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Editorial

Esta edição de janeiro-julho da Revista Sergipana de Educação Am-

biental partiu das discussões realizadas nas reuniões do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental do Estado de Sergipe, 

nas quais se chegou ao consenso de que se fazia necessário ampliar 

essa discussão. Por conta disso, essa edição nasce da sugestão de 

um recorte temático específico: a educação ambiental formal, pois 

assim o leque de divulgação de pesquisas e vivências estará aberto.

Na edição 2015.2 foram publicados 14 artigos que relataram pes-

quisas em educação ambiental, o desenvolvimento de metodo-

logias, o aprofundamento de conceitos e análises de discursos 

e questões relativas à Universidade Federal de Sergipe. Nesta 

edição, o volume II, estão publicados sete artigos que tratam da 

educação ambiental formal envolvendo experiências relativas 

ao estado de Sergipe e uma resenha do livro História & Natureza 

que retrata possibilidades de debate sobre as relações ambientais 

no que concerne à área da História.

Desse modo, ficamos felizes em publicar essa primeira edição de 

2016 deste periódico que nasce no seio do desejo da ampliação 

de debates sobre uma educação ambiental que se faça crítica e 

esperamos que a confiança depositada nesse número se renove 

ao longo dos próximos, propiciando assim uma maior visibili-

dade à produção acadêmica no campo da educação ambiental e 

que essa não fique situada apenas ao estado sergipano, mas que 

abranja a região Nordeste e até mesmo o território nacional.

Camilla Gentil Santana
Mônica Andrade Modesto

Tatiana Ferreira dos Santos



Apresentação

Prezado leitor,

O presente número da Revista Sergipana de Educação Ambien-

tal é composto por artigos referentes à temática Educação Am-

biental Formal organizada pela professora Maria Inêz Oliveira 

Araujo, da Universidade Federal de Sergipe, juntamente com os 

membros da equipe editorial do periódico. Essa edição é com-

posta por oito artigos que proporcionam reflexões de amplitude 

e complexidade sobre o desenvolvimento de ações de educação 

ambiental ocorridas à luz do âmbito formal de ensino, conside-

rando, para tanto, a sua compreensão como uma práxis contí-

nua, permanente e interdisciplinar que deve permear todos os 

níveis e modalidades de ensino. É apresentada também neste 

número a seção Resenhas Críticas com o intuito de propiciar a 

todos o alcance de considerações analíticas de obras publicadas 

relacionadas à temática desse número. Assim, os artigos publi-

cados versam sobre múltiplas possibilidades para a promoção de 

experiências formais da educação ambiental. 

O primeiro, intitulado “A contribuição da educação ambien-

tal para a formação cidadã no curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Sergipe” faz uma análise da formação 

ambiental dos futuros licenciados pela Universidade Federal 

de Sergipe tomando como premissa a realização de um estudo 

documental e da aplicação de questionários analisados à luz da 

técnica da análise de conteúdo. O segundo artigo fora intitulado 

“Educação Ambiental Crítica: da concepção à prática”. Fruto de 

um trabalho monográfico, aborda as dificuldades para a promo-

ção da educação ambiental crítica enfrentadas por professores 



em sua práxis pedagógica e indica possibilidades metodológicas 

para a superação desses desafios e o desenvolvimento de práti-

cas pedagógicas transformadoras. 

O terceiro artigo, “A educação ambiental formal como ferramen-

ta de sensibilização para a coleta seletiva na EMEF Olga Benário, 

em Aracaju/SE”, consiste em relatar práticas de educação am-

biental acerca da coleta seletiva consubstanciadas pelo desen-

volvimento de projetos que podem sensibilizar e oportunizar 

a construção de um conhecimento crítico. O quarto artigo, “A 

dimensão socioambiental na perspectiva de educadores am-

bientais do município de Lagarto-SE”, apresenta um diagnóstico 

do entendimento que os docentes que participaram do proces-

so formativo promovido pelo projeto de extensão Sala Verde na 

UFS têm sobre a Educação Ambiental em Lagarto-SE. Para tanto, 

são explanados resultados encontrados através da aplicação de 

questionários que, por sua vez, foram analisados a partir da téc-

nica de análise textual discursiva. 

O quinto artigo, “Abordagem ambiental do conceito químico mis-

tura a partir do tema vazamentos de petróleo” traz a apresentação 

de recursos didáticos para o desenvolvimento do ensino de Quí-

mica no que concerne ao tema vazamentos de petróleo, tomando 

por base interpretação textual, experimentos e exibição de vídeos 

e imagens a partir de uma vivência ocorrida no colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva, localizado em Aracaju-SE. O sexto artigo, 

intitulado “A educação ambiental na grade curricular do curso de 

Agronomia da UFS”, explora a inserção da educação ambiental no 

currículo da Engenharia Agronômica da Universidade Federal de 

Sergipe sob a óptica dos pareceres do Conselho Nacional de Edu-

cação e do projeto pedagógico do curso em questão. 

O sétimo artigo tem como título “Produção de animações como 

ferramenta para discutir a questão ambiental: uma vivência lusó-



fona”. Relata a experiência do desenvolvimento de uma oficina 

durante um congresso em Portugal que consiste em comparti-

lhar saberes sobre a educação ambiental a partir da produção 

de animações, desvelando-se como uma potencial ferramenta 

metodológica para a formação ambiental. Por fim, o último ar-

tigo intitula-se “A dimensão ambiental no contexto da educação 

de jovens e adultos: o que pensam os docentes?”. Desde o início 

esse trabalho que é um recorte de uma investigação realizada para 

a construção de uma dissertação instiga o leitor sobre a dimen-

são ambiental das práticas docentes desenvolvidas Educação de 

Jovens e Adultos. O trabalho decorre de uma pesquisa qualitativa 

que utilizou a entrevista semiestruturada como instrumento de 

coleta de dados e análise do discurso como técnica analítica. 

A resenha apresentada neste número complementa o que fora 

esperado quando se decidiu pela temática da educação ambien-

tal formal, uma vez que aponta a necessidade da interdisciplina-

ridade no processo de ensino-aprendizagem em áreas especí-

ficas, considerando especificamente o campo da História, mas 

que, em contrapartida, atrela-se a todos os demais e a aborda-

gem interdisciplinar da educação ambiental é o pano de fundo 

de todos os trabalhos publicados nesse número da revista. 

Ressaltamos que todos os artigos, bem como outras produções 

aqui publicadas passaram por um sistema de avaliação por pares 

e às cegas, assim como as ideias expressas em cada um deles 

é de exclusiva responsabilidade dos autores. Desse modo, espe-

ramos que apreciem a publicação ao tempo em que desejamos 

uma ótima leitura, que ela seja profícua e os convide a contribuir 

conosco, pois esperamos continuar desempenhando a tarefa de 

disponibilizar a todos acesso a materiais de altíssima qualidade 

e realizar a difusão dos resultados das pessoas que vêm transfor-

mando o cenário da educação ambiental brasileira.

Mônica Andrade Modesto
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL: 

CAMINHOS ENTRELAÇADOS 
PARA A CONSERVAÇÃO DAS 

TARTARUGAS MARINHAS

Emerson dos Santos Daltro1

Daniela Teodoro Sampaio2

RESUMO: Trata-se de um ensaio que visa refletir sobre a Teoria das 

Representações Sociais e a Educação Ambiental para a preservação 

de tartarugas marinhas em Pirambu-SE, sendo bastante relevante 

para a formação de sujeitos e educadores ambientais neste ínterim. 

O presente texto apresentará, para subsidiar essa reflexão, uma pro-

blemática diante da conservação das tartarugas marinhas no muni-

cípio de Pirambu/Se. A partir da discussão empreendida nesse texto, 

pretende-se mostrar a potencialidade da Teoria das Representações 

Sociais para o norteamento das estratégias de preservação e proteção 

das tartarugas marinhas executadas nesse município. Através da dis-

cussão empreendida nesse texto, pode-se concluir que a Teoria das 

1 Biólogo em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Sergipe.

2 Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), Universidade Federal de 

Sergipe. Affiliate faculty member in the Department of Human Dimensions of 

Natural Resources, Colorado State University.
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Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici se revela 

como uma potencial ferramenta para elaboração e redirecionamen-

to das atividades de gestão e de educação ambiental voltadas para a 

conservação das tartarugas marinhas no município de Pirambu/SE.

Palavras-chave: Pirambu. Representações Sociais. Tartaruga Marinha.  

INTRODUÇÃO

Sabe-se que fatores antropogênicos como o abate e o consumo 

dos ovos das tartarugas marinhas já foram considerados grandes 

ameaças a esses animais. Ao longo das últimas décadas, distintas 

estratégias foram adotadas em diferentes países, objetivando a 

conservação da tartaruga marinha (MARCOVALDI; ALBUQUER-

QUE, 1983; MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999).

No Brasil, o Programa Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tar-

tarugas Marinhas (Projeto TAMAR), que se encontra em execução 

desde 1980, possui a missão de afastar da extinção as cinco espé-

cies de tartarugas marinhas encontradas no país (MARCOVALDI; 

MARCOVALDI, 1999) por meio de três linhas de ação: Pesquisa 

Aplicada e Conservação; Educação Ambiental e Inclusão Social 

e Geração de Trabalho e Renda (TAMAR, 2015). 

O TAMAR, em seus 35 anos de existência, é reconhecido inter-

nacionalmente como um dos mais importantes programas am-

bientais da atualidade. Ao longo desses 35 anos de atividades, a 

ideologia da conservação das tartarugas marinhas foi introdu-

zida nas comunidades costeiras, objetivando reestabelecer uma 

nova configuração em relação às atitudes, comportamentos, 

valores, ideias que se mostravam negativos à conservação das 

tartarugas, uma vez que a mudança nos costumes das comuni-

dades locais como abater as fêmeas e comer seus ovos era ne-

cessária para a recuperação populacional desses animais.

Entende-se que as informações sobre determinado objeto ou 

sujeito social circulam na sociedade por meio das interações 

sociais, sendo filtradas pelos indivíduos com base em suas ex-

periências de vida. Nesse processo, elas vão sendo impregna-

das pelas ideologias e adquirindo valores que determinam as 
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atitudes, os comportamentos e as práticas sociais das pessoas 

(SCHUCH et al., 2008).

A Teoria das Representações Sociais (TRS) (MOSCOVICI, 1978), 

constitui-se em um suporte teórico-metodológico valioso para 

compreender quais as informações, crenças e valores que guiam 

os comportamentos e atitudes dos indivíduos. Essa compreen-

são é fundamental para investigar como funcionam os sistemas 

de referências que utilizamos para classificar objetos, sujeitos e 

grupos sociais e para interpretar os acontecimentos da realidade 

do dia-a-dia (SCHUCH et al., 2008).

O estudo das representações sociais apresenta-se como uma 

potencial ferramenta para a aquisição de conhecimento, inter-

pretação e reflexão das diferentes visões, percepções, práticas e 

dos diferentes valores e interesses que circulam entre os grupos 

sociais (SILVA; GOMES; SANTOS, 2005). Nesse sentido, durante 

esse texto levantaremos a importância de conhecer os atuais va-

lores, atitudes, crenças e comportamentos de três grupos sociais 

presentes na comunidade de Pirambu/SE que estão envolvidos 

direta e/ou indiretamente com a conservação das tartarugas ma-

rinhas. Buscando provocar uma reflexão sobre a potencialidade 

da TRS para o norteamento das estratégias de conservação das 

tartarugas marinhas desenvolvidas nesse município. 

A Conservação das Tartarugas Marinhas

As tartarugas marinhas existem há mais de 150 milhões de anos. 

São animais que integram o grupo de espécies mais longevas do 

planeta, conformando o elo entre o passado remoto e a atuali-

dade. Por esta razão, são consideradas um manancial genético 

para pesquisas evolucionistas (MUSICK; LIMPUS, 1997; POUGH; 

HEISER; McFARLAND, 1999).

Atualmente, apenas sete espécies de tartarugas marinhas so-

brevivem: Dermochelys coriacea da família Dermochelyidae, e 

Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea, Caretta caretta, Eretmo-

chelys imbricata, Natator depressus e Lepidochelys kempii per-
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tencentes à família Cheloniidae, sendo que as duas últimas têm 

distribuições restritas: Natator depressus no norte da Austrália, 

Lepidochelys kempii no Golfo do México e Atlântico Norte. Des-

tas, cinco espécies (Figura 1) são encontradas no Brasil. (MAR-

COVALDI; LAURENT, 1996; MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999).

Fonte: TAMAR, 2015.

Ao longo dos últimos dois séculos, principalmente nas últimas 

décadas, uma combinação de fatores, tais como a superexplo-

ração comercial, a degradação dos habitat utilizados para ali-

mentação, repouso e nidificação desses animais, a poluição dos 

oceanos e, principalmente a pesca incidental ao longo de todo 

o litoral conseguiram subjugar a capacidade das tartarugas de 

manter seu número populacional, contribuindo consideravel-

mente para a redução de várias espécies (MARCOVALDI; MAR-

COVALDI, 1999; SANCHES, 1999). Atualmente, as tartarugas 

marinhas encontradas no Brasil são animais ameaçados de ex-

Figura 1: Painel de fotografias das espécies de tartarugas marinhas encontra-

das no Brasil. (A) Dermochelys coriacea; (B) Caretta caretta; (C) Eretmochelys 

imbricata; (D) Lepidochelys olivacea, (E) Chelonia mydas.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201617

tinção, segundo critérios da lista brasileira e mundial de espécies 

ameaçadas (MMA, 2014; IUCN, 2015). 

Para que os longos anos de declínios populacionais possam 

ser revertidos são necessárias estratégias de conservação efica-

zes (FRAZIER, 1999). No Brasil, o Programa Brasileiro de Prote-

ção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas3 (TAMAR), tem como 

objetivo preservar e proteger as cinco espécies de tartarugas 

marinhas que frequentam o litoral brasileiro (MARCOVALDI; 

MARCOVALDI, 1999). Além do Projeto TAMAR, existem outras 

contribuições do governo federal em ralação à criação de Uni-

dades de Conservação (UCs)4 no ambiente marinho, as quais 

servem como mecanismos importantes para garantir o sucesso 

de preservação destes animais.

O Projeto TAMAR, criado em 1980, iniciou suas atividades com 

os objetivos de identificar as espécies, a distribuição e abundân-

cia das tartarugas marinhas, os locais e períodos de desova e as 

principais ameaças à sobrevivência desses animais. O projeto 

começou a atuar nas principais áreas de nidificação, instalando 

as primeiras bases de pesquisa: Praia do Forte (BA), Comboios 

(ES) e Pirambu (SE) (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999).

Em 1981, os primeiros integrantes do Projeto TAMAR se estabele-

3  Programa executado pelo Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das 

Tartarugas Marinhas (Centro Tamar), vinculado à Diretoria de Biodiversidade 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

órgão do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Fundação Centro 

Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Fundação Pró-

Tamar), instituição não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 

1988 e considerada de Utilidade Pública Federal desde 1996 (TAMAR, 2015). 

4  De acordo com a Lei 9985/00, que instituiu em julho de 2000 o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), define uma unidade de 

conservação como um “espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção” (Brasil, 2000).
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ceram em Pirambu, devido ao município abrigar uma das prin-

cipais áreas de desova das tartarugas marinhas do Brasil, prin-

cipalmente da espécie Lepidochelys olivacea, conhecida pelos 

moradores locais como tartaruga oliva, ou de morro, devido às 

características dunar da região (TAMAR, 2009).

Após a consolidação da base, iniciaram-se as ações de preserva-

ção e proteção das tartarugas marinhas, priorizando a sensibili-

zação e participação da comunidade nas atividades de proteção 

a estes animais (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999; SANCHES, 

1999; TAMAR, 2009). A partir de então, distintas ações de mitiga-

ção e preservação foram realizadas com o objetivo de diminuir 

a principal ameaça às tartarugas marinhas, cuja caça na época 

afetava especialmente as fêmeas adultas em fase de reprodução 

e seus ovos (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999). 

A área costeira de Pirambu, além de abrigar a área brasileira com 

maior concentração de desovas de Lepidochelys olivacea, foi iden-

tificada como um importante ecossistema composto por um cor-

dão de dunas móveis e fixas, manguezais, lagoas e vegetação de 

restinga, praticamente inalterados. Com isso, no final da década de 

1980, a equipe do Projeto TAMAR e alguns ambientalistas, reivin-

dicaram ao poder público a criação de uma Unidade de Conserva-

ção (UC) que garantisse a preservação destes delicados ecossiste-

mas (BRASIL, 1988; SANCHES, 1999; MMA, 2010). Diante disso, em 

1988 foi criada a Reserva Biológica de Santa Isabel (REBIO de Santa 

Isabel), atualmente administrada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (BRASIL, 1988; SAN-

CHES, 1999). Assim, a criação desta UC cumpre um importante 

papel nas estratégias de conservação e proteção dos ecossistemas 

costeiros e, consequentemente, das tartarugas marinhas.

No entanto, esta UC, ao mesmo tempo que é importante para a 

conservação da tartaruga marinha e demais indivíduos consti-

tuintes da fauna e flora residente, traz consigo algumas restri-

ções à sociedade e mais especificamente à população litorânea, 

uma vez que, existem determinadas restrições quanto ao uso do 

território costeiro, pois segundo a Lei 9.985/2000, que instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
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(SNUC) é proibido a presença de pessoas residindo nos limites 

de uma Reserva Biológica ou de fazerem uso direto dos recursos 

naturais presentes nesta categoria de UC (BRASIL, 2000). Nes-

se contexto, os pescadores locais começaram a se ver diante de 

uma nova realidade com a criação da REBIO de Santa Isabel.

A base do Projeto TAMAR, existente antes da criação da REBIO 

de Santa Isabel, foi incorporada pelos limites da UC e ao longo 

dos anos, a equipe do Projeto TAMAR vem realizando nesta área 

intervenções socioambientais conjuntas com as ações desen-

volvidas pela equipe do ICMBio que gerencia a UC. 

O processo de intervenção realizado pelo Projeto TAMAR nas co-

munidades costeiras, que teve início com a fixação da base de 

proteção e vem acontecendo até os dias atuais, alteraram o modo 

de vida dos pescadores, promovendo mudanças em relação às 

suas práticas sociais, culturais e econômicas (SUASSUNA, 2007).

Estas instituições, ao interferirem diretamente nos costumes lo-

cais para alcançar seus objetivos de proteção e conservação das 

tartarugas marinhas, desencadearam na comunidade cenas de 

resistências, disputas e conflitos. 

Para compreender as dimensões simbólicas e matérias desta 

convivência e seus efeitos na conservação das tartarugas, é pre-

ciso compreender como os atores desses grupos sociais (funcio-

nários do TAMAR, do ICMBio e pescadores de Pirambu/SE) se 

relacionam com as tartarugas marinhas e sua conservação, com 

o Projeto TAMAR, com a REBIO de Santa Isabel, com os pescado-

res, e como tais relações interferem em suas práticas. 

Essa relação entre o que se pensa e como se age no mundo é o 

foco de estudos de um arcabouço teórico-metodológico, deno-

minado representações sociais (FLEURY, 2008). 

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

A Teoria das Representações Sociais foi elaborada pelo psicó-

logo francês Serge Moscovici em 1961 (FARR, 1995). Moscovici 

(1978) enfoca que: 
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As representações sociais são como um corpus orga-

nizado de conhecimentos e uma das atividades psí-

quicas graças às quais os homens tornam inteligível 

a realidade física e social, inserem-se num grupo ou 

numa ligação de trocas, e liberam os poderes de sua 

imaginação (MOSCOVICI, 1978, p.28).

As representações sociais constituem um conhecimento espe-

cífico, que resultam de uma interação social, sem perder de vista, 

contudo, a questão da individualidade e, tem como finalidade 

tornar familiar algo até então desconhecido, que, por sua vez, 

permite ao indivíduo ou grupo social compreender a realidade 

através de seu próprio sistema de referências, permitindo, assim, 

ao indivíduo se adaptar e encontrar um lugar nesta realidade 

(MOSCOVICI, 1978; ABRIC, 1998). Seguindo a compreensão de 

Jodelet (1989, apud SÁ, 1996), as representações sociais são defi-

nidas como uma forma de conhecimento elaborada e partilhada 

socialmente, tendo uma orientação e concorrendo para a cons-

trução de uma realidade comum a um conjunto social.  

A TRS, segundo Azevedo (1999), objetiva compreender os fenô-

menos sociais e a maneira como estes são captados, interpreta-

dos, visualizados e expressos no dia-a-dia pelas pessoas ou gru-

pos sociais. No entanto esse conceito vem sendo sistematizado, 

como demonstra Abric (1998), quando afirma que:

“A representação funciona como um sistema de inter-

pretação da realidade que rege as relações dos indiví-

duos com o seu meio físico e social, ela vai determinar 

seus comportamentos e suas práticas. A representa-

ção é um guia para a ação, ela orienta as ações e as re-

lações sociais. Ela é um sistema de pré-codificação da 

realidade porque ela determina um conjunto de ante-

cipações e expectativas (ABRIC, 1998, p. 28)”. 

Conforme Sá (1998), a TRS desdobra-se em pelo menos três aborda-

gens: a primeira é uma continuidade da obra original, tem um viés 

antropológico e tem sido mais difundida por Denise Jodelet (2001); 

a segunda, através de Willem Doise (1990), centra-se nas condições 

de produção e circulação das representações sociais e a terceira 

conhecida como Teoria do Núcleo Central (TNC) Abric (1998), visa 

compreender a dimensão cognitivo-estrutural da representação.
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Dentre essas abordagens, destaca-se a TNC proposta por Abric 

(1998), que sustenta a hipótese que a representação social é for-

mada por dois componentes organizados: o núcleo central e o 

sistema periférico. O núcleo central é o elemento fundamental 

da representação, uma vez que é ele quem determina a consis-

tência e permanência à representação, sendo, portanto, formado 

por elementos estáveis e resistentes à mudanças. São elementos 

que determinam o significado de uma representação e, ao mes-

mo tempo, contribui para sua organização interna (SÁ, 1996). O 

núcleo central determina-se pela natureza do objeto e pelo siste-

ma de valores e normas sociais que constituem o contexto ideo-

lógico do grupo de indivíduos (ABRIC, 1994; SÁ, 1996).

Os elementos do sistema periférico de uma representação so-

cial são estruturados em torno do núcleo central mantendo 

relação direta com o mesmo, não apresenta a estabilidade do 

núcleo central, no entanto, muda facilmente. Esse elemento 

permite as modulações individuais das representações sociais, 

isto é, as variações pessoais, sem pôr em questionamento os 

elementos do núcleo central (SÁ, 1996). Neste sentido, eles in-

tervêm nos processos de defesa das representações, integrando 

novas informações sem que o núcleo central seja modificado 

(SÁ, 1996; SILVA; GOMES; SANTOS, 2005).

Na perspectiva do meio ambiente, se faz importante conhecer 

as representações sociais dos indivíduos ou grupos sociais para 

compreender como estes estão captando e interpretando as 

questões ambientais, e principalmente como pensam e agem em 

situações concretas de sua realidade próxima (REIGOTA, 2010). 

Reigota (2010) e Ruscheinsky (2001), ressaltam que o primeiro 

passo para a realização da educação ambiental nos âmbitos for-

mal, informal e não-formal deve ser a identificação das repre-

sentações sociais de todas as pessoas envolvidas no processo 

educativo. Caso tal premissa não seja realizada estaremos limi-

tando o potencial da educação ambiental (FREITAS, 2006).

Por analogia, estamos propondo a relevância de identificar as re-

presentações sociais das tartarugas marinhas e de sua conserva-

ção presente nos grupos compostos por funcionário do Projeto 

TAMAR, do ICMBio e dos pescadores de Pirambu/SE, de modo 
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que possibilitará compreender como esses grupos percebem, 

veem, interagem e agregam valores às estratégias desenvolvidas 

para a conservação das tartarugas marinhas.

A partir da identificação dessas representações, poderemos co-

nhecer as informações e atitudes de cada grupo social (Pescado-

res, TAMAR e ICMBio), compreendendo as divergências e con-

vergências dessas representações, e com isso facilitar a criação 

e redirecionamento de estratégias para a conservação das tarta-

rugas marinhas, inclusive de educação ambiental, além de pos-

sibilitar maior facilidade em desenvolver atividades conjuntas e 

unificadas entre esses grupos sociais. 

CONCLUSÃO

Conclui-se que a Teoria das Representações Sociais desenvol-

vida por Serge Moscovici (1978) se revela como uma potencial 

ferramenta para identificar a representação social que grupos 

constituídos por funcionários do Projeto TAMAR, do ICMBio da 

Reserva Biológica de Santa Isabel e pescadores do município de 

Pirambu-SE, possuem a respeito das tartarugas marinhas e da 

REBIO de Santa Isabel, bem como de seus próprios grupos e dos 

demais, possibilitando aferir o pensamento e os registros simbó-

licos desses grupos sociais, como também identificar elemen-

tos formadores de identidades e atitudes socioambientais que 

possam servir de subsídios para estratégias que orientem o de-

senvolvimento de atividades de gestão e de educação ambiental 

voltadas para a conservação das tartarugas marinhas. 

AGRADECIMENTOS

Ao curso de Ciências Biológicas Licenciatura da UFS, ao Progra-

ma de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA)/UFS, à CAPES e FAPITEC por meio do EDITAL PP-

DOC CAPES/FAPITEC/SE N° 11/2012, e a Micaele Santos pela re-

visão do texto e normas da ABNT.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201623

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRIC, J. C. Pratiques sociales et représentations. Paris: Presses Uni-
versitaires de France, 1994.

ABRIC, J.C. A abordagem estrutural das representações sociais. In: 
MOREIRA, A.S.P.; OLIVEIRA, D.C. (Orgs.). Estudos interdisciplinares de 
Representações Sociais. Goiânia: AB Editora, 1998. p. 27-38.

AZEVEDO, G. C. Uso de jornais e revistas na perspectiva da repre-
sentação social de meio ambiente em sala de aula. In: REIGOTA, M. 
(Org.). Verde cotidiano: o meio ambiente em discussão. Rio de Janei-
ro: DP&A, 1999. p. 67-82. 

BRASIL. Decreto nº 96.999, de 20 de outubro de 1998. Cria a Reserva 
Biológica Santa Isabel. Presidência da República da Casa Civil. Brasí-
lia, DF, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1980-1989/D96999.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 

Decreto-lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação da Natureza. Presidência da Repú-
blica da Casa Civil. Brasília, DF, 2000. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 

DOISE, W. Les représentations sociales. In: GHIGLIONE, R.; BONNET, 
C.; RICHARD, J. F. Traité de psychologie cognitive. Paris: Dunod, 1990.

FARR, R. M. Representações sociais: a teoria e sua história. In: GUA-
RESCHI, P.; JOVCHELOVITCH, S. (Orgs.). Texto em representações 
sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. p. 31-59.

FLEURY, L. C. Cerrado para ser o quê? Representações sociais e con-
flitos ambientais em torno do Parque Nacional das Emas, Goiás. Dis-
sertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural). Programa de Pós-
-Graduação em Desenvolvimento Rural. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, 2008. 210 p. 

FRAZIER, J.G.  Community-Based Conservation. In: ECKERT, K.L.; 
BJORNDAL, K. A.; ABREU-GROBOIS, F. A; DONNELLY, M. (Orgs.). 
Research and Management Techniques for the Conservation of Sea 
Turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group, n. 4, 199. p. 25-28.

FREITAS, E. S. Representações sociais, meio ambiente e saúde: por 
uma educação ambiental de qualidade. O mundo da saúde. São Pau-
lo, v. 30, n. 4, out/ dez, 2006. p. 598-606.

IUCN. Red List of Threatened Species. Version 2014.3. International 
Union for Conservation of Nature. 2015. Disponível em: <http://www.
iucnredlist.org/>. Acesso em: 16 ago. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D96999.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D96999.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm


REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201624

JODELET, D. Representação social: um domínio em expansão. In: JODE-
LET, D. (Org.). As Representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

MARCOVALDI, G. G.; ALBUQUERQUE, J. C. B. Trabalhos de proteção 
a desova, avaliação quali-quantitativa e marcação nas praias de Pi-
rambu (SE), Forte (BA), Comboios (ES) e Ilha da Trindade – Relatorio 
Parcial de 17/01/83 a 19/01/83 – Projeto Tartaruga Marinha-IBDF. 
Relatório Técnico. 1983.

