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Resumo 
A Educação Ambiental inscreve-se na dinâmica da Educação envolvendo o fazer educativo, 
através do qual os indivíduos e a coletividade podem dispor de instrumentos que lhes 
possibilitem compreender a complexidade do ambiente, integrando sociedade e natureza. 
Portanto, o presente trabalho objetivou discutir os sentidos articuladores das ações 
desencadeadas em ambiência de oficina pedagógica no processo de educação ambiental com a 
comunidade da Praia de Jatobá. Por meio da pesquisa-ação, o estudo fundamentou-se na 
investigação e participação comunitária. O trabalho sócio-educativo demonstrou na prática da 
oficina os anseios de mudança por um ambiente conservado e sustentado expressando a 
produção de novos sentidos na luta pela conservação ambiental da Praia de Jatobá. 
Palavras chave: Educação Ambiental, Participação Comunitária, Conservação-Reflexão-
Ação. 
 
Abstract 
Environmental education is part of the dynamics of Education involving the making of 
education, through which individuals and the community can afford the tools to enable them 
to understand the complexity of the environment, integrating society and nature. Therefore, 
the present study aimed to discuss the articulator meanings of the actions initiated in 
ambience of educational workshop on environmental education process with the community 
of Jatoba Beach. Through the study was based on investigation and participation of the 
community. The socio-educational work demonstrated, in the practice of workshop, the desire 
for change for a preserved and sustainable environment expressing the production of new 
meanings in the struggle for environmental conservation at Jatoba Beach. 
Keywords: Environmental Education, Community Participation, Conservation-Reflection-
Action. 
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1 Introdução 

 A reflexão em torno das questões ambientais marcadas pelo processo contínuo de 

degradação ambiental envolve essencialmente a interligação entre questão social e ambiental 

(JACOBI, 2003). Nesse sentido, a tomada de atitudes da humanidade na busca de uma 

sociedade ecologicamente equilibrada associa-se à transformação humana e social dos 

indivíduos, no que se refere à mudança de valores e práticas socioambientais. Logo, a 

Educação Ambiental exerce o papel de estimular vivências que podem constituir a base de 

ações com fins a conservação da natureza.  

No que se refere aos ambientes dunares, o que se observa nas dunas costeiras de 

Sergipe é o estabelecimento de instalações humanas associado à contínua especulação 

imobiliária, que fazem com que esses ambientes apresentem-se descaracterizados em virtude 

das distintas formas de uso e ocupação do solo, definindo um quadro delicado quanto à 

permanência das características naturais responsáveis pela manutenção do equilíbrio dinâmico 

desses sistemas (OLIVEIRA, 2008).  

Nesse propósito, a participação comunitária, através da realização de oficina no 

ambiente dunar da Praia de Jatobá, no processo de “fazer acontecer” a Educação Ambiental, é 

relevante na medida em que a participação efetiva dos atores sociais é primordial à 

conservação da biodiversidade da Praia que se encontra em contínuo processo de degradação, 

consequência, especialmente, das práticas humanas. Por meio da construção dos próprios 

conceitos sobre ecossistema, comunidade, população, habitat, biótopo etc. e do conhecimento 

acerca da relação indissociável entre natureza e sociedade, a comunidade torna-se capaz de 

intervir conscientemente nas atividades e nas propostas que afetam o equilíbrio do ambiente 

dunar e a qualidade de vida da comunidade como um todo. 

Esse modo de fazer educação ambiental, portanto, inscreve-se na própria dinâmica da 

educação e forma-se a partir das relações entre as diversas tendências da pedagogia e do 

ambientalismo, envolvendo o fazer educativo, no que concerne ao entendimento da vida e do 

meio natural, e revelando ou denunciando as dicotomias da modernidade capitalista e do 

paradigma-analítico linear, não dialético (LOUREIRO, 2004). 
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Nesse prisma, o presente artigo teve como objetivo discutir os sentidos articuladores 

das ações desencadeadas em ambiência de oficina pedagógica no processo de educação 

ambiental com a comunidade da Praia de Jatobá, Barra dos Coqueiros, Sergipe. 

