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Resumo 
O exercício da Educação Ambiental em comunidades que ficam no entorno de Unidades de 
Conservação permitem o estudo dos saberes ambientais. Esses saberes, muitas vezes 
esquecidos ou perdidos, permitem a reafirmação da identidade das comunidades e seus 
costumes diários. Exercer a EA formal extraindo as riquezas presentes nas comunidades é um 
dos exercícios da escola, utilizando como base de sua metodologia a interdisciplinaridade. 
Perpetrar a interação dos conhecimentos da escola junto ao das comunidades- tradição - é uma 
maneira de se manter viva as memórias e costumes que fazem parte da identificação de uma 
sociedade. Desse modo, apresentar o saber ambiental é um meio de se fazer a preservação do 
ambiente, através do respeito aos costumes de práticas de determinada comunidade. 
Palavras -chave: comunidades, saber ambiental e educação ambiental. 

 
 
Resumen 

 
La Oficina de Educación Ambiental en las comunidades que están en la vecindad de la 
conservación permite el estudio del conocimiento del medio ambiente. Este conocimiento, a 
menudo olvidado o perdido, permita la reafirmación de la identidad de las comunidades y sus 
hábitos diarios. Proseguir la EA formal extraer las riquezas encontradas en las comunidades 
es uno de los ejercicios de la escuela, basando su enfoque a la 
interdisciplinariedad. Perpetrando la interacción de conocimientos con la tradición de la 
escuela-comunidad - es una manera de mantener viva la memoria y las tradiciones que forman 
parte de la identificación de una sociedad. Así, el conocimiento del medio ambiente actual es 
un medio para que la preservación del medio ambiente, respetando las costumbres de una 
determinada comunidad de práctica. 
Palabras- clave: comunidad, el conocimiento del medio ambiente y educación ambiental 
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Introdução 

A presença da educação no cotidiano das comunidades se dá de inúmeras maneiras. 

Faz-se de modo formal e informal além da presença em diferentes ambientes. A riqueza 

presente nos hábitos diários das famílias e, conseqüentemente das comunidades, identifica e 

auxilia na manutenção dos comportamentos que as definem. 

   Permitir as comunidades o reconhecimento da sua cultura e de seus costumes como 

riqueza particular de seu povo é usar os seus saberes a favor de todos. Saberes esses 

identificados e estudados para a melhor adaptação e valorização dos hábitos diários e 

costumeiros.  

 

“O saber ambiental excede as “ciências ambientais”, constituídas como um 
conjunto de especializações surgidas da incorporação dos enfoques 
ecológicos às disciplinas tradicionais – antropologia ecológica, ecologia 
urbana, saúde, psicologia, economia e engenharia ambientais – e se estende 
além do campo de articulação das ciências, para abrir-se ao terreno dos 
valores éticos, dos conhecimentos práticos e dos saberes tradicionais.” (Leff, 
2001, p. 145) 
 

Identificá-los e analisá-los – os saberes ambientais - cabem aos pesquisadores que, 

com o mínimo de intervenção e influencia, realizar um estudo de analises de métodos e 

técnicas utilizadas no dia-a-dia para se relacionar com o meio ambiente. Um meio de isso 

acontecer é através da interdisciplinaridade, em que permite a interação de todas as áreas de 

estudo, tanto pelo pesquisador como pelo objeto de estudo. 

“A interdisciplinaridade é proclamada hoje em dia não só como um método 
e uma prática para a produção de conhecimentos e para sua integração 
operativa na explicação e resolução dos cada vez mais complexos problemas 
do desenvolvimento; [...]” (LEFF, 2007, p. 72) 
 

O saber ambiental colhido pelo uso da interdisciplinaridade pode proporcionar várias 

opções de análise do uso desses saberes tanto pela comunidade como pelos estudiosos.    

“O saber ambiental ultrapassa o campo da racionalidade científica e da 
objetividade do conhecimento. Este saber está-se conformando dentro de 
uma nova racionalidade teórica, de onde emergem novas estratégias 
conceituais. Isso propõe a revalorização de um conjunto de saberes sem 
pretensão de cientificidade.” (Leff, 2007, p. 168) 
 

 Mas, que saberes são esses? Quais as importâncias presentes neles? Como adquiri-los? 

E como utilizá-los?   

 Essas perguntas são freqüentes para quem estuda com comunidades. Dúvidas que 

levam a descoberta, por pesquisadores, de costumes ‘corretos’ e ‘errados’ realizados pelo 
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objeto de estudo, geralmente os povos de diferentes etnias. Acontecendo, dessa forma, uma 

troca de conhecimento, sendo eles tradicionais e acadêmicos. 

 A escola se faz presente no papel de intermediário e formador desses conhecimentos. 