MARCOVALDI, M. A.; LAURENT, A. A six season study of marine turtle nes-
ting at Praia do Forte, Bahia, Brazil, with implications for conservation and 
management. Chelonian Conservation and Biology, n. 2, 1996. p. 55-59. 

MARCOVALDI, M. A.; MARCOVALDI, G.G. Marine turtles of Brazil: the 
history and structure of Project TAMAR-IBAMA. Biological Conserva-
tion, 1999. p. 35-41. 

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Proposta de Retificação e Atuali-
zação dos Limites da Reserva Biológica de Santa Isabel, no estado de 
Sergipe.  Relatório Técnico. 2010. 

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 444, de 17 de dezem-
bro de 2014. Reconhece as espécies da fauna brasileira ameaçadas de 
extinção. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
18 dez. 2014, Seção 1, p. 121-126 Disponível em: <http://www.icmbio.
gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avalia-
cao-do-risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_
DE_2014.pdf > Acesso em: 16 ago. 2014.

MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1978. 291 p.

MUSICK, J. A, LIMPUS, C. J. Habitat utilization and migration in juve-
nile sea turtles. In: LUTZ, P.L; MUSICK, J.A (Orgs.). The biology of sea 
turtles. Boca Raton, FL: CRC Press, 1997. p. 137-165.

POUGH, F. H.; HEISER, J. B.; McFARLAND, W. N. Quelônios. A vida dos 
Vertebrados. 2. ed. São Paulo: Atheneu Editora São Paulo, 1999. 798 p.

REIGOTA, M. Meio ambiente e representação social.  8. ed. São Paulo: 
Cortez, 2010. 93 p.

RUSCHEINSKY, A. Meio ambiente e percepção do real: os rumos da 
educação ambiental nas veias das ciências sociais. Revista eletrônica 
Mestr Educ Ambient, Rio Grande, v. 7, out/nov/dez, 2001. p. 26-44.

SÁ, C. P. Núcleo Central das Representações Sociais. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1996. 189 p.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201625

SÁ, C. P. A construção do objeto de pesquisa em representações so-
ciais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.

SANCHES, T. M. Tartarugas Marinhas. PROJETO TAMAR – IBAMA, 
1999. 42 p. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/meio/guias/sismica/refere/tartarugas.pdf> 
Acesso em: 17 ago. 2015.

SCHUCH, D. S.; OLIVEIRA, L.; PIVA, V. M.; CORDEIRO, M. H. V. O uso 
de instrumentos teórico metodológicos da Representação Social na 
pesquisa em educação ambiental. 2008. 

SILVA, L. M. A.; GOMES, E. T. A.; SANTOS, M. F. S. Diferentes olha-
res sobre a natureza: representação social como instrumento para 
educação ambiental. Estudos de Psicologia, Natal, v. 10, n. 1, 2005. p. 
41-51. Disponível em: < http://redalyc.org.www.redalyc.org/articulo.
oa?id=26110106> Acesso em: 17 ago. 2015.

SUASSUNA, D. Um olhar sobre políticas públicas: O Projeto TAMAR. 
Brasília: Theasaurus, 2007. 238 p.

TAMAR. Populações Começam a se Recuperar. Revista do TAMAR, 
ano 14, nº10, ISSN 1413/7682, 2009. 33 p.

TAMAR. Tartarugas Marinhas: banco de dados. 2015. Disponível em: < 
www.tamar.org.br > Acesso em: 17 ago.  2015.



26

POTENCIALIDADES DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CRÍTICA ANTE OS 
DETERMINANTES DA 

QUESTÃO AMBIENTAL NO 
CAPITALISMO

Francisco Vieira do Nascimento Neto1

RESUMO

O presente artigo visa analisar a temática do meio ambiente que 

tem na atualidade profundas inquietações. Para tal, buscou-se 

discutir categorias fundamentais que perpassam a problemáti-

ca, através de uma pesquisa bibliográfica numa perspectiva que 

fundamenta-se na teoria marxiana, quais sejam: a questão am-

biental e a educação ambiental crítica como uma de suas formas 

de enfrentamento. Nesse sentido, aborda aspectos da sociedade 

capitalista contemporânea e os desafios que se impõem à edu-

cação ambiental à luz dos pressupostos teórico-metodológicos 

do materialismo histórico-dialético como um importante ins-

trumento para a efetivação da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Questão Ambiental. Educação Ambiental 

Crítica. Materialismo Histórico-Dialético.
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INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, pensar a problemática que envolve o 

meio ambiente requer refletir sobre as consequências e os de-

terminantes que estão na gênese do mesmo. Refletir sobre tal, 

gera implicações advindas da forma como está estruturada nos-

sa sociedade e como a própria realiza sua dinâmica, no modo 

de produzir e se reproduzir. Para tal, foram colocadas categorias 

fundamentais que permeiam o exercício profissional do assis-

tente social e, consequentemente, a sua intervenção na reali-

dade social. Dentre essas categorias, foram discutidas a questão 

ambiental e a educação ambiental crítica como uma das formas 

de enfretamento para tal questão. De modo resumido, a questão 

ambiental ratifica o desgaste e iminência de finitude dos recur-

sos naturais em função da forma destrutiva do capitalismo utili-

zá-los para obter seu lucro.

Dessa forma, problematizamos, de início, os reais determinan-

tes que englobam a problemática ambiental, entendendo que 

o uso exacerbado dos recursos naturais tem em sua origem o 

modo como a sociedade está estruturada, na medida em que o 

uso desses recursos é visível no que toca ao uso industrial e indi-

vidual. Dentro da lógica do capital, abordaremos ainda a tensão 

entre Estado e mercado pela mediação da legislação ambiental, 

especialmente do licenciamento ambiental que permite a explo-

ração dos recursos naturais.

No segundo momento abordaremos a educação ambiental como 

forma de enfrentamento para tais implicações, num referencial 

teórico-metodológico crítico capaz de ir à essência dos determi-

nantes da chamada questão ambiental. A priori foram abordadas 

perspectivas de educação ambiental diferentes – a conservadora, 

de caráter hegemônico, e a crítica transformadora que tem seu 

cerne na emancipação humana – demonstrando, em nossas con-

clusões, o potencial desta última como ferramenta auxiliar na or-

ganização dos trabalhadores no sentido de ampliar a consciência 

crítica sobre a sociedade capitalista e a necessidade de sua supe-

ração. Nessa direção, esse artigo intenta contribuir para o debate 

acerca da problemática ambiental e a sua reflexão crítica referente 
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aos resultantes da questão ambiental, posto que se faça necessá-

ria à ampliação desse debate, buscando alternativas para o seu en-

frentamento com vistas à construção de um novo mundo possível.

A QUESTÃO AMBIETAL E SEUS DETERMINANTES

A questão ambiental2 é um importante tema a ser apropriado pelo 

Serviço Social por se tratar do resultado destrutivo da forma de 

produção capitalista. Podemos analisar que as bases da questão 

ambiental remontam às raízes da “questão social” (objeto de inter-

venção do assistente social em suas variadas expressões): a produ-

ção é cada vez mais social enquanto a apropriação dos seus frutos 

mantém-se crescentemente privada, concentrada por uma parte 

da sociedade. Essa mesma lógica perpassa o uso dos recursos am-

bientais na qual a apropriação é venal e direcionada a pequenos 

segmentos e os custos dos impactos ambientais ocasionados pelo 

uso desordenado de tais recursos são sentidos de forma desigual 

entre as classes ricas e as empobrecidas, devido aos seus diferen-

ciados níveis de riqueza, educação e organização política. 

Os problemas ambientais, que constituem a chamada questão 

ambiental, têm como características consistirem em fenôme-

nos que aparecem em escala global: alterações climáticas; risco 

de extinção de diversos recursos não renováveis; a devastação de 

ecossistemas vegetais, e a produção em grande escala de lixo de 

diversas naturezas. Esses problemas enquanto consequências da 

devastação do meio ambiente, nos revelam uma disparidade en-

tre a necessidade de auto reprodução do modo de produção capi-

talista e a capacidade do planeta em munir essas condições para 

sua realização. A forma avassaladora segundo a qual estão sendo 

usados os recursos naturais vem se tornando a questão ambiental 

cada vez mais um alarme inquietante para a humanidade, pois:

2  “[...] termo aqui utilizado para referir-mo-nos ao conjunto das manifestações da 

destrutividade da natureza – cujas raízes encontram-se no desenvolvimento das 

relações de propriedade – e seus desdobramentos sócio políticos, para os quais a ação 

dos movimentos ambientalistas tiveram importância fulcral” (SILVA, 2008, p. 64-65).
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Esta se revela e se acentua na medida em que é reiterada a anar-

quia da produção, a subordinação do valor de uso ao valor de 

troca das mercadorias, de tal sorte que a destrutividade da na-

tureza traz implicações para toda a vida planetária em propor-

ção tal que escapa ao controle do próprio capital, impondo-se 

como uma questão que exige mecanismos de controle para que 

as condições materiais e simbólicas de sua reprodução sejam as-

seguradas (SILVA, 2013, p. 22 - grifos da autora).

As análises e interpretações da degradação dos recursos naturais 

não se reduzem como querem os preservacionistas, a uma sim-

ples questão de “conservação do mundo natural” (RODRIGUES 

e SOUZA, 2012). Que tem enquanto componente de êxito o dis-

curso do desenvolvimento sustentável – que em nossas análises 

é uma categoria interligada a questão ambiental, mas distintas, 

e a qual não nos cabe no momento aprofundar, mas que é im-

portante mencionar para problematizar a temática em questão. 

A mesma consiste em apontar fatores tecnológicos ou compor-

tamentais como determinantes da problemática ambiental, daí 

que a redução do consumo dos descartáveis ou ainda as ações 

de reciclagem do lixo, parecem ser as respostas mais significa-

tivas que a sociedade tem defendido para a questão ambiental. 

Porém, consideramos que estas são insuficientes, na medida em 

que apenas corrigem defeitos sem alterar os reais determinantes 

da reprodução dos problemas. A ausência de questionamentos 

frente aos determinantes da questão ambiental nos faz cair na 

lógica do próprio capital o qual, em uma perspectiva neoliberal, 

subordina o coletivo ao individual, afirmando ilusoriamente que 

a simples mudança de comportamentos individuais resultará na 

superação dessa questão. Dessa forma, Silva (2013, p. 21) salienta 

que “as estratégias de enfrentamento à questão ambiental en-

contram-se tensionadas por um conjunto de variáveis de ordem 

econômica e política”, ou seja, de um lado o mercado tem que 

se autorregular “abrindo as portas” para o capital se efetivar con-

quistando o lucro e, por outro lado, requer a intervenção do Es-

tado na regulação do meio ambiente, através da gestão ambien-
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tal pública3. Ressalta-se “[...] nestes termos, o papel destinado ao 

Estado seja no controle ou legitimação dos interesses privados, 

seja para assegurar direitos por meio de políticas públicas de ca-

ráter universalista” (idem, p. 32).

Podemos assim entender, os mecanismos de combate ou miti-

gação dos diversos impactos ambientais ocasionados pelo fun-

cionamento e desenvolvimento do modo de produção capitalista 

vigente – a exemplo do licenciamento ambiental4 e da educação 

ambiental –  inscritos num conjunto de legislações que fazem 

parte dos mecanismos de gestão ambiental do Estado brasilei-

ro. Nos programas e projetos5 exigidos pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

que visam amenizar os impactos na dinâmica socioambiental, 

a educação ambiental é um elemento singular. Uma educação 

3  “Neste sentido, faz-se premente reafirmar a importância da Gestão Ambiental 

Pública e seu papel estruturante das relações sociedade-natureza. Longe de 

representar o gerenciamento técnico de um conjunto de instrumentos jurídico-

formais quase sempre destinados a ‘dificultar o progresso’, como acusam seus 

opositores, a gestão pública do meio ambiente constitui (ou deveria constituir) 

tarefa de primeira grandeza do Estado Brasileiro” (SILVA, 2013, p. 32).

4  “O licenciamento ambiental é uma atribuição exclusiva do Estado e um 

instrumento de gestão ambiental, por meio do qual os órgãos ambientais 

autorizam a instalação e operacionalização de grandes empreendimentos 

econômicos (mineração, siderurgias, indústrias de celulose etc.) ou de 

infraestrutura (estradas, portos, hidrelétricas, entre outros)” (SERRÃO, 2009, s/p).

5  Como, por exemplo, a experiência do Programa de Educação Ambiental 

com Comunidades Costeiras (PEAC), um dos programas que tem obtido 

êxito no Brasil. Este, realizado pela equipe técnica do Projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento Social (PPDS), executado pelo departamento de Serviço Social 

desde 2009 até os dias atuais, através do convênio estabelecido entre Petrobras 

e Universidade Federal de Sergipe (UFS). “[...] enquanto condicionante de licença 

ambiental, o PEAC desenvolve projetos na perspectiva da educação ambiental 

crítica, a fim de demonstrar a importância da educação ambiental na organização 

e fortalecimento político dos atores sociais diretamente atingidos pela exploração 

de petróleo e gás. Objetivamente corrobora para a formação ampliada desses 

sujeitos, possibilitando aos mesmos uma intervenção qualificada na gestão 

ambiental pública e no acesso a outras políticas” (RIBEIRO et al., 2013, s/p). 
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ambiental que se proponha a decifrar as bases concretas da ques-

tão ambiental, as formas desiguais de apropriação dos recursos 

naturais e suas consequências na reprodução das desigualdades 

sociais, sendo capaz de desafiar os interesses hegemônicos de 

reprodução do capital. 

É notória a importância da educação ambiental no processo de 

gestão ambiental, quanto ao seu valor estratégico para a sociali-

zação de informações e conhecimentos, a autonomia dos grupos 

sociais, a participação popular e a democratização das decisões. 

É nesse sentido que a educação ambiental no licenciamento está 

envolvida – não a reduzindo a gestão dos conflitos ocasionados 

por um empreendimento e a capacidade pública de participa-

ção em licenciamentos, mas essa “[...] atua fundamentalmente 

na gestão de conflitos de uso e distributivos ocasionados por 

um empreendimento” (LOUREIRO, 2010, p. 14), enquanto medi-

da mitigadora obrigatória. Objetivando nesse escopo e enquan-

to condicionante de licença torna-se um meio imprescindível 

de participação e controle social em cada empreendimento li-

cenciado, o que exige práticas de educação ambiental capazes 

de gerar a autonomia dos sujeitos impactados por o mesmo, de 

modo a intervir nas decisões sobre a transformação das condi-

ções socioambientais da realidade em que vivem. 

As contradições que o padrão societário nos co-

locam são agudas e, ao mesmo tempo em que 

conseguimos avançar na consolidação de espaços 

de participação e no controle social de políticas 

ambientais e educacionais, reproduzimos relações de 

preconceito, expropriação e dominação, ocasionando 

desesperança e o aguçamento da miséria e da destrui-

ção ambiental (LOUREIRO, 2010, p. 31).

Concomitantemente a maturação teórica e metodológica na 

educação ambiental, as dúvidas sobre o que fazer e como fazer 

diante dos desmesurados problemas cotidianos se avolumam. 

Estar ciente dessa realidade significa estimular reflexões acerca 

dos desafios que se impõe a construção do conhecimento críti-

co da mesma, no espaço contraditório da sociedade do capital.  
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FORMAS DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO 
AMBIENTAL: POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 
CARÁTER CRÍTICO TRANSFORMADOR

É preocupante o caráter da educação ambiental acerca da sua 

prática e de seus pressupostos no que se refere à não distinção, 

por parte daqueles que buscam utilizar a ferramenta ambiental 

na educação, dos fundamentos e finalidades dessa educação 

ambiental a depender da sua orientação teórico-metodológica. 

Não discutir teoricamente e não apreender os distintos proje-

tos para o modo de organização da sociedade, é não ter base para 

consolidar uma educação ambiental que se distinga da educação 

conservadora6, que prega relações hierarquizadas de poder e reso-

lução dos problemas ambientais por meio da simples mudança de 

atitudes individuais, e não questiona esses problemas oriundos da 

ordem societária vigente. Como nos sinaliza Loureiro (2009, p. 23):

[...] educar sem clareza do lugar ocupado pelo edu-

cador na sociedade, de sua responsabilidade social, e 

sem a devida problematização da realidade, é se aco-

modar na posição conservadora de produtor e trans-

missor de conhecimentos e de valores vistos como 

ecologicamente corretos, sem o entendimento preci-

so de que estes são mediados social e culturalmente.

Banalizamos o debate ambiental quando incorporamos modelos 

prévios e idealizados da realidade, no sentido de que enxergamos 

as mudanças sociais numa visão desconsiderada de contextuali-

zação, ou seja, não podemos tratar as mudanças sociais superfi-

cialmente, sem considerar o movimento real da sua história. Afi-

nal, é preciso entender a relação homem-natureza a partir da sua 

dimensão histórica, e perceber que é quando o homem começa 

6  Educação essa nos moldes do que Paulo Freire chamava de “educação 

bancária”, uma educação reprodutora da sociedade capitalista, apenas 

tendo o educador como transmissor do conhecimento, capaz de moldar 

o conhecimento do educando com suas ideologias e ajustá-lo a condutas 

meramente mecânicas.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201633

a produzir mais do que necessita para sobreviver (produção ex-

cedente), que começam os primeiros passos para a degradação 

ambiental. Sabemos, por exemplo, que o consumo de recursos 

naturais pela indústria tem sido muito mais impactante para o 

meio ambiente do que o que se processa individualmente. É pre-

ciso entender que isso se dá dentro de um modo de produção 

determinado, de acesso e uso desigual dos recursos naturais.

Numa perspectiva histórica e crítica, a educação ambiental tem 

como atribuição fazer com que as visões sobre os problemas 

ambientais decorridos da degradação ambiental feita pelo ho-

mem, sejam discutidas, compreendidas e problematizadas em 

sua totalidade, atrelada às complexas relações sociais advindas 

dessa sociabilidade. 

E tal posicionamento pressupõe o método dialético 

histórico, que permite a apreensão do movimento 

da vida transformando as relações existentes sem re-

cair em generalizações atemporais e em modelos de 

mundo que diluem a complexa dialética natural/so-

cial (LOUREIRO, 2009, p.39).

Possibilita, dessa forma, negar a imposição de um “saber” asso-

ciado à educação conservadora, na qual imperam “mudanças 

comportamentais sem, no entanto, atingir as bases da destruti-

vidade e suas determinações sociais” (SILVA, 2013, p. 20).

No início dos debates de ordem política sobre a questão ambien-

tal, quando se tem início os grandes eventos na área (década de 

1970) falar em ambiente era falar da preservação dos recursos 

naturais, e ações voltadas para a resolução de problemas iden-

tificados de imediato, algo que impedia o desenvolvimento do 

país. A educação ambiental se inseriu nesse contexto, para pre-

servar o meio ambiente, com ações comportamentalistas e tec-

nicistas, voltadas para a resolução desses problemas. 

Cabe aqui ressaltar que o tratamento dado à Educação Ambien-

tal nas conferências, eventos, documentos que expressavam uma 

posição para com o debate ambiental na década de 1970 a 1980, 

foi completamente favorável para descontextualizar a sua práti-

ca, negando o poder educativo, reflexivo e reduzindo esta prática 
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apenas à resolução de problemas “superficiais” do meio ambien-

te. Definindo a “questão ambiental” e a degradação dos recursos 

naturais como responsabilidade só do homem, estas orientações 

despolitizam a categoria “ambiente” ao reduzi-la ao ensino da 

ecologia, como forma de acabar com os problemas a ela relativos.

É evidente ao longo da nossa história que o debate ambiental 

precisa ser contextualizado como parte do quadro de profunda 

desigualdade e exclusão, de ordem estrutural, atrelados ao ca-

pitalismo e, consequentemente, à subordinação do Estado aos 

interesses do capital, ocasionando a baixa participação política 

do cidadão nas questões referentes ao ambiente.

A Educação Ambiental transformadora é aquela que 

possui um conteúdo emancipatório, em que a dialé-

tica entre forma e conteúdo se realiza de tal maneira 

que as alterações da atividade humana, vinculadas ao 

fazer educativo, impliquem mudanças individuais e 

coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 

econômicas e culturais (LOUREIRO, 2009, p.89).

Ora, falar em educação ambiental transformadora é afirmar a 

educação enquanto categoria de transformação, capaz de cons-

truir novos patamares societários e civilizatórios diferentes dos 

atuais. É importante colocar que é a orientação teórico-metodo-

lógica7 que fundamenta a educação ambiental crítica, que nos 

7  A teoria defendida é a de Marx que, por sua vez, não nos deixou um 

método pronto para poder ser aplicado, mas alcança os fundamentos da 

sociedade burguesa, seu objeto de estudo. Marx nos possibilita a compreensão 

da essência dos fenômenos sócio-históricos a partir do esclarecimento do 

homem como ser social, fundado pelo trabalho. Essa categoria se gesta a 

partir do desenvolvimento de capacidades humanas para responder às suas 

necessidades, processo que leva à transformação da natureza, transformando, 

consequentemente, a realidade objetiva, a si mesmo e ao outro. O ser social, 

deste modo, passa a ser “[...] dialeticamente modificado em um movimento 

de concretização da nossa natureza específica, sendo essa dinâmica o que 

estabelece a unidade sociedade/natureza; natureza/cultura; ser social/ser 

biológico [...]” (LOUREIRO, 2009, p.99). O problema ambiental tratado aqui, não 

é, portanto, oriundo da ação do homem, mas sim causado pelo modo como 
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da à base para possibilitar uma linguagem e a construção de prá-

ticas capazes de romper com a educação ambiental conserva-

dora; nos dá a base para não reproduzir o modo mecanicista e 

comportamentalista através do qual são tratados os problemas 

ambientais pela mesma.

Evidenciamos que a educação ambiental crítica se propõe a 

divulgar informações e fazer reflexões críticas junto aos sujei-

tos ambientalmente impactados. Se propõe a enfatizar o modo 

como o poder é hierarquizado no capitalismo e demonstrar essa 

contradição existente entre o uso dos recursos naturais para ne-

cessidades básicas, e esse mesmo uso apropriado privadamente 

pela lógica de produção do lucro do sistema capitalista.

Compreendemos, desta maneira, a educação ambiental no senti-

do de um instrumento capaz de transformar socialmente, o modo 

como deve ser enfrentada a questão ambiental, associando-o à 

necessária superação de qualquer forma de denominação capi-

talista. Esta educação ambiental embasa-se, para tal, no diálogo 

crítico com a tradição dialética, perspectiva esta que nos per-

mite atrelá-la a um debate emancipatório para com os sujeitos. 

Emancipatório no sentido de pensar consciente, de refletir sobre 

as condições de vida da realidade objetiva, em que o sujeito se 

perceba enquanto um sujeito político crítico, capaz de intervir na 

relação homem-natureza, entendendo que essa relação foi com-

pletamente alterada com o modo de produzir no capitalismo.

É sob essas perspectivas que estabelecemos uma educação am-

biental capaz de superar as orientações “bancárias” postas pela 

educação conservadora, “procurando fazer com que os social e 

economicamente excluídos vivam melhor sem problematizar 

a realidade [...]” (LOUREIRO, 2009, p.26). Assim, transformando 

as relações sociais existentes, com uma educação fundamen-

talmente política, formativa e emancipatória, os sujeitos serão 

mais livres para fazer escolhas, com a possibilidade de criar os 

caminhos que, de forma valorativa, avaliamos ser os melhores 

para a vida social e planetária. 

a sociedade estrutura a realização desta atividade fundante, (o trabalho) que 

vem historicamente sendo alienado de sua função emancipatória e voltado à 

produção de mercadorias, especialmente no interior do capitalismo.
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CONCLUSÃO

Refletir esses princípios à luz dos pressupostos teórico-meto-

dológicos que perpassam a educação ambiental crítica implica 

pensar que esta é uma prática que contribui para a efetivação 

da cidadania, dos direitos civis e sociais na perspectiva da ges-

tão dos usos dos recursos ambientais e da interação dos sujeitos 

sociais na construção da realidade social e econômica em que 

estão inseridos, na medida em que é um poderoso instrumento 

que permite o acesso ao conhecimento; direito a formas de or-

ganização de pessoas etc.

Tal fato aponta para a realidade de que “[...] não é o ambiente na-

tural que se encontra em crise, mas o sistema do capital, o qual 

faz recair sobre os trabalhadores e sobre a própria natureza as 

mazelas de sua dinâmica crescente predatória” (SILVA, 2008, p. 

64). Ao se propor crítica e emancipatória a educação ambiental 

implica em um elemento de fortalecimento da organização da 

classe trabalhadora num contexto de fragilização dos movimen-

tos sociais ocasionado pela ofensiva neoliberal.

Se é verdade que “[...] só a superação do capital poderá lançar as 

bases para a superação da crise ambiental” (idem), entendemos 

que somente uma educação ambiental emancipatória, que ques-

tione a raiz fundante dos problemas ambientais derivados dessa 

sociabilidade, é capaz de instrumentalizar os sujeitos como su-

jeitos de ação política, capazes de intervir na escolha de como 

viverão em sociedade nessa relação com a natureza.
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RESUMO

O artigo apresenta reflexão baseada em referencial bibliográfi-

co acerca do papel das mulheres servidoras públicas do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe no tocante 

ao fomento do consumo sustentável, consonante à prática da 

educação ambiental. A perspectiva legal que estende o exercício 

profissional integrando-o a vida particular de cada servidor pú-

1 Doutora em Desenvolvimento e meio ambiente, Administradora 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe, IFS. E-mail: 

hosanalilas393@yahoo.com.br.

2 Professora Doutora  Universidade Federal de Sergipe, Coordenadora 

do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

PRODEMA-UFS. E-mail: marjonaso@gmail.com. 

mailto:hosanalilas393@yahoo.com.br
mailto:marjonaso@gmail.com


REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201639

blico, bem como os fatos e atos do dia a dia em sua vida privada 

considerados parte do seu “bom conceito na vida funcional” são 

exemplos da subordinação extra locus de trabalho. Estas dimen-

sões relacionam a motivação do “querer” e do “dever” que trans-

cendem os papéis sociais atribuídos à mulher e as construções 

de gênero, e seguem em vias da suposta neutralidade e impes-

soalidade preconizada nos atos públicos administrativos. Deve-se 

destacar no entanto que o respeito à diversidade e subjetividade 

podem colaborar com o fomento a ações de educação ambiental 

não como uma obrigação, mas advinda de processos de reflexão 

e sensibilização. É mediante o respeito a esta subjetividade que os 

processos de empoderamento inserem os sujeitos como impor-

tantes agentes dentro e fora da instituição em que trabalham.

PALAVRAS-CHAVE: Servidoras públicas. Consumo. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO 

Este artigo baseia-se em uma abordagem teórico-bibliográfica cuja 

reflexão surgiu como tema transversal nos estudos de doutorado 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universi-

dade Federal de Sergipe, cujo foco versou sobre questões relativas 

ao consumo sustentável na perspectiva das mulheres no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS).

Apresenta alguns documentos e referenciais que inserem as 

mulheres, servidoras públicas, em uma perspectiva de subordi-

nação aos códigos de ética e programas de educação ambiental, 

ao passo que também acenam para um maior diálogo acerca do 

valor da subjetividade nas organizações e respeito à diversidade.

A ampliação do debate sobre as problemáticas ambientais ca-

minhou juntamente com a luta de grupos sociais em prol da va-

lorização de direitos, a exemplo dos esforços de mulheres que 

vislumbraram a latente necessidade de construção de novos dis-

cursos e espaços de ação que pudessem representar a luta por 

direitos na esfera pública e valorização da mulher como cidadã. 
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Através da nova cultura do trabalho, as mulheres  ex-

primem a vontade de conquistar uma identidade pro-

fissional por direito próprio e mais abrangente, o de-

sejo de serem reconhecidas a partir daquilo que fazem 

e já não do que são ‘por natureza’, enquanto mulheres. 

O ciclo do pós-dona-de-casa fez entrar o feminino no 

universo concorrencional e meritocrático tradicio-

nalmente masculino (LIPOVETSKY, 1997, p.219).

Para Leff “[...] se o conhecimento do mundo aparece como uma 

construção masculina, seria necessária uma desconstrução fe-

minista” (2006, p. 329). Torna-se mais clara a observação dos 

desafios a superar de modo que as ações voltadas à sustentabi-

lidade possam ser convergentes e coerentes com as realidades 

das comunidades uma vez que não existe uma crise ambiental 

única, como realça Portilho:

As diversas formas de percepção e definição da questão 

ambiental vêm se alterando em função do próprio apro-

fundamento do debate, da agudização dos problemas, 

do desenvolvimento de novos estudos científicos e da 

participação de novos atores que trazem novas questões 

e interesses para o debate (PORTILHO, 2005, p.24).