A partir do contexto, o presente estudo discorre acerca de três importantes questões, 

nos vieses da Educação ambiental, da Participação Comunitária e da Educação Ambiental em 

ambientes dunares, estruturando, portanto, o desenvolvimento em três relevantes tópicos 

fornecedores da base essencial ao estudo de como se dá a relação entre sociedade e natureza. 

Dessa maneira, também foi possível o desenvolvimento da oficina, enquanto prática sócio-

educativa, no ecossistema da Praia de Jatobá e produção de novos sentidos no âmbito da 

conservação ambiental por parte da comunidade da Praia. 

 

2. Área de Atuação 

 O presente trabalho foi desenvolvido na Praia de Jatobá, povoado Jatobá, que está 

localizado no município de Barra dos Coqueiros, Sergipe. A área é caracterizada pela 

presença do sistema dunar, onde se encontram resquícios de flora e fauna que devem ser 

conservados pela comunidade residente e ou de veraneio da Área. As marcas da degradação 

ambiental apresentam-se evidentes no ecossistema estudado, fator resultante da forte 

especulação imobiliária que todo o Jatobá vem sofrendo ao longo dos anos. 

 

3 Metodologia 

O presente estudo, de caráter participativo, foi desenvolvido por meio da pesquisa-ação. 

Esse tipo de pesquisa intenta modificar a realidade através da participação ativa e comunitária 

dos atores sociais, que no caso estudado correspondeu à comunidade da Praia de Jatobá. O 

objetivo da pesquisa-ação corresponde à resolução ou ao menos ao esclarecimento de 

problemas ou situações observadas. Pretende-se, portanto, por meio da pesquisa-ação 

aumentar o nível de conhecimento dos pesquisadores e de consciência das pessoas ou grupos 

considerados em determinado estudo (THIOLLENT, 1986). 

No viés da pesquisa-ação, realizou-se uma oficina com os moradores da Praia. O 

encontro com a comunidade realizado no dia dez de Janeiro de 2009, na casa do presidente da 
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Associação dos Moradores da Praia do Jatobá, foi marcado pela realização da oficina que teve 

participação de residentes e veranistas da localidade, a qual se concretizou em duas etapas: 

Inicialmente a ação contou com a apresentação de duas palestras voltadas para a 

conservação da biodiversidade e importância dessa para o ecossistema dunar e para a própria 

comunidade, que depende direta ou indiretamente dos recursos oferecidos pelo ambiente 

natural local. As palestras ministradas por Leonardo Ferreira de Almeida e Sindiany Suelen 

C. dos Santos, respectivamente, tiveram como temas “Educação Ambiental” e “A importância 

do ecossistema de dunas e sua relação com a vegetação”. Cada palestra teve duração de 

quarenta minutos e seguidamente abriu-se espaço para as discussões. 

A segunda etapa da oficina foi marcada pela confecção de cartazes, nos quais a 

população com uso de lápis de cor de madeira, de cera e hidracor, expressou em cartolinas 

frases educativas ligadas à conservação do meio ambiente, mais especificamente ao 

ecossistema de dunas da Praia do Jatobá. Os cartazes constituem, segundo Zóboli (2007), um 

meio de comunicação de massa, pois transmite a informação de uma pessoa ou de um 

pequeno grupo para um número maior de indivíduos. Dessa maneira, a comunidade 

desenvolveu suas artes de natureza visual com fins a anunciar suas mensagens à própria 

comunidade. 

Por fim, a partir dos cartazes, foi confeccionado um outdoor que continha as imagens e 

frases escritas pelos próprios moradores, sendo inaugurado dois meses após a realização da 

oficina. O outdoor está localizado na entrada da estrada que dá acesso a Praia, como ponto de 

chegada ao local e apelo à conservação da natureza. 

 

4 Nos propósitos da Educação Ambiental  

As questões que giram em torno do meio ambiente, em especial àquelas ligadas a 

conservação da natureza, encontram-se entre as mais preocupantes e debatidas pela 

Humanidade, uma vez que afetam de forma direta ou indireta a sobrevivência dos seres vivos 

como um todo e as relações entre os distintos grupos que compõem a sociedade (DIEGUES, 

2001). 

