nas comunidades 

escolares, o que enfatiza ainda mais a dificuldade na implementação da temática 

ambiental no cotidiano escolar.  
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CONCLUSÕES: 

 
Com referência aos objetivos específicos destaca-se que: 

a) Foi possível determinar um modelo possível de ser aplicável por uma 

instituição proponente, diante das suas especificidades e das suas características, 

levando em consideração fatores humana e recursos financeiros.  

O modelo a ser aplicado deve ser desenvolvido por meio de módulos, 

estabelecido em três eixos temáticos, subdivididos em temas, realizado pelo período 

de três meses com encontros semanais e duração de três horas, atendendo a um 

público estimado de cinqüenta monitores ambientais.  

Esse modelo deverá contemplar promoção de atividades participativas, 

lúdicas e dialógicas e uso de dinâmicas contextualizadas e socializadoras. Essa foi 

a principal forma de atrair o interesse dos monitores ambientais e de proporcionar a 

aquisição do conhecimento, contrapondo ao ensino tradicional, embora não seja 

ainda o ideal, porém reconhecemos que o processo de educar é longo, construtivo, 

diário, trabalhoso, lento, contínuo, gradual e permanente, porém satisfatório no 

decorrer do tempo. A educação é um processo. Por ser um processo está em 

constante construção. 

Ainda, essas atividades deverão vislumbrar trabalhos práticos que 

vislumbrem aspectos interdisciplinares. Neste sentido o Projeto Pequeno Cidadão, 

conforme a metodologia estabelecida procurou dialogar com as diferentes áreas do 

conhecimento, sem deixar de levar em consideração os aspectos sociais envolvidos 

na questão ambiental e, promoveu a construção de um conjunto de valores, 

habilidades e atitudes coerentes com a vida. 

b) a divulgação do trabalho de educação ambiental efetivamente 

desenvolvido pelo órgão de fiscalização estadual, no caso, o 2º Batalhão Ambiental 

da Brigada Militar, já está ocorrendo.  

No meio acadêmico, o Projeto Pequeno Cidadão, no ano de 2006, já foi 

apresentado no X Encontro dos Estudantes do Programa de Ensino Tutorial da 

Região Sul (Sul-PET) pelos alunos do Curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Santa Maria. Também, foi apresentado, por mim, nos anais do III 

Seminário Estadual e VI Seminário Regional de Educação Ambiental: Saber 
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Ambiental, realizado em 16 de agosto de 2007, na Universidade de Santa Cruz, RS, 

e recentemente, no XXVII Seminário de Extensão Universitária da Região Sul 

(SEURS), realizado em 25 a 27 de novembro, em Santa Maria, RS.  

Além disso, já fora registrado como projeto de extensão do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Ambiental, no Gabinete de Projetos (GAP), e a partir 

dessa monografia estará disponível na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 

Rurais (CCR) e na Biblioteca Central, ambos da Universidade Federal de Santa 

Maria, podendo ainda, ser publicado em revistas científicas relacionadas a área da 

educação. 

 Para o público em geral, foi apresentado: em 31 de maio de 2008, no 

Fórum Mundial de Educação: educação, economia solidária e ética planetária, 

realizado em Santa Maria; a estudantes, professores e profissionais durante o I 

Seminário Nacional de Direito Agrário e Ambiental da Universidade Federal de Santa 

Maria e II Congresso Nacional do Curso de Direito da Universidade Metodista de 

Santa Maria: “Sustentabilidade, Matriz Energética e Biodiversidade: atualizações 

sociais, políticas e tecnológicas para um novo direito ambiental e agrário”, realizado 

de 21 a 24 de outubro, em Santa Maria; aos alunos do 5º ao 9º ano, da Escola Pão 

dos Pobres, em Santa Maria, durante o II Seminário de Educação Ambiental: da 

teoria a prática, realizado dias 25 e 26 de setembro, em Santa Maria. 