Em países democráticos como o Brasil, a participação e o poder 

de escolha são proclamados como alguns dos principais meios de 

ação do cidadão perante as problemáticas, contudo, por vezes o (a) 

próprio (a) cidadão (a) desconhece qual o seu real papel nestas dinâ-

micas, o que ocorre também nas esferas relacionadas ao consumo. 

Observa-se que cada vez mais a mulher é valorizada pela sua con-

dição de consumidora, isto é, pelo seu poder de decisão e aquisição.

Com a ampliação dos meios de comunicação, dos produtos mi-

diáticos e das novas configurações relacionadas à produção e 

comercialização de produtos e serviços ao redor do mundo foi 

possível delinear novos processos de globalização, nos quais a 

relação local-global apresenta-se cada vez mais complexa. 

Desta forma, a exemplo do Governo Federal Brasileiro, as ques-

tões ambientais relacionadas ao consumo ganharam espaço 
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também nas políticas públicas, a exemplo da Agenda A3P e da 

Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade.

A sustentabilidade estaria pautada no esforço de promover a har-

mônica convivência entre as dinâmicas dos sistemas naturais 

com os demais sistemas criados pelo homem, isto é, estabelecer 

convergência entre os limites dos ecossistemas e as necessidades 

presentes e das futuras gerações, não apenas dos seres humanos, 

mas também de todos os seres. Neste bojo, o consumo sustentável 

atrelado a outras ações e práticas de educação ambiental poderia 

preconizar o respeito aos aspectos socioambientais, com vistas a 

suprir as necessidades presentes e das futuras gerações.

Diante do exposto pode-se notar o quão conflituosa é a relação 

entre a mulher, o consumo e o desafio da sustentabilidade con-

siderando ainda seu papel nas instituições públicas.

DESAFIOS DAS SERVIDORAS PÚBLICAS, ENTRE O 
QUERER E O DEVER

Escrever sobre a presença das mulheres em uma Instituição Públi-

ca Federal não é tarefa fácil, considerando o entendimento de que 

as pessoas “[...]  constituem o princípio essencial de suas dinâmica, 

conferem vitalidade às atividades e processos, inovam, criam, re-

criam contextos e situações [...]” (VERGARA, DAVEL, et al.  2009, p.31).   

Desta forma foi necessário abordar aspectos relativos em dimen-

sões inter-relacionadas:

• Sujeito-mulher (considerando gênero, sexo- construção da 

subjetividade e identidade- mãe, esposa, amante, cuidadora);

• Cidadã (de acordo com direitos estabelecidos na Constitui-

ção Federal e Legislação de proteção à mulher);

• Profissional (formação profissional- disposição dos códigos 

de ética);

• Servidora pública (ente investido em cargo público regido 

pela legislação pertinente);

• Consumidora (de acordo com direitos estabelecidos no CDC);
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Estas dimensões relacionam a motivação do “querer” e do “de-

ver” que transcendem os papéis sociais atribuídos à mulher e as 

construções de gênero. Seguem em vias da suposta neutralidade 

e impessoalidade preconizada nos atos públicos administrativos. 

Gênero é a manifestação primeira das relações de poder 

tanto nos conjuntos organizados quanto na sociedade. 

De fato o gênero age como modalidade de estruturação 

do conjunto de relações sociais por meio é de múltiplos 

repertórios. Entenda-se por repertório de gênero a for-

ma relacional que toma a expressão da masculinidade 

ou da feminilidade e que, por meio da energia emo-

cional que comporta, estrutura as relações sociais que 

os agentes dinamizam cotidianamente. (ROULEAU, In. 

VERGARA, DAVEL, et al.  2009, p.230).

Segundo informações da Escola Nacional de Administração Públi-

ca (ENAP), o Brasil no ano de 2013 contou com cerca de 241.635 mil 

mulheres no Serviço Público Civil Executivo Federal. Os servidores 

públicos são indivíduos que após prestarem concurso público de 

provas ou provas e títulos ou forem indicados (no caso dos cargos 

comissionados) podem prestar serviços às autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades mistas. Os agentes públicos são os 

entes políticos, os servidores públicos e colaboradores.

Destaca-se que foi na década de 1990 que o termo “funcionário 

público” foi substituído pelo termo “servidor público” mediante da 

Lei n. 8.112 que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

da União. Os (as) servidores (as) ocupam cargos na administração 

direta, autarquias e fundações públicas federais,  nas quais a esta-

bilidade representa um dos principais atrativos das carreiras. 

Neste contexto os empregados públicos participam de regime di-

ferenciado, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e ocupam cargos em empresas públicas e sociedades de eco-

nomia mista. Deve-se lembrar que participam também dos qua-

dros de organizações de serviço público os servidores temporários 

e particulares (mediante convocação, nomeação e designação). 
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Mesmo quando estão investidas em cargos públicos, pessoas 

são detentoras de subjetividade, identidade, valores e desejos 

pessoais, embora as legislações pertinentes estabeleçam a im-

pessoalidade dos atos dentre outros requisitos.  

Sobre estes aspectos não se deve esquecer a importância das 

construções de gênero e subjetividade dos sujeitos nas organi-

zações considerando que horizontes de mudanças não são efe-

tivados apenas pelo dever em cumprir normativas, mas perpassa 

pelo crivo reflexivo do sujeito que pode ser motivado ou não para 

ação (dentro ou fora da instituição em que trabalha), a exemplo 

das ações em prol do meio ambiente em que:

Se faz necessário considerar a dimensão subjetiva no 

campo da administração é, então, restituir ao sujeito 

todo o seu espaço, sem o qual não existiria ator verda-

deiro. Querer que todo mundo seja ator em seu meio 

de trabalho é querer que cada um mobilize  sua sub-

jetividade e que todos possam expressar-se sobre  sua 

experiência de trabalho cotidiana. Se não existe ator  

autêntico sem a mobilização  plena e integral do sujeito 

que o habita, a questão da subjetividade remete á cons-

trução  de espaços de expressão que podem consagrar  

à palavra  livre todo o seu lugar. Isso  porque não existe 

subjetividade sem a expressão de si. As organizações  

nas quais  vivemos permitem tal expressão? (CHAN-

LAT, J.F. in VERGARA, DAVEL, et al.  2009, p.20).

Deve-se destacar no entanto que o respeito à diversidade e subjetivi-

dade podem colaborar com o fomento a ações de educação ambien-

tal não como uma obrigação, mas advinda de processos de reflexão 

e sensibilização. É mediante o respeito a esta subjetividade que os 

processos de empoderamento inserem os sujeitos como importan-

tes agentes dentro e fora da instituição em que trabalham e que:

[...] quer queiramos, quer não, ela está presente em to-
das as decisões e práticas funcionais. Está presente em 
nosso pensamento, em nossa fala. Está presente nos 
serviços que prestamos e nos bens que produzimos [e 
consumimos]. Se assim é, melhor faremos se tentarmos 
compreendê-la para com ela adequadamente lidar. Não 
lhe parece? (VERGARA, DAVEL, et al.   2009, p.23).  
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A valorização da subjetividade pode colaborar positivamente 

nos processos nos quais as práticas de educação ambiental po-

dem ser desenvolvidas, visto que: 

Sendo assim, acreditamos alcançar com essa proposta 

é que pelo desvelamento das relações de poder, dos 

mecanismos ideológicos estruturantes da realidade, 

se instrumentalize para uma inserção política no pro-

cesso de transformação da realidade socioambiental. 

Nesse processo pedagógico se estará promovendo 

a formação da cidadania, na expectativa do exercí-

cio de um movimento coletivo conjunto, gerador de 

mobilização (ação em movimento) para a construção 

de uma nova sociedade ambientalmente sustentável. 

(GUIMARÃES In.; LAYRARGUES 2004, p.33). 

As ações ligadas à preocupação com o meio ambiente  estariam 

circunscritas em esferas do dever profissional ou deveriam ser 

fomentadas considerando também o “querer” e os ensejos indi-

viduais do servidor, o que poderia conferir efetividade de ações 

dentro e fora das instituições.  

Mas é prudente à atenção quanto a chamada pressão a “sensibili-

zação”, considerada como “exercício” apreendido nos processos 

de adequação e subordinação à lei, a hierarquia e principalmen-

te as relações pessoais e hierárquicas já estabelecidas (por vezes 

cristalizadas) que concerne ao dever-agir público, pode muitas 

vezes “abafar” a subjetividade, a criatividade, os laços identitários 

e culturais, em processos de “homogeneização” nos quais os (as) 

próprios (as) servidores (a) podem ser agentes, afastando-se cada 

vez mais das conexões harmônicas com o meio ambiente. Ro-

driguez e Silva indicam que:

É importante determinar os critérios de comportamento 

das pessoas com relação ao ambiente, que fundamen-

talmente têm um caráter subjetivo. Permite-se, assim 

avaliar a qualidade de vida e a qualidade dos sistemas 

antropo-ecológicos. Entre esses critérios, merecem ser 

mencionados: a reação de reposta na percepção dos 
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meios e, mais que tudo, os estímulos e as formas de 

adaptações e, em particular, a percepção do espaço e das 

relações espaciais (RODRIGUEZ; SILVA, 2010, p.118).

Os processos de assimilação dos recursos naturais, de 

transformação e modificação dos elementos naturais 

para formar objetos  de trabalho e a entrada dos produtos 

de trabalho já transformados no meio ambiente são re-

gulados e dirigidos pela Sociedade, pelos agentes e atores 

sociais e econômicos (RODRIGUEZ; SILVA, 2010, p.123).

A perspectiva legal que estende o exercício profissional  inte-

grando -o à  vida particular de cada servidor público, bem como  

os fatos e atos  do dia a dia em sua vida privada considerados 

parte do seu “bom conceito na vida funcional” são exemplos 

desta subordinação extra locus de trabalho. 

Percebe-se nas Regras Deontológicas Código de Ética Profissio-

nal do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 

n. 1.171, de 22 de Junho de 1994) a conduta do servidor no exercí-

cio de suas atribuições é extensão de sua vida particular, a saber:

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciên-

cia dos princípios morais são primados maiores que 

devem nortear o servidor público, seja no exercício do 

cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício 

da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, com-

portamentos e atitudes serão direcionados para a pre-

servação da honra e da tradição dos serviços públicos.

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o 

elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 

decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o in-

justo, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e 

o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e 

o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, 

caput, e § 4°, da Constituição Federal.

III - A moralidade da Administração Pública não se 

limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 

acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem co-

mum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na 

conduta do servidor público, é que poderá consolidar 

a moralidade do ato administrativo.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 1.171-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 1.171-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37§4
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IV- A remuneração do servidor público é custeada pe-

los tributos pagos direta ou indiretamente por todos, 

até por ele próprio, e por isso se exige, como contra-

partida, que a moralidade administrativa se integre no 

Direito, como elemento indissociável de sua aplicação 

e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência, 

em fator de legalidade.

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público pe-

rante a comunidade deve ser entendido como acrés-

cimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 

integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 

ser considerado como seu maior patrimônio.

VI - A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular 

de cada servidor público. Assim, os fatos e atos veri-

ficados na conduta do dia a dia em sua vida privada 

poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na 

vida funcional. (BRASIL, Decreto n. 1.171, de 22 DE Ju-

nho de 1994 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de-

creto/D1171.htm. Acesso em: 16 set.2014)

Este contexto é importante para as reflexões sobre práticas sus-

tentáveis na Administração Pública porque insere o (a) servidor 

(a) público (a) em perspectivas que transcendem o exercício de 

suas atribuições nas instituições e ensejam o querer e o dever 

ético no dia a dia dos sujeitos como sugere a figura 01:

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 1.171-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 1.171-1994?OpenDocument
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Bergue (2005, p. 69) sinaliza  também a  possibilidade de diver-

gência entre o informal e o formal chamando-se este de “incon-

sistência burocrática” na qual o indivíduo apresenta dissonân-

cias entre o “comportamento formal e a conduta real” o que para 

o objeto de estudo desta pesquisa significa que o indivíduo pode 

ser motivado a agir como um multiplicador de ações sustentá-

veis em determinado ambiente por imposição do dever, mas na 

realidade não estar sensibilizado a cerca dos benefícios de sua 

ação, vindo  a abandoná-la assim que tiver oportunidade, como 

uma obrigação que o aborrece.

Assim, torna-se necessário valorizar contextos ambivalentes que 

podem combinar “[...] exterioridade e objetividade com as sutile-

zas e sensibilidades subjetivas, para serem capazes de lidar com 

os aspectos relacionais e intrínsecos à natureza humana no âm-

bito do trabalho e da subjetividade organizacional” (VERGARA, 

DAVEL, et al.  2009, p.33), considerando que segundo os autores 

supracitados (ibidem, et al.  2009, p.33)  é importante perceber 

que cada sujeito na instituição:

a) Tem seu espaço interior, que ele (a) percebe como 

completamente seu;

b) Que esse espaço relaciona-se com a exterioridade;

c) Que ele é historicamente construído;

d) Que é decisivo nas escolhas das pessoas durante sua vida;

e) Que acaba por provocar mudanças no entorno.

As figuras 02 e 04 apresentam alguns exemplos nos quais as mu-

lheres personalizam seus locus de trabalho ressignificando os 

espaços, colaborando de forma a multiplicar ações cotidianas de 

educação ambiental com suas próprias práticas.

É no poder de mudar positivamente as ações e os espaços que 

programas como A3P dentre outros, insere os servidores no pro-

cesso em prol da sustentabilidade ligada às práticas do trabalho 

tanto buscando captar o conhecimento trazido pela vivência do 
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servidor (a) quanto o conhecimento construído nos processos e 

ações dos projetos e programas.

Percebe-se que a construção da identidade profissional atrelada 

às vivências pessoais e o contexto de trabalho no Serviço Público 

Federal indicam dimensões diferenciadas de ação.

O contexto profissional é um espaço privilegiado de 
observação e análise de relações sociais, com práticas e 
normas quotidianas específicas que exigem ao indiví-
duo a entrada em, pelo menos,  dois mundos: o mundo 
formal organizacional e o mundo informal organiza-
cional. O primeiro dos dois mundos é constituído por 
todos os elementos burocráticos, hierarquizados, for-
malmente instituídos que lhe exigem um saber técnico 
específico que se coadune com a função que irá exe-
cutar. O segundo mundo é constituído pelo indizível, 
traduzido nas relações sociais e nos vários grupos que 
pertencem á organização e ao grupo profissional em 
que o sujeito se encontra inserido. Este duplo movi-
mento que passa simultaneamente do individual para 
o coletivo e do coletivo para o individual (negociação e 
estratégias de identificação profissional) permite a di-
ferenciação face o outro e a consolidação ou ruptura 
com a auto-representação do sujeito (vivências pes-
soais, sociais e profissionais) e com as características 
que ele identifica como representativas do grupo pro-

fissional a que pertence (SANTOS, 2011, p. 72).

Nota-se assim, a tênue inter-relação entre o sujeito que influên-

cia os processos da organização e o processo contrário do qual a 

organização é capaz de influenciar o “querer” e aludir ao “dever” 

dos sujeitos por meios de normativas e regulamentos a exemplo 

do Código de Ética do Serviço Público:

VI - A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida particular 
de cada servidor público. Assim, os fatos e atos veri-
ficados na conduta do dia a dia em sua vida privada 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na 
vida funcional. (BRASIL, Decreto n. 1.171, de 22 de Ju-
nho de 1994. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

decreto/D1171.htm. Acesso em: 16 set.2014)

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 1.171-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 1.171-1994?OpenDocument
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Assim, a perspectiva da educação ambiental como política pú-

blica é contemplada pelo Programa “Agenda Ambiental na Ad-

ministração Pública – A3P”, que além do enfoque de ação insti-

tucional dos servidores, busca também estender a sensibilização 

e práticas  na esfera pessoal e no lar de modo que:

A administração pública tem a responsabilidade de 

contribuir no enfrentamento das questões ambien-

tais, buscando estratégias inovadoras que repensem 

os atuais padrões de produção e consumo, os objetivos 

econômicos, inserindo componentes sociais e ambien-

tais. Diante dessa necessidade as instituições públicas 

têm sido motivadas a implementar iniciativas específi-

cas e desenvolver programas e projetos que promovam 

a discussão sobre desenvolvimento e a adoção de uma 

política de Responsabilidade Socioambiental do setor 

público [...] o Estado é o principal interlocutor junto à 

sociedade, possuindo uma ampla capilaridade e papel 

indutor fundamental para tornar as iniciativas atuais, e 

também as futuras, mais transparentes, estimulando a 

inserção de critérios de sustentabilidade em suas ativi-

dades e integrando as ações sociais e ambientais com 

o interesse público. (Fonte: <http://www.mma.gov.br/

responsabilidade-socioambiental/a3p/item/8852>. 

Acesso em: 22 de out. 2014.

Corrobora-se com a ideia de que políticas públicas podem e de-

vem promover mudanças positivas tanto no âmbito das insti-

tuições quanto na vida das pessoas que nela trabalham ou que 

usufruem da prestação de seus serviços. Quando observamos 

campanhas que buscam reduzir padrões e níveis de consumo 

podem ocorrer a ideia de que algum ente busca interferir nos 

processos de escolha, decisão e práticas do dia a dia. De fato, este 

seria o princípio do sentido de sensibilização, não de forma au-

toritária, mas dialogada como defende Michel Schudson (2001).

Schudson (2001, p.01) indica que posturas pós-moralistas (post-

moralist) seriam mais adequadas às sensibilizações relacionadas 

ao consumo sustentável “[...] eu acho que um monte de crítica da 

cultura de consumo tem sido moralista, julgador, intolerante, con-

descendente  e talvez pior, confusa”. Nota-se então, a necessidade 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/item/8852
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/item/8852
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de estabelecer diálogos traduzidos em ações possíveis, principal-

mente pautadas na reflexão para a prática, seja no âmbito das insti-

tuições públicas ou privadas, seja nas rotinas pessoais do dia a dia.

No entanto, Lipovetsky indica que se vivem tempos de uma ética 

“razoável”, na qual empresas, instituições, grupos comunitários e 

religiosos tentam equilibrar aspirações individuais à complexidade 

das problemáticas da coletividade, uma vez que “[...] as injunções 

formais ao dever estão carcomidas, logo é o momento de exaltar a 

responsabilidade sem fronteiras, ecológica, bioética, humanitária, 

econômica ou midiática”. São tantas fragmentações que o sentido 

de uma ética coletiva parece ultrapassado por dezenas de versões 

de éticas “indolores” como adverte Lipovetsky (2005). 

Se, de um lado, os chamamentos à responsabilidade 
não podem ser desvinculados da ideia de dever mo-
ral, de outro, tem isso de específico: em parte alguma 
conclamam a auto-renúncia sobre o altar dos ideais 
superiores. Nossa ética de responsabilidade é uma éti-
ca “razoável”, inspirada não na imposição do despren-
dimento em relação aos fins pessoais, mas um esforço 
de harmonização dos valores com as conveniências 
particulares, de harmonização do princípio dos direi-
tos individuais com as coerções da vida social, econô-
mica e científica. O intento é tão somente compensar 
a ampliação da lógica individualista pela legitimação 
de novas obrigações coletivas, visando à obtenção 
de um ponto de equilíbrio entre o dia de hoje e o de 
amanhã, entre o bem-estar individual e a proteção ao 
meio ambiente, entre o progresso científico e o huma-
nismo, entre o direito de pesquisa e os direitos huma-
nos, entre os imperativos científicos e os direitos dos 
animais, entre a liberdade de imprensa e o respeito ao 
direito das pessoas, entre a eficácia e a justiça. Não é, 
em nenhuma hipótese, a cultura heróica da abnega-
ção pessoal que reassume o papel central; a responsa-
bilidade pós-moralista é o dever desonerado da noção 

de sacrifício  (LIPOVETSKY, 2005, p. 186).

Nota-se que este debate provoca controvérsias entre os defen-

sores de “éticas razoáveis” e aqueles consonantes as medidas li-
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mitativas, uma vez que o sentido de advertência, redução e/ou 

restrição relativas às práticas de consumo insere a perspectiva de 

balizamento entre o que é considerado menos ou mais impactan-

te e a motivação dos sujeitos em colaborar. Nas próximas décadas 

a noção de abstinência, racionamento e sacrifícios de ações no 

âmbito individual serão intensificadas considerando o panorama 

atual de exaustão dos recursos naturais e inobservância da capa-

cidade de resiliência dos ecossistemas. Este panorama tornará 

ainda mais conflituosa à questão do aumento dos padrões e níveis 

de consumo potencializada pelo surgimento de novos produtos e 

necessidades com possíveis quadros de escassez.

Desta forma, o querer-dever hoje apresentado como uma possibilida-

de de escolha em colaborar com a mitigação dos impactos ambientais 

advindos das práticas de consumo, poderá se tornar um imperativo. 

A “Plataforma 20” 

A realização da Conferência Nacional de Política para as mulhe-

res nos anos de 2004, 2007 e 2011, ampliaram consideravelmente 

os debates abrindo espaço inclusive para o “Fórum de mulheres 

líderes sobre justiça social, igualdade de gênero e governança 

para a sustentabilidade” realizado por ocasião da Rio+20 e para 

a criação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013-

2015) no qual a preocupação com o Desenvolvimento Sustentá-

vel surge como um desdobramento da igualdade econômica e 

social. Tais pressupostos resultaram no documento “Plataforma 

20, sustentabilidade no feminino”, formulado pela Rede de Mu-

lheres Brasileiras Líderes para a Sustentabilidade (Secretaria de 

Articulação Institucional e Cidadania Ambiental- Ministério do 

Meio Ambiente- MMA). Dentre as proposições apresentadas al-

gumas merecem destaque:

-Apoiar a formação continuada de mulheres para o 

fortalecimento dos saberes e práticas tradicionais 

promovendo condições de sua autonomia;
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-Apoiar a implementação de redes e grupos produti-

vos protagonizados por mulheres, que impulsionem a 

manutenção da biodiversidade de produção orienta-

das pela economia solidária e de base agroecológica.

-Apoiar a atuação das mulheres sobre seus direitos, 

procedimentos dos licenciamentos e sua participação 

em audiências públicas.

-Promover campanhas sobre consumo sustentável, 

considerando o tempo de reprodução social e traba-

lho doméstico que é desenvolvido prioritariamente 

pelas mulheres [...]. (BRASIL, PLANO NACIONAL DE 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2013-2015, p. 63).

Com destaque a Portaria número 408, de 13 de novembro de 2012, 

a Ministra de Estado do Meio Ambiente Izabella Teixeira insti-

tui a Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade, 

considerando a importância do papel da mulher e das diretrizes 

do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e premissas das 

Conferências das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sus-

tentável (Rio+20), com atenção a igualdade de gênero e de empo-

deramento  das mulheres. A partir destes pressupostos decide-se:

Art. 1º Instituir a Rede de Mulheres Brasileiras Líderes 

pela Sustentabilidade com o objetivo de promover e 

desenvolver ações na dimensão do desenvolvimento 

sustentável no contexto do processo de fortalecimen-

to e empoderamento da mulher brasileira;

Art. 2º A Rede será integrada por mulheres líderes da 

gestão executiva, de conselhos, ou tomadoras de deci-

são representantes de instituições, públicas e privadas, 

com ou sem fins lucrativos, que reconhecidamente 

atuam com questões relativas à promoção de socieda-

des mais sustentáveis, e demais interessados, que pos-

sam formular e assumir os compromissos compatíveis 

com os objetivos e metas estabelecidos pela Rede.

Esta agenda está em consonância também com outras ações do 

MMA, uma vez que fazem parte de problemas intrínsecos como a 
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necessidade de repensar o consumo, a geração de resíduos, o fo-

mento ao protagonismo das mulheres e principalmente adequa-

ção dos projetos as realidades locais dos municípios brasileiros.

Destaca-se também o documento norteador do Plano de Ação 

para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), lançado em 23 

de novembro de 2011, considerado o documento central das 

ações de governo no tocante ao desenvolvimento de padrões 

mais sustentáveis de produção e consumo.

Para orientar sua implementação, o PPCS contempla 

uma série de ações com enfoque participativo e de 

comunicação. Assim, todos têm a oportunidade de se 

engajar nesse processo como agentes de transforma-

ção, seja fortalecendo e conferindo escala às ações em 

curso, ou desenvolvendo novas iniciativas voltadas à 

produção mais limpa e o consumo sustentável. Utili-

zar lideranças como exemplo para estimular a repli-

cação e ganho de escala que afete a cadeia produtiva 

como um todo também é parte da estratégia. Fonte: 

<http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilida-

de-socioambiental/producao-e-consumo-sustenta-

vel/plano-nacional> Acesso em: 15 de dez. 2014.

De acordo com o PPCS  os principais  âmbitos desenvolvidos no 

período de 2011 a 2014 foram:

• Educação para o consumo sustentável;

• Varejo e consumo sustentável;

• Aumento da reciclagem;

• Compras públicas sustentáveis;

• Construções sustentáveis;

• Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P.

A Agenda A3P é citada neste artigo porque se configura como 

um programa destinado às instituições públicas pautado na pro-

moção da responsabilidade socioambiental e na incorporação 

de critérios de sustentabilidade nas atividades da administração 

pública. Foi criada em 1999 pelo Ministério do Meio Ambiente, 

sendo gerida atualmente pela Secretaria de Articulação Institu-

cional e Cidadania Ambiental com o intuito de:

http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/plano-nacional
http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/plano-nacional
http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/plano-nacional
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• Sensibilizar os agentes envolvidos
• Apoiar e incorporar critérios socioambientais nas 

atividades da administração pública;
• Promover através da eficiência a economia dos re-

cursos e redução dos gastos;
• Contribuir para revisão dos padrões de produção 

e consumo e adoção de novos referenciais de sus-
tentabilidade na administração pública.

• Em consonância, estes propósitos podem ser de-
senvolvidos nos seguintes eixos:

• Uso racional dos recursos naturais e bens públicos;
• Gestão adequada dos resíduos gerados;
• Qualidade de vida no ambiente de trabalho;
• Sensibilização e capacitação dos servidores;

• Licitações sustentáveis.

Cada eixo possui uma série de desdobramentos que podem ser 

alocados de acordo com as especificidades de cada instituição, a 

exemplo da economia de água, energia, papel, reaproveitamen-

to dos espaços, equipamentos entre outras ações.

METODOLOGIA

O interesse por este diálogo surgiu de forma transversal nos 

estudos de doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA) da Universidade Federal de Sergipe, cujo foco ver-

sou sobre questões relativas ao consumo sustentável na pers-

pectiva das mulheres no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Sergipe (IFS).

A pesquisa foi realizada no período entre março de 2013 a abril 

de 2015 nos Campi do IFS nos campi: Lagarto, Nossa Senhora 

da Glória, Itabaiana, São Cristóvão, Aracaju/Reitoria e Estância, 

considerando que os campi de Tobias Barreto e Propriá não es-

tavam em funcionamento no início de estudos. 

Desta forma, como limite para este artigo foram destacados as-

pectos bibliográficos centrados na questão do papel do ente pú-

blico “mulher”  diante da necessidade da ação ética-responsável 

previstos em códigos regulamentadores, e da urgência de re-

pensar questões ambientais como prática de educação ambien-

tal interna e externa ao ambiente de trabalho.
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CONCLUSÕES 

Diante do exposto pode concluir que mesmo diante de arca-

bouços jurídicos que inserem a mulher investida em cargo pú-

blico em perspectivas que primam pela impessoalidade dos atos 

decorrentes do exercício de suas funções, percebem-se avan-

ços no âmbito da valorização da diversidade de gênero e ações 

ambientais variadas, com vistas a refletir sobre problemáticas 

socioambientais que antes não tinham espaço na agenda das 

instituições públicas. 

No bojo do aumento do número de mulheres nestas institui-

ções, pode-se perceber que a ética do cuidado é presente e 

mostra-se de forma peculiar, relacionada as ações de educa-

ção ambiental nas instituições visitadas. Repousa no sentido de 

responsabilizar-se em alguma medida não só pelo locus do seu 

ambiente de trabalho, mas também pelo esforço em gerar mu-

danças positivas em seu entorno.

O respeito à diversidade e subjetividade podem colaborar com 

o fomento a ações de educação ambiental não como uma obri-

gação, mas advinda de processos de reflexão e sensibilização. 