As diversas metodologias presentes no cotidiano escolar promovem ao estudante uma relação 

afinca com seus costumes e práticas presentes na formação de suas experiências, isso, em 

todos os ambientes em que ela está presente, fazendo parte do etnoconhecimento. 

 As trocas de conhecimentos durante atividades realizadas em sala de aula é um meio 

pelo qual se valoriza e aperfeiçoa costumes diários perante o meio ambiente, começando pela 

a identificação de seus territórios e relações com os mesmos. Isso muitas vezes se realiza 

através da educação ambiental.  

Dar espaço no ambiente escolar para se discutir a respeito do meio ambiente é como se 

ter uma relação respeitável com o mesmo, sendo esse um dos caminhos da educação 

ambiental.  

 Sergipe, mas precisamente no Município de Capela, possui uma Unidade de 

Conservação batizada de Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco, a qual tem em seu entorno 

comunidades que têm uma relação de experiência diária com a mesma. Estudar e analisar as 

práticas existentes nas relações entre os costumes e o meio ambiente, leva-nos a descoberta de 

hábitos que preservam ou não tudo que seja conhecido e reconhecido como o seu meio 

ambiente. 

 O presente artigo proporciona uma breve discussão sobre a Educação Ambiental 

Comunitária, apresentando o exercício da identidade da comunidade junto aos trabalhos 

realizados na escola, realizando, dessa forma, o etnoconhecimento. Utilizamos para a presente 

discussão autores como: Leff, Silva, Regota e outros que seguem a mesma linha de estudos.  

 

Desenvolvimento 

 

Na construção das práticas diárias dos seres humanos existem inúmeros contribuintes 

externos e um de seus principais é o meio. O ambiente se torna o principal aliado externo na 

edificação de costumes e práticas diárias que formam a identidade étnica de um povo. As 

relações entre as pessoas é o primeiro passo para a construção de valores e saberes juntamente 

com a presença do ambiente.  
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 O meio ambiente é identificado de inúmeras maneiras, podendo ele ser: a casa de um 

morador antigo, o quintal, a escola, a igreja, uma praça, uma mata entre tantos outros. Muitos 

deles fazem-se presentes pessoas para a manifestação de conhecimentos e riquezas 

particulares dos costumes adquiridos por gerações. 

 A representação desse ambiente perante a reprodução das comunidades é de tamanha 

importância tão quanto a do próprio cidadão. O ambiente apresenta uma total dependência 

com o seu morador e na formação de sua identidade, incluindo os seu vários conceitos e 

estruturas, assim como apresentados por SILVA (2000). 

[...] a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato –seja da 
natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável coerente, unificada, 
permanente. A identidade tão pouco é homogênea, definitiva, acabada, 
idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é 
uma construção um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 
performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 
inconsistente, inacabada. A identidade esta ligada a estruturas discursivas e 
narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 
identidade tem estreitas conexões com relações de poder.” (SILVA, 2000,  
p.96) 
 

 A presença de uma Unidade de Conservação em um local em que a comunidade 

poderia utilizar a mata de maneira integral causa um impacto considerável aos costumes 

diários dos mesmos, fazendo com que os valores e saberes das comunidades rurais se 

construam novos hábitos e uma significativa mudança nas práticas de aproveitamento 

sustentável presentes nas comunidades do entorno dessa Mata (LEFF, 2009).  

A educação que se faz presente por gerações anteriores são requisitos para a 

elaboração de conhecimentos vinculados a interesses da população majoritária da sociedade, e 

que a prática educativa atua no desenvolvimento individual e social dos indivíduos, 

proporcionando-lhes os meios de apropriação desses conhecimentos e experiências 

acumuladas por gerações, (LIBÂNEO,1994). 

 Os saberes das comunidades são construídos através de suas práticas diárias e 

costumeiras em que existem a influencias do meio externo. 

 

“O saber ambiental reconhece as identidades dos povos, suas cosmologias e 
seus saberes tradicionais como parte de suas formas culturais de apropriação 
de seu patrimônio de recursos naturais. [...] Emergem daí novas formas de 
subjetividade na produção de saberes, na definição dos sentidos da existência 
e na qualidade de vida dos indivíduos, em diversos contextos culturais.” 
(Leff, 2007, p. 169) 
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 A escola contribui bastante para construção e valorização desses saberes. Situa-se 

como um elo em que se firmam os conhecimentos e as práticas. Trabalhar toda a riqueza 

cultural de uma comunidade dentro de uma escola, que fica no entorno de uma UC, pode se 

realizar de maneira interdisciplinar, na qual a educação ambiental seria o principal meio para 

isso ocorrer, construindo assim o etnoconhecimento. 

