
Recebido em:
05/08/2017

Aprovado em:
05/08/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

A PERCEPÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO RIO CAPIBARIBE POR ESTUDANTES DO ENSINO
MÉDIO DE UMA ESCOLA ESTADUAL EM RECIFE - PE

MARIA EDUARDA ANDRADE LIMA MARTINS
ELIAN SANDRA ALVES DE ARAÚJO
BETANIA CRISTINA GUILERME

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO

A região estuarina do rio Capibaribe que corta a cidade de Recife – PE tem sofrido grandes impactos ambientais, o
que constitui uma problemática relevante para o contexto socioambiental. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo
avaliar a percepção socioambiental de estudantes de uma Escola Estadual sobre o estuário do rio Capibaribe, a fim de
estabelecer/desenvolver ações de educação ambiental por meio do Projeto Educaestuários da UFRPE a ser
desenvolvido na escola. Essa pesquisa é resultado do questionário semiestruturado. Foi observado que os estudantes
possuem um conhecimento prévio consideravelmente satisfatório a respeito dos questionamentos abordados, mas
diante das fragilidades observadas se faz necessário o desenvolvimento de situações de ensino e aprendizagem que
busquem formar ‘sujeitos ecológicos’.

Palavras – chave: Estuário. Percepção socioambiental. Ensino Médio.

ABSTRACT

The estuarine region of the Capibaribe river that cuts a city of Recife - PE has suffered great environmental impacts,
which is a relevant problem for the socio-environmental context. Therefore, this study aimed to evaluate the
socio-environmental perception of students of a State School on the estuary of the Capibaribe river, in order to
establish / develop environmental education actions through the Project Educaestuários of UFRPE to be developed in
the school.This research is a result of the semi-structured questionnaire. It was observed that the students have a
considerably satisfactory prior knowledge regarding the questions addressed, but in view of the weaknesses observed,
it is necessary to develop teaching and learning situations that seek to form &39;Ecological subjects&39;.

Keywords: Estuary. Socio-environmental perception. High school

1 INTRODUÇÃO
Historicamente, os recursos naturais estiveram a serviço do ser humano para satisfazer suas necessidades que, por
sua vez geraram um aumento na produção (não em todas as sociedades), no sentido de atendimento e criação de
novas necessidades. Os recursos naturais foram considerados como disponíveis e inesgotáveis, não havia uma
preocupação com o papel que exerciam no equilíbrio da natureza, com os danos causados ao retirá-los do meio e
muito menos ao despejá-los de volta em forma de lixo. Bastava que fosse economicamente viável sua exploração e
extração, em curto prazo, para que estes fossem imediatamente utilizados sem critérios algum.
Nesse contexto, as regiões estuarinas no Brasil também não foram poupadas. Nas grandes cidades, estas áreas
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constituem-se em um exemplo nítido do impacto proveniente das ações antrópicas como as práticas extrativistas,
escoamento sanitário doméstico, industrial e de regiões de cultivo da cana de açúcar (nordeste do país), este é o caso
da extensão do estuário do Rio Capibaribe, que corta a grande cidade do Recife – PE. Vários estudos sobre os
impactos neste estuário vêm sendo desenvolvidos, os mesmos descrevem ações de carga poluidora carreada por
todo o Rio Capibaribe e seus afluentes, até a sua chegada à Bacia Portuária e ao Oceano Atlântico.
Sendo este estuário patrimônio natural e cultural, de grande importância para o estado de Pernambuco, deve ser alvo
da maior atenção, por parte dos órgãos a que cabe a responsabilidade por sua preservação, de modo que, para sua
gestão seja considerado os aspectos socioculturais do seu entorno para a realização do planejamento urbano e
ambiental, unindo esforços para a ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e, fundamentalmente, de
educação da população local visando a formação de sujeitos sensíveis as questões envolvidas no processo de
mitigação dos problemas ambientais locais (HOLANDA, 2012).