É mediante o respeito a esta subjetividade que os processos de 

empoderamento inserem os sujeitos como importantes agentes 

dentro e fora da instituição em que trabalham

Infelizmente alguns programas do Ministério do Meio Ambiente 

como a Rede de Mulheres Líderes pela Sustentabilidade e a A3P 

ainda são desconhecidas por grande parte das mulheres das ins-

tituições visitadas, mas pode-se perceber que alguns aspectos 

inerentes a estes programas começam a ser desenvolvidos por 

programas institucionais e projetos de pesquisa e extensão vis-

lumbrando horizontes de mudanças.
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RESUMO 

A educação ambiental (EA) é um instrumento de transformação 

baseado em valores sociais nas atitudes dos indivíduos como 

cidadãos conscientes do seu papel de preservar /conservar os 

recursos naturais. Na sua gama de atuação, a EA estende-se do 

campo formal até o não-formal, sendo que este último inclui as 

ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletivi-

dade sobre as questões ambientais e à sua organização e partici-

pação na defesa da qualidade do meio ambiente. Neste sentido, 
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as unidades de conservação (UC) configuram-se como espaços 

propícios à aplicação das ações de educação ambiental em seus 

processos de gestão em caráter não-formal, cujas ações podem 

ser praticadas no seu interior e no seu entorno. Sendo assim, 

ações desta natureza serão aplicadas no Refúgio de Vida Silves-

tre Mata do Junco (RVSMJ), onde será levantada a temática da EA 

durante a aplicação da metodologia do Sistema de Indicadores 

Socioambientais para Unidades de Conservação (SISUC) para o 

conselho consultivo desta UC, na qual se gerou entre as deman-

das a realização de ações de EA na comunidade do seu entorno 

em decorrência do lixo descartado em seus limites. Para tanto, 

as metas a serem alcançadas pelo grupo que foi definido duran-

te a oficina consistia em que este deveria realizar apresentações 

e campanhas sobre o lixo descartado nos limites do RVSMJ na 

comunidade alvo da problemática. De posse dessas informações 

pretendeu-se solucionar este problema externo à UC, mas que 

acarreta prejuízos em seu interior via esta ação, objetivando a 

sensibilização das comunidades do entorno da unidade.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Unidade de Conserva-

ção. Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco. Conselho Consultivo.

INTRODUÇÃO

Em todo o mundo se discute a questão ambiental voltada à con-

servação e preservação dos recursos naturais por conta do avan-

ço da degradação ao meio ambiente. Na maioria das vezes esse 

problema é derivado das ações humanas, e que consequente-

mente acarreta-se na perda da biodiversidade. Nas últimas dé-

cadas, intensificaram-se as preocupações inerentes à temática 

ambiental com iniciativas dos variados setores da sociedade para 

o desenvolvimento de atividades e de projetos no intuito de edu-

car as comunidades, sensibilizá-las para as questões ambientais 

e mobilizá-las para a adoção de posturas benéficas ao equilíbrio 

ambiental (SANTOS, SCHETTINO e BASTOS, 2013). 

A atuação de indivíduos comprometidos com as causas ambien-

tais busca alertar as comunidades no sentido de proteger os bens 

naturais remanescentes, e essa atuação se dá por meio de ações de 
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educação ambiental. Dentre esses bens naturais que necessitam 

serem protegidos, muitos deles encontram-se em espaços natu-

rais remanescentes reconhecidos pelo poder público, tais como 

Unidades de Conservação (UCs), as quais têm um papel impor-

tante no auxílio das atividades de cunho educativo. E nesse ponto 

a educação ambiental configura-se como a chave para o diálogo 

da problemática ambiental em que se apresentam as UCs.

Esse exercício de sensibilização deve ser realizado a partir 

das comunidades do entorno da UC, a fim de que pessoas 

que estão mais próximas às unidades possam ser aliadas à 

proteção ambiental, e que não venham a ser tornar os pró-

prios agentes degradadores do meio ambiente, uma vez que 

sem esse apoio, e mais ainda sem essa sensibilização, comu-

nidades correm o risco de ficarem alheias à conservação da 

biodiversidade e dos recursos naturais.

Sob esta ótica, Muhler (2012) considera que as áreas protegidas 

devem integrar as comunidades envolvidas para o sucesso das 

suas ações, e que a educação ambiental vem a ser uma ferra-

menta importante para isso. Gomes et al.(2010) reforçam a ideia 

da supracitada autora defendendo que a educação ambiental 

possui um importante papel no esforço de envolver a comuni-

dade, buscando ampliar a percepção e a participação, além de 

internalizar a mudança de comportamentos e de atitudes.

Nesse sentido a educação ambiental se traduz em uma ferramen-

ta fundamental que procura questionar a postura das pessoas 

diante da questão ambiental, das relações humanas, de novos 

comportamentos e valores. Então, a educação ambiental seria 

importante para a transformação das sociedades, uma vez que 

esta mudança de valores traria uma nova ética, voltada à relação 

homem e natureza, ao invés do consumismo (FREITAS, 2008).

Porém, a educação ambiental não é uma tarefa fácil de se aplicar, 

e por seu turno requer uma mudança nas atitudes e no compor-

tamento que estão arraigados nos indivíduos, os quais muitas ve-

zes não acreditam nesse processo,ou por não conhecer a essência 

da temática, ou por não despertarem para perceber os danos aos 

quais eles próprios podem estar causando ao meio ambiente.

Em se tratando da educação ambiental no âmbito das unidades 
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de conservação, a Lei 9.985/2000 que institui o Sistema Nacio-

nal de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), determina 

entre os seus objetivos expressos no seu artigo 4º, o de favore-

cer condições e promover a educação e interpretação ambiental 

(BRASIL, 2011), isto é, nestes espaços naturais devem ser acresci-

das ações educativas com foco no meio ambiente, utilizando-se 

dos atrativos naturais existentes na UC para a realização de ativi-

dades deste gênero. Por seu turno, a Política Nacional de Educa-

ção Ambiental (PNEA), determina, quando da educação ambien-

tal não-formal, que o poder público estadual deve incentivar a 

sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 

conservação (BRASIL, 1999).

No estado de Sergipe, região nordeste do Brasil, uma das UCs es-

taduais, o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) é uma 

unidade de conservação de uso restrito e desenvolve atividades 

de educação ambiental no intuito de sensibilizar as comunidades, 

além de realizar outras ações dessa temática no sentido de des-

pertar nos seus visitantes o sentimento de proteger a natureza, as 

quais, inclusive encontram-se determinadas no planejamento da 

UC e no seu plano de manejo, que representa o documento criado 

para orientar as atividades de uma unidade de conservação.

Ocorre que, mesmo com essas ações educativas que em sua 

maior parte são realizadas no interior da unidade, as comunida-

des inseridas em seu entorno, compostas por povoados e assen-

tamentos de reforma agrária, ainda se verificam condutas hu-

manas inadequadas à conservação ambiental as quais acarretam 

problemas à UC. Um dos problemas decorrentes destas condutas 

foi constatado em uma oficina aplicada em julho de 2015, pelos 

autores deste estudo, junto ao conselho consultivo do RVSMJ, 

onde foi utilizada a metodologia denominada Sistema de In-

dicadores Socioambientais para Unidades de Conservação (SI-

SUC), uma ferramenta que identifica as questões mais críticas 

de uma UC, na qual os próprios participantes desta oficina (no 

caso os conselheiros do RVSMJ) delineiam as ações e metas que 

precisam ser tomadas diante dos indicadores apontados durante 

a oficina para melhorar a gestão da UC.

 No caso do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, uma das 



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201663

questões mais críticas suscitadas pelos conselheiros foi o lixo 

encontrado no seu entorno. Esse lixo é proveniente das comu-

nidades que se encontram ao redor da UC (os povoados e os as-

sentamentos), as quais o descartam em seus limites (Figura 1). 

Por conta disso foi planejada uma ação de educação ambiental 

oriunda da oficina do SISUC, e, por conseguinte foi-se determi-

nado a partir da formação do grupo responsável por esta ação e 

liderados por um gestor do grupo, que os mesmos irão realizar 

a ações de educação ambiental nas comunidades do entorno do 

RVSMJ, a fim de sanar o problema.

Figura 1. Lixo descartado no entorno do Refúgio de Vida Silvestre Mata do 

Junco pela comunidade do Povoado Boa Vista, Capela/SE. Fonte: Lizaldo 

Vieira dos Santos, Capela/SE.

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo descrever 

as ações de educação ambiental promovidas por membros do 

Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Jun-

co que vinham sendo desenvolvidas na UC e aquelas definidas 

após a primeira oficina do Sistema de Indicadores Socioambien-

tais para Unidades de Conservação (SISUC), objetivando a sensi-

bilização das comunidades do entorno da unidade.
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CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

(GUERRA, 2007). Para Loureiro (2010), é na gestão pública que o 

conhecimento, os valores sociais, as habilidades e as atitudes são 

construídos pela educação com a intenção clara de intervir na 

realidade para transformá-la em favor dos interesses coletivos e 

comuns a todo cidadão.

Loureiro e Cunha (2008) consideram que a educação ambien-

tal possui um papel fundamental, numa perspectiva práxica de 

formação de espaço/processo educativo participativo e eman-

cipatório, sendo que estanão tem a finalidade de reproduzir e 

dar sentido universal a valores de grupos dominantes, impondo 

condutas, mas sim de estabelecer processos práticos e reflexivos 

que levem à consolidação de valores que possam ser entendidos 

e aceitos como favoráveis à sustentabilidade global, à justiça so-

cial e à preservação da vida. 

Coerentemente com a perspectiva teórica adotada, envolve a 

compreensão de que o processo educativo é composto por ativi-

dades integradas formais, informais e não-formais (LOUREIRO; 

AZAZIEL; FRANCA, 2013), e, no âmbito da educação ambiental 

não-formal, como a sua ideia é proporcionar a tomada de cons-

ciência dos indivíduos nas práticas e atitudes do seu dia-a-dia, a 

fim a ajudar na construção de uma sociedade preocupada com a 

degradação ambiental, Loureiro (2010) assevera que:

A inserção da educação ambiental no cotidiano, qua-

lificando o aprendizado para um posicionamento crí-

tico e ético, face à crise socioambiental, tendo como 

horizonte a transformação de hábitos e práticas so-

ciais e a formação de uma cidadania ambiental que 

mobilize para a questão da sustentabilidade no seu 

significado mais abrangente, ajuda a formar cidadãos 

conscientes, aptos a decidir e atuar de um modo com-

prometido com a vida, com o bem estar de cada um e 

da sociedade local e global (LOUREIRO, 2010, pag. 5).
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO  
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A educação ambiental é imprescindível para os processos de 

sensibilização da sociedade como um todo e é muito oportuna 

quando aplicada às Unidades de Conservação, pois o propósito 

inicial na criação de UCs é a proteção da biodiversidade. É fun-

damental que os usuários das UCs entendam as inter-relações 

entre homem-natureza e que comportamentos inadequados em 

relação ao uso dos recursos naturais só resultarão em malefí-

cios próprios, sendo necessária uma mudança nas suas atitudes 

e nos valores para a conservação destas áreas (SANTOS, 2014). 

Mas o que se vê é que a maioria das UCs do Brasil tem sofrido 

pressão dos seus recursos naturais pela presença de comunida-

des tradicionais, visitação da população para recreação e pelas 

comunidades que residem no entorno dessas unidades (SAN-

TOS,SCHETTINO e BASTOS, 2013).

Com isso, a atuação dos gestores das UCs (incluindo o seu con-

selho gestor) utilizando-se de ações educativas voltadas à pre-

servação/conservação nestas áreas se faz necessária, pois nem 

sempre a comunidade do seu entorno compreende a importân-

cia de sua proteção, o que acarreta em problemas de descaso ou 

até ao nível de degradação ambiental. 

Loureiro, Azaziel e Franca (2003) recomendam que para o conhe-

cimento do contexto em que se insere a gestão participativa e os 

processos educativos, é fundamental entendermos a problemáti-

ca do desenvolvimento social, em termos da controvérsia sobre o 

que é sustentável ou não, já que as unidades de conservação, defi-

nidas pelo SNUC, passaram a se dividir entre áreas de uso susten-

tável e de proteção integral, por exemplo, sendo que este último 

grupo, como visa apenas o uso indireto das UCs, faz restrição às 

comunidades locais que utilizavam estas áreas, anterior à criação 

e definição das categorias do SNUC, para diversos fins.

Nesse ponto, Muhle (2012) complementa que as ações de educa-

ção ambiental dentro das UCs e no seu entorno podem aumen-

tar a eficácia de programas de conservação e o conhecimento 
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da importância das áreas protegidas, além de agregar aliados na 

sociedade para as questões ambientais. Essa afirmativa pode ser 

aplicada às comunidades que estão inseridas no entorno do Re-

fúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, uma vez que estas comu-

nidades carecem de ações dessa natureza, onde pôde ser cons-

tado que a própria comunidade do entorno descarta o lixo nos 

limites do RVS Mata do Junco de maneira negligente. 

Dessa forma, a educação ambiental é importante, no sentido de 

que é capaz dereduzir os conflitos sociais, especialmente quan-

do planejada a partir de metodologias participativas, onde se res-

peita o conhecimento empírico das comunidades, resultando 

assim em planos de manejo eficientes, condizentes com a rea-

lidade e capazes de se adequar às necessidades da comunidade, 

tornando, portanto, o estudo mais ético e favorecendo a preser-

vação dos recursos naturais (FREITAS, 2008).

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFÚGIO DE  
VIDA SILVESTRE MATA DO JUNCO, CAPELA-SE

A  Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Junco (RVSMJ), situada no povoado Lagoa Seca, mu-

nicípio de Capela/SE é administrada pela Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH) e 

possui uma área de 894,76 hectares. Esta UC foi criada pelo De-

creto Estadual nº 24.944 de 26 de dezembro de 2007, através da 

cessão das áreas de Reserva Legal do Assentamento José Emídio 

dos Santos, o qual é dividido em Agrovilas, as quais são: Anali-

ço Barros, Chapada do Aparecido, Campinhos, Santo Antonio, 

Canta Galo, Chapada do Eucalipto, Estreito e a Agrovila Boa Vis-

ta; e pelos povoados: Boa Vista, Lagoa Seca, Terra Dura, Miranda, 

Estreito, Canta Galo, Saco Leitão (SEMARH, 2010).

O RVSMJ é dotado de plano de manejo, que é o documento técnico 

mediante o qual estabelece o zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais (BRASIL, 

2011). Além disso, a UC possui um conselho consultivo, instituí-

do pela SEMARH através da Portaria nº 16/2013 (SEMARH, 2013), 

o qual funciona como instância consultiva para o planejamento e 



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 201667

gestão desta unidade, com a finalidade de contribuir para efetiva 

implantação e cumprimento dos objetivos na gestão democrática, 

com as atribuições determinadas pelo seu Regimento Interno.

O objetivo do RVSMJ é o de proteger a Mata Atlântica e seus re-

cursos naturais, em especial as nascentes do riacho Lagartixo, 

assegurando condições para a existência ou reprodução de es-

pécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 

migratória, e garantindo condições para a existência do maca-

co-guiguó (Callicebus coimbrai), espécie considerada símbolo 

da UC. Além disso, os outros objetivos do RVSMJ consistem na 

realização de pesquisas científicas, de ecoturismo e de educação 

ambiental, inclusive neste último, os gestores realizam ações nas 

escolas e nas ruas, promovendo campanhas de educativas, enfa-

tizando a proteção do macaco-guigó (SEMARH, 2010). 

Sobre a importância do RVSMJ no contexto de diversidade bio-

lógica, levando em consideração o seu patrimônio natural, San-

tos (2014) ressaltou que a presença do macaco-guigó nesta UC 

fortalece a conservação dos fragmentos de mata atlântica do ter-

ritório sergipano, criando um ambiente de pertencimento e de 

valorização das áreas protegidas, especialmente nas UCs. 

Desta forma a comunidade passou a valorizar o RVSMJ à medida 

que passou a conhecer a sua importância de conservação e manu-

tenção, pois os que degradavam a UC com suas práticas cotidianas 

passaram a conservá-la. Portanto é indispensável levar o conheci-

mento sobre o RVSMJ a visitantes, escolas e comunidades locais, 

como um instrumento de aproximar as pessoas e dessa forma, ad-

quirir novos hábitos que favoreçam o meio ambiente, pois não se 

pode cuidar e amar o que não se conhece (SANTOS, 2014).

Apesar da existência desse rico patrimônio natural, dados le-

vantados pela Sociedade Semear em 2006 para a elaboração do 

Plano Diretor do município de Capela, demonstrou que a popu-

lação local age com descaso para com o RVSMJ, depredando e 

poluindo um dos lugares exóticos e de importante beleza cênica 

do estado de Sergipe. Na visão desta instituição, o RVSMJ pode 

ser considerado como um imenso laboratório natural, pois nela 
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encontram-se diversas espécies que se interagem harmonica-

mente propiciando um equilíbrio em todo sistema natural, atra-

vés das relações ecológicas em termos do controle populacional, 

da dispersão de sementes, da definição de território, da sua sim-

biose, do epifitismo, mutualismo, da proteção de mananciais, da 

estabilização da temperatura e umidade, e da disponibilidade de 

alimento (SOCIEDADE SEMEAR, 2006).

Corroborando com a informação apontada pela Sociedade Se-

mear sobre o descaso da população para com o RVSMJ, o pla-

no de manejo desta UC destacou, dentre as atividades ou usos 

conflitantes da referida unidade, o lixo como um dos principais 

problemas municipais que se reflete nos povoados e, por conse-

guinte afeta o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco de forma 

significativa (SEMARH, 2010).

Ainda segundo o plano de manejo (SEMARH, 2010) do RVSMJ, 

como o município não possui coleta de lixo regular, o mesmo 

acaba sendo jogado em qualquer lugar, inclusive na área da Mata 

do Junco, e apesar deste lixo doméstico estar sendo depositado 

nas bordas do RVSMJ, sabe-se que o lixo atrai vetores que podem 

causar doenças, e essas doenças podem afetar tanto os próprios 

moradores como os animais que se utilizam da UC como seu 

habitat, além de causar outros problemas que podem acarretar 

prejuízos ao meio ambiente. 

Com o intuito de minimizar este problema recorrente, nas esco-

las do povoado Boa Vista (o local determinado para o início das 

ações de educação ambiental) vem se trabalhando a sensibiliza-

ção das crianças que nela estudam.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO  
REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATA DO JUNCO

A criação e posterior implantação do RVSMJ trouxeram 

problemas no quesito ambiental para esta unidade, no senti-

do de que os recursos naturais que antes eram explorados sem 

nenhum controle ou restrição, assim que a UC foi criada houve 
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restrição quanto ao uso desses recursos. No final de 2007, com 

a implantação desta UC, a degradação e os impactos ambien-

tais foram amenizados em virtude do aumento da fiscalização 

e dos programas de educação ambiental, que promovem uma 

maior sensibilização das comunidades do entorno em relação à 

importância na sua conservação (MALTA, 2011).

Segundo o que consta no Plano de Manejo do RVSMJ, até 2010 

não havia atividades específicas oriundas da UC para promo-

ver a conscientização ambiental dos visitantes, isso se justificou 

pela criação recente da unidade, onde atividades voltadas para a 

conscientização ainda não tinham sido implantadas, visto que 

necessitava da estrutura e planejamento fornecidos pelo plano 

de manejo da área (SEMARH, 2010).

Segundo informações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e dos Recursos Hídricos (SEMARH), na UC, já se desenvolviam 

atividades focadas na educação ambiental no interior do RVS 

Mata do Junco em trilhas realizadas pelos funcionários que pres-

tam serviço diretamente à unidade, mas até então, tais atividades 

não tinham sido incorporadas ao planejamento da gestão da UC 

em caráter oficial. As atividades de cunho educativo ocorriam da 

seguinte forma: conforme demanda da comunidade escolar do 

município de Capela que solicitavam visitas à unidade, funcio-

nários da UC levavam alunos e professores por trilhas na Mata do 

Junco (Figura 2), onde eram repassadas informações educativas 

e sobre o meio ambiente (SEMARH, 2010).
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Figura 2. Atividades de educação ambiental desenvolvidas no interior da RVS 

Mata do Junco. Fonte: SEMARH.

Outras atividades de educação ambiental promovidas pela ges-

tão do RVSMJ ocorrem nas escolas da cidade de Capela e em 

seus povoados e assentamentos, assim como em campanhas 

nas ruas da cidade divulgando a importância tanto do macaco-

-guigó, quanto de se preservar a mata atlântica existente e rema-

nescente, de acordo com informações da Coordenadora Técnica 

da UC. Estas campanhas são realizadas principalmente em datas 

comemorativas do município, como por exemplo, no mês de ju-

nho durante as festividades que antecedem a Festa do Mastro, onde 

são feitas passeatas com grupos escolares percorrendo as ruas da 

cidade e transmitindo essa mensagem de proteger o nosso patri-

mônio natural que é o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco.

Nessas circunstâncias, o conselho gestor da UC tem um papel 

importante na realização de ações educativas visando coibir 

práticas que venham acarretar danos ao meio ambiente, e a me-

todologia do SISUC, que será detalhada na sessão item posterior, 

pode contribuir para isso, pois atua em questões diretas aponta-

das pelos conselheiros da unidade de conservação nas quais po-

dem surgir demandas voltadas a ações de educação ambiental, 

com metas a serem alcançadas.
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SISTEMA DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS  
PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SISUC)  
COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

“A educação ambiental precisa adequar discurso e 

prática, teoria e metodologia, para que as ‘sementes’ 

lançadas encontrem solo fértil e possam não só gerar 

frutos imediatos, mas também se reproduzir ao longo 

do tempo (LOUREIRO, 2010, p. 11)”.

Com o intuito de promover o convívio das pessoas com o am-

biente de forma harmoniosa e que contribuam na conservação, 

algumas ações de cunho educativo foram realizadas no RVS 

Mata do Junco, a fim de se alcançar e sensibilizar os moradores 

do entorno. Assim nos dias 02 e 03 de julho de 2015 foi realizada 

uma oficina na sede do RVS Mata do Junco, aplicada pelos au-

tores deste artigo, contando com a participação dos membros 

do conselho consultivo desta UC (representantes de instituições 

públicas, privadas, acadêmica, ONGs e associações), com a fina-

lidade de propor um plano de gestão adaptativa para a unidade, 

por meio de uma metodologia participativa, elaborada por Ma-

rinelli (2011) denominada Sistema de Indicadores Socioambien-

tais para Unidades de Conservação (SISUC).

O SISUC é uma metodologia de avaliação e monitoramento 

estratégico, destinada a apoiar o trabalho do conselho gestor de 

UC, ampliar o controle social e fortalecer a gestão participativa 

das áreas protegidas, constituída por oito etapas ou passos (MA-

RINELLI, 2011). A metodologia do SISUC foi aplicada no RVSMJ 

da seguinte forma: com a oficina acima citada que durou dois 

dias, foram executadas sete etapas participativas, nas quais os 

conselheiros da referida UC foram os aplicadores do sistema, 

orientados por facilitadores (os autores do presente artigo). Fo-

ram gerados na ocasião, dados, os quais foram analisados e, pos-

teriormente foram definidas as ações e metas para melhorar as 

questões mais críticas identificadas na UC, assim como foram 

tomados os encaminhamentos propostos pela metodologia para 

os resultados obtidos (MARINELLI, 2011). A etapa oito não foi in-
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cluída neste momento, porque consiste numa atividade pós-o-

ficina em que é feito o Realinhamento de Ações e Atividades, ou 

seja, é uma ação constante da gestão adaptativa da UC que deve 

ser avaliada e monitorada pelos seus gestores continuamente.

Em seguida foi feita a organização de grupos de monitora-

mento e estabelecimento de metas para melhorar os indica-

dores priorizados, entre os quais o grupo composto por oito 

conselheiros, representados instituições públicas, ONGs e as 

associações do conselho do RVSMJ, sendo que estes grupos 

são liderados por um gestor do grupo, o qual foi nomeado du-

rante esta etapa, e este ficará responsável pela mobilização do 

grupo. Ficou determinado que o então grupo se encarregue 

de realizar ações de educação ambiental nas comunidades do 

entorno da UC com foco no lixo (Figura 3), com apresentações 

nas comunidades relacionadas à temática do lixo, com foco 

no social, cultural, econômico e na saúde.

Figura 3. Oficina do SISUC destacando a etapa da organização dos grupos de 

monitoramento e o estabelecimento de metas. Fonte: Daniela Teodoro Sam-

paio, Capela/SE.

Deste modo, a equipe responsável pelas ações acima citadas chegou 

a um consenso de iniciar as atividadesa partirdo Povoado Boa Vista 
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(com a justificativa deste povoado ser mais próximo à UC) num pra-

zo de realização e posterior apresentação dos resultados desta ação 

na próxima reunião do conselho consultivo do RVSMJ, a ser realiza-

da dentre dois meses após a oficina; e, por conseguinte darem con-

tinuidade as estas atividades nos outros povoados e agrovilas. 

Sendo assim, ficou determinada em reunião posterior a oficina 

do SISUC, que as atividades consistirão em: visitar os atores da 

comunidade; realizar uma campanha de “porta em porta” com 

ações de sensibilização, inclusive no tocante aos resíduos sólidos; 

promover um dia “C”, em alusão ao dia de coleta de lixo; e reali-

zar palestras com esta temática. Contudo, a ação será executada e 

avaliada dentro do escopo do SISUC, o qual visa acompanhar se as 

ações surtiram efeito positivo ou não, ou se precisam ser adapta-

das e se a meta de um mês para execução foi suficiente. 

Vale lembrar que até o momento os resultados que se tem 

são os acordos de tal reunião, ou seja, o planejamento destas 

ações. No entanto, o trabalho está em andamento e os resulta-

dos ainda serão conhecidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De posse dessas informações é possível concluir que essa ação de 
educação ambiental a ser promovida pela equipe do conselho con-
sultivo do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco poderá vir a ser 
uma prática educativa. Neste sentido, as ações de educação am-
biental a serem realizadas pela equipe do conselho consultivo do 
RVSMJ são de suma importância para estimular os moradores do 
seu entorno no sentido de sensibilizá-los a perceberem o patrimô-
nio natural ao qual está diante deles, mas que não estão dão conta 
de que suas atitudes podem trazer danos a essa riqueza natural.

No tocante ao Sistema de Indicadores Socioambientais para 
Unidades de Conservação (SISUC), este apresenta a relevante 
vantagem de proporcionar a participação direta do conselho nas 
ações que permeiam a UC, e essa participação se dá de forma 
contínua. Em outras palavras, o SISUC se torna um identificador 
dos problemas, que planeja as ações e as executa ou orienta nas 
execuções, e ainda monitora suas próprias ações para avaliar se 
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estão funcionando ou se precisam ser adaptadas.

Desta forma, pelo desdobramento dês ações acima citada, e 
de modo específico esta ação de educação ambiental, o mais 
importante nesta pesquisa é saber se uma ação de educação 
ambiental planejada pelos próprios executores da ação, e que 
por sua vez são responsáveis pelas decisões da UC, poderá ser 
adotada como prática corrente nas atividades do conselho. 
Esse contato dos conselheiros com os moradores do entorno 
do RVSMJ pode ser útil na promoção de novos agentes multi-

plicadores da proteção da área em questão. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

COMO ESTRATÉGIA PARA A 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Isabelle Aparecida Dellela Blengini1

Maria Alice Martins de Ulhôa Cintra

RESUMO

A questão ambiental vem sendo discutida amplamente, pois 

sabe-se que vivenciamos uma crise sistêmica. Segundo LAGO 

(1984) é necessário, levando-se em conta o conjunto dos fato-

res ecológicos e sociais, definir que tipo de crescimento é so-

cialmente desejável e ecologicamente sustentável. Assim, a 

educação ambiental (EA) surge como estratégia possível para o 

enfrentamento da crise civilizatória de dupla ordem, cultural e 

social (SORRENTINO, 2005).  O projeto “Unidade de Conserva-

ção da Serra da Jiboia: Uma estratégia para conservação no ex-

tremo norte do Corredor Central da Mata Atlântica” financiado 

pelo Tropical Forest ConservationAct (TFCA) através do Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), executado pelo Grupo 

Ambientalista da Bahia com parceria da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), tem como objetivo realizar estudos 

1  Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá

Email:belle_biologia@yahoo.com.br
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para fundamentar a possível criação de uma ou mais Unidades 

de Conservação que protejam a área de remanescente florestal, 

no recôncavo sul baiano. Entendendo que o indivíduo somente 

é motivado a participar quando se identifica com a questão am-

biental (TÓRO-TONISSI, 2005), o projeto criou um espaço para 

que a participação ocorra e seja legítima, seguindo os modelos 

usados em UCs. Foram os seguintes passos: a) Criação de um 

conselho gestor (CG) do projeto mobilizando organizações da 

sociedade civil, setor privado e setor público dos cinco Municí-

pios do entorno da Serra da Jiboia e universidades, b) Criação e 

aprovação do Regimento Interno do CG e c) Criação de Grupos 

de Trabalho (GTs) para disseminação das informações do pro-

jeto. Foram formados 6GTs, um em cada município e um das 

universidades. Através da mobilização social realizada, pode-se 

dizer que existe uma rede de proteção da Serra. Isso resulta em 

fato positivo para uma futura criação de UCs na área. Acredita-

mos ser esse nosso maior ganho no processo desse projeto: a 

possibilidade de construir um espaço participativo de constru-

ção da cidadania ecológica.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Unidade de Conservação 

e Áreas Protegidas.