 A educação ambiental formal, ultimamente realizada nas escolas, é considerada um 

meio em que possa ocorrer a interdisciplinaridade. [citação de EAF] 

Leff (2007, p.173) define a interdisciplinaridade como: 

 
“uma prática intersubjetiva que produz uma série de efeitos sobre a aplicação 
dos conhecimentos das ciências e sobre a integração de um conjunto de 
saberes não-científicos; sua eficácia provém de especificidade de cada 
campo disciplinar, bem como do jogo de interesses e das relações de poder 
que movem o intercâmbio subjetivo e institucionalizado do saber.” 
 

 Em qualquer faixa etária a educação ambiental pode ocorrer, desde as séries iniciais ao 

ensino superior. As várias metodologias existentes atualmente auxiliam na acessibilidade de 

conhecimentos aos alunos.  

   O trabalho presente no projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe, 

financiado pela bolsa de iniciação a pesquisa e extensão – PIBIX/UFS, projeto esse nomeado 

como “Educação ambiental comunitária no entorno da Unidade de Conservação Mata do 

Junco, Capela/SE” realizado no ano de 2008 e 2009, obteve parceria junto à prefeitura 

municipal de Capela, na realização do Projeto ‘Caravana da Leitura’. 

 A ‘Caravana da Leitura’ tinha como meta diminuir o índice de analfabetismo e evasão 

escolar. Assim, como uma das propostas do projeto realizado por pesquisadores do 

GEOPLAN é a pratica da educação ambiental de maneira interdisciplinar e comunitária, 

procurou-se realizar o exercício de EA junto às atividades do município, sendo a prática 

aplicada nos dias 22 e 23 de outubro de 2008. 

 Um dos objetivos do projeto ‘Caravana da Leitura’ foi inserir a prática da leitura e 

escrita de maneira prazerosa e evolutiva. Contemplou-se esse objetivo incluindo temas que 

relatassem o meio ambiente e a escola. 
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Metodologia do Projeto ‘Caravana da Leitura’ 

 

Utilizamos como técnicas: práticas de leituras de gibis, escrita de redação, dinâmicas e 

teatro com fantoches para contar histórias. 

 Os gibis, doados pela FUNASA, relatavam a importância da água e do ambiente em 

que se vive, denominados, respectivamente, como: ‘Água vai, água vem’ e ‘ O nosso lugar’. 

Ambos relatam a importância de cuidar do meio ambiente e das riquezas que ele oferece. 

 O propósito da atividade de redação era para haver a interação entre a escola e a 

família, pois eles produziram a partir de uma entrevista realizada com os familiares, a qual 

relatava sobre o lixo. 

 O fato de contar história com bonecos de fantoches feitos com material reaproveitado 

fixou a atenção dos alunos a fatos-problemas corriqueiros presentes no dia-a-dia dos lugares 

que tem mais poluição. Havendo uma interação entre os bonecos, a história e os alunos, com a 

intenção de adquirir informação de conhecimento e troca de soluções para os problemas 

apresentados. 

Confirmando a idéia apresentada, Reigota (2004, p.66) expõe que ‘as representações 

individuais não podem ser ampliadas para a coletividade, mas sim o contrário. O indivíduo 

equivale á instância simples a partir da qual o complexo (a coletividade) não pode ser 

deduzido’. 

 

Relatos de experiências do Projeto ‘Caravana da Leitura’ 

 O projeto foi aplicado em duas escolas rurais ‘Lagoa Seca’ e ‘Boa Vista’, ambas ficam 

em comunidades presentes no entorno da Unidade de Conservação Mata do Junco, 

Capela/SE. A atividade também era acompanhada por monitores da secretaria de educação do 

município. 

 

Primeiro dia 22 de Outubro de 2008 

As atividades tiveram início na Escola Rural Lagoa Seca aplicando-se dinâmicas de 

conhecimento com o intuito de criar maior interação entre os alunos e o pesquisador. 

Em seguida, foi feito um desenho, ou da escola ou da casa dos alunos, para com a 

imagem trabalhar o assunto do lixo, pois em todos os desenhos não havia a presença do lixo. 

Com as imagens realizou-se um questionamento, relatando se na casa dos alunos não existe 
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lixo, se eles não produzem lixo, se reaproveitam o lixo, com o intuito de obter conhecimento 

deles a respeito do assunto pesquisado. 

Após essa discussão, foi contada uma história a ‘O melhor Lugar’, livro fornecido pela 

FUNASA. Em seguida, abriu-se uma discussão a respeito de como seria ‘O melhor lugar’ e se 

conheciam alguns ambientes que tivessem a mesma imagem da qual existia na história 

contada, houve muitos reconhecimentos dos ambientes e todos eram próximos a moradia e 

escola deles.  