Neste contexto, a condição de mudanças efetivas no âmbito ambiental requer ações locais e gerais, grandes projetos
e atividades cotidianas, abordagem econômica e cultural (RUSCHEINSKY, 2002), levando estes em conta que os
problemas ambientais são frutos da relação do homem com a biosfera, deste modo, é premente a inserção da escola
como aporte para a realização do trabalho de sensibilização dos sujeitos envoltos no processo de ensino e
aprendizagem, na busca pela mudança de ações, passando estas a serem “ambientalmente corretas”.
A educação ambiental (EA) nas escolas constitui um processo que visa o desenvolvimento de habilidades e
competências necessárias para o enfrentamento dos problemas ambientais. Porém, esta problemática é geralmente
abordada de modo dissociado do contexto socioeconômico e cultural local, isto é, da realidade na qual estão inseridos
professores e alunos (LEFF, 2001), dificultando assim, a aprendizagem significativa sobre a percepção e
compreensão dos mesmos em razão da complexidade do meio em que vivem.
A EA no contexto escolar vem sendo objeto de discussão quanto a implantações de ações educativas no currículo das
escolas (FARIAS, 2013; FONSECA, 2011) e atividades significativas para formação de um sujeito ecológico (
CARVALHO, 2008; SILVA, COSTA e ALMEIDA, 2012) em função de ações que visam atingir a comunidade da escola
e de seu entorno frente à busca por uma melhor qualidade de vida.
Sendo assim, conhecer como os estudantes percebem as questões socioambientais em áreas estuarinas é algo
importante, pois só assim poderemos entender como o ensino vivenciado na prática educativa ambiental poderá
facilitar uma possível mudança do olhar desses sujeitos. Sendo nesta esteira que segue este trabalho, assim o mesmo
teve por objetivo conhecer a percepção socioambiental de estudantes do Ensino Médio, de uma escola da Rede
Estadual de Educação na cidade de Recife – PE, a respeito do estuário do Rio Capibaribe. Sendo que os resultados
da mesma serão base para organização das atividades do Projeto de Extensão “Educaestuários: práticas para a
educação socioambiental no estuário do rio Capibaribe” desenvolvido por estudantes e professores da escola EREM
João Bezerra, do Departamento de Biologia e Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Consideramos aqui importante organizar a sequência deste trabalho em quatro seções. Inicialmente apresentaremos
o percurso metodológico que adotamos na busca de alcançarmos o objetivo proposto para esta pesquisa, seguimos
com a fundamentação teórica que traz um recorte sobre a importância dos estuários para o equilíbrio ambiental, com
foco no estuário do Rio Capibaribe e segue com um recorte sobre a discussão a respeito da importância da Educação
Socioambiental formação de sujeitos capazes de agir na contramão da degradação ambiental, social, cultural, política
e econômica. Na terceira seção apresentamos a percepção socioambiental dos estudantes a respeito do Estuário do
Capibaribe e por fim, tecemos algumas das considerações que julgamos necessárias trazer para o texto, sendo estas
reflexões a partir dos resultados encontrados em nossa pesquisa.
2 OS CAMINHOS QUE PERCORREMOS
Este trabalho foi desenvolvido com 25 estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual EREM João
Bezerra da cidade de Recife – PE. A escolha desta unidade de ensino pauta-se na sua localização, visto sua
proximidade ao estuário do rio Capibaribe, locus da nossa pesquisa, já os estudantes foram selecionados pelo fato de
integrarem o Núcleo de Pesquisa Escolar do projeto Educaestuários que consiste em uma parceira da UFRPE com a
escola.
A realização desta proposta de trabalho foi dividida em três momentos: 1) solicitação de autorização prévia para
realização da pesquisa e publicação de seus resultados; 2) reunião com docentes e discentes para apresentação da
pesquisa e suas etapas; 3) aplicação de questionário semiestruturado, visando à obtenção do maior número de dados
possíveis (MARCONI; LAKATOS, 2010) junto aos estudantes.
Este por sua vez buscou obter informações/pistas sobre:
- A CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS: perguntas como: série que cursa; idade; sexo; local e tempo de residência
na comunidade foram consideradas.