A Terra é um superorganismo que ao longo de todo o processo de industrialização 

vem dando seus sinais de desequilíbrio. É nesse viés que líderes mundiais vêm estabelecendo 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

5 

 

consenso a respeito da necessidade de se tomar atitudes concernentes à conservação da 

natureza. E desde a década de 70, posições diferenciadas têm sido tomadas em prol de um 

desenvolvimento sustentável (ODUM; BARRETT, 2007). 

Entretanto, foi apenas da década de 1990 que a consciência ambiental foi tida como 

questão relevante e inúmeros outros eventos ocorreram, dentre eles a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, 

evento em que o termo desenvolvimento sustentável foi consolidado (CAMARGO, 2007).  

É nesse contexto que, permeada por inúmeras questões que envolvem a degradação 

ambiental, as práticas sociais têm ganhado cada vez mais espaço de reflexão exigindo a 

ligação com a produção de sentidos acerca da educação ambiental. As questões ambientais, 

por sua vez, devem caracterizar-se pelo envolvimento de um conjunto de atores atuantes com 

perspectiva interdisciplinar contemplando as interrelações entre meio natural e social 

(JACOBI, 2003). 

Tomando como base as regiões litorâneas do Brasil, essas são caracterizadas pelo 

manancial de diversidade biológica que atua como atrativo para inúmeras populações. De 

acordo com os interesses peculiares, ao longo do tempo, os indivíduos instalaram-se nessas 

regiões, fazendo dos recursos naturais objetos de sobrevivência e com o passar dos anos 

objetos de exploração não planejada. Tal situação exige que se reflita acerca das formas de 

pensar e agir nas áreas do litoral.  

Em meio à complexidade dos problemas ambientais e à necessidade de reflexão-ação 

por parte dos diversos atores sociais, se faz necessário trabalhar em um processo educativo 

que envolva aspectos políticos, aquisição de conhecimentos e habilidades e à formação de 

atitudes que se modifiquem em práticas de cidadania, e, consequentemente garantam a 

existência de uma sociedade sustentável, processos esses que definem Educação Ambiental 

(JÚNIOR; PELICIONI, 2002). 

Conforme os autores acima, a Educação Ambiental apóia-se em um ideário capaz de 

conduzir à garantia da qualidade de vida e ao equilíbrio dos ecossistemas. Logo, ainda na 

ótica dos autores, a Educação Ambiental caracteriza-se como um processo de ensino-

aprendizagem que atua com propósitos cidadãos, de responsabilidade pessoal e política. Além 
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disso, ela é responsável pela criação de novos valores e relações entre os homens entre si e 

desses com a natureza. 

O termo sustentabilidade tem alcançado inúmeros espaços, face aos processos de 

depauperação de recursos naturais e mediante as práticas da globalização. Nesse prisma, 

torna-se necessário multiplicar práticas sociais baseadas no fortalecimento do direito ao 

acesso, à informação e à educação ambiental, partindo de uma visão integradora. Trata-se, 

portanto, de suscitar o crescimento da consciência ambiental, ampliando as chances de 

participação dos indivíduos no nível de tomada de decisões, como forma de dar forças a 

responsabilidade individual e coletiva, no que concerne a fiscalização e ao controle de agentes 

provocadores da degradação ambiental (JACOBI, 2003).  

 

4.1 A Participação no viés da Educação Ambiental 

 Participar não significa o quanto se toma parte de algo, mas sim, a forma como se 

toma parte, mediante uma intervenção consciente, dotada de criticidade e reflexão, e baseada 

nas decisões de cada indivíduo acerca de situações que se referem à comunidade como um 

todo (CASTRO; JR. 2005). 

 Nessa perspectiva, nos moldes de uma educação ambiental, a resolução de problemas 

locais possui um valor altamente positivo, uma vez que foge da tendência desmobilizadora da 

percepção de problemas que se distanciam da realidade local e permite valorizar a 

participação dos indivíduos na organização e gestão do ambiente em que vivem 

(LAYRARGUES, 1999 apud CASTRO; JR. 2005). 

No âmbito da questão, infere-se que os problemas não possuem uma forma global de 

resolução, mas a utilização de atividade dinâmica e interativa comunica pensamentos e ações 

que de forma reflexiva e ativa podem suscitar uma nova maneira de ver o mundo e de agir 

sobre ele (CASTRO; GEISER, 2002). 