INTRODUÇÃO

A criação de áreas naturais protegidas é uma das estratégias 

mundialmente adotadas pela política de conservação da bio-

diversidade. A despeito do relevante papel que as Unidades de 

Conservação – UCs desempenham no escopo das políticas am-

bientais, a sua criação pode gerar inúmeros conflitosque pode-

riam ser minimizados, caso houvesse uma maior participação 

das comunidades envolvidas.

Para a consolidação das Unidades de Conservação – UCs como espa-

ços territoriais especiais, com critérios e normas particulares de cria-

ção, implantação e gestão, instituiu-se o Sistema Nacional de Unida-

des de Conservação – SNUC, por meio da Lei Federal n.º 9.985/2000, 

sendo regulamentado pelo Decreto Federal n.º 4.340/2002.  Na Bah-
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ia existem 157 UCs federais, estaduais e municipais (SEI, 2013). As 

Unidades de Conservação estaduais são geridas por meio da Direto-

ria de Unidades de Conservação - DIRUC, integrante do Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, autarquia vinculada à 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA.

Uma benéfica inovação do SNUC é a previsão de participação 

da sociedade através dos conselhos gestores – consultivos e de-

liberativos, conforme a categoria – que assessoram a gestão da 

unidade. Tais conselhos devem ter representação paritária de 

órgãos públicos e da sociedade civil, contribuindo para a trans-

parência da gestão da UC. Os Conselhos Gestores das UCs são 

uma exigência da Lei nº 9.985/2000. A Lei Federal foi reforçada 

pela Lei Estadual n° 10.431/2006, que institui a Política de Meio 

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia e 

dá outras providências, sendo regulamentada pelo Decreto nº 

11.235/2008 (BAHIA, 2008).

Na Bahia, o referido decreto nº 11.235/2008 indica que os Con-

selhos de UCs devem ter representação dos órgãos públicos, da 

sociedade civil e de empreendedores locais, ou seja, a iniciativa 

privada não é incluída como sociedade civil para fins de parida-

de como o SNUC considera. Os Conselhos Gestores devem se-

guir e respeitar os princípios de: a) Legalidade; b) Legitimidade; 

c) Representatividade; d) Paridade (BAHIA, 2008, Ibidem).

Para que ocorra uma ação efetiva destes conselhos deve-se ter 

um envolvimento direto na gestão cotidiana da unidade de 

conservação. O papel de um Conselho Gestor é contribuir para 

a proteção da Unidade de Conservação, acompanhando e opi-

nando sobre seu funcionamento, identificando os problemas e 

propondo a melhor maneira de resolvê-los. Para isso, é preci-

so pensar em estratégias que estimulem as pessoas que vivem 

no entorno das UCs a participar do planejamento destas áreas 

como forma de estabelecer novos pactos de relação e de gestão 

que primem pela inserção da conservação e da sustentabilidade 

como aspectos essenciais dos processos de decisão.

A Gestão participativa das UCs, em convergência com o que de-

fende a Política Estadual de Educação Ambiental - PEEA (LEI ES-

TADUAL DA BAHIA nº 12.056/11) a respeito da temática, pode 
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converter-se em oportunidade para a inserção da EA por meio da 

articulação política e ação socioeducativa que institua espaços de 

tomada de decisão coletiva com vistas ao gerenciamento dos con-

flitos e a promoção da conservação da biodiversidade local. Desta 

forma, esse espaço legítimo do Conselho Gestor da Unidade pode 

se transformar em um espaço educador sustentável, possibilitando 

a troca de saberes e propiciando o diálogo, tornando-se um local 

democrático, tendo como premissas a não existência de saberes 

mais importantes, tampouco a hierarquia de conhecimentos.

Dentro da Política Estadual de Educação Ambiental e também 

no Programa de Educação Ambiental da Bahia, esse tema é 

contemplado tendo como finalidade o fortalecimento das ações 

existentes, assim como praticar novos projetos no que diz res-

peito “à educação ambiental dentro de UCs e em seu entorno, 

” (BAHIA, 2013, p. 75). Neste sentido, algumas estratégias para a 

implementação da EA em UCs foram elaboradas “respeitando a 

territorialidade e especificidades dos biomas Cerrado, Caatinga 

ou Mata Atlântica” (Ibidem, 75). 

É nesse sentido que a participação ativa de todos os envolvidos no 

processo de criação e definição de uma Unidade de Conservação 

necessita antecipar sua implementação, visto que essa participa-

ção se dar-se-áapós sua instituição através do Conselho Gestor 

da Unidade de Conservação.  Dessa forma ao se pensar na UC a 

ser criada, define-se que ela será pensada de forma participativa, 

respeitando a todos, e para isso se busca no campo da Educação 

Ambiental as estratégias para chegar nesse resultado positivo.

HISTÓRICO DO GRUPO AMBIENTALISTA  
NA SERRA DA JIBOIA

Há trinta anos o Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá vem 

desenvolvendo ações de proteção ambiental no Estado da Bahia 

e realiza ações demonstrativas ambientais de conservação e de 

reflorestamento da Mata Atlântica há cerca de 20 anos na região 

do Recôncavo Sul Baiano, principalmente na Serra da Jiboia e no 

seu entorno. Desde 1996 o Gambá, instalado na Reserva Jequiti-
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bá, situada na Serra da Jiboia, Município de Elísio Medrado/BA, 

passou a desenvolver projetos na Serra da Jiboia. Inicialmente 

através do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais 

Brasileiras (PPG-7), Subprograma Mata Atlântica (PDA), do Minis-

tério do Meio Ambiente – MMA, através do qual atuou na região 

até 2009.A partir de 2000 o Gambá começa a consolidar o Cen-

tro de Pesquisa e Manejo da Vida Silvestre do Gambá – CPMVS. 

A Reserva Jequitibá recebeu em 2002 do Conselho Nacional da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – CNRBMA/UNESCO, o tí-

tulo de Posto Avançado Estadual da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, pela importância dos projetos ali desenvolvidos pelo 

Gambá. Entre os anos de 2007 a 2012 as ações desenvolvidas em 

prol da conservação da Serra da Jiboia foram através dos Proje-

tos: “Conservação dos Recursos Hídricos e da Biodiversidade da 

Serra da Jiboia” (2007 a 2009), financiado pelo Programa PPG7/

PDA do MMA e Projeto Ações Ambientais Sustentáveis no Re-

côncavo Sul Baiano (2010 a 2012), com foco principal no entorno 

da Serra da Jiboia, patrocinado pela Petrobras, através do Pro-

grama Petrobras Ambiental.

Esses projetos de conservação do Gambá são desenvolvidos 

através do seu Centro de Pesquisa e Manejo da Vida Silvestre – 

CPMVS, e conta com uma infraestrutura formada por escritório, 

galpão de serviços, depósito e almoxarifado, galpão para ativida-

des de capacitação e educação ambiental, viveiros e sementei-

ras para produção de mudas nativas, viveiros para reabilitação 

de animais silvestres, quarentenário, despensa para armaze-

namento de alimentos dos animais, um veículo e outros equi-

pamentos. Durante estes anos de atuação na região, o Gambá 

desenvolveu metodologias de articulação e mobilização comu-

nitária para conservação dos recursos naturais, que beneficiou 

diretamente as comunidades locais através da recuperação de 

nascentes e indiretamente em suas atividades produtivas. Cons-

truiu e fortaleceu relações de parcerias com atores importantes 

da região como Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais – STR; Associações Comunitárias de pequenos produto-

res e de moradores; Igreja Católica e Batista; Órgãos do Poder 
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Público com ação local como Prefeituras Municipais; órgãos re-

gionais de assistência rural e fiscalização ambiental como EBDA 

– Empresa Baiana de Desenvolvimento Regional Agrícola, CAR 

– Companhia de Ação Regional, EMBASA – Empresa Baiana de 

Saneamento, Ministério Público Estadual, Policia Militar, Órgãos 

e Instituições Federais como IBAMA, Escolas Agrotécnicas Fede-

rais, CHESF, UFBA, UFRB, UESC, e Banco do Nordeste.

Neste momento, desde junho de 2014, o “Projeto Unidade de 

Conservação da Serra da Jiboia: Uma estratégia para conser-

vação no extremo norte do Corredor Central da Mata Atlântica” 

atua na região do Recôncavo Sul Baiano e envolve os municípios 

de Elísio Medrado, Castro Alves, Santa Teresinha, São Miguel das 

Matas e Varzedo. Tem como objetivo geral, a caracterização so-

cioeconômica e ambiental da Serra da Jiboia e do seu entorno 

para subsidiar a possível criação de Unidade (s) de Conservação. 

Os resultados esperados são: Compilação e Sistematização das 

pesquisas e levantamentos existentes sobre o meio biótico (flora 

e fauna), sobre o meio abiótico (físico e hidrografia), sobre os as-

pectos socioeconômicos da Serra da Jiboia e do seu entorno; a 

Caracterização com pesquisas de campo, da geologia, geomor-

fologia, pedologia, hidrologia da Serra da Jiboia, compilando os 

dados existentes e os dados levantados em campo durante o pro-

jeto; Caracterização da Cobertura Vegetal, (florística/fitossocio-

logia), da fauna (invertebrados aquáticos, mamíferos, aves), dos 

aspectos socioeconômicos dos municípios que compõem o en-

torno da Serra da Jiboia, também serão compilados e levantados 

em campo. Serão produzidos: Um Mapa atual do uso e ocupação 

do solo e da Cobertura Vegetal, para ser utilizado como base para 

a delimitação dos limites da Unidade de Conservação, em escala 

de até 1:10.000 e Mapas Temáticos de Zoneamento da Unidade 

de Conservação proposta para a Serra da Jiboia e seu entorno na 

escala de 1:10.000, bem como mapas do Meio Físico. Todos os 

resultados serão compilados e sistematizados para fundamentar 

a criação de Unidade (s) de Conservação e deverá ser apresen-

tado ao público em geral através de consultas públicas a serem 

realizadas pelos órgãos competentes. O Gambá está mobilizan-
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do e articulando os gestores públicos, setor privado e sociedade 

civil organizada dos 5 municípios que compõem o entorno da 

Serra da Jiboia, para participação nas consultas públicas e para 

apoiar a realização dessas referidas reuniões.

Importância da Serra da Jiboia : História e Biodiversidade

O Recôncavo Sul Baiano originalmente era coberto por Mata 

Atlântica diante da problemática ambiental, nota-se a perda dessa 

vegetação. Esta situação alarmante é reflexo de seu povoamento 

intenso, que vem transformando suas paisagens desde a época 

do Brasil Império. Um relevante maciço serrano desta região que 

ainda guarda importantes remanescentes de Mata Atlântica é a 

Serra da Jiboia, uma região de transição entre a Mata Atlântica 

e a Caatinga (CARVALHO-SOBRINHO et al. 2005), o que torna a 

vegetação ainda mais peculiar. O maciço serrano da Serra da Ji-

boia localiza-se na região do Recôncavo Sul da Bahia estende-se 

por cinco municípios: Elísio Medrado, Santa Teresinha, Castro 

Alves, Varzedo e São Miguel das Matas. É formada por elevações 

de até 820 metros de altitude, com morros profundamente esca-

vados pela drenagem, com vertentes íngremes e convexas, onde 

se observam afloramentos de rochas. Em termos vegetacionais 

a Serra da Jiboia apresenta duas formações florestais do domí-

nio da Mata Atlântica, em suas escarpas, e na base da serra apre-

senta-se rodeada pelo domínio da Caatinga (VELOSO et al. 1991). 

Sendo que a vertente oriental da Serra, mais úmida, por receber 

os ventos do litoral, é recoberta por fragmentos de Floresta Om-

brófila Densa. Já a vertente ocidental, voltada para o interior e 

consequentemente mais seca é recoberta por Floresta Estacional 

Semidecídua (SANTOS, 2003). Nos topos de algumas das monta-

nhas mais altas da Serra da Jiboia são encontrados afloramentos 

de rochas graníticas que sobre eles encontra-se uma vegetação 

rupícola herbáceo-subarbustiva, com poucos arbustos.

A Serra da Jiboia contribui para a formação de três bacias hidro-

gráficas. Os mananciais com origem na vertente oeste e sul, 11 

cursos d’água perenes, integram a bacia hidrográfica do Rio Ji-
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quiriçá, destacando-se o riacho do Jacutinga. Na vertente leste, 

brotam 13 cursos d’água perenes, destacando-se o Rio Preto e o 

Rio da Dona, que integram a bacia do Rio Jaguaripe. Na vertente 

norte está localizada a bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu. Es-

tas bacias hidrográficas têm importância direta para o desenvol-

vimento econômico e social de 33 municípios.

Historicamente, a partir de 1531, a região do Recôncavo Sul Baia-

no foi rota dos colonizadores através do Rio Paraguaçu. Subindo a 

partir da foz, encontraram resistência dos aguerridos índios Paya-

yás, da nação Tupi - Guarani. Desviaram-se então, seguindo por 

terra, adentrando pelos vales formados ao pé da Serra da Jiboia. 

Encontrando fartura de recursos naturais, água, madeira, caça 

abundante, clima ameno, instalaram postos de apoio para as ex-

pedições. Mas, ao pé da Serra, habitavam índios Kiriris – Sapuyás 

e Caranguejos, hoje território dos municípios de Santa Terezinha 

e Elísio Medrado. Pois que, travaram sangrentas batalhas até mea-

dos de 1800, quando foram subjugados pelas forças do governo. 

Hoje, ainda são encontradas na Serra da Jiboia ruínas de cemité-

rios indígenas, urnas mortuárias, artefatos diversos, barricadas de 

pedra construídas pelos silvícolas para defesa, que emprestam a 

Serra do Guarirú, valor histórico antropológico inestimável. 

A diversidade biológica da Serra da Jiboia vem despertando cada vez 

mais o interesse dos cientistas e instituições de pesquisa que tem 

comprovado a importância da sua riqueza e diversidade biológica.

O levantamento preliminar da fauna vertebrada realizado na Serra 

da Jiboia, especialmente na área da Reserva Jequitibá e seu entor-

no, registrou a ocorrência de aproximadamente 300 espécies de 

animais silvestres entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes.

Deste universo foram encontradas na Serra da Jiboia, 9 espécies de 

mamíferos, 2 espécies de aves e um réptil espécies da fauna silves-

tre que constam da Lista das Espécies da Fauna Silvestre Brasileira 

Ameaçada de Extinção; e 16 espécies endêmicas da Mata Atlântica.

Os estudos divulgados sobre a flora da Serra da Jiboia identi-

ficaram quatorze (14) espécies de plantas endêmicas da Mata 

Atlântica, dentre as quais quatro relacionadas na Lista Oficial da 
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Flora Silvestre Brasileira Ameaçada de Extinção. Identificou-se 

também 06 espécies restritas a Serra da Jiboia. Com os estudos 

de caracterização do Meio Biótico esses números certamente 

serão elevados, pois porções relevantes do complexo serrano 

ainda não foram inventariados.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
COMO ESTRATÉGIA PARA CONSERVAÇÃO  
DE ÁREAS PROTEGIDAS (APS)

Buscando respeitar e fortalecer as diretrizes presentes, além do 

que consta nas diretrizes da Coordenação Geral de Educação 

Ambiental (CGEAM/IBAMA), na Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), instaurada pela Lei Federal nº 9795/99, e no 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), no dis-

posto na Lei Estadual da Bahia nº 12.056, de 07 de janeiro de 

2011, que instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental, 

notadamente, seus princípios, objetivos e diretrizes, em 

especial, capítulo VII, do Artigo 27 e seu o Programa de Edu-

cação Ambiental na Bahia PEA- BA, manifesta-se a seguir qual 

campo da EA pretende-se .

Nessa perspectiva, a Educação Ambiental tem relevante papel na 

construção do sentimento de pertencimento local e visão glo-

bal, uma vez que constitui um processo permanente, no qual os 

indivíduos têm chance de tomar consciência do seu meio am-

biente e de adquirir o conhecimento, os valores, as habilidades, 

as experiências que podem torná-los aptos a agir, individual e 

coletivamente, na busca de resguardar os ecossistemas preven-

do os problemas ambientais e solucionando conflitos. Essa Edu-

cação Ambiental (EA) deve favorecer a participação de todos os 

setores e atores nas discussões de APs, tanto na definição da sua 

área, como na dimensão de seus limites, no plano de manejo e 

também na implementação de tal plano, como preconiza a lei.

No Brasil, temos uma lei específica para EA denominada Polí-

tica Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Caracterizando a 

educação ambiental no Capitulo I, Art. 1°, como: 
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[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a co-

letividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum 

do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sus-

tentabilidade (BRASIL, 1999).

Compreendemos, conjuntamente com Dias (2003), que essa lei 

deve ser utilizada como instrumento na expansão dos nossos di-

reitos e deveres em relação aos processos de EA. Destarte, uma 

vez legitimada a esfera da educação ambiental, no âmbito da lei, 

emerge uma nova exigência de escolha ético-política, na sua 

efetivação de forma prática. Pois, compreende-se que a defini-

ção da educação como ambiental seria apenas o primeiro passo, 

porém, ainda insuficiente se queremos avançar na construção 

de uma práxis, pensada e fundamenta (CARVALHO, 2004). 

Com isso, se tem a intenção de realizar a prática da EA, nos ideais 

democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à 

educação. No Brasil, estes ideais foram constitutivos da educação 

popular, a qual rompe com uma visão de educação tecnicista, ca-

racterizada por ter processos educativos voltados para preceitos 

fabris, e convoca a educação a assumir a mediação na construção 

social de conhecimentos implicados na vida dos sujeitos.

Paulo Freire, uma das referências fundadoras do pensamento crí-

tico na educação brasileira, destaca, em toda sua obra, a defesa 

por uma educação que forme sujeitos sociais emancipados, isto 

é, autores de sua própria história (CARVALHO, et al. 2004 Ibidem).

Dessa forma, entende-se que para a educação ambiental crítica, 

a prática educativa é a formação do sujeito humano enquanto 

ser individual e social, historicamente situado e inovador, esti-

mulando o desenvolvimento de uma consciência que possa ge-

rar atitudes capazes de transformar os comportamentos e a rela-

ção da formação do sujeito. 

De acordo com Carvalho (2004 Ibidem), a passagem da educa-

ção tradicional, para um novo paradigma educacional, parece 

ser um dos caminhos de transformação que desponta da con-
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vergência entre mudança social e ambiental. Pois, ao resignificar 

o cuidado para com a natureza e para com o outro ser humano, 

com atitudes baseadas em valores ético-políticos, a educação 

ambiental crítica afirma uma ética ambiental, balizadora das de-

cisões sociais e reorientadora dos estilos de vida coletivos e indi-

viduais. Com essa nova consciência educacional, delineiam-se 

novas racionalidades, constituindo os laços identitários de uma 

cultura política ambiental, com objetivo de promover mudanças 

de caráter social, político e humano.

De acordo com o Tratado de Educação Ambiental para Socieda-

des Sustentáveis e Responsabilidade Global (ECO 92): 

[...] a educação ambiental deve promover a cooperação e 

o diálogo entre indivíduo e instituição, com a finalidade 

de criar novos modos de vidas, baseados em atender as 

necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, 

físicas, de gênero, idade, religião, classes ou mentais.

Portanto, é de fundamental importância a troca de conhecimen-

tos, estabelecendo pontes e relações, potencializando as infor-

mações para a melhora da qualidade de vida de todos, pois como 

destaca Freire (2002, p.68) 

[...] Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo [...] estabelecimento de uma ligação entre 

todos com o ambiente, de forma que participem do 

processo de mudanças no cotidiano em ações diretas.  

Por isso, ao se falar em EA, segundo o Tratado de Educação Am-

biental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

deve-se pensar em um processo educativo e dinâmico, em per-

manente construção, que propicie a reflexão, o debate e sua pró-

pria modificação. Logo, esse processo transformador precisa ser 

realizado por meio do envolvimento pessoal, das comunidades 

e nações para criar sociedades sustentáveis.

A abordagem, pautada na perspectiva crítica, é de grande impor-

tância na sociedade contemporânea, pois considera o ser huma-

no de forma integrada ao meio ambiente.  Destarte, de acordo 

com Tóro-Tonissi (2005 Ibidem):
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[...] O indivíduo somente sente-se motivado a participar 

quando se identifica com a questão ambiental, quando 

compreende a relação desta com sua vida e se vê como 

um importante ator capaz de influenciar e alterar uma 

determinada situação. Somente quando acredita em 

seu poder de transformação da realidade, o indivíduo 

sente-se co-responsável por essa mudança.

Para que ocorra a construção de sociedades sustentáveis é neces-

sária a formação do sujeito ecológico, crítico em suas atitudes e 

com potencial de transformação (BLENGINI, et al. 2012a). A parti-

cipação efetiva do indivíduo é de estrema importância para trans-

formar sua realidade e buscar a mudança no sistema social atual.

A preocupação com o meio ambiente, que aumenta em função 

de uma nova visão das relações entre sociedade e natureza, deve 

ser efetiva e com olhar holístico, tendo como alvo a mudança 

de posturas e comportamentos no modo de viver. Para que essa 

preocupação seja consciente é necessária a realização de uma 

educação ambiental, crítica, emancipatória e transformadora, 

com finalidades de proporcionar uma alfabetização ecológica 

(UNGARÓ et al., 2007).

Nesse contexto, a educação ambiental deve fazer a combinação 

de práticas pedagógicas formais e informais, possibilitando o 

aumento de conhecimento e a mudança de valores, bem como 

o fortalecimento da relação ser humano/natureza, contribuindo 

para a conscientização dos indivíduos sobre a importância da 

conservação e qualidade do ambiente (BLENGINI et al, 2012b).

DESENVOLVIMENTO

No campo da Educação Ambiental a participação possibilita a 

implicação direta dos atores sociais no conhecimento, preven-

ção e enfrentamento dos problemas e conflitos socioambien-

tais. E a adoção de metodologias participativas proporciona um 

aprendizado prático em contato direto com a realidade local.

Considerando a importância da participação de todos os envolvi-

dos na discussão da possível criação de uma ou de um mosaico de 

Unidades de Conservação, tal projeto, seguiu os seguintes passos;
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1 – Criação de um Conselho Gestor do projeto;

Foram mobilizadas e convidadas as organizações da sociedade 

civil local, setor privado e do setor público e dos 5 Municípios 

do Entorno da Serra da Jiboia e universidades com pesquisa na 

área, para compor o Conselho Gestor do projeto. 

Tal conselho se reúne a cada dois meses.

Figura 01- Estrutura do Conselho Gestor

Todas as reuniões do Conselho Gestor são registradas em Atas e 

sistematizadas em documentos específicos e listas de presença.

2 – Criação e aprovação do Regimento Interno (RI) do 

Conselho Gestor (CG). 

Para organizar e definir a estrutura do Conselho Gestor do Proje-

to foi discutido e aprovado pelo conselho o RI que traz a seguinte 

estrutura; Capítulo I – DA NATUREZA; Capítulo II – DA FINALI-

DADE; Capítulo III – DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO; Capí-

tulo IV – DA ORGANIZAÇÃO, Capítulo V – DO FUNCIONAMEN-

TO e Capítulo VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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3- Grupos de Trabalho para disseminação das informações 

sobre o projeto.

Foram formados 06 (seis) GTs, um de cada um dos cinco muni-

cípios da abrangência do Projeto e um GT formado pelas univer-

sidades que atuam na área. Esses GTs são abertos às pessoas de 

outros municípios que queiram participar. 

Art. 11 do RI – São atribuições dos GTs:

[...]

I. Divulgar as ações do Projeto;

II. Colaborar com o planejamento e a realização de 
eventos de “Rodas de Conversa” com as pessoas inte-
ressadas e a equipe do Projeto, a serem realizadas uma 
em cada município de abrangência do Projeto e uma 
em alguma universidade, para apreciação das temáti-
cas abordadas pelo Projeto.

Nestas reuniões, a sociedade funciona como instrumento de 

controle social, ao passo que servem como veículo para o em-

poderamento dos sujeitos e atores das comunidades locais sobre 

a criação da(s) futura(s) UC(s), além de divulgar e socializar as 

ações realizadas pelo Projeto.

Participação implica num esforço para garantir o envolvimento, 

o diálogo e a busca do compromisso por parte de todos aqueles 

que serão afetados por uma ação, projeto ou serviço. Principal-

mente daqueles setores da população para os quais se dirigem 

os impactos da ação e que, tradicionalmente, são excluídos dos 

processos de decisão que afetam suas vidas. A despeito disso, é 

essencial conhecer e respeitar as diversas visões acerca dos pro-

blemas e suas possíveis soluções. 

Este é um processo que fortalece o aprendizado e o exercício da 

democracia, pois ensina a todos os sujeitos envolvidos a ouvir 

e respeitar opiniões divergentes e a lidar com a existência de 

conflitos de opiniões e interesses.

Segundo Toro e Werneck (Ibidem, p. 20), o primeiro passo no 

planejamento de um processo desse tipo diz respeito à “expli-
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citação dos propósitos da mobilização - a formulação de um 

imaginário”, que deve expressar o seu sentido, bem como a sua 

finalidade. Os autores ressaltam que, antes de tudo, o processo 

deve tocar a emoção das pessoas, uma vez que não deve ser só 

racional, mas ser capaz de despertar a paixão.  Como afirmam os 

autores: “A razão controla, a paixão move”.

Para que o processo de mobilização seja implementado de for-

ma adequada é preciso que as propostas de atuação: i) sejam 

claras e realistas; ii) respeitem os limites da atuação de cada um, 

mas não sejam conservadoras e que contribuam para abrir ca-

minhos para novas visões; iii) não sejam explicitadas e/ou per-

cebidas como cobrança, como responsabilização; e iv) sejam 

estimulantes (Ibidem, p.26).

Para se possibilitar uma real participação nesse projeto foi criado 

espaço definido para que ela ocorra e seja legítima seguindo o 

próprio modelo usado em UCs.

O resultado preliminar aqui discutido se trata da importância da 

mobilização social e educação ambiental, principalmente quan-

do se trata de um assunto delicado como a criação de UCs, uma 

vez que há pessoas que habitam essa área em debate, sendo atra-

vés do diálogo e da troca de conhecimento que se busca um ca-

minho possível para a proteção da Serra da Jiboia. 

Percebe-se que diante da atuação do Grupo Ambientalista da 

Bahia – Gambá, que já desenvolve um trabalho de sensibiliza-

ção sobre a importância da Serra da Jiboia, muitos moradores 

reconhecem o valor natural da Serra, sendo muito comum a fala 

de conselheiros do projeto sendo favorável a criação de áreas de 

proteção ambiental na localidade, porém muitas dúvidas sobre 

como será esse processo ainda estão no ar. 

Nas reuniões do CG, espaço participativo, se buscasse esclare-

cer tais dúvidas trazendo sempre informações dos estudos que 

estão sendo realizados para análise e posterior definição da (s) 

categoria (s) de UCs que pode ser proposta e implementada na 
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área.  Ficando claro que essas informações levantadas, devem 

ser aprofundadas nesse espaço democrático e participativo. 

Nas reuniões dos GTs já se tem como um dos objetivos a pre-

paração para as consultas públicas, sendo que já é sabido que a 

criação de tal UC não será competência do Gambá, mas sim do 

poder público em questão, ou seja, Icmbio (Federal), INEMA (Es-

tadual) ou Prefeituras (Municipal).