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- CONCEITOS BÁSICOS: as questões nesta seção buscavam avaliar o conhecimento dos estudantes no que diz
respeito a alguns conceitos referentes ao manguezal (fauna, flora e importância ecológica) e Estuário.
- RELAÇÕES SÓCIOECONÔMICAS E CULTURAIS: aqui buscamos conhecer quais as relações estabelecidas entre
os sujeitos e suas famílias com os estudantes e suas famílias estabelecem com o ambiente estuarino.
Os dados obtidos aqui foram organizados em planilha do Microsoft Excell, visando melhor visualização dos resultados.
Os sujeitos foram identificados pela letra E (estudante) e na sequência numérica de 1 a 23, à medida que os
questionários foram sendo entregues (E1, E2,... E23).
Consideramos aqui a pela integração dos métodos qualitativos e quantitativos para caracterizar esta pesquisa, pois
segundo Goldenberg (2009, p.62) este tipo de abordagem “permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas
conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados não são produto de um procedimento específico ou de
uma situação particular”. A mesma ressalta ainda que “métodos qualitativos e quantitativos, nesta perspectiva, deixam
de ser percebidos como opostos para serem vistos como complementares” (Ibid, p. 63).
3 REFLEXÕES NECESSÁRIAS SOBRE O ESTUÁRIO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Aqui apresentaremos um recorte sobre questões por nós consideradas relevantes a respeito do Estuário do Rio
Capibaribe e sobre a proposta da Educação Ambiental – EA sobre uma perspectiva da abordagem socioambiental.
3.1 Um olhar sobre o Estuário do Rio Capibaribe
O estuário caracteriza-se por ser uma região costeira de ocorrência transitória da região oceânica com a dos rios,
onde a água do mar passa a ser diluída através da água doce dos rios (COELHO; HAVENS, 2015), ou seja, uma
massa de água costeira parcialmente fechada, com contato periódico ou permanente e direto dos oceanos. Dessa
forma, encontra-se sujeito à ação continua das marés, que estará determinando a variação no volume hídrico e teores
de salinidade da região estuarina (PRITCHARD, 1963).
Devido a esta influência direta de oscilação das marés, os estuários apresentam papel fundamental na troca de
nutrientes da região, o qual está associado ao processo de manutenção da fauna e flora, como também proteção da
linha costeira contrapondo os processos erosivos e consequentemente os assoreamentos nas suas proximidades
(SILVA et al., 2015). Por apresentar teor de salinidade em sua água, sua flora é composta por plantas lenhosas
típicas, anfíbias e perenifólias, comumente denominadas de mangue (ARAÚJO; MACIEL, 1979).
Por apresentar águas calmas e temperatura agradável, os estuários são considerados berçários, refúgios temporários
e permanentes de várias espécies animais. Esta característica permite que a região ofereça recursos suficientes para
pesca de caráter artesanal, onde a população que vive em seu entorno, pode obter seu alimento e sustento familiar
através da comercialização de peixes, crustáceos e moluscos em geral (SILVA et al., 2010; CASTRO; HUBER, 2012).
A costa pernambucana é composta por diversos estuários, porém, o foco desta pesquisa é o Estuário do rio
Capibaribe. O mesmo se destaca, seja por sua extensão, importância socioeconômica ou até pelos diversos
problemas de poluição presente desde o princípio da colonização da região metropolitana do Recife (NOBREGA,
2011), sendo um exemplo nítido do impacto proveniente das atividades desenvolvidas pelo homem uma vez que sofre
há anos com escoamento sanitário doméstico, industrial e de regiões de cultivo da cana de açúcar. Vários estudos
sobre os impactos no estuário do rio Capibaribe vêm sendo desenvolvidos, estes descrevem ação da carga poluidora
carreada por todo o Rio Capibaribe e afluentes formadores, até chegar à Bacia Portuária e no Oceano Atlântico
(TRAVASSOS, 1991; TRAVASSOS; MACEDO; KOENING, 1991; SILVA, 1994; SILVA, 2004; MEDEIROS, 2007;
TEIXEIRA, 2007; NETO, 2008; SCHETTINI, et al. 2016) dentre outros.