No decorrer, foi passada uma atividade para ser realizada em casa, a qual os alunos 

seriam jornalistas fazendo duas perguntas há alguns dos seus parentes, de preferência os que 

morassem na mesma residência deles. Perguntas essas que relatava o uso do lixo como tema 

principal 

As mesmas atividades foram aplicadas na Escola rural Boa Vista, para poder fazer 

análises dos hábitos presentes das diferentes comunidades em relação ao meio ambiente. 

 

Segundo dia 23 de Outubro de 2008.  

 

Dando início às atividades na Escola do Povoado Lagoa Seca com a discussão da 

atividade de entrevistas e recolhendo as redações, para poder aplicar uma análise a respeito 

dos costumes.  

Em seguida, foi apresentada a história ‘Água vai, água vem’ em que se procurava ver 

os costumes deles quanto ao tratamento da água e identificar novos caminhos para o consumo 

e cuidado da mesma. 

O teatro de fantoches foi realizado abrindo discussões a respeito do meio ambiente e 

outros tema sócias (ética, respeito, igualdade etc.). Após essa atividade, foi realizado um 

ditado de palavras somente sobre os temas apresentados pelos fantoches, com o intuito de 

aplicar a interdisciplinaridade de maneira ‘invisível’.  

Como reflexo de atividades realizadas pelo grupo de pesquisa em Geoecologia e 

Planejamento territorial – GEOPLAN, e por indicação da professora em sala de aula que 

participou de atividades realizadas pelo grupo, foi realizada a gravação de vídeos (entrevistas) 

com o objetivo de coletar os resultados do trabalho realizado.  
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Na Escola Rural Boa Vista os alunos participaram das atividades discutindo suas 

experiências a respeito da água que chega em sua casa e fazendo denuncias de ações presentes 

no cotidiano.  

Também foram apresentados slides do lixo e da Festa do Mastro (imagens de Capela) 

com o intuito de identificar ações contrarias, mostrando a riqueza de sua cultura junto a uma 

das conseqüências dessa festa (produção de lixo). 

Em seguida, o teatro de fantoches foi realizado reforçando a importância do meio 

ambiente e de tudo que eles viram e ouviram nesses dois dias de atividades. Durante essa 

atividade percebia aprendizagem dos alunos através da interação durantes as histórias 

contadas. 

E por fim, houve também a criação dos depoimentos (vídeos) explanando o que foi 

aprendido durante a realização do Projeto. 

  

Conclusão 

A atividade apresentada obteve resultados expressivos. Relatando o exercício da 

educação ambiental formal e não desprezando os saberes das comunidades, utilizando-os 

como prática de experiências. 

A presença da família (representantes da comunidade) nos exercícios realizados pela 

escola valoriza a importância de ter as informações do cotidiano das mesmas para reviver e 

fixar durante as várias gerações os hábitos e costumes que fazem a identidade de uma 

sociedade. 

O saber ambiental emerge de vários caminhos para se unificar de maneira particular e 

independente, enriquecendo as identidades de um povo que são sustentadas pelo cotidiano das 

mesmas e pela valorização - por várias sociedades e gerações- dessas práticas diárias e 

corriqueiras.  

Unir as práticas de determinada comunidade aos ensinamentos presentes nas 

atividades escolares é um meio de se realizar a Educação Ambiental. Os princípios da ética e 

do respeito são a base para formar e resgatar os saberes presentes nas atividades diárias das 

comunidades, fazendo presente a formação do etnoconhecimento. 
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Com as famílias presentes no entorno da Unidade de Conservação Mata do Junco os 

saberes ambientais procuram valorizar as relações homem-natureza através de uma análise 

profunda das atividades realizadas nesse âmbito. 

Dessa forma, a oficina ‘Caravana da Leitura’ realizou a Educação Ambiental em sala 

de aula havendo a interação com a comunidade por meio dos alunos para com os seus 

familiares. Permitir essa ação é um meio de se realizar a EA, não apenas com os sujeitos que 

estão diretamente influenciados pela prática, como também àqueles que têm uma ‘influência 

invisível’, construindo o etnoconhecimento. 

Diante do exposto, o presente artigo contribui a todas as comunidades uma breve 

análise das presenças dos saberes ambientais na prática da EA nas escolas, ressaltando que as 

atividades devem ser realizadas de maneira interdisciplinar e interagindo com a comunidade 

(família). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

 

10 

Referência bibliográfica  

 

LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Revista São Paulo: Cortez, 2007. 

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

REIGOTA, Marcos. Meio Ambiente e representação social. São Paulo, Cortez, 2004. 

SILVA, Tomaz T. da (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Petrópolis, RJ. Vozes, 2000.  