 Na ótica dos autores, embora a Educação Ambiental seja caracterizada pelo seu caráter 

interdisciplinar e como processo permanente e contínuo, ainda depara-se com inúmeros 

obstáculos. Dentre eles, destaca-se a não inclusão desse tipo de Educação dentro dos 

programas de políticas públicas de infra-estrutura, uma vez que a participação da sociedade na 
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proposição e elaboração de tais políticas é imprescindível para o exercício da cidadania e 

premissa básica nos processos de intervenção. 

 Todavia, não basta apenas despertar a consciência, é preciso através da educação, 

motivar e incorporar os conhecimentos à vida prática, a fim de que se obtenha resultados 

eficazes mantenedores da qualidade de vida dos indivíduos e do equilíbrio do meio. 

 Nessa perspectiva, o ambiente acaba por ser um espaço que integra saberes, mas que 

deve ser entendido pelos seres como um processo de transformação do conhecimento que 

ganha forças através da racionalidade econômica e instrumental do mundo moderno. Esse 

saber ambiental surge da necessidade de buscar-se novos sentidos de uma civilização, novas 

compreensões teóricas e novas maneiras apropriar-se dos recursos que a natureza dispõe 

(LEFF, 2001). 

Pode-se inferir, portanto, que o conceito de participação, como viés da educação 

ambiental, está intimamente relacionado com a ideia de cidadania, já que envolve fatores 

como política, democratização, socialização do saber, bem como das decisões e dos 

planejamentos daquilo que se pretende alcançar (ACIOLI; CARVALHO, 1998). 

 

4.2 Pensar a Educação Ambiental nas regiões dunares 

Os sistemas dunares, pertencentes às regiões litorâneas, caracteriza-se por sua 

importância ligada diretamente ao papel regulador que as dunas exercem sobre as águas 

subterrâneas, além da função protetora da costa contra o ataque erosivo das ondas. Ao 

atuarem como barreiras naturais, as dunas favorecem o processo de acumulação de 

sedimentos contribuindo para o equilíbrio de fatores ambientais relacionados à dinâmica 

costeira, ao passo que, o desmonte das dunas em função da ocupação desordenada na faixa da 

praia facilita a invasão pelas águas marinhas, podendo acarretar efeitos negativos ligados a 

erosão praial e a modificações subseqüentes no perfil litorâneo (OLIVEIRA; SANTOS, 

2010).  

Contudo, na ótica das autoras, o que tem acontecido nos sistemas litorâneos e costeiros 

é uma sobrecarga do meio natural sofrida pelas constantes ações humanas, as quais estão 

expressas pelas diferentes formas de uso e ocupação e conseguintemente são responsáveis 

pela alteração dinâmica dos sistemas naturais.  
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Em Sergipe, as dunas costeiras são fortemente influenciadas pela ação do homem. 

Inúmeras práticas de natureza socioeconômica destroem gradativamente o ecossistema de 

dunas e provocam mudanças no ambiente costeiro. Merece destaque os conflitos relacionados 

à ocupação do solo, ao crescimento demográfico, à expansão urbana e industrial desenfreadas 

e o intensificado turismo que atua desordenadamente (MELO e SOUZA; OLIVEIRA, 2006). 

Diante do real quadro, o que se tem notado é que há uma necessidade urgente de se 

refletir e produzir relações íntimas entre saberes e práticas comunitárias em ambientes 

dunares, as quais são capazes de criar valores e identidades inerentes, além de ações solídárias 

mediante a reapropriação da natureza (JACOBI, 2003). 

 As dunas se inserem como ambientes educativos permeados de relações entre o 

ambiente, a comunidade e a sociedade. Para reconhecê-los é preciso estar atento à existência 

de conflitos que torna claro as relações de poder existentes e fornece ao participante o 

subsídio necessário para que se tenha o posicionamento adequado diante da situação 

hierárquica. Ademais, esses conflitos potencializam o debate, a reflexão, a participação no 

âmbito político e o exercício cidadão (SOUZA; GUIMARÃES, 2008). 