Partindo da premissa de que o estuário do Capibaribe sofre diariamente impactos de origem antrópica, esses
definidos pela Resolução do CONAMA nº 001 de 23 de janeiro de 1986, como “qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas” é importante destacarmos aqui que estas alterações afetam direta ou indiretamente a fauna e
flora local e consequentemente a saúde, bem-estar e segurança da população que subsiste dos recursos naturais
disponíveis nesta região. Sendo assim, se faz extremamente necessário que as comunidades associadas ao estuário
recebam informações/formação que permita que estes sujeitos possam buscar alternativas de mudança da realidade,
neste sentido acreditamos que a escola por meio do trabalho de Educação Socioambiental pode colaborar de modo
significativo com este processo.
3.2 Sobre a Educação Socioambiental e a possibilidade de minimização dos efeitos das ações antrópicas no Estuário
do Capibaribe
Desde os primórdios das civilizações os impactos ambientais vêm se modificando e adquirindo proporções cada vez
mais intensas e extensas. O ser humano de fato se apropriou de técnicas que proporcionaram desarmonia com o
equilíbrio do ambiente. Para Branco (2010, p. 31), “o grande problema da civilização moderna, industrial e tecnológica
é talvez não ter percebido que ela sempre depende da natureza [...]”. Neste sentido, pensar o trabalho com a
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educação ambiental, na perspectiva de transformação, se faz necessário e nos remete ao fato da impossibilidade de
negarmos as várias dimensões que esta atinge, ou seja, os aspectos ambientais, políticos, sociais, culturais e
econômicos para assim podermos pensar em ações efetivas de sensibilização para o desenvolvimento de uma
consciência ambiental que desemboca em práticas transformadoras.
Neste viés, Saito (2002) e Penteado (2010) ressaltam a necessidade de superarmos o modo de contemplação,
mesmo que este seja crítico, enfatizando que é realmente importante começarmos a ultrapassar a capacidade de
denúncias e passarmos a buscar de modo concreto a vivência de ações transformadoras, ou seja, se faz importante a
compreensão das questões ambientais para além de suas dimensões biológicas, químicas e físicas, pois, enquanto
questão sociopolítica, estas exigem a formação de uma “consciência ambiental” e a preparação para o “pleno
exercício da cidadania”, fundamentadas também no conhecimento das ciências humanas.
A partir do olhar ecológico através da estreita conexão entre os processos naturais de degradação ambiental e os
modos sociais de uso dos recursos naturais foi se consolidando a abordagem socioambiental (CARVALHO, 1998),
que deve estar pautada no pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seu modo formal, não
formal e informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade (GADOTTI, 2000).
Tecendo olhares para educação socioambiental, Reigota (1994) descreve que esta “aponta para propostas
pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências,
capacidade de avaliação e participação dos educandos”. Ou seja, numa perspectiva ecologista e de uma educação
ambiental que busque a construção de uma cidadania planetária (REIGOTA, 1999 apud BARCELOS, 2010), os
discentes precisam é de uma educação que os faça sentirem-se integrados (as) à sociedade e não a serviço dela,
visto que, uma das grandes contribuições que podemos citar é que um dos papéis mais importantes da escola é que
ela contribua para que as crianças cresçam na vivência de valores e não apenas na sua aceitação e/ou
aprendizagem, até porque não se ensina valores. Há que vivê-los e, de preferência, em comunidade (Ibid).
Por compreender que as comunidades ribeirinhas do Rio Capibaribe, fazem uso variado deste, como foi evidenciado
no registro do estudo realizado por Holanda (2012),

[...] para a pesca como fonte de alimentação e para fins comerciais&894; Também para lazer e como via de
transporte&894; Servem se dele, o que é grave, para cozinha, lavanderia e banheiro&894; Jogam os dejetos no
rio ou no canal mais próximo da moradia. Essa prática diária resulta no acúmulo de dejetos, o que vai
destruindo as fontes de recursos naturais, que os beneficiam diretamente (HOLANDA, 2012, p.82).