Na instituição Brigada Militar, no ano de 2008, foi apresentado aos 

integrantes do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) durante o I Encontro de 

Educadores Ambientais do 2º Batalhão Ambiental (2º BABM), realizado em Santa 

Maria, RS, e ao Comando Ambiental (CABM), no V Encontro de Educadores 

Ambientais, realizado em Porto Alegre. 

Salienta-se que, por meio do projeto, desmistifica-se a imagem repressiva 

do policial, consolidando as relações de confiança e respeito entre a instituição 

Brigada Militar e a sociedade. A presença e a participação dos policiais militares na 

realização das atividades, oficinas, dinâmicas e nas visitações orientadas, bem 

como no contato com: os pais e responsáveis dos monitores ambientais; as equipes 

diretivas de escolas; as coordenações de cursos de instituições de ensino superior; 

os órgãos governamentais e não-governamentais; as empresas; estabelece essa 

maior aproximação. 
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Entretanto, ainda se faz necessário romper com a visão de que a 

atividade de fiscalização é a única forma de atuação da polícia ambiental ou que a 

atividade de educação ambiental não é pertinente a uma instituição imbuída da 

missão de garantir a segurança e a tranquilidade pública. Essa visão fragmentada 

não permite que alguns integrantes da instituição e, até mesmo de alguns, colegas 

do 2º BABM, compreenderem a importância da educação ambiental. 

O que precisa ser compreendido é que as inter-relações de diversos fatores, 
inclusive de segurança pública, têm em sua origem problemas de cunho 
social, tais como desigualdade, exclusão, que geram a miséria, a pobreza e 
consequentemente refletem no aumento da violência e criminalidade 
(BERTOLDO, 2007, p.60). 

 

c) os principais desafios e as dificuldades enfrentadas pelo NEA na 

realização do Projeto Pequeno Cidadão, durante as suas edições, são distintos.  

No que diz respeito às dificuldades, Bertoldo (2007) fazia referência que, 

a maioria dos integrantes, do NEA do 2º BABM, destacava a falta de materiais 

didáticos e audiovisuais, transporte, bem como a falta de cursos de aperfeiçoamento 

para os integrantes do NEA como fator consideravelmente prejudicial no 

desenvolvimento das atividades de educação. Além disso, os integrantes do NEA 

não trabalhavam especificamente com educação ambiental, mas atendiam a todo 

tipo de ocorrências.  

No ano de 2008, durante o desenvolvimento das atividades do Projeto 

Pequeno Cidadão, ainda enfrentava as mesmas dificuldades, incluindo a falta de 

recursos financeiros e de infra-estrutura. Entretanto, ao NEA de Santa Maria, já 

havia sido possibilitado um maior período de tempo, pois se pretendia priorizar as 

ações de educação ambiental, a partir da sede do 2º BABM.  

É necessário compreender que o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar 

tem uma ampla responsabilidade, na medida em que é um dos órgãos 

representantes da sociedade na defesa do meio ambiente, mediante rigoroso 

cumprimento das leis vigentes. Entretanto, por ser uma das instituições sob a 

responsabilidade do Poder Público, também enfrenta sérias dificuldades que vão 

desde a falta de recursos financeiros até a falta de efetivo, o que por si só explica 

todo o quadro de dificuldades enfrentadas pelos policiais militares integrantes do 

Núcleo de Educação Ambiental. 
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Apesar da falta de tempo; da falta de efetivo; da falta de recursos 

financeiros e da falta de infra-estrutura os integrantes do NEA do 2º BABM superam 

todas essas dificuldades com um elevado senso: de responsabilidade, de vontade, 

de esperança, de superação, de ânimo, de alegria, de energia... por acreditarem no 

futuro e no seu papel, enquanto educadores, caso contrário, jamais, aceitariam 

tamanho desafio. 

Outro desafio está relacionado a efetiva implementação da temática 

ambiental no cotidiano escolar por meio da participação, do comprometimento e da 

co-responsabilidade de todos, na busca da compreensão e solução dos problemas 

ambientais. É possível criar uma consciência capaz de reverter o atual quadro de 

degradação sócio-ambiental em que vive a nossa sociedade: a chamada crise 

ambiental ou crise civilizatória.  