Mobilizar é fazer com que várias pessoas se motivem a participar 

e atuar para um determinado fim, essa tarefa, não fácil diante do 

descrédito de muitos sobre a participação, é a função do CG desse 

projeto. É dar voz aos atores para que participem ativamente. Quan-

do se faz o trabalho da escuta de todos os setores se se busca a dimi-

nuição de futuros conflitos. Nesse sentido, sendo a EA o processo 

pelo qual se educa através da prática e da realidade de cada um, 

todos os saberes são valorizados, fazendo com que se diminuam 

os possíveis conflitos. Quanto mais as comunidades são ouvidas, 

melhor será a qualidade do processo participativo que se instala.

Diante de tantos fatores de pressão sobre a Serra esse projeto 

tem conseguido resultados positivos, pois conta hoje com um 

amplo diálogo com diversos setores da região e, cada vez mais, 

aponta para a conservação da área.

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o trabalho realizado na área da Serra da Jiboia 

há quase duas décadas pelo Grupo Ambientalista da Bahia, vem 

trazendo resultados positivos em relação a conservação da área. 

Porém ainda existem diversos desafios a serem superados, um 

deles é dar continuidade aos projetos, já que como ONG o Gam-

bá desenvolve projetos a partir de financiamento de editais, ten-

do um futuro sempre incerto, entretanto mesmo diante de difi-

culdades continua lutando pela proteção da Serra. 

Outro fator importante a ser considerado é que através da mo-

bilização social que está sendo realizada na área envolvendo 
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moradores, poder público, sindicatos, instituições de ensino 

entre outros, já demostram uma sensibilização para uma futu-

ra criação de UCs na área. Com as pesquisas finalizadas sobre 

a área haverá uma fundamentação maior para garantir ainda 

mais a proteção dessa Serra. 

Os desafios são muitos, porém segundo Layrargues (2002), o 

maior desafio e a tarefa prioritária da educação ambiental no pro-

cesso de gestão ambiental consistem na possibilidade de, sem ne-

gar os conflitos existentes, mas mediando-os democraticamente, 

instaurar acordos consensuais entre os agentes sociais, por meio 

da participação, do diálogo, do exercício e da construção da cida-

dania. Sendo esse nosso maior ganho no desenvolvimento desse 

projeto a possibilidade de fazer dele um espaço participativo e de-

mocrático e de construção da cidadania ecológica.
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RESUMO

O presente artigo apresenta uma discussão acerca da prática 

do turismo em áreas ambientais e tem como objetivo pensar às 

práticas turísticas a partir da tríade natureza - lazer - educação, 

levando-se em consideração que a visitação às áreas naturais 

pode ser uma ferramenta de suma importância para formação 

da consciência socioambiental. Abordaremos a Educação Am-
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biental não formal, entendida aqui como uma prática que en-

volve ações voltadas à sensibilização e conscientização da co-

munidade e dos visitantes, fazendo com que a prática turística 

seja pensada e planejada de forma responsável. A fim de atingir 

os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

enfocando os principais autores que trabalham com turismo e 

Educação Ambiental. 

Palavras-chave:Turismo. Educação Ambiental. Conscientização.

INTRODUÇÃO

A partir da aceleração dos processos sociais e econômicos glo-

bais, que passamos a chamar de globalização, com a intensifi-

cação da industrialização e urbanização ocorrida ao longo do 

século XX, um novo cenário turístico foi formado caracterizado 

pela produção flexível do tempo livre. Desde então, o significado 

do turismo passou a adquirir uma nova dimensão, uma vez que 

surge uma nova valorização social de espaços singulares, como 

por exemplo, os espaços naturais, cuja às peculiaridades induz 

o fator “atratividade” associado a sensibilidade ambiental e con-

servacionista que caracteriza a sociedade moderna.

Este novo contexto inerente à atividade turística também está 

associado à necessidade de programar modelos pautados nos 

princípios da sustentabilidade que apontem para a compatibi-

lidade do desenvolvimento econômico e a conservação dos re-

cursos naturais e culturais visando a equidade e a justiça social. 

De acordo com Santos (2004, p. 25), “essa nova concepção cal-

cada no desenvolvimento sustentável propõe pressupostos que 

divergem do atual modelo de desenvolvimento econômico para 

o turismo, chamado de ‘indústria do turismo’, sobretudo, no que 

diz respeito à demanda social”.

No entanto, no início da década de 90 foram produzidas algu-

mas formulações a fim de concretizar os princípios básicos da 

sustentabilidade em relação ao turismo. Com base na discus-

são de sustentabilidade, Prats (1996) define quatro fatores es-

senciais para o desenvolvimento da atividade turística com a 

perspectiva da sustentabilidade:
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1. A compatibilidade do turismo com a capacidade de car-

ga do sistema natural, econômico e social, ou seja, a 

adaptação do processo de desenvolvimento das neces-

sidades do mercado, prevenindo os riscos e preservan-

do os recursos naturais, além de favorecer a evolução da 

estrutura econômica local;

2. A integração do turismo com o desenvolvimento econô-

mico local a partir da renovação de setores tradicionais 

da economia e estimulando a criação de novos setores;

3. A inserção do turismo no sistema de planificação estra-

tégica centrada no desenvolvimento local; e,

4. A gestão integrada e participativa do desenvolvimento 

turístico local calcado na ampla e rigorosa participação 

dos agentes sociais e da própria população local.

Assim sendo, destacamos a importância da qualidade ambiental, 

tanto natural como humana, para o turismo. No entanto, vale 

ressaltar que em determinadas situações a relação do turismo 

com o ambiente é complexa, pois envolve muitas atividades que 

têm efeitos ambientais adversos e, em muitos casos, isso de deve 

a inexistência de planejamento ou alguns equívocos ocorridos 

durante o processo de planejamento do turismo gerando efeitos 

determinantes no ambiente dos destinos.

De acordo com Santos (2010, p. 67),

Em muitos destinos, a exploração descontrolada do 

turismo exerce pressão sobre o ambiente natural, po-

dendo gradualmente destruir os recursos naturais 

de que dependem. Muitos destes impactos estão di-

retamente ligados à construção de infra-estruturas, 

como por exemplo, rodovias, aeroportos e instalações 

turísticas. Por outro lado, o turismo tem o potencial 

de criar efeitos benéficos no ambiente, contribuindo 

para a sua proteção e conservação.

Partindo desse pressuposto, este artigo apresenta uma discus-

são acerca da prática do turismo em áreas naturais, levando-se 

em consideração que a visitação a estas áreas pode se caracte-
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rizar como uma ferramenta de suma importância para forma-

ção da consciência ambiental e social, ou seja, pode auxiliar no 

processo de sensibilização e conscientização da preservação 

da natureza, desde que essa atividade seja pensada e planejada 

de forma responsável. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O TURISMO 

A Educação Ambiental dever ser desenvolvida por todos e em to-

dos os lugares, seja na escola, em praças, no bairro, na cidade, na 

família ou na comunidade. No entanto, o enfoque que será abor-

dado nesse artigo priorizará as práticas de Educação Ambiental 

não formal. De acordo com Berna (2004), existem três formas de 

se pensar e fazer a Educação Ambiental: formal, informal e não 

formal. Tais formas apresentam concepções, objetivos e proce-

dimentos metodológicos distintos. Porém, dependendo da ação 

em que serão inseridas poderão ser complementares. Conforme o 

autor, a Educação Ambiental de caráter formal é desenvolvida nos 

ambientes institucionais de ensino, a partir de conteúdos, proce-

dimentos metodológicos e formas de avaliação previamente defi-

nidos enquanto que a Educação Ambiental de caráter não formal 

pode ocorrer nos diversos espaços da vida social estabelecendo 

níveis distintos de diálogo entre seus atores, com a utilização de 

conteúdos e estratégias metodológicas também diversas. Esta se 

configura como um tipo de prática bastante utilizada por orga-

nizações da sociedade civil, dentre elas as Organizações não Go-

vernamentais (ONGs). Já a Educação Ambiental informal, parte 

do pressuposto de que suas ações não precisam ser delineadas a 

priori e os procedimentos metodológicos consistem na utilização 

de instrumentos diversificados e sem maior rigor conceitual. 

De acordo com Santos (2010), alguns teóricos cometem o equí-

voco ao pensar que a Educação Ambiental não formal e infor-

mal partem dos mesmos princípios metodológicos. Porém, é 

importante frisar que a Educação Ambiental informal geral-

mente parte de ações pontuais e descontínuas, o que reflete na 

obtenção de resultados menos eficazes.

Branco (2003, p.3), ressalta que Educação Ambiental “deve preo-

cupar-se, inicialmente, com a ação do homem e suas causas, re-
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flexo de seu conhecimento de mundo; portanto, trata de mudan-

ça de valores, de costumes”. Desta forma, partimos do princípio 

que com um programa de Educação Ambiental não formal bem 

definido pode ser possível educar o indivíduo para desenvolver 

práticas ambientais responsáveis. Assim sendo, a Educação Am-

biental desenvolvida através da atividade turística pode ser reali-

zada através de práticas e ações educativas que envolvam a sen-

sibilização da coletividade; ou seja, que através da participação 

das instituições de ensino e organizações não governamentais 

seja possível conscientizar as populações tradicionais e os visi-

tantes da necessidade de preservação ambiental.

As novas perspectivas do turismo mundial apontam uma de-

manda mais criteriosa na hora de escolher um destino. Isso só 

reforça que as comunidades receptoras devem estar prepara-

das para estabelecer ações locais que visem atender esse públi-

co cada vez mais global. Zaoual (2009) ratifica essa perspectiva 

demonstrando que a demanda turística está cada vez mais exi-

gente, variada e variável. Para o autor, ela tende a focar cada vez 

mais na qualidade, exprimindo a necessidade da cultura local e 

do meio ambiente. Assim sendo, exigem-se ações locais mais 

eficazes que permitam esse agir global. 

Este fato faz com que haja um aumento na procura por desti-

nos que vem a associar a autenticidade e profundidade do inter-

câmbio intercultural de uma parte e harmonia com a natureza 

e memória (imagem) dos lugares visitados em outro lugar e que 

requer um bom planejamento para que seja possível o desen-

volvimento local dessas comunidades receptoras. O significado 

do turismo passou a adquirir uma nova dimensão, uma vez que 

surge uma nova valorização social de espaços singulares, como 

por exemplo, os espaços naturais, cuja às peculiaridades induz 

o fator “atratividade” associado à sensibilidade ambiental e con-

servacionista que caracteriza a sociedade moderna.

Assim sendo, o meio ambiente é considerado uma segunda na-

tureza que resulta do agir humano, através do processo do tra-

balho sob determinadas relações sociais, localizadas no espaço-

-tempo, ao procurar satisfazer suas necessidades do estômago 
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e fantasia. Sendo assim, o meio ambiente é um espaço-tempo 

socialmente constituído, é um meio ambiente-histórico, enfim, 

é a materialização do modo como os homens sócio-historica-

mente se apropriam do que convencionamos chamar “natureza” 

(GONÇALVES, 1990 apud BRUGGER,1994).

Desta forma, o que se viu adiante dessa relação homem versus 

natureza foi uma preocupação quase generalizada sobre como 

proteger o ser humano dele próprio através de movimentos am-

bientalistas que embora a discussão estivesse voltada para con-

servação e preservação dos recursos, a premissa que se chegava 

era essa. Assim, gerou uma discussão de como preservar o pre-

sente sem comprometer o futuro, consolidando o termo “desen-

volvimento sustentável” e com base nas inúmeras discussões 

de tentar entender os prejuízos causados pelo desenvolvimento 

econômico, a Educação Ambiental nasce como proposta efetiva 

de mudança de comportamento perante este modelo capitalista, 

embora esteja clara a necessidade de mudança de paradigma e 

a viabilidade de uma parceria homem-natureza, ainda hoje a li-

nha desenvolvimentista predomina. Construir estratégias de um 

futuro comum implica em mudanças profundas no comporta-

mento ético de cada cidadão, para que possa compreender que 

a nova forma de procedimento em relação ao seu habitar trará 

melhoria na qualidade de vida e viabilizará o ambiente para a 

salvaguarda das gerações futuras.

A Educação Ambiental foi destacada em 1972, na Conferência 

da Organização das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

como uma solução aos entraves apresentados, porém só legiti-

mou-se em 1975, em Belgrado, onde o documento intitulado “Car-

ta de Belgrado”, seria o primeiro a tratar da reforma dos processos 

e sistemas educacionais, cuidando em envolver especialmente a 

juventude em ações voltadas à Educação Ambiental, além de re-

comendar discussão sobre uma ética ambiental global. Na Confe-

rência de Tblisi, em 1977, essa ideia foi ratificada nas propostas da 

Carta de Belgrado, contudo elevando a importância da defesa e da 

melhoria do ambiente para presente e futuras gerações.

No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro foi sede da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (UNCED) no ano de 1992. 
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Daí surgiu a Declaração do Rio3 sobre o meio ambiente e o desen-

volvimento, assinada pela maioria dos governos do mundo. Este 

documento discute o desenvolvimento sustentável no sentido 

de “estabelecer uma nova e equitativa parceria global, mediante 

a criação de novos níveis de cooperação entre estados, setores 

sociais estratégicos e populações, (…) reconhecendo a natureza 

integral e interdependente da Terra” (Conferência, 1992, p. 3). Em 

seu princípio, a declaração acentua que os seres humanos devem 

ser o centro de preocupação do desenvolvimento sustentável, 

como forma de criar uma situação de esperança de “bem-estar 

social”, enquanto grande parte da população deste planeta vive 

em condições que estão longe de ser descrita por essa expressão. 

Nesta conferência foi elaborada a Agenda 21, documento com-

posto por 40 capítulos que tratou de abarcar a Educação Am-

biental integralmente ao dedicar um capítulo inteiro ao tema 

mostrando a importância do fomento a educação, a capacitação 

e a conscientização, a fim de estabelecer a integração de políticas 

públicas, parceria de instituições privadas e de toda uma socie-

dade para que, assim, todos os seus indivíduos, principalmente 

as crianças, sejam levados à conscientização e passem a inserir 

em seus hábitos de vida, ações de preservação ao meio ambiente 

e transmitam tais atos para as gerações vindouras, para que as 

mesmas cresçam com essa responsabilidade e possam usufruir 

dos recursos que hoje utilizamos.

Para Sauvé (2005) é necessário compreender todos os pontos 

a serem trabalhados na Educação Ambiental e todo o universo 

que permeia este conceito; Meio ambiente: natureza (para con-

templar, respeitar e preservar), Meio ambiente: recurso (para ge-

rir e repartir), Meio ambiente problema (para resolver e prevenir, 

3  Em junho de 1992 realizou-se, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – a Eco-92, como ficou 

conhecida -, da qual participaram aproximadamente 35.000 pessoas, com a 

presença de 106 chefes de governo, quando discutiram as possibilidades do 

desenvolvimento futuro para a humanidade.
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Meio ambiente sistema (para entender e poder decidir melhor), 

Meio ambiente: lugar em que se vive (para conhecer, explorar e 

aprimorar, Meio ambiente: projeto comunitário: (em que e como 

se empenhar ativamente). Este último é o que mais faz referên-

cia ao fortalecimento do termo capital social, onde a cooperação 

e a parceria precisam ocorrer para que sejam realizadas as mu-

danças coletivamente desejadas.

Desta forma, Dias (2003, p. 163) afirma que a Educação Ambien-

tal deve ser entendida como,

Um instrumento poderoso de que a sociedade dispõe 

no momento para recriar valores perdidos ou nunca 

alcançados antes, capazes de induzir crianças e jo-

vens a perceberem a natureza como um bem comum 

a ser partilhado com base num sentimento de solida-

riedade e responsabilidade no trato com os recursos 

naturais e com todas as formas de vida.

Ainda segundo este mesmo autor, a Educação Ambiental pretende 

desenvolver conhecimento, compreensão, habilidades e motiva-

ção, para adquirir valores e atitudes, indispensáveis para resolver 

os problemas ambientais com soluções sustentáveis. No entanto, 

é importante ressaltar que a Educação Ambiental exige duas di-

mensões para análise: a dimensão epistemológica e a dimensão 

pedagógica. Isso porque ela exige reflexões acerca da problemáti-

ca ambiental, ademais de exigir reflexões acerca da educação. 

A educação não formal é definida por Gohn (2008) como um 

processo educacional correspondente a aprendizagem política 

dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação 

dos indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de 

habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a apren-

dizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a 

se organizarem com objetivos comunitários; a aprendizagem de 

conteúdos da escolarização formal, escolar, em formas e espa-

ços diferenciados. Já a educação formal necessita de uma ins-

tituição física para acontecer, além da presença de um profes-
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sor que é quem desenvolve o papel de educador priorizando o 
cumprimento de um currículo pressuposto pela entidade num 
determinado espaço de tempo para ao final dispor ao educan-
do de uma certificação. Na educação não formal não há a ne-
cessidade de uma instituição, uma vez que podem ser múltiplos 
os espaços educacionais. Também não existe a preocupação de 
cumprimento de um currículo nem tempo específico para o de-
senvolvimento da aprendizagem.

No entanto, o que merece ser destacado é que todos os agentes 
de desenvolvimento turístico (associações profissionais, empre-
sas, trabalhadores do setor, organizações não governamentais, 
as comunidades receptoras, os turistas e outros organismos do 
setor turístico) devem trabalhar no sentido de proteger o meio 
ambiente, os recursos naturais e culturais na perspectiva de um 
crescimento econômico constante e sustentável que seja capaz 
de satisfazer as aspirações presentes e futuras. 

Assim, Maldonado (2009) faz uma análise da interação que deve 
haver entre o turismo e população local, como saída estratégica 
no desenvolvimento da localidade, propondo uma autogestão do 
turismo, na qual a comunidade deve assumir um importante pa-

pel de planejamento, operação, fiscalização e desenvolvimento.

VISITAÇÃO PÚBLICA EM ÁREAS NATURAIS

A visitação em áreas naturais pode ser considerada como uma 
alternativa de utilização sustentável dos recursos naturais e cul-
turais. No caso do estado de Sergipe, as visitações a estes tipos de 
áreas ainda estão sendo trabalhadas de forma desordenada de-
vido a diversos fatores como: entradas alternativas, falta de con-
trole do fluxo de visitantes, ou seja, sem um estudo prévio da ca-
pacidade de carga e, em alguns casos, ausência de profissionais 
que possam acompanhar essas visitas. Desta forma, torna-se de 
fundamental importância diagnosticar os diversos problemas 
existentes com a visitação a estas áreas e estabelecer normas e 
diretrizes que viabilizem a sua utilização de maneira sustentável.

Tais problemas fazem com que aumente a preocupação com a 
manutenção dos recursos naturais, assim como, nos faz refletir 
sobre a importância da utilização das áreas naturais de forma 
correta e responsável. 
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A Constituição brasileira estabelece que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-

mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-

do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

-lo para a presente e futuras gerações”. (CF - 1988, Cap. VI - do 

meio ambiente, Art. 225). No entanto, para que possamos se-

guir o que estabelece a constituição será necessário elaborar 

ações que permitam uma parceria integrada e harmônica do 

homem com a natureza, a fim de que às visitações aconteçam 

de forma responsável, sem que prejudique os recursos naturais 

existentes. Dentre estas ações podemos citar: sinalização ade-

quada, equipamentos e serviços turísticos, infraestrutura bási-

ca e de apoio ao turista, elaboração de plano de manejo, além 

de um monitoramento e acompanhamento das visitações.

Os espaços naturais podem ser utilizados para a prática de di-

versas atividades como: pesquisas científicas, recreação, con-

servação de espécies da flora e fauna, manutenção da biodiver-

sidade, etc., ou seja, a sua visitação pública de uma forma geral 

pode permitir que a sociedade possa usufruir de suas qualidades 

e potencialidades sem degradá-la. Porém, é certo que a presença 

humana provoca impactos em ambientes frágeis como os dos 

Parques, fazendo com que seja fundamental estabelecer crité-

rios que minimizem esses impactos. 

De acordo com Morey (1991), os ecossistemas têm uma determi-

nada capacidade de acolhimento para assimilar certo número de 

turistas, mas quando se supera o limite dessa capacidade, podem 

produzir-se modificações importantes no meio que conduzirão, 

sem dúvida, a uma perda de bem-estar. È importante que devido 

à forte pressão do turismo de massas, os gestores passem a re-

fletir acerca da tomada de consciência do crescimento acelerado 

do turismo e dos impactos negativos gerados, a fim de que um 

destino maduro de massas possa se converter em um exemplo 

de destino turístico sustentável.

Desta forma, podemos afirmar que os espaços naturais brasi-

leiros necessitam de ações que visem minimizar os impactos 

provocados por interferência do homem no ambiente. É cer-

to que algumas áreas ou parques apresentam uma estrutura de 

funcionamento, porém a maioria não há planos de manejo ou 

um planejamento adequado. 
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A utilização da Educação Ambiental como ferramenta estraté-

gica na conservação da prática do turismo em áreas naturais 

assegura melhores condições territoriais para a comunidade. 

Para que isso ocorra é inevitável o enriquecimento informativo 

e fortalecimento dos atores sociais envolvidos, juntamente com 

a capacidade de iniciativa e empreendedora que possam captar 

recursos financeiros para execução das atividades. 

Com isso, partimos do princípio que com um programa de 

Educação Ambiental não formal bem definido pode ser possí-

vel educar o indivíduo para desenvolver práticas ambientais 

responsáveis. Assim sendo, a Educação Ambiental não formal 

desenvolvida através da atividade turística pode ser realizada 

através de práticas e ações educativas que envolvam a sensibi-

lização da coletividade; ou seja, que através da participação das 

instituições de ensino e organizações não governamentais seja 

possível conscientizar as populações tradicionais e os visitantes 

da necessidade de preservação ambiental.

As ações da Educação Ambiental não-formal devem ser diversi-

ficadas e voltadas à sensibilização e conscientização da comu-

nidade e visitantes. Tais ações podem ser desenvolvidas através 

de palestras, seminários, cursos, encontros, visitas, elaboração e 

divulgação de diagnósticos socioambientais, orientações para 

separação de resíduos, mutirões de limpeza, entre outras. 

Dentre estas práticas educativas podemos citar: 

a) conscientização e mudança de comportamento dos vi-

sitantes acerca do uso adequado das trilhas existentes nas 

áreas naturais; 

b) estabelecimento de uma política que vise a coleta de lixo, 

como por exemplo, a entrega de sacos plásticos;

c) Ações instrutivas para a destinação de dejetos humanos;

d) identificação de áreas propícias para a prática de ativida-

des de recreação, a fim de que sejam utilizadas áreas com 

pouca vegetação ou com vegetação resistentes evitando 

assim o desmatamento;

e) utilização de sinalização (painéis indicativos, informati-

vos e ilustrativos);

f) recomendações acerca da capacidade de carga;

g) Formação de profissionais que possam acompanhar e 

supervisionar essas visitações, entre outras.
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Estas ações citadas acima devem ser desenvolvidas a partir de 

práticas adequadas e, sobretudo, sob a orientação de educadores 

que tenham a formação para a aplicação de procedimentos me-

todológicos compatíveis com o exercício da Educação Ambien-

tal não formal. Torna-se de suma importância ressaltar que con-

forme afirmam Sauvé; Orellana (2003, p.275) “a percepção sobre 

a Educação Ambiental carrega valores subjetivos muito fortes, 

pois se inscreve em processos históricos e contextos diferencia-

dos que se somam (...) ancora-se em uma visão crítica, política 

e reflexiva que pondere sobre a força educacional e que possa 

potencializar o (des)envolvimento humano intrinsecamente re-

lacionado com a dimensão ambiental”. 

Portanto, um programa de educação do visitante (seja turista 

ou membro da comunidade local) deve ser voltado para mini-

mização dos impactos negativos que poderão advir com o uso 

turístico de áreas naturais, a fim de que haja uma mudança na 

concepção da prática turística e, sobretudo, no posicionamento 

do turista perante os bens turísticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os pontos que foram apresentados fazem com que aumente a 

nossa preocupação com a manutenção dos recursos naturais, 

além de nos fazer refletir sobre a importância de utilizar uma 

Unidade de Conservação de forma correta e responsável. A ativi-

dade turística pode ajudar no processo de sensibilização e cons-

cientização da preservação da natureza, promovendo assim a 

sustentabilidade do meio ambiente de uma forma geral.

Salientamos neste artigo a Educação Ambiental não formal como 

uma estratégia de sensibilização e conscientização dos visitan-

tes acerca das questões ambientais, de modo que estes sujeitos 

sociais possam (re) pensar conceitos, valores, práticas e/ou con-

dutas, relacionadas ao meio ambiente e todas as vertentes que 

permeiam a discussão (natural, cultural, social, histórica e políti-

ca). Ademais, ressaltamos que a Educação Ambiental deve con-
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tribuir para desvendar o desafio de saber o que proteger, como 

e o que utilizar associada a parceria com instituições científicas, 

realização de campanhas educativas, para que se possa almejar 

uma gestão em parceria com a comunidade local. Isto ratificará 

a ferramenta do capital social em unidades de conservação atra-

vés da Educação Ambiental.

Desta forma, a Educação Ambiental poderá se tornar uma gran-

de aliada no processo de formação da consciência humana acer-

ca da preservação do patrimônio natural não somente como um 

bem natural, mas, sobretudo, como um patrimônio da sociedade. 
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AULA NO PARQUE: PRINCIPAIS 
REFLEXÕES ACERCA DA 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS EM UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA

Marcus Vinicius Noronha de Oliveira1

RESUMO

Nos últimos 25 anos, tem se tornado cada vez mais comuns dis-
cussões que envolvem a proteção do meio ambiente, em espe-
cial, das nossas florestas. No caso da Mata Atlântica, a atenção 
tem sido redobrada, uma vez que de acordo com estudos mais 
recentes, restam menos de 7% de sua vegetação original. O Par-
que Nacional Serra de Itabaiana é uma unidade de conservação 
de proteção integral que resguarda o maior fragmento de Mata 
Atlântica do estado de Sergipe. Apesar de toda sua biodiversi-
dade, o parque sofre com problemas derivados de ações antró-
picas, tais como extração de lenha e minérios, caça predatória, 
incêndios florestais, entre outros. Sendo assim, o presente tra-
balho teve por objetivo avaliar a eficiência de atividades de edu-
cação ambiental com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

1 Mestrando em Agricultura e Biodiversidade – PPGAGRI/UFS; 

mv_bioufs@hotmail.com 
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de uma escola da rede privada do município de Itabaiana, como 
instrumentos eficientes não apenas para o processo de ensino/
aprendizagem, como também para formação cidadã. Pensando 
nisso, foi realizada a trilha principal da unidade com cerca de 3 
km, a qual leva os alunos por diferentes paisagens e formações 
vegetacionais. Essa atividade complementou o planejamento di-
dático-pedagógico anual da escola, o qual previa ações externas 
à sala de aula durante a transmissão dos assuntos de Ecologia. 
Para auxiliá-los na compreensão dos tópicos abordados durante 
a caminhada foi elaborado um roteiro de fácil acesso, além de 
questionários investigativos a fim de avaliarmos o desempenho 
de tal atividade. Os resultados foram bastante satisfatórios tan-
to para a aprendizagem quanto para a sensibilização ambiental, 
corroborando com a ideia que práticas educativas desse tipo po-
dem ser grandes instrumentos de auxílio à gestão ambiental.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Educação Ambiental. Preservação     

INTRODUÇÃO

Não é de hoje que ações antrópicas de degradação ambien-

tal preocupam a civilização humana. Segundo Dias (1993), essa 

busca por alternativas e soluções para proteger a natureza vêm 

desde os nossos antepassados, passando por filósofos, cientistas, 

religiosos e pessoas de diferentes culturas do nosso planeta.

Uma dessas preocupações diz respeito ao bioma Mata Atlântica. 

Explorada desde os primeiros instantes em que os colonizadores 

portugueses chegaram ao Brasil, hoje, ela resguarda pouco mais 

de 7% da sua vegetação original (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006). 

Seus remanescentes florestais sofrem constantemente com ativi-

dades impactantes, as quais põem em risco a enorme biodiversida-

de existente nesse tipo de ambiente, caracterizada, principalmente, 

pela presença de espécies endêmicas e recursos hídricos impor-

tantes para o abastecimento público (COELHO; MELO, 2010).