  Em meio à problemática, o conceito de sustentabilidade ecológica tem ganhado força 

com o propósito de valoração da natureza por parte da comunidade que ocupa determinado 

espaço e depende dos recursos disponíveis. Essa valorização tem como foco a utilização dos 

recursos sem ameaçar a integridade ecológica do meio ambiente ao longo do tempo. Nessa 

proposta, é permitido às comunidades incorporar a marca ecológica às duas identidades, como 

forma de legitimar novas e antigas reivindicações sociais pela conservação da biodiversidade 

(LIMA; POZZOBON, 2005). 

 Nesse enfoque, os conceitos e a prática da educação ambiental consideram que os 

problemas estão inseridos em uma perspectiva inclusiva, mostrando-se contrária à 

segmentação de aspectos socioeconômicos da vida das populações (MELO e SOUZA, 2008). 

Nesse sentido, a Educação Ambiental tem como função a criação de ações sociais 

integradoras de conservação do ambiente, solidariedade, segurança, dentre outros fatores que 

fazem parte da preocupação da sociedade atual (JACOBI, 2005). 
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5. Fazendo acontecer a educAÇÃO no ambiente dunar 

O contato com a comunidade Jatobá teve início a partir do reconhecimento junto à 

comunidade da baixa sustentabilidade que caracteriza a área. Uma alta sustentabilidade diz 

respeito a não interferência da ocupação humana nos processos ecológicos essenciais para 

garantia do funcionamento do ecossistema (LIMA; POZZOBON, 2005), e a localidade 

caracteriza-se pela ocupação desordenada do ecossistema dunar de Jatobá, que provoca 

gradativamente a destruição do ambiente. 

Seguindo a partir da constatação, a palestra de tema “Educação Ambiental”, ministrada 

pelo graduando em Biologia Leonardo Ferreira, trouxe conceitos com bases científicas na 

Educação Ambiental. No decorrer da fala, o conceito de “ambiente” e sua direta relação com 

o homem foi bastante destacado visando à sensibilização dos presentes.  

Em paralelo, colocou-se em pauta a problemática da degradação da área, representada, 

entre outros fatores, pelas intensas queimadas e pela presença de lixo, tanto orgânico como 

inorgânico, sobre o ecossistema dunar. Fatores que representam riscos a saúde e compromete 

a qualidade de vida dos moradores da área, especialmente, além de prejudicar seriamente o 

equilíbrio do ecossistema, destruindo flora e fauna presentes. 

Em seguida houve a ministração da palestra “A importância do ecossistema de dunas e 

sua relação com a vegetação”, na qual foram tratadas questões voltadas para a importância de 

conservação das áreas dunares, bem como o papel relevante da vegetação para formação dos 

depósitos eólicos. A pauta inicial visou proporcionar aos presentes o entendimento da 

dinâmica ambiental do ecossistema de dunas, dando ênfase ao estágio de degradação em que 

se encontra o ecossistema e ao comprometimento da dinâmica ecossistêmica face aos 

processos de intensa degradação.  

Uma vez que homem e natureza estão interligados, a formação dos depósitos eólicos foi 

visualizada e estudada conforme se apresenta na área. As faixas dunares, que correspondem 

as dunas incipientes, semi-fixas e fixas foram explicitadas, bem como os problemas 

apresentados em cada uma dessas faixas que são resultantes da ação antrópica. 

A importância da vegetação para o estabelecimento do ecossistema também foi 

enfatizada, assim como as relações de dependência que existem entre flora e fauna. A 

destruição das plantas e as conseqüências desse fato foram postas em questão. 
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Dando continuidade, abriu-se espaço para as discussões e notou-se que de fato o 

ambiente passava despercebido, no seu íntimo, pelos olhos de quem está acostumado a ver a 

praia altamente degradada. Todos sentiram-se limitados a falar das dunas e garantiam ser 

tudo algo muito novo. Fator que demonstra as lacunas existentes em face do não 

planejamento na região voltado para a ação comunitária e participativa. 

Em relação ao lixo, os moradores pronunciaram-se com certa preocupação. Segundo 

eles, o problema da deposição de lixo a céu aberto é uma questão que vem sendo observada 

há tempos, mas poucos se mobilizam para melhorar a situação. As pessoas que marcaram 

presença veem a necessidade de retirada do lixo jogado diretamente no meio natural e, de 

maneira mais clara, puderam entender, diante de toda explicação, as conseqüências que a 

lixeira pode trazer a todos. Além de prejudicar o homem, destroi o meio natural. 