 
O fato de adquirirmos consciência ambiental não nos faz perfeitos. O 
importante é que tenhamos o compromisso de sermos melhores todo dia, 
procurando sempre nos superar. Também não podemos cometer o erro de 
subordinar a luta em defesa da natureza às mudanças nas estruturas 
injustas de nossa sociedade, pois devem ser lutas interligadas e 
simultâneas, já que de nada adianta alcançarmos toda a riqueza do mundo, 
ou toda a justiça social que sonhamos, se o planeta tornar-se incapaz de 
sustentar a vida humana com qualidade. (BERNA, 2004, p.11). 

 

Convém ressaltar a importância da participação dos apoiadores e 

parceiros do projeto como essenciais para a execução do planejamento previamente 

elaborado. É necessário destacar que foi a partir das oficinas sobre os temas: 

Higiene e Saúde; Drogas; Trânsito; Primeiros Socorros e Combate a Incêndios, 

proporcionadas pelas unidades da Brigada Militar13, bem como a cedência das 

instalações físicas e dos recursos audiovisuais; da visitação ao Criadouro 

Conservacionista São Brás, estabelecida desde a 1ª edição do Projeto Pequeno 

Cidadão com responsável pelo local Sr. Santo Brás; como a visitação realizada a 

Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA e ETE) da Companhia 

Riograndense de Saneamento (CORSAN); incluindo o apoio e participação na 

realização de outras atividades, do transporte dos monitores ambientais e demais 

participantes do projeto, concedidos pelos diretores da Empresa de Transportes 

Expresso Medianeira, que sempre atenderam as nossas solicitações; da Empresa 
                                                 
13 As unidades da Brigada Militar de Santa Maria são constituídas pelo: Hospital da Brigada Militar (HBM/SM), 
1º Regimento de Polícia Montada – Regimento Coronel Pillar, 2ª Companhia do 2º Batalhão Rodoviário da 
Brigada Militar (2ªCia/2ºBRBM), 4º Comando Regional de Bombeiros (4º CRB), Escola Técnica de Policia 
Militar (ETPM/SM) e Comando Regional de Policiamento Ostensivo Central (CRPO-C). 
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Santa Fé Vagões que patrocinou os uniformes; e do real comprometimento dos 

amigos, colegas e educadores do Projeto Pequeno Cidadão, muitos dos quais já 

mencionados ao longo deste trabalho, que tornou possível realizarmos e concluir 

com êxito a mais uma edição, ou seja o projeto foi construído coletivamente.  

O Projeto Pequeno Cidadão como uma ação educativa sócio-ambiental, 

está em processo de construção. Apesar dos desafios e das dificuldades, a cada 

edição, busca-se superar obstáculos e romper barreiras. De acordo com os objetivos 

da educação ambiental acreditamos estar construindo uma rede de multiplicadores 

ambientais e construindo um novo saber voltado ao nosso bem maior: a vida.  

Portanto, o Projeto Pequeno Cidadão, apresenta uma metodologia dentro 

das perspectivas do que se convencionou chamar de Educação Ambiental. 
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ANEXO 1 

Resumo do X Sul PET - Valorização da fauna e da flo ra:  

Formação de Monitores Ambientais junto ao Projeto P equeno Cidadão 

 

Apresentador:  Anderson Saldanha Bueno 

Orientador:  Lenira Maria Nunes Sepel 

Autores:  Aline Jaime Leal, Ana Lúcia Anversa Segatto, Bethânia Oliveira Azambuja, 

Bianca Laís Zimmermann, Catiusia Gabriel, Cristian de Sales Dambros, Daniela 

Oliveira de Lima, Daniele Cristina Wondracek, Ígor Luís Kaefer, Josmael Corso, 

Juline Marta Walter, Karina Rodrigues Lorenzatto, Stela Machado, 

Curso:  Biologia - UFSM – RS 

 

A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade. Através da extensão, a comunidade 

acadêmica encontra a oportunidade de implementar o conhecimento acadêmico. A 

troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tem como conseqüências: a 

produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e 

regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentalizadora do processo 

dialético de teoria/prática, o qual visa contemplar as demandas sociais, a extensão é 

um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada da sociedade. A tutoria 

proporciona ao aluno assumir responsabilidades sobre a sua própria aprendizagem 

e desenvolvimento pessoal, além de ampliar a sua visão de mundo e dimensionar 

seu papel junto à comunidade, justificando sua inserção em projetos sociais.  