Nesse sentido, atualmente, as Unidades de Conservação da Na-

tureza (UC) têm se apresentado como instrumentos importantes 

para a proteção de recursos naturais do nosso país, além de ser-

virem como fontes inesgotáveis de pesquisas das mais diversas 

áreas do conhecimento humano (ARAÚJO, 2012). No entanto, 

muito das produções bibliográficas, resultantes desses trabalhos, 
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ficam restritas a literatura cinza (monografias, dissertações, te-

ses, entre outros) a qual circula somente dentro das universida-

des, dificultando bastante a gestão desses locais, uma vez que há 

um distanciamento muito grande entre as informações obtidas 

nesses trabalhos e a compreensão das populações pertencentes 

às comunidades tradicionais da região.

Em Sergipe, uma dessas UC é o Parque Nacional Serra de Itabaiana 

– PARNASI. Trata-se do maior fragmento florestal de Mata Atlân-

tica protegido do estado, com opções de lazer, turismo ecológico 

e trilhas para a realização de atividades de cunho educativo (SOU-

ZA; OLIVEIRA-NORONHA, 2012). Entretanto, como na maioria 

das áreas naturais protegidas do país, o parque também sofre com 

problemas de exploração ilegal dos recursos naturais, como ex-

tração de lenha e minérios, caça predatória, incêndios florestais 

e descarte inadequado de resíduos sólidos (SOBRAL et al., 2007).

Para amenizar problemas como esses, uma das alternativas mais 

utilizadas pelas unidades é a realização de atividades de educa-

ção, sensibilização e monitoramento ambiental (SOUZA; MAR-

THOS, 2008). Porém, vale ressaltar que Educação Ambiental é 

mais do que ensinar como lidar com a natureza. A questão am-

biental é plural e olhá-la apenas por um aspecto, o ecológico, é 

cometer um ingênuo e primário reducionismo (DIAS, 1993).  

De acordo com Júnior (2007):

A Educação Ambiental é, ao lado de tudo a que funda-

menta e acompanha, um outro ponto de partida. É um 

outro aprender a saber olhar, sentir, viver e interagir 

entre nós, os seres humanos. Pois somente aprende-

mos a preservar ou a tornar sustentável e biodiverso o 

Meio Ambiente quando criamos entre e para nós, um 

mundo igualitário, diferenciado, solidário e livre. E é o 

estender deste outro saber a todo o campo de relações 

entre Nós e a Vida (JÚNIOR, 2007, p.07).

Diante disso, o presente trabalho se insere na perspectiva de sub-
sidiar ações que visem à melhoria da gestão do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana - PARNASI, através de atividades de educação 

e sensibilização ambiental voltadas para o Ensino de Ciências 



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 2016113

em uma escola pertencente a um município do seu entorno. Es-

peramos que com práticas pedagógicas mais condizentes com 

a realidade dos alunos dessa região, eles sejam capazes de co-

nhecer as riquezas biológicas desse local, fazendo-os perceber a 

utilidade da Ciência para a cultura e para a vida.

METODOLOGIA

Público – alvo

O presente trabalho foi realizado com um grupo de 38 alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Magnus, uma insti-

tuição de ensino privada, localizada no município de Itabaiana, 

Sergipe. A maioria desses estudantes é do sexo feminino (65%), 

com idade média de quatorze anos.

Deu-se prioridade a esta turma porque na programação anual de 

conteúdos estão inclusos temas pertinentes à Ecologia, a qual é 

proposta central desse estudo.  

Área de estudo

A aula de campo foi realizada no Parque Nacional Serra de Itabaiana, 

localizado a cerca de 35 Km da capital sergipana Aracaju (Figura 01). 

Figura 01. Perímetro do PARANASI. Fonte: Gerência executiva do ICMBio.
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Trata-se de um complexo formado por três serras (Cajueiro, 

Comprida e Itabaiana), com alto potencial biológico, uma vez 

que nela são encontradas espécies raras e endêmicas da Mata 

Atlântica (Tabela 01).

 

Tabela 01. Demonstrativo do levantamento da biota realizado por Car-

valho e Villar (2005).

TÁXON Nº DE ESPÉCIES

Plantas 324

Anfíbios 23

Répteis 32

Aves 123

Mamíferos 62

Abelhas 28

Além disso, o parque recebe milhares de visitantes todos os anos, 

tanto para desfrutar das belezas cênicas da região quanto para a 

realização de práticas de educação e sensibilização ambiental. 

Atividades desenvolvidas

Para a realização da aula de campo foi preparado um roteiro de ati-

vidades (Anexo 01) que mesclava textos norteadores acerca das for-

mações vegetacionais da área e exercícios de fixação do conteúdo.

Os alunos fizeram a trilha principal da unidade a qual os leva até 

o centro de recepção de visitantes do ICMBio (cerca de 3 km). Du-

rante o trajeto, realizamos três paradas para trabalhar conceitos 

importantes vistos em sala de aula, tais como: fatores bióticos e 

abióticos, relações ecológicas, interação entre ecossistemas, pre-

servação dos recursos hídricos e ações antrópicas de degradação, 

como o mau uso do fogo em pastagens agrícolas (Figura 02).
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Figura 02. Apresentação de características pertinentes ao bioma Mata Atlân-

tica. Foto: Marcus Noronha.

Ao chegar à base administrativa da unidade foi realizado um 

momento de recreação com lanches e brincadeiras. Uma delas, 

a corrida de saco ecológica, na qual os alunos além da disputa 

deveriam responder a perguntas sobre os conteúdos de Ecologia 

abordados em sala de aula (Anexo 02).

Avaliação

A fim de verificar a efetividade dos trabalhos realizados nessa 

aula de campo, foi elaborado um questionário para a avaliação 

da visitação (Anexo 03) e um exercício objetivo a ser realizado 

em casa, baseado nas discussões realizadas durante a visita, para 

posterior devolução aos professores (Anexo 04).

Esses instrumentos foram úteis para avaliação tanto dos alunos 

quanto para a prática docente e constituem-se em instrumentos 

muito importantes para a elaboração de aulas práticas futuras. 
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Desenvolvimento

Durante a realização da trilha foi possível perceber uma interação 

positiva do ponto de vista educacional, uma vez que muitos deles 

já haviam visitado a área, porém, com o intuito apenas de lazer. 

Atividades de educação ambiental contribuem significativamen-

te para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que trazem 

para a realidade dos educandos os assuntos vistos em sala de aula.

Em cada uma das paradas previstas no roteiro (Anexo 01), fica-

ram evidentes para os alunos as diferenças entre as fisionomias 

vegetais da área, a gama de relações ecológicas presentes em 

cada uma delas, bem como a importância desses recursos para 

todas as formas de vida, inclusive a nossa. As feições demons-

tradas por eles e a participação direta nas discussões realizadas 

deixaram bem claro isso. 

No que diz respeito ao Ensino de Ciências isso é fundamental. 

Apesar de toda a dinâmica que envolve os conteúdos dessa dis-

ciplina, por diversas vezes eles são abordados de maneira frag-

mentada ou distante da realidade do nosso aluno (BARBOSA et 

al., 2004). Tornando-o um mero agente memorizador de con-

ceitos, refém do livro didático (TONI; FICAGNA, 2005).

Com relação à preservação das riquezas biológicas da unidade, 

visitas escolares são muito úteis, já que disseminam conheci-

mento através da sensibilização ambiental e contribuem dire-

tamente para a formação cidadã, especialmente, no contexto 

atual, no qual a exploração dos recursos naturais pelo homem é 

cada vez mais intensa.

PRINCIPAIS REFLEXÕES

De acordo com a Tabela 02, é possível que o objetivo principal de 

realizar uma atividade de campo no parque foi alcançado, uma 

vez que grande parte dos alunos disse poder correlacionar os 

assuntos abordados em sala de aula com as práticas que foram 

preparadas pelo roteiro.
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Tabela 02. Utilidade das aulas de campo.

Você gosta de aulas de campo? Por quê?

Categoria de resposta
Resposta dos 

alunos (%)

Sim – Existe uma aproximação da teoria vista em 

sala de aula com a prática da vida real.
65

Sim – Esse tipo de atividade proporciona diversão. 32

Não – Pouco proveitoso 03

Gouvêa e Leal (2001) destacam que práticas de educação não-
-formal no Ensino de Ciências proporcionam um aprendizado 
mais significativo, já que se conduzida de maneira correta, aju-
dam o aluno a perceber a utilidade da Ciência como processo 
da cultura e da vida. Dessa forma, acreditamos que este mesmo 
aluno deixa de ser apenas um elemento passivo no processo de 
ensino-aprendizagem e passa perceber o seu papel de cidadão 
dentro da sociedade, especialmente, no que diz respeito às ques-
tões de preservação e conservação ambiental.

Isso fica bastante evidenciado nas respostas acerca da importân-
cia da Serra de Itabaiana para os municípios da região (Tabela 03). 
Eles entendem que este local é importante porque além de prote-
ger recursos biológicos importantes, como fauna, flora e recursos 

hídricos, apresenta um alto potencial turístico para a região.

Tabela 03. Importância do PARNASI para os municípios da região

Você acha que o PARNASI é importante para o seu município? 
Por quê?

Categoria de resposta Resposta dos alunos (%)

Sim – Porque realiza trabalhos de preser-
vação e conservação da biodiversidade.

55

Sim – Porque é um importante ponto tu-
rístico da região.

42

Não – Pouco influencia. 03

Além disso, de acordo com informações obtidas junto à adminis-

tração da área, a unidade recebe em média 21.000 visitantes por 

ano, dos quais aproximadamente 5.000 são estudantes (Figura 03).
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Figura 03. Demonstrativo de visitação do PARNASI entre 2006 e 2010. Fonte: 

Gerência executiva do ICMBio.

Juntos, esses dados demonstram claramente a importância de 
atividades de cunho educativo em unidades de conservação. Os 
Parques Nacionais são fontes inesgotáveis para o conhecimen-
to humano e podem proporcionar experiências e aprendizados 
únicos na vida desses jovens. Para isso, faz-se necessário que 
o planejamento das atividades esteja de acordo com as normas 
que regem a unidade, bem como a gestão local incentive cada 
vez mais a realização dessas atividades, já que quando o aluno se 
sente acolhido naquele espaço, ele acaba se tornando um par-
ceiro, um difusor de ideais de proteção da natureza.

No caso específico da Serra de Itabaiana, isso é fundamental. De 
acordo com a Figura 03, percebemos que o número de visitan-
tes advindos das escolas tem diminuído significativamente, o que 
pode acarretar em prejuízos consideráveis para a unidade. Segun-
do Gomes et al. (2006), desde muito antes da sua criação o Parque 
Nacional Serra de Itabaiana sempre foi visitado por moradores do 
entorno e cidades circunvizinhas, os quais aparentemente pos-
suem um sentimento muito forte de pertencimento desse local o 
qual, muita vezes, se confunde com as práticas conservacionistas 
necessárias para manutenção do equilíbrio ecológico da região.

Diante disso, é fundamental que as informações científicas pro-
duzidas no parque sejam divulgadas e não há maneira melhor de 
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fazê-la, senão, através de campanhas de educação e sensibiliza-

ção ambiental junto às escolas e aos visitantes (Tabela 04).

Tabela 04. Importância do conhecimento acerca da biodiversidade 

do PARNASI

Você gostaria de ficar sabendo um pouco mais sobre a biodiversida-

de dessa área? Por quê?

Categoria de resposta Resposta dos alunos (%)

Sim – Porque amplia meus conhecimentos 

acerca de seres que eu nunca vi.
57

Sim – Porque demonstra a importância de 

proteger essa área.
43

Não – Já é o suficiente. -

Como podemos observar, ao contrário do ideário pessimista 

que tomou conta e se propagou sobre a educação brasileira, 

estes jovens têm conhecimento do seu papel de cidadão e en-

tendem a importância de preservar os recursos naturais para 

presentes e futuras gerações. 

Além disso, a maior parte deles chama a atenção para a curiosi-

dade de conhecer plantas e animais nunca vistos antes, além das 

paisagens e exuberâncias peculiares ao parque (Figura 04). Se-

gundo, Nuñez et al. (2003), isso acontece porque no Brasil, temos 

uma dependência muito grande do livro didático para a elabora-

ção de planejamentos didático-pedagógicos, o qual é produzido 

para um estereótipo de jovem que não condiz com a realidade.

Figura 04. Características que mais chamaram a atenção dos alunos durante a trilha.
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Megid Neto e Fracalanza (2003) vão mais além. Para eles, o livro 
didático de Ciências não corresponde a uma versão fiel nem das 
diretrizes e programas curriculares oficiais, nem da produção do 
conhecimento científico. Por diversas vezes as ilustrações e tex-
tos complementares são de contextos completamente diferentes 
do vivenciado pelo no aluno.

Um bom exemplo disso, diz respeito ao assunto de répteis. Ao 
contrário do que muitos pensam, nenhuma espécie de lagarto 
brasileiro é peçonhenta. Aliás, somente três espécies de lagar-
tos no mundo todo apresentam substâncias tóxicas em sua sa-
liva, oferecendo algum tipo de risco, são elas: as duas de Mons-
tro – de – Gila (Heloderma suspectum e Heloderma horridum), 
encontrado no México e no sul dos Estados Unidos e outra de 
Dragão de Komodo (Varanus komodoensis), no sudeste da Ásia 
(VITT; CALDWELL, 2009). Mas, são justamente essas espécies 
que insistem em aparecer nas imagens dos livros didáticos de 
Ciências (ver, por exemplo, Gewandsznadjer, 2008).

No que diz respeito aos exercícios para avaliar a fixação de con-
ceitos pertinentes ao conteúdo de Ecologia, percebemos que o 
processo de ensino-aprendizagem foi bastante significativo, uma 
vez que a maioria dos alunos acertou todos os itens do exercício 

referente às explanações realizadas durante a trilha (Figura 05).

Figura 05. Relação dos alunos de acordo com o número de acertos para o 

exercício proposto sobre os principais conceitos abordados durante a trilha.

Por fim, os dados apresentado até aqui mostraram claramente 
que a experiência vivida por estes alunos foi bastante enrique-
cedora. Não apenas do ponto de vista educacional, mas também, 
do humanístico, fazendo-os refletir sobre as ações humanas de 
modificação ambiental, bem como acerca da importância de 

proteger os recursos naturais para presentes e futuras gerações. 
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Anexo 01

Roteiro de Atividades

• 1ª Parada: Mata Atlântica.

Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, em 1500, a 

Mata Atlântica cobria 15% do território brasileiro, área equivalen-

te a 1.306.421 km². Distribuída ao longo da costa atlântica, a Mata 

Atlântica é composta por um conjunto de ecossistemas, que in-

cluem as faixas litorâneas do Atlântico, com seus manguezais e 

restingas, florestas de baixada e encosta da Serra do Mar, flores-

tas interioranas, as matas de araucárias e os campos de altitude.

Sua região de ocorrência original abrangia integralmente ou 

parcialmente 17 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Es-

pírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a menos de 7% de sua 

área original, com cerca 102.000 km² preservados. É o segundo 

bioma mais ameaçado de extinção do mundo, perdendo apenas 

para as quase extintas florestas da ilha de Madagascar na costa 

da África. Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlân-

tica ainda abriga mais de 20 mil espécies de plantas, das quais 

8 mil são endêmicas, ou seja, espécies que não existem em ne-

nhum outro lugar do planeta.

Tabela 01. Quadro de características da Mata Atlântica. 

Aspectos bióticos e abióticos. Caracterização
1- Luminosidade (   ) Alta        (   ) Baixa
2- Umidade (   ) Alta        (   ) Baixa
3- Dossel das árvores (   ) Fechado        (   ) Aberto
4- Espessura do tronco das árvores (   ) Grosso        (   ) Fino
5- Densidade arbórea (   ) Grande        (   ) Pequena
6- Presença de serrapilheira (   ) Muita        (   ) Pouca
7- Solo (   ) Escuro        (   ) Claro
8- Epifitismo (   ) Sim        (   ) Não
9- Micorrizas (   ) Sim        (   ) Não

 - Qual a importância de preservar a mata ciliar?
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• 2ª Parada: Área aberta (“Cerrado”).

Sabe-se hoje que o Cerrado é uma das regiões de maior biodi-

versidade do planeta e cobre 25% do território nacional. Estima-

tivas apontam mais de 6.000 espécies de árvores, 800 de aves e 

tantas outras formas de vida. Devido a essa excepcional riqueza 

biológica, o Cerrado, é uma formação do tipo savana tropical, 

com extensão de cerca de 2 milhões de km² no Brasil Central.

A fisionomia mais comum é uma formação aberta de árvores e 

arbustos baixos, árvores de galhos retorcidos, coexistindo com 

uma camada rasteira graminosa. As ações antrópicas, como a 

agropecuária e construção de estradas, por exemplo, cresceram 

a tal ponto que esse bioma não é mais considerado uma “frontei-

ra” entre as regiões de Mata Atlântica e Amazônia. 

Tabela 02. Quadro de características de áreas abertas (“Cerrado”). 

Aspectos bióticos e abióticos. Caracterização

1- Luminosidade (   ) Alta        (   ) Baixa

2- Umidade (   ) Alta       (   ) Baixa

3- Dossel das árvores (   ) Fechado        (   ) Aberto

4- Espessura do tronco das árvores (   ) Grosso        (   ) Fino

5- Densidade arbórea (   ) Grande        (   ) Pequena

6- Presença de serrapilheira (   ) Muita        (   ) Pouca

7- Solo (   ) Escuro        (   ) Claro

8- Epifitismo (   ) Sim       (   ) Não

9- Micorrizas (   ) Sim (   ) Não

 

- O que sucessão ecológica?
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Anexo 02

Corrida de saco ecológica

1. O que é um hábitat?

2. O que nicho ecológico?

3. O que é uma população?

4. O que são ecossistemas?

5. Quais são os ecossistemas brasileiros?

6. O que é a biosfera?

7. O que são fatores bióticos e abióticos?

8. Numa cadeia alimentar, quais são os organismos produtores? 
Cite exemplos.

9. Numa cadeia alimentar, quais são os organismos consumi-
dores? Cite exemplos.

10. Quem é e qual a importância dos organismos chamados de 
decompositores?

11. Como se dá o fluxo de energia numa cadeia alimentar?

12. Como se dá o fluxo de matéria numa cadeia alimentar?

13. Por que dizemos o nível trófico máximo de uma cadeia ali-
mentar, geralmente, é o do consumidor quaternário?

14. Onde há um maior número de indivíduos, perto ou longe dos 
produtores? Por quê?

15. O que são pirâmides ecológicas?

16. Nas pirâmides ecológicas, qual o organismo que vem sempre 
na base?

17. Qual a única pirâmide ecológica invertida?

18. Como se dá o ciclo da água?

19. Quais as relações entre os ciclos do carbono e do oxigênio?

20. Como se dá o ciclo do nitrogênio?
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Anexo 03

Avaliação da visitação

• Sexo: (   ) M   (   ) F

• Idade: ______

1) Você já tinha visitado o PARNASI?

(   ) Sim (   ) Não

2) Se sim, qual o intuito dessa visita?

(   ) Educativa (   ) Lazer (   ) Outros: _____________________________

3) Você gosta de aulas de campo? Por quê?

4) Você acha que o PARNASI é importante para o seu muni-

cípio? Por quê?

5) Você gostaria de ficar sabendo um pouco mais sobre a 

biodiversidade dessa área? Por quê?

6) Durante o percurso feito até a base do ICMBio, o mais lhe 

chamou a atenção? Por quê?

7) Marque com um risco na linha abaixo o quanto você acha 

que essa atividade foi proveitosa para você.

Legenda:

A: 0 – 2,5cm = RUIM; B: 2,6 – 5,0cm = RAZOÁVEL; C: 5,1 – 7,5cm 

= BOM; D: 7,6 – 10,0cm = ÓTIMO.
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Anexo 04

TESTE seus conhecimentos

Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre as belezas do 

Parque Nacional Serra de Itabaiana, bem como dos trabalhos de 

prevenção e combate aos incêndios florestais da área, julgue os 

itens que seguem em VERDADEIROS ou FALSOS.

I (    ) A Mata Atlântica sofre processos de exploração desde os 

primeiros anos de colonização portuguesa;

II (    ) Esse bioma é caracterizado pela presença de espécies raras 

e endêmicas;

III (    ) A Mata Atlântica abrange todo o litoral brasileiro e áreas 

interioranas do nosso país, como o centro-oeste, por exemplo;

IV (    )As matas ciliares são aquelas encontradas nas bordas das 

estradas e têm por finalidade manter o curso dos rios intactos;

V (    )As áreas abertas do parque apresentam o solo bastante es-

curo o que indica a presença de húmus. Material esse, muito nu-

tritivo para o solo;

VI (     )No percurso que fizemos, podemos observar que as sen-

sações de umidade relativa do ar nas áreas abertas e fechadas são 

inversas;

VII (     ) Nas áreas de sucessão ecológica podemos observar um 

processo lento e gradual de regeneração da vegetação local;

VIII (    ) A principal causa dos incêndios florestais no parque são 

os atos de vandalismos e as práticas agrícolas com o manejo do 

fogo;

IX (     )Não se usa fogo para combater os incêndios florestais por-

que essa é uma prática muito perigosa.

X (     )Alguns equipamentos são muito úteis no combate aos in-

cêndios florestais, tais como: abafadores, enxadas, bombas-cos-

tais e extintores de espuma.
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A APRENDIZAGEM 
SOCIOAMBIENTAL DAS 

MULHERES DO CURSO DE 
ARTEFATOS DE BAMBU NO 

ASSENTAMENTO JOSÉ EMÍDIO 
DOS SANTOS

Sara Juliana Santana Santos1 

Geisi Azevedo Silva2

Fernanda Damaceno Silva Gonçalves3

RESUMO

O curso de artefatos, a partir da matéria-prima do bambu foi de-

senvolvido no Assentamento de Reforma Agrária José Emídio 

dos Santos, do município de Capela-SE. Essa comunidade está 

inserida no entorno da Unidade de Conservação Refúgio de Vida 

Silvestre Mata do Junco. O objetivo geral da pesquisa foi anali-

sar a aprendizagem socioambiental das participantes do curso 

de artefatos de bambu e os reflexos dela para a percepção am-

1 Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de 

Sergipe (PRODEMA/SE).

2 Mestra em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia da Madeira - Universidade Federal de Lavras (UFLA).

3 Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de 

Sergipe (PRODEMA/SE)
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biental dessas mulheres. O bambu é uma espécie exótica que 

se proliferou em diversos locais no entorno do Assentamento e 

no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, sendo hoje um dos 

impactos mais significativos à biodiversidade do lugar. O curso 

de artefatos de bambu teve como método norteador o constru-

tivismo, pois, a educação ambiental não formal foi empregada 

de maneira satisfatória e relacionada com a teoria e prática do 

referido curso. As aulas ocorreram durante três meses, sendo 

ministradas em sete encontros. O curso teve a participação de 

aproximadamente 20 mulheres, em diferentes faixas etárias. 

Como resultado, a percepção ambiental das participantes ficou 

evidenciada ao longo das aulas por meio da linguagem. As mu-

lheres mostraram com as falas o conhecimento sobre a biota, 

principalmente com a flora que circunda o Assentamento e a 

Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Jun-

co. O uso de metodologia participativa em que a comunidade é 

agente que interfere nas ações é fundamental para que a educa-

ção ambiental não formal se materialize de forma mais concreta. 

A educação ambiental transforma o indivíduo em agente crítico 

da sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental não formal. Conheci-

mento socioambiental. Percepção ambiental.

INTRODUÇÃO

A educação ambiental foi componente essencial dentro do curso 

de artefatos a partir da matéria-prima do bambu. O referido cur-

so foi desenvolvido no Assentamento de Reforma Agrária José 

Emídio dos Santos, do município de Capela-SE. Essa comunida-

de está inserida nas áreas de entorno da Unidade de Conserva-

ção Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco. 

O trabalho manual possibilita ao aprendiz expressar-se e desco-

brir as próprias habilidades e aptidões e se constitui numa fer-

ramenta eficaz para a transmissão de práticas sustentáveis. O 

objetivo geral da pesquisa foi analisar a aprendizagem socioam-

biental das participantes do curso de artefatos de bambu e os re-

flexos dela para a percepção ambiental. 
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O bambu é uma espécie exótica que se proliferou em diversos lo-

cais e no entorno do Assentamento e no Refúgio de Vida Silves-

tre Mata do Junco, sendo hoje um dos impactos mais significa-

tivos à biodiversidade do lugar. A comunidade do Assentamento 

José Emídio dos Santos acompanhou parte dessa proliferação 

do bambu, principalmente ao longo dos cursos fluviais da re-

gião. O curso de artefatos de bambu constituiu-se em uma ação 

de mobilização social para que o repasse da educação ambiental 

fosse mais efetivo e concreto. A educação ambiental configu-

ra-se como essencial para a sensibilização desses atores sociais 

que vivem em um lugar dotado de significativa biodiversidade.

O curso de artefatos de bambu utilizou-se como método o cons-

trutivismo, em que teoria e prática são direcionadas para que o 

aprendiz possa ser um sujeito ativo do processo de aprendiza-

gem. Os conceitos ambientais foram ao longo do curso repassa-

dos a partir da interação das participantes com o Meio Ambiente 

que circunda e está localizada a comunidade.

A educação ambiental nesse espaço educativo ocorreu de ma-

neira não formal, aplicada por meio de procedimentos metodo-

lógicos associados à teoria e a prática de confecção das peças 

pelas participantes. Como se trata de uma comunidade em que 

os indivíduos estão se adaptando ao lugar, a educação ambiental 

é uma ferramenta de fortalecimento de identidade e permanên-

cia para esses atores sociais.

DESENVOLVIMENTO

A escolha do curso de confecção de peças artesanais, a partir da 

matéria-prima bambu, foi das colaboradoras do Projeto Recupe-

rar, que está em execução nas áreas do entorno do Assentamento. 

Um dos objetivos desse projeto é a sensibilização da comunidade 

em relação à conservação do Meio Ambiente. O Projeto Recupe-

rar tem realizado a recuperação ambiental das matas ciliares dos 

cursos fluviais que estão inseridos no território do Assentamento 

José Emídio dos Santos (Figura 1). O Projeto Recuperar, patroci-

nado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioam-

biental, é uma realização do Instituto Bioterra - Organização para 
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Conservação da Biodiversidade e Meio Ambiente.

Ressalta-se que adjacente à localidade do Assentamento José 

Emídio dos Santos há a Unidade de Conservação Refúgio de 

Vida Silvestre Mata do Junco, em que está inserido o Bioma Mata 

Atlântica. É notório enfatizar que um dos impactos mais signi-

ficativos ao longo dos anos na área é a proliferação do bambu, 

espécie exótica, substituindo em alguns cursos fluviais as matas 

ciliares (Figura 2). Destaca-se que uma das principais caracte-

rísticas do Bioma Mata Atlântica é a biodiversidade e o alto grau 

de endemismo, portanto, o bambu constitui-se um impacto am-

biental de grande amplitude.

Figura 1. Área degradada com presença de um bambuzal. Fonte: Acervo do 

Projeto Recuperar, 2015. 
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Figura 2. Mapa de acesso para o Assentamento de Reforma Agrária José Emí-

dio dos Santos. Fonte: Acervo do Projeto Recuperar, 2015.

A percepção ambiental da paisagem demonstra a relação ho-

mem-natureza e traduz como essa interação produz e reproduz 

o espaço geográfico, formando também os laços culturais entre 

os indivíduos. O conhecimento da biota existente evidencia a 

identidade, e em muitos casos, o sentimento de permanência do 

homem ao lugar de vivência dele. 

O curso de artefatos de bambu teve como método norteador 

o construtivismo, pois, por meio de uma abordagem cons-

trutivista a educação ambiental não formal foi empregada de 

maneira satisfatória e relacionada com a teoria e prática do 

referido curso. As aulas ocorreram durante três meses, sendo 

ministradas em sete encontros. O curso teve a participação de 

aproximadamente 20 mulheres, em diferentes faixas etárias, 

sendo que desse total, houve a formação de um grupo de 14 

artesãs, que se motivaram ao longo das aulas e mantiveram-se 

assíduas durante todo o curso (Figura 3). 
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Figura 3. Participantes do curso de artefatos de bambu. Fonte: Acervo do Pro-

jeto Recuperar, 2015.

O primeiro contato das aprendizes-artesãs com o artesão media-

dor ocorreu no mês de março de 2015. Como forma de favorecer 

o diálogo durante o curso, foi proposto a cada participante que 

falasse um pouco de si e do que havia a motivado em participar 

do curso de artefatos de bambu. Essa abordagem foi realizada por 

meio de entrevista semiestruturada, permitindo, dessa forma, que 

por meio de diálogos as participantes falassem abertamente so-

bre o que as motivaram a querer esse determinado curso e qual o 

anseio delas durante o andamento das atividades e para o futuro.