Acreditamos que ações de educação socioambiental dirigida à população ribeirinha que se encontra assentada por
toda a cidade devem compor um dos caminhos para preservação de áreas permanentes, uma vez que irá incluir a
educação ambiental, nas escolas e nos mais diversos setores da sociedade, para que se possam construir valores
voltados para a qualidade de vida e a sustentabilidade mediante programas que atendam às necessidades da
sociedade contemporânea, conforme preconiza a Lei n.º 6.938/81, que versa sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente.
No entanto, para que trabalhos neste sentido possam ser desenvolvidos com maior perspectiva de alcance de
resultados mais sólidos e significativos se faz necessário partir da realidade dos sujeitos que estarão envolvidos no
trabalho, ou seja, é necessário conhecer o que eles sabem sobre os conceitos que deverão estar sendo trabalhados,
entender como estes sujeitos interagem social, cultural e economicamente com o estuário, para assim permitir que por
meio do diálogo de saberes novos conhecimentos possam ser construídos possibilitando assim a formação de
cidadãos no sentido amplo da palavra. A seguir apresentamos o resultado desta avaliação inicial realizada com os
estudantes da Escola EREM João Bezerra.
4 PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ESTUDANTES SOBRE O ESTUÁRIO DO RIO CAPIBARIBE
Nesta seção, pretendemos apresentar alguns dos resultados que puderam ser obtidos por meio do questionário
aplicado com os estudantes participantes da pesquisa. Destacaremos algumas das falas e tentaremos estabelecer
uma discussão sobre os aspectos aqui destacados.
Como dissemos anteriormente este trabalho foi desenvolvido com 25 estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual
EREM João Bezerra da cidade de Recife – PE, destes 16 estão matriculados no 1º ano (64%) e 08 do 2º ano (32%),
sendo que um dos questionários não foi respondido (4%). Observando a média de idade, que é de15 anos, devemos
destacar que os mesmos encontram-se em idade regular para o ensino médio, variando entre o mínimo de 14 anos e
máximo de 17 anos.
Como objetivamos abordar as questões socioambientais, buscamos conhecer o tempo que estes estudantes moram e
se moram na comunidade, pois acreditamos que esta informação poderá nos ajudar a entender respostas e posições
destes posteriormente, os resultados obtidos foram os seguintes: 10 estudantes responderam não moram na
comunidade (40%), 14 (56%) são residentes na comunidade por períodos diversos que variam de 07 meses a 16 anos
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e 01 um dos questionários estava sem resposta (4%).
Para além da caracterização dos sujeitos da pesquisa, buscamos conhecer o nível de conhecimento dos estudantes a
respeito de conceitos básicos para esta proposta, foram eles: a diferença entre rio e estuário, manguezal e ambiente
poluído. É importante destacarmos aqui que, mesmo os estudantes não apresentando em suas respostas os
conceitos completamente organizados, optamos aqui por considerar como corretas as respostas que sinalizaram para
o mais próximo do que é aceito convencionalmente.
TABELA 1: Sobre os conceitos abordados
CONCEITO RESPOSTA COM ACERTO SEM RESPOSTA
Rio X Estuário 16 (64%) 09 (36%)
Manguezal 18 (72%) 07 (28%).
Ambiente poluído 23 (92%) 02 (8%)
De modo geral, obtivemos um resultado satisfatório nas respostas dos estudantes, o que sinaliza que os mesmos
apresentam um bom conhecimento prévio sobre os conceitos abordados, o que facilitará a sequência de atividades
para o projeto, pois como afirma Ausubel (2000 apud MOREIRA, 2012) é importante identificar o que o estudante já
sabe e partindo daí possibilitar situações de ensino e aprendizagem que facilitem a ampliação de conhecimento ou até
mesmo a mudança conceitual que os mesmo apresentam sobre determinado conteúdo.