O 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar e o Núcleo de Educação 

Ambiental da Secretaria de Proteção Ambiental do município de Santa Maria, RS, 

promovem aos sábados atividades de conscientização ambiental com o Projeto 

Pequeno Cidadão. A iniciativa realiza ações sócio-ambientais para preservar a vida 

com 100 crianças de 10 a 12 anos, de nove escolas das redes pública e privada do 

município. As atividades são ministradas por equipes do 2º Batalhão Ambiental e por 

acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Centro Universitário 

Franciscano, dos cursos de Geografia, Ciências Biológicas, Educação Física, 
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Pedagogia, Turismo, Veterinária e Especialização em Educação Ambiental. Durante 

as atividades são abordadas questões sobre água, solo, ar, higiene e saúde, 

patrimônio, trânsito, bem-estar animal, fauna, flora, resíduos, além de serem 

realizadas atividades físicas e passeios educativos em diversos locais da cidade. O 

projeto tem como objetivo instigar as crianças a adotar um comportamento de 

conservação, proteção e preservação ambiental no cotidiano. Além disso, visando o 

pleno exercício da cidadania, praticar ações que contribuam para a solução dos 

problemas ambientais de suas comunidades.  

A convite do 2° Batalhão Ambiental, a coordenação d o curso de Ciências 

Biológicas da UFSM, juntamente com o PET Biologia e outros acadêmicos do curso, 

organizou e implementou as oficinas de fauna e flora, além de participar na monitoria 

das demais atividades do projeto, o qual se realizou de agosto a dezembro de 2006. 

A oficina de fauna abordou os temas: valorização e conservação da fauna, 

ambientes naturais e antrópicos, tráfico de animais silvestres, caça ilegal, espécies 

exóticas invasoras e denúncia. As estratégias pedagógicas utilizadas foram: exibição 

de slides em datashow; discussão de problemas ambientais; confecção de 

desenhos, enfocando atitudes certas e erradas no âmbito conservacionista e, 

posteriormente, a formação de um painel com os desenhos produzidos. 

Já a oficina de flora abordou os temas: importância da flora na fisionomia 

dos ambientes, sentimento de valorização e cuidado da flora, atitudes de 

conservação e prática de reconhecimento de espécies e órgãos vegetais. Para isso, 

foram utilizadas as técnicas de projeção de slides em datashow; atividade prática ao 

ar livre de identificação de plantas presentes na sede da Brigada Militar e 

reconhecimento e diferenciação dos órgãos vegetais, com o auxílio de monitores. As 

oficinas foram realizadas em agosto e setembro de 2006. Cada temática foi 

trabalhada em quatro turmas de 25 estudantes por duas horas.  

Segundo o relatório elaborado pela equipe diretiva do projeto, as oficinas 

de fauna e flora obtiveram grande aceitação por parte das crianças. Na avaliação do 

PET Biologia, a concepção de regime tutorial foi atingida, visto que a tutoria 

executou suas atribuições de estimular o interesse acadêmico do aluno e identificar 

suas qualidades e potencialidades na perspectiva de promover a autonomia discente 

para analisar problemas, raciocinar criticamente e agir de forma ética e cidadã. Além 

disso, a tutora atuou diretamente no planejamento e execução das oficinas. Em vista 

do sucesso das oficinas e da satisfação em participar do projeto, o PET Biologia está 
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comprometido com o planejamento e execução da segunda edição, a ser realizada 

no primeiro semestre de 2007. 

 