Como forma de compreender a percepção ambiental desses ato-

res sociais, realizaram-se leituras bibliográficas sobre a temática 

pertinente. Ao final do curso, fez-se a aplicação de uma entre-

vista semiestruturada como meio de evidenciar os reflexos do 

repasse da educação ambiental aplicada durante os encontros. 
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Ressalta-se que os diálogos e debates sobre os aspectos naturais 

da comunidade permearam em todos os encontros.

A educação ambiental não conscientiza os sujeitos sobre a mu-

dança de conduta deles com o Meio Ambiente, mas os sensi-

bilizam para que eles possam compreender como a relação 

homem-natureza modifica a paisagem e muitas das vezes oca-

sionam impactos e danos ambientais. A Sensibilização ambien-

tal trata-se de um processo de “chamamento”, de olhar numa 

direção antes distante do campo de motivação. É um dos pri-

meiros momentos do processo educativo que insere o educando 

em um mundo que se quer ver (re-)descoberto, ou simplesmen-

te notado. Quando esses atores sociais assumem uma postura 

cidadã diante da natureza, eles transformam-se em agentes res-

ponsáveis dentro do espaço geográfico que vivenciam. A Res-

ponsabilidade ambiental é um processo de reflexão no sentido 

de colocar-se como membro constituinte do ecossistema e pro-

tagonista da transformação, modificação, organização, manu-

tenção, preservação do ecossistema, seja em nível de micro ou 

macro abrangência (HIGUCHI e AZEVEDO, 2004). 

De acordo com o Artigo 1º da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que 

dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental:

Art. 1º. Entende-se por educação ambiental os pro-

cessos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

As participantes do curso configuram-se, em sua maioria, como 

trabalhadoras domésticas ou que em determinados períodos do 

ano auxiliam seus companheiros no plantio da cana-de-açúcar, 

principal atividade econômica da localidade. Portanto, a apren-

dizagem de um curso que envolve técnicas artesanais e que 

agregam valor aos produtos confeccionados poderá possibilitar 

a formação de artesãs, dando a essas mulheres maior autonomia 

e consequentemente a melhoria de vida de suas famílias.
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Houve durante as aulas a discussão de conceitos ambientais 

como biodiversidade, bioma, preservação, conservação, mane-

jo florestal, espécies nativas e exóticas, resíduos sólidos, água, 

matas ciliares, bambu, entre outros. A discussão dos conceitos 

por meio de uma abordagem construtivista possibilita ao sujeito 

se perceber como agente importante e transformador do espa-

ço geográfico que vivencia.

Para estimular a percepção ambiental das participantes durante 

o curso, os procedimentos de seleção das áreas e extração do 

bambu foram realizados coletivamente e com a interação de 

teoria e prática durante essas visitas aos locais, principalmente 

naqueles em que a espécie exótica se proliferou. Essa metodolo-

gia tem como finalidade sensibilizar essas mulheres por meio de 

uma educação ambiental não formal, em que se favorece a cri-

ticidade e o fortalecimento dos princípios da etnoconservação.

Na Lei 9.795 há um destaque para a Educação Ambiental não 

formal, visto que é de importante relevância para a sensibiliza-

ção dos problemas ambientais pela sociedade. Para esse estudo 

destacou-se o Artigo 13 da referida lei e alguns dos incisos que 

mais se relacionam com o curso de artefatos de bambu:

Art. 13. Entende-se por educação ambiental não for-

mal as ações e práticas educativas voltadas à sensibili-

zação da coletividade sobre as questões ambientais e à 

sua organização e participação na defesa da qualidade 

do meio ambiente.

IV - a sensibilização da sociedade para a importância 

das unidades de conservação;

V - a sensibilização ambiental das populações tradi-

cionais ligadas às unidades de conservação;

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores.

Vale ressaltar que atividades práticas e em contato direto com a 

natureza estimulam a cognição e a sensibilidade dos envolvi-

dos para a conservação dos recursos naturais. As participantes 

durante essa prática puderam verificar e fazer um comparativo 

entre os locais com presença de mata nativa e onde o bambu 
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está presente. Nesse momento, foram repassadas explicações 

sobre biodiversidade e a importância da interação da biota com 

o meio físico e como essa relação interfere diretamente nas co-

munidades (Figura 4).

Figura 4. Coleta do bambu pelas participantes do curso de artefatos de bambu 

Fonte: Acervo do Projeto Recuperar, 2015.

Espécies exóticas como bambu impedem o crescimento de es-

pécies nativas, principalmente aquelas com menor porte arbó-

reo, pela dificuldade de absorver a luz solar. O bambuzal quando 

atinge uma elevada altitude forma uma cobertura fechada difi-

cultando a penetração da luz solar para outras espécies forman-

do um solo desnudo.

Para a confecção das peças foi montado um espaço com uma 

estrutura necessária, com objetos de corte, furo e acabamento 

para a confecção das peças. O artesão facilitador aplicou uma 
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metodologia de trabalho em grupo, dividindo as participantes 

em duas equipes. O trabalho realizado coletivamente no início 

da aprendizagem do artesanato favorece o contato interpessoal, 

a criatividade e motiva mais o participante em aprimorar-se no 

ofício. A motivação do grupo de aprendizes-artesãs é algo que 

mostra o quanto o trabalho artesanal pode mudar a autoestima 

das participantes. Estimular o coletivo em comunidades rurais é 

uma estratégia eficaz para a permanência desses atores sociais 

no lugar criado e recriado por eles.

De acordo com Jacobi et al: 

As práticas educativas ambientalmente sustentáveis 

nos apontam para propostas pedagógicas centradas 

na criticidade e na emancipação dos sujeitos, com 

vistas à mudança de comportamento e atitudes, ao 

desenvolvimento da organização social e da parti-

cipação coletiva. Nessa proposta de educação re-

flexiva e engajada, centrada nos saberes e fazeres 

construídos com e não para os sujeitos aprenden-

tes e ensinantes, a educação ambiental difere subs-

tancialmente da informação ambiental. Esta ainda 

é focada na elaboração e transmissão de conteúdos 

descontextualizados e “despolitizados”, no sentido de 

instaurar mudanças efetivas na realidade através da 

tessitura de um conhecimento crítico, intencional-

mente engajado (JACOBI et al, 2009. p. 67).

A interação foi completa durante os encontros do curso e como 

forma de reforçar todo o conhecimento apreendido, as parti-

cipantes mostraram-se interessadas em aprimorar as técnicas 

aprendidas, bem como aprender novos objetos (Figura 5). O uso 

de metodologias participativas favorece a troca de experiências, 

um maior entrosamento entre os atores sociais envolvidos, como 

também a adequação do trabalho desenvolvido ao público-alvo 

que se deseja atingir. Como essas mulheres residem em áreas do 

entorno do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, é importan-

te tratar um momento em que possa reuni-las para enaltecer a 

importância da comunidade na conservação da natureza.
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Figura 5. Confecção das peças do bambu. Fonte: Acervo do Projeto Recuperar, 2015.

A criatividade foi um dos aspectos mais identificados nos grupos, 

pois as mulheres à medida que iriam desenvolvendo a peça rela-

tavam os possíveis objetos que poderiam desenvolver a partir da 

matéria-prima bambu. O trabalho coletivo desenvolvido nos en-

contros foi muito satisfatório, cada equipe desenvolveu uma peça 

decorativa e cada participante ao término da atividade apresentou 

as dúvidas e o que havia descoberto nessa aprendizagem.

A percepção das participantes sobre o Meio Ambiente do en-

torno da comunidade e da Unidade de Conservação Refúgio de 

Vida Silvestre Mata do Junco foi sendo evidenciada ao longo 

dos encontros por meio da linguagem. As mulheres mostraram 

com as falas o conhecimento sobre a biota, principalmente com 

a flora que circunda o assentamento (Figura 6). Algumas des-

tacaram o processo de degradação na última década na área, o 

desmatamento e a diminuição de alguns indivíduos de espécies 

do bioma Mata Atlântica do local. Com relação ao bambu, ma-

téria-prima abundante na região, as participantes foram sensi-

bilizadas para a importância do manejo florestal gradativo, para 

que não seja ocasionado impacto ambiental negativo de signi-

ficativa amplitude nesses locais.
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Figura 6. Participante relatando o conhecimento adquirido no curso de arte-

fatos de bambu. Fonte: Acervo do Projeto Recuperar, 2015.

Conforme Jacobi: 

[...] a problemática ambiental constitui um tema mui-
to propício para aprofundar a reflexão e a prática em 
torno do restrito impacto das ações de resistência e de 
expressão das demandas da população das áreas mais 
afetadas pelos constantes e crescentes agravos am-
bientais. Mas representa também a possibilidade de 
abertura de estimulantes espaços para implementar 
alternativas diversificadas de participação social, nota-
damente a garantia do acesso à informação e a conso-
lidação de canais abertos (JACOBI et al., 2003. p. 241).

Como o curso de artefatos de bambu trata-se de uma ação so-
cioambiental, houve também a análise de como o aprendizado 
que as participantes foram adquirindo refletiu-se no olhar delas 
para a comunidade e para si mesmas. As participantes que no 
início do curso afirmaram querer o curso apenas para aprender 
algo novo, no final do curso mostraram-se motivadas a serem 
artesãs e coletivamente trabalhar na confecção das peças. A edu-
cação ambiental empregada no curso será fundamental para que 
a continuidade desse trabalho artesanal ocorra de forma susten-

tável e com baixo potencial poluidor.
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CONCLUSÃO

Como a área dispõe de muita matéria-prima, a substituição gra-

dativa do bambu forneceria o material principal para a produ-

ção desses objetos a partir da madeira extraída do bambu. Ações 

socioambientais de recuperação de áreas degradadas podem 

ser executadas inserindo os atores sociais que estão em contato 

direto com os recursos naturais. A ação de retirada do bambu 

e substituição por espécies nativas se constituirá em impactos 

ambientais positivos nessa localidade. Realizar essa ação con-

juntamente com um trabalho socioambiental e educativo para a 

comunidade do Assentamento de Reforma Agrária José Emídio 

dos Santos será de grande relevância.

Como forma de promover um trabalho de recuperação de áreas 

degradadas mais efetivo, o Projeto Recuperar intenciona remo-

ver gradativamente esse bambuzal das áreas de nascentes, por 

meio da inserção de espécies nativas, produzidas no viveiro flo-

restal do próprio Assentamento. A execução dessa ação deverá 

ser feita por meio de um plano de manejo, pra não gerar im-

pactos ambientais negativos nesses locais, como por exemplo, a 

intensificação dos processos intempéricos e erosivos dos talve-

gues desses corpos hídricos. 

O uso de metodologia participativa em que a comunidade é agen-

te que interfere nas ações é fundamental para que a educação 

ambiental não formal materialize-se de forma mais concreta. A 

educação ambiental transforma o indivíduo em agente crítico da 

sociedade. Ações educativas que promovam uso da natureza de 

forma mais equilibrada é um viés muito importante para a conser-

vação dos recursos naturais. As participantes do curso do bambu 

adquiriram um conhecimento mais complexo e encadeado sobre 

os atributos naturais que existem no território da comunidade. 

A percepção ambiental delas será fundamental para as gerações 

atuais e futuras. Disseminar a educação ambiental nessa comuni-

dade é vinculá-la aos princípios da etnoconservação.



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 2016141

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE e MINISTÉRIO DA EDU-
CAÇÃO. Programa Nacional de Educação Ambiental – Pronea. 3ª ed. 
Brasília, 2005. 105 

HIGUCHI, M. I. G.; AZEVEDO, G. C. Educação como processo na 
construção da cidadania ambiental. Revista Brasileira de Educação 
Ambiental, Brasília, n. 0, p. 63-70, 2004.

HOEFFEL, J. L; et al. Concepções sobre a natureza e sustentabilidade 
um estudo sobre percepção ambiental na bacia hidrográfica do Rio 
Atibainha–Nazaré Paulista/SP. Anais... ANPPAS, 2011.

JACOBI, P. et al.  A função social da educação ambiental nas práticas 
colaborativas: participação e engajamento. Cad Cedes, v. 29, n. 77, p. 
63-79, 2009.

JACOBI, P. et al. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. 
Cadernos de pesquisa, v. 118, n. 3, p. 189-205, 2003.

KNECHTEL R. M. Educação Ambiental: uma prática interdiscipli-
nar. Desenvolvimento e meio ambiente, v. 3, 2001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm


142

A ETNOBIOLOGIA UTILIZADA 
COMO FERRAMENTA PARA 
A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

Tiago Rozário da Silva1

RESUMO

A etnobiologia busca registrar o conhecimento do homem acer-

ca do ambiente e a forma como manipula os recursos da biota na 

qual ele se encontra. Neste contexto, a biodiversidade pertence 

tanto ao domínio do natural quanto do cultural, mas é a cultura, 

como constructo humano, que permite às populações tradicio-

nais entendê-la, representá-la mentalmente, manuseá-la, retirar 

suas espécies e colocar outras, enriquecendo-a, com frequên-

cia. O objetivo do trabalho foi registrar a percepção, o cuidado 

e a sensibilidade dos moradores quanto às ações antrópicas e 

alterações ambientais. O estudo foi realizado em duas localida-

des no interior da Bahia, Povoado de Porto Alegre integrado ao 

município de Maracás, região sudoeste da Bahia e Pedra Branca 

integrada ao município de Santa Teresinha, região do recôncavo 

Baiano. Os dados foram obtidos no período de setembro/2006 

1 Doutorando Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Email: apingorasilva@hotmail.com



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 2016143

a Julho/2008 e de Janeiro a dezembro de 2011. Foram entrevis-

tados 29 mulheres e 25 homens, cujas idades variaram de 7 a 84 

anos. A percepção dos entrevistados quanto às questões ambien-

tais, mudanças climáticas e os impactos causados pelo homem e 

a preocupação em manter o equilíbrio natural são características 

relevantes presentes nas entrevistas. Alguns demonstraram sen-

sibilidade quanto à questão do desmatamento e quanto às agres-

sões aos animais, afirmando que se preocupam em passar essas 

informações aos seus filhos e netos. Os moradores são sensíveis 

às questões ambientais além de perceberem as mudanças cli-

máticas. Eles se preocupam com o desmatamento, em manter os 

recursos naturais e ensinam para seus descendentes a maneira 

correta de manejo dos recursos naturais. Essas informações for-

necem subsídios para a implantação de gerenciamento ambien-

tal e conservação das espécies contextualizada numa realidade 

social local. Registrou-se a percepção dos impactos antrópicos e 

as consequências na natureza. Todos se mostraram muito preo-

cupados com a diminuição da quantidade de água nos rios e 

com a redução da biodiversidade. 

Palavras-chaves: Etbobiologia. Educação Ambiental e Popula-

ções tradicionais.

INTRODUÇÃO

“Eu vou pegar um caranguejo pa eu criar porque se 

não meus neto, daqui a uns ano mais, meus bisneto 

não vai conhecer esse caranguejinho pequeno, só vai 

conhecer o oto, né? Porque os rio secaru” (V., 67 anos)

A etnobiologia origina-se da antropologia cognitiva, em parti-

cular da etnociência (BEGOSSI, 1993). De acordo com Diegues 

e Arruda (2001) essa área da ciência busca registrar o conheci-

mento do homem acerca do ambiente e a forma como manipula 

os recursos da biota na qual ele se encontra. Esse conhecimen-
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to tradicional é definido como o conjunto de saberes e práti-

cas a respeito dos mundos natural e sobrenatural, geralmente 

transmitido pela oralidade, de geração a geração (DIEGUES e 

ARRUDA, 2001). Nos diferentes ecossistemas se estabeleceram 

grupos humanos que desenvolveram culturas particulares, ca-

racterizadas por modos de vida específicos, de grande depen-

dência dos recursos naturais renováveis. Tais agrupamentos 

perpetuaram seus conhecimentos, formando verdadeiras co-

munidades tradicionais (VIEIRA, 2007).

O termo “comunidades tradicionais” está cada vez 

mais sendo usado no meio acadêmico, pois é neces-

sário entender como as comunidades estão inseridas 

no meio (relação de equilíbrio ou exploração) já que 

esse conhecimento pode ser usado no debate sobre 

desenvolvimento sustentável (FLEUTY, 2007). 

Segundo Mantovani (2007) a partir de informações verbais ou 

não-verbais, ou de sistemas simbólicos pode-se descobrir a per-

cepção do meio ambiente com o qual interagem, sendo indi-

vidual e dependente da personalidade e da cultura. Assim, os 

grupos humanos produzem diferenciadas culturas em conse-

quência do desejo de conhecer o mundo ao seu redor, seja ele 

físico, social ou até mesmo espiritual (COBERN, 1996 apud BAP-

TISTA, 2007). Além do conhecimento científico, existem outros 

tipos de saberes sobre a natureza desenvolvidos pelas comu-

nidades tradicionais que, segundo Albuquerque (2007), funda-

menta-se naquilo que o ser humano tem de mais valoroso: um 

saber que é experimentado na prática cotidiana dos afazeres e na 

pluralidade cultural das populações humanas que habitam e se 

adaptam a ambientes dos mais diversificados. Segundo Diegues 

(2000) os saberes tradicionais são o resultado de uma co-evolu-

ção entre as sociedades e seus ambientes naturais, o que permi-

tiu a conservação de um equilíbrio entre ambos. Dessa forma é 

de suma importância iniciar estudos, visando gerar informações 

que poderão servir para a ampliação do conhecimento do status 

de conservação das diferentes espécies e para a implantação de 

ações que visem a conservação na região. 
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OBJETIVO

Registrar a percepção, o cuidado e a sensibilidade dos morado-

res quanto às ações antrópicas e alterações ambientais.

MÉTODOS

O estudo foi realizado em duas localidades no interior da Bahia, 
Povoado de Porto Alegre (Figura 1) integrado ao município de Ma-
racás, região sudoeste da Bahia. A comunidade tem a pesca como 
principal atividade econômica. A agricultura de subsistência se-
gue como atividade secundária, assim como pequenas criações 
de abelhas produtoras de mel, utilizadas para complementação de 
renda. A Caatinga constitui a vegetação predominante. A segun-
da localidade denomina-se Pedra Branca (Figura 2) integrada ao 
município de Santa Teresinha, região do recôncavo Baiano, loca-
lizado em região de remanescentes de Mata Atlântica, com gran-
de diversidade biológica, o local junto com outros municípios faz 
parte da Serra da Jiboia.  A maioria das famílias que vive na locali-
dade desenvolve atividades agrícolas, especialmente o cultivo do 
fumo, da uva e da mandioca. A pecuária também é importante, 
principalmente os rebanhos bovino e caprino. Os homens rea-
lizam outras tarefas, como construção civil, somente quando há 
disponibilidade (COSTA-NETO, 2007). Atividades, como extração 
de madeira e caça, são frequentes no povoado.

No povoado de Porto Alegre, os dados foram obtidos no período 
de setembro/2006 a Julho/2008. Em Pedra Branca os registros 
aconteceram de janeiro a dezembro de 201, mediante realização 
de entrevistas abertas e semi-estruturadas, recorrendo-se a téc-
nicas usuais de registro etnográfico. As entrevistas ocorreram de 
modo individual ou coletivo, com sessões duraram cerca de meia 
hora e ocorriam em diferentes espaços sócio-culturais: residên-
cias, bares, roças, praças e escola. Seguindo os princípios da pes-
quisa etnoentomológica, a cada nova entrevista era explicada de 
forma clara a razão do estudo e mediante o consentimento dos 
moradores, eram gravados. Com base na Resolução no 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde, que fornece as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, foi 
elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 
foi lido e distribuído entre os indivíduos. Foram entrevistados 29 
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mulheres e 25 homens, cujas idades variaram de 7 a 84 anos. Os 
objetivos da pesquisa foram explicados de maneira clara no iní-
cio de cada nova entrevista, perguntando-se aos moradores se 
consentiam em prestar informações. 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas abertas (anota-
ções de campo e conversas informais) e semi-estruturadas, ba-
seadas em uma lista de tópicos previamente escolhidos, além de 
observações comportamentais (ad libitum) realizadas com dife-
rentes atores sociais da comunidade, empregando-se técnicas 
usuais de registro etnográfico com enfoque “emicista-eticista” 
de acordo com metodologia adaptada de Costa Neto (2003).

Segundo Baptista (2007) é importante destacar que, na pesquisa 
etnobiológica, o pesquisador deve estar atento às questões éticas 
da pesquisa com seres humanos. Tais questões apontam para a 
relevância de o pesquisador buscar, durante todo o seu procedi-
mento, o respeito pelo outro, evitando menosprezar o conheci-
mento tradicional a partir de uma ideia de superioridade de sua 
própria cultura ou, em outras palavras do etnocentrismo. O “ra-
pport”, que resulta no estabelecimento e manutenção da relação 
mútua de confiança, foi possível na localidade graças à convi-
vência prévia adquirida durante o desenvolvimento de outros 
projetos, além da amizade que se construiu com a maioria dos 

entrevistados do Povoado de Porto Alegre.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A percepção dos entrevistados quanto às questões ambientais, 
mudanças climáticas e os impactos causados pelo homem e a 
preocupação em manter o equilíbrio natural são características 
relevantes presentes nas entrevistas. Alguns demonstraram sen-
sibilidade quanto à questão do desmatamento e quanto às agres-
sões aos animais, afirmando que se preocupam em passar es-
sas informações aos seus filhos e netos (BOCCARDO et al., 2010; 

BOCCARDO et al., 2013; SILVA et al., 2010).

“Ta aparecenu esse besouro brabo porque a chuva ta 

ficando escassa, não pode desmata porque se acaba 

não chove mais” (Seu Al., 68 anos).

“Hoje ta tudo mudado, antigamente começava a cho-



REVISEA - Revista Sergipana de Educação Ambiental
São Cristóvão-SE | V. 1 | Nº 3 | 2016147

ver no tempo certo, hoje não” (Dona L., 65 anos).

“Abea ta difícil, mundurí, tiúba, mandaçaia com a ex-

ploração da floresta vem acabanu, porque nois destrói 

a mata, rapa fogo acaba as madera aí os bichim não 

acha mais aonde se colocá” (Seu J., 80 anos).

Segundo Posey (1987) o conhecimento tradicional é uma rica 
fonte de informação sobre o meio ambiente, porém é preciso se 
discutir qual o grau em que essas comunidades seriam “cons-
cientes” de suas atividades de manejo, e mesmo se de fato pos-
suiriam conceitos “reais” de conservação ecológicas. Segundo 
o autor deve-se aumentar o apoio as pesquisas sobre o uso do 
conhecimento tradicional e suas potenciais aplicações na solu-
ção dos problemas do mundo moderno. Conforme estudos pu-
blicados anteriormente Boccardo et al., (2010); Boccardo et al., 
(2013); Silva et al., (2010) os moradores do Povoado de Porto Ale-
gre são sensíveis às questões ambientais além de perceberem as 
mudanças climáticas. Eles se preocupam com o desmatamento, 
em manter os recursos naturais e ensinam para seus descen-
dentes a maneira correta de manejo dos recursos naturais. Essas 
informações fornecem subsídios para a implantação de geren-
ciamento ambiental e conservação das espécies contextualizada 
numa realidade social local.

Duas perguntas foram feitas, aos moradores do Povoado de Pedra 
Branca no recôncavo baiano, para tentar registrar como os entre-
vistados percebiam a situação ecológica do caranguejo T. fluviati-

lis na localidade. Abaixo estão algumas das respostas dadas:

“As presas de água, passou a ser dos fazendeiros, as 

águas são fracas. Corta a água passa o trator e aque-

la água cai toda daquele lugar que mandou o trator 

cavar, ai a água cai toda ali dentro daquele poço. Ai 

quando a gente vai a gente vê que tem o caranguejo 

ali. Isso prova que mesmo com a dificuldade que as 

águas estão, mas os caranguejo ainda continua tendo. 
Dificuldade aqui a gente vê e sente tinha muita água, 
mas hoje não tem mais só tem  nas presas de água, a 
maioria fala que foi devido ao pessoal ter vendido as 
áreas de terra que tinham. Que antigamente as pes-
soas zelavam pela área do rio, pra que o rio continuas-
se, mas os fazendeiros é diferente procurou cortar as 
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águas e fazer o desmatamento pa fazer os pastos e ai 
acabava as águas diminuindo” (E., 62 anos)

“Não tem mais igual antigamente. Foi acabanu, aí aca-
bou a metade” (J., 27 anos)
 
“O rio foi que acabou por causa do desmatamento, os 
fazendeiros compraram as terra, plantou tudo de ca-
pim aí como é nascente, secou diminuiu bastante” 
(M., 43 anos)

“Tem a mesma quantidade porque ninguém ta pescan-
do, pode até ter maior do que o que tinha” (E., 64 anos)

Quando perguntados sobre o que poderia ser feito para mudar 

essa situação, os entrevistados assim se expressaram:

“Dexar reproduzir, soltar mais no rio” (J., 27 anos)

“Se tivesse bastante água, o pessoal limpasse o rio” (V., 
67 anos)

“Trazer de fora e bota dento do rio” (G., 67 anos)

“Os dono de fazenda limpa os rios, plantar mais arvo-
redo pra nascente voltar”  (P., 75 anos)

É perceptível o conflito, manifestado sob a forma de reclama-
ções, entre os moradores locais e os grandes fazendeiros. Estes 
são responsabilizados pelos desmatamentos da região e repre-
samento das nascentes para desenvolvimento da agricultura e 
agropecuária. A redução do número de indivíduos foi relatada 

por todos os entrevistados, com apenas uma exceção.

“Deve tê até mais, porque ninguém ta pescanu” 

(Seu J., 70 anos)

A extração da madeira para utilizar como lenha é frequente no po-
voado de Pedra Branca. Durante as atividades de campo foi possível 
observar e registrar os moradores voltando da mata com madeira, 
porém, alguns entrevistados afirmaram que a fiscalização do Ibama 
está cada vez mais rigorosa, com o objetivo de reduzir a extração 
de madeira e a caça de animais silvestres. Os impactos provocados 
na Serra da Jiboia, além de por em risco a fauna e a flora, também 
começam a apresentar outros problemas ambientais, como, por 
exemplo, a falta de água nos municípios vizinhos, visto que as nas-
centes estão localizadas na Serra (SILVA et al., 2010; SILVA et al., 2014). 
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Com base nos estudos realizados por Tomasoni e Dias (2003), 

a vegetação original vem sendo impiedosamente destruída pe-

las queimadas e corte ilegal de árvores. Estas áreas desmatadas 

dão lugar às pastagens e cultivos de gêneros agrícolas, utilizando 

práticas inadequadas que prejudicam o solo. Os impactos am-

bientais são em grande parte provocados pelos fazendeiros que 

têm a maior parte das terras em suas mãos (FERREIRA, 2002). 

Segundo Magalhães et al. (2011), o conjunto de informações pro-

vindo das comunidades tradicionais oferece uma rica fonte so-

bre como manejar, conservar e utilizar os recursos naturais de 

maneira mais sustentável. Os moradores do povoado de Pedra 

Branca percebem os impactos antrópicos na Serra da Jiboia e as 

consequências na natureza. Todos se mostraram muito preocu-

pados com a diminuição da quantidade de água nos rios e com a 

redução da biodiversidade. E, ainda, sugerem várias atividades a 

serem realizadas como forma de reparar as ações humanas. 

Para proteger o patrimônio natural Serra da Jiboia é necessá-

rio estabelecer normas de exploração dos recursos renováveis e 

manter a fiscalização ativa, porém parte desse patrimônio deve 

ser mantido de forma intacta. Recuperação da vegetação mar-

ginal, uso correto do solo, limpeza e desobstrução do riacho são 

ações que devem ser implementadas junto às atividades de edu-

cação ambiental desenvolvidas com a comunidade local, a fim 

de construir o respeito pelo patrimônio ecológico e garantir sua 

manutenção para as próximas gerações.     

Estudos dessa natureza são importantes, pois permitem o en-

tendimento da vida de um grupo étnico, suas interações com o 

meio ambiente, suas tradições e culturas. Os moradores se mos-

traram sensíveis às questões ambientais apontando consequên-

cias das ações antrópicas no ambiente e indicando possíveis for-

mas de solucionar os problemas. Essas informações consistem 

em valioso recurso cultural devendo ser considerado tanto nos 

processos de desenvolvimento da região, quanto em estudos de 

inventário da fauna local, fornecendo subsídios para a implan-

tação de gerenciamento ambiental e conservação das espécies 

contextualizada numa realidade social local.
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