As respostas variaram da escrita mais complexa a frases curtas que buscavam expressar o conhecimento destes
sobre as questões propostas. Quanto à diferenciação de rio e estuário, podemos observar as seguintes respostas:
E 1: "Rio começa da nascente e acaba na foz. Estuário é a área do encontro do rio com o mar [...]".
E3: "Rio: água doce. Estuário: mistura das águas do rio com o mar".
E14: "O rio só tem água, já o estuário é um mangue que tem aquela areia que dificulta andar naquela parte".
Estas falas um tanto distintas, apresentam respostas genéricas, mas coerentes sobre o que seriam esses ambientes.
E1 e EX3 conseguem diferenciar os dois ambientes de modo muito direto, apenas descrevendo algumas das
principais características destes espaços. Já E14 leva em consideração a presença do Manguezal, no entanto, é
importante destacarmos que a área estuarina abriga o Manguezal, mas ela não é o próprio, o estuário refere-se à
região de encontro do rio com o mar, favorecendo o desenvolvimento do Manguezal, que é um ecossistema costeiro
(SEMADS, 2001). No entanto, como foi observado o aluno fez a descrição e diferenciação dos dois lugares levando
em consideração o Manguezal.
Quanto ao conceito de Manguezal, as respostas foram muito distintas e todas elas se direcionaram a importância do
ambiente e não propriamente ao seu conceito de forma descritiva, como podemos observar nos fragmentos abaixo:
E14: "Muita gente acha que o mangue não traz nenhum benefício. Dele podemos caçar vários mariscos e muita gente
sobrevive disso, fora que ajuda nossa natureza e sem ele, acontece muita tragédia".
E15: "Como o manguezal fica em local de estuário, ele carrega uma grande diversidade de animais que vivem nos
mares, nos rios e até mesmo no próprio manguezal".
Podemos observar que os estudantes percebem a importância social e ambiental do manguezal. Com relação ao fato
de que sem a presença do Manguezal acontece muita tragédia, destacado por E14, observamos aí uma sinalização
para o entendimento da ideia de desequilíbrio ambiental e suas consequências para o meio e para as populações que
vivem no entorno deste ecossistema.
Em E15 encontramos a sinalização para a importância deste ecossistema para a manutenção da fauna, sem uma
consideração/sinalização da flora presente em áreas de manguezal, este fato também foi observado nas respostas
apresentadas para o questionamento relacionado com a identificação dos organismos vivos que compõem a fauna e
flora do ecossistema. De modo geral, a fauna não foi considerada nas respostas dos estudantes, tendo sido citada
somente por três deles, estes por sua vez citaram em sua maioria exemplos de animais que consideramos
representativos foram eles: caranguejo (citado 16 vezes), peixes (citado 6 vezes), sururu (citado 4 vezes), unha de
velho (citado 3 vezes), aves (citado 7 vezes), e outros com menor frequência. Estes resultados deixam clara a
fragilidade do conhecimento dos estudantes a respeito da fauna e flora que estão presentes neste ecossistema, ou
seja, temos aqui um resultado parcialmente satisfatório como os encontrados no trabalho realizado por Rodrigues e
Farrapeira (2008) também na cidade do Recife - PE.
No tocante a caracterização de um ambiente poluído, os estudantes citaram diversas características para descrevê-lo
e, além disso, muitos expressaram o mal que situações de poluição/degradação poderiam causar à vida, como
podemos verificar na fala de E1:
"Está acontecendo uma alta poluição por conta do esgoto que está sendo jogado, também. Esses poluentes estão
desfavorecendo o crescimento dos mangues e os organismos que alí vivem precisam dos mangues que eles usam de
moradia ou até mesmo de alimento".
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Como se percebe, o esgotamento sanitário é citado como principal causa de poluição, expressando o mal que este
causa tanto à fauna quanto à flora local. Em outros relatos, já é possível perceber que os estudantes foram mais
descritivos e enfatizaram outras situações de poluição como: E5: "Um ambiente que está contaminado com algo"; E12:
“Poluição, muitos entulhos, esgoto a céu aberto, lixo, pouco oxigênio para os animais e plantas".