No que se refere ao ato de incineração, observado através de marcas no solo, 

afirmações como: “As queimadas não fazem bem ao homem”, ganharam um sentido mais 

amplo. Todos já acreditavam que as queimadas além de prejudicar a saúde de cada um, em 

especial, destruíam a vegetação que é essencial à formação do ecossistema de dunas e da 

fauna que atua também no equilíbrio do sistema. 

Os anseios de retirada do lixo foram alimentados, já que causam malefícios ao homem 

e ao ambiente. Os moradores estão lutando pela recolocação de caixas coletoras na Área, que 

por questões políticas foram retiradas, e pela tomada de atitudes voltadas para melhor 

qualidade de vida e ambiental. Eles desejam que a Praia volte a ser ponto turístico do estado e 

acreditam que podem fazer muito por isso. 

Inicialmente o que se observou é que as comunidades reduziam suas preocupações à 

qualidade de vida pessoal e ao valor econômico de suas casas e bares, frente aos prejuízos 

sofridos mediante a poluição causada principalmente pelo lixo e que reflete na desvalorização 

das propriedades. Nesse caso, o interesse meramente econômico dos residentes poderia ser 

considerado positivo, já que mesmo antes da prática sócio-educativa todos sentiam a 

necessidade de mudar a situação. Todavia, a prática da oficina trazia algo desconhecido e que 

superava as limitações das antigas considerações. Agora a comunidade conseguia perceber a 

relevância de se conservar o meio ambiente e abria o leque de possibilidades de tomada de 

providências rumo à modificação de uma realidade até então vista na localidade.  
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A essência da prática sócio-educativa por meio das duas palestras e posteriores 

discussões voltou-se para a necessidade da comunidade fazer reinterpretações acerca do 

ecossistema de dunas e de seus recursos disponíveis, bem como de seu uso e ocupação de 

maneira desequilibrada e destrutiva. Partiu-se, portanto, do trabalho de redirecionamento de 

luta da comunidade pelo trinômio conservação-reflexão-ação desencadeada pela Educação 

Ambiental junto à comunidade residente na Praia do Jatobá.  

Posteriormente, todos se dividiram em grupos para, em um tempo de cinqüenta 

minutos, a confecção de cartazes. (Figuras 1; 2). Merecem destaque as frases:“Ame a 

Natureza, Preserve as Praias”; “Zelar pelas Dunas é Prioridade de Todos”; “Qualquer um 

ode destruir, mas só os Sábios Conservam” “Preservar pela Vida é Zelar pelo Meio 

Ambiente” e “A Vida depende da Conservação do Meio Ambiente” 

 

 

Diante do apresentado, constata-se uma reintegração do sentido de meio ambiente pela  

comunidade, que em muitas das vezes é perdido face ao modo de desenvolvimento em que se 

vive atualmente.  

Os cartazes confeccionados no dia da oficina, contendo representações do meio natural 

e frases que dizem a respeito da conservação ambiental, trazem a expressão mais íntima da 

comunidade a respeito da nova visão que passavam a ter a partir da aprendizagem 

proporcionada com a oficina. E como forma de transmitir o conhecimento e sensibilizar todos 

aqueles que desfrutam de alguma maneira do ambiente dunar, os cartazes foram 

transformados em outdoor (Figura 3), o qual foi inaugurado no dia 07 de Março de 2009 e 

Fig. 1:Cartaz confeccionado por uma das equipes 
participantes da oficina 

Fig. 2: Participantes da oficina e responsáveis pela 
ação. 
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colocado na entrada da Praia como primeiro ponto a ser observado por todos que na Praia 

chegam. 

O trabalho sócio-educativo por meio da reflexão-ação e da participação demonstrava, ao 

longo da oficina, os anseios de mudança por um ambiente conservado e sustentado. O elo 

inseparável entre sociedade e natureza tornava-se relevante nas discussões e ficava claro o 

papel que eles deveriam exercer diante do estado de degradação em que a natureza se 

encontrava. 