Como destacado anteriormente outro aspecto considerado nesta pesquisa foi o conhecimento dos estudantes sobre
os fatores socioculturais da comunidade na qual a escola está inserida, ou seja, das proximidades da área de estuário
e manguezal.
TABELA 2: Fatores socioculturais da comunidade
Categoria Não responderam ou informaram não saber Respondentes e situações informadas
Atividades econômicas 14 (56%) 11 (44%), atividades listadas: pesca; coleta de sururu, crustáceos, siri, ostras,
unha-de-velho e caranguejo; viveiro/criação de peixes e camarões; artesanato.
Manifestações/atividades culturais 16 (64%) 9 (36%), atividades listadas: festa do côco, coleta de caranguejo,
unha-de-velho, siri e sururu, pesca, artesanato, comunidade foi criada pelos que iam ao manguezal.
Relação família com estuário/manguezal 8 (32%) 17 responderam, sendo que 8 afirmaram que não se relacionam
com o estuário (47,37%), os demais listaram as seguintes situações: através dos peixes (21,05%); mariscos (5,26%),
pesca (5,26%); Projeto que faz coleta de propágulos, mudas e realiza o plantio de mangue (5,26%); compra no
mercado (5,26%); visitam o rio (5,26%); coleta de caranguejo (5,26%).
Este resultado que aponta para o pouco conhecimento expresso nas ausências de respostas ou nas que foram
negativas podem estar associadas ao grande número de estudantes que não moram na comunidade ou que
chegaram a esta recentemente, ou seja, são sujeitos que possivelmente não se sentem pertencidos ao contexto local
e por isso não buscam conhecê-la.
Neste sentido a escola pode ser o meio de apresentação destas realidades para estes estudantes, no entanto, 72%
dos que participaram da pesquisa não responderam ou afirmaram que não sabiam quais as atividades existentes na
escola voltadas às questões ambientais que envolvem o estuário do Capibaribe, os 28% que responderam à questão
listaram atividades relacionadas ao Projeto Educaestuários, o Catamarã, a Escola Mangue, e atividades de campo
que envolvia visita a manguezais e ao rio Capibaribe, pesquisa e análise da água; ou seja, temos situações ligadas a
projetos específicos, sendo alguns de ações bem pontuais.
Sobre isto, entendemos que por meio da escola pode-se promover a análise mais aprofundada de temas relacionados
ao ambiente do estuário, visto esta instituição ser capaz de inserir na questão ambiental os conceitos necessários à
formação do educando, contribuindo com a formação a formação de sujeitos conscientes ambientalmente
(PENTEADO, 2010; MELO; SILVA, 2014).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da realização desta pesquisa ficou evidente os aspectos de fragilidade conceitual dos estudantes e a
necessidade de pensarmos junto com a instituição de ensino uma proposta mais efetiva de formação destes sujeitos,
de modo a possibilitar que estes possam tornar-se agentes de mudança da realidade local entendendo que toda
situação de mitigação que se obtém localmente irá refletir no contexto ambiental global. Certos de que para isto estas
atividades de ensino e aprendizagem deverão pautar-se na sensibilização destes educandos no tocante ao conhecer
as realidades presentes fora dos muros da escola.
Neste sentido temos organizado e executado as atividades do projeto de extensão intitulado Educaestuários que estar
em andamento na escola e na comunidade local. Cabe aqui ressaltarmos que neste rumo, em Pernambuco, já
caminham várias ações voltadas à Bacia hidrográfica do Capibaribe que promovem a Educação Ambiental com foco
socioambiental, destacamos aqui: Projeto ReCapibaribe&894; Projeto Rios da Gente&894; Escola Ambiental Águas do
Capibaribe&894; Projeto interdisciplinares que são vivenciados na Escola Mangue&894; Sala Verde&894; Rede dos
Educadores e Educadoras Ambientais do Recife&894; Programa Capivara&894; Gente, Floresta e Água; De olho na
água do Capibaribe; dentre outros.
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