Foi nesse ínterim que no dia 21 de Fevereiro de 2009, quando já sensibilizada pela fase 

da oficina, a comunidade realizou um mutirão de entrega de sacos de lixo pela praia. Além 

disso, os mobilizadores fizeram uso do conhecimento para sensibilizar turistas e outros 

moradores sobre a necessidade de melhorias ambientais na Praia, colocando em pauta a 

relação homem, natureza, conservação e impactos ambientais. Essa primeira ação, 

conseqüência do trabalho de sensibilização, constitui uma participação ativa. Essa 

participação existe quando a população toma iniciativa em um conjunto de atividades não 

planejadas, a exemplo de mutirões (ACIOLI; CARVALHO, 1998). 

Através da ação, o que se observa é que eles mobilizaram-se, revelando novos olhares 

que manifestam o cuidado e o respeito à natureza. A partir de então, se observa uma 

autoconfiança da comunidade acerca das questões da Praia que dá novos sentidos a 

conservação ambiental, em especial do ambiente dunar da Praia de Jatobá. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 3:Outdoor localizado na entrada da Praia de Jatobá 
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6 Considerações Finais 

 A sociedade vive um período de crise em meio à problemática ambiental. Em meio a 

heterogeneidade, o que se pode encontrar é uma variedade de grupos que estão em conflitos 

de interesses movidos pelos processos da globalização. 

 É nesse cenário conflituoso que a Educação emerge como alternativa para apaziguar as 

diferenças sociais, culturais e de maneira bem relevante, ambientais. Fala-se, portanto, em 

Educação Ambiental, a qual surge para mostrar que, cabe a cada indivíduo refletir sobre 

novas ações e seguidamente, de maneira coletiva, tomar atitudes voltadas para valorização e 

conservação do meio ambiente, bem como garantir a qualidade de vida. 

 Os sistemas litorâneos caracterizam-se por ser palco de exploração de recursos desde o 

período colonial, e as dunas litorâneas inserem-se nesse contexto de contínua degradação 

ambiental ao longo dos anos, marcadas principalmente pelas pressões humanas. 

 A marcante presença humana na Praia de Jatobá expressa, entre outros fatores, pelas 

instalações humanas, bares e residências especialmente, sobre a faixa de dunas incipientes, 

além das práticas de deposição de lixo sobre o ecossistema e de incineração, podem ser 

consideradas como alguns dos fatores mais agressivos à permanência da dinâmica dunar e à 

conservação da diversidade biológica local. 

 Foi nesse prisma que o contato com a população se deu, partindo da proposta de 

inserir, de maneira participativa, a comunidade local nos processos que norteiam as distintas 

pressões humanas sobre o sistema dunar da Praia, pensando e refletindo individualmente 

acerca das ações e agindo coletivamente. 

 A realização da oficina, enquanto prática sócio-educativa proporcionou a aproximação 

entre comunidade e meio natural, em uma relação que permitiu visualizar a relação que existe 

entre sociedade e natureza, condição essencial para o início da luta pela qualidade de vida e 

conservação do meio dunar.  

Além disso, a prática permitiu a ampliação do leque de possibilidades para a 

continuidade do trabalho iniciado com a oficina. Tal fato demonstrou-se por meio do mutirão 

realizado pela comunidade no período de Fevereiro, coincidindo com o período de festa 

carnavalesca, em que o fluxo de pessoas na praia aumenta e a tendência à degradação é 

crescente, com um maior fluxo de lixo despejado, consequentemente presença de um número 
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maior de animais nocivos, queimadas, entre outros fatores de destruição ao meio natural. Esse 

ocorrido representa o misto de sentidos positivos dados pelos partícipes da oficina, que 

buscaram, além de conhecer e preservar o ambiente em que vivem, socializar o conhecimento 

em favor de um ambiente mais saudável e equilibrado, tornando-o valorizado e sustentável.  

Diante do contexto, é notória a necessidade de investimentos cada vez maiores em 

práticas voltadas para a Educação Ambiental. Ela permite aos indivíduos a oportunidade de 

conhecer o meio em que vivem e perceber que muitos problemas dependem de atitudes 

individuais e comunitárias para dar o primeiro passo rumo à mudança e a conservação do 

meio ambiente. Além disso, reorienta os atores da comunidade para valorização da natureza e 

luta pela conservação da biodiversidade. 
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