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EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO

Considerada parte essencial da educação de todos os cidadãos, a Educação Ambiental deve ser desenvolvida nas
escolas de forma interdisciplinar. Destacamos a Geografia por ser uma disciplina capaz de formar cidadãos politizados
e conhecedores da realidade do mundo. O presente trabalho objetiva apresentar estratégias metodológicas que os
professores de Geografia das escolas de Lagoa da Canoa-AL podem utilizar para contextualizar o ensino da
Geografia com os problemas socioambientais da cidade. A metodologia desta pesquisa consiste em um levantamento
bibliográfico e documental, referendados nas concepções de Ferreira (2014), Oliveira (2007), BRASIL (1997), etc.
Portanto, desenvolver nas escolas um trabalho pedagógico voltado para a realidade socioambiental da cidade dos
alunos se constitui em um bom caminho para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.
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ABSTRACT

Considered an essential part of education for all the people, the Environmental Education must be developed of an
interdisciplinary way at schools. In this research, Geography stands out because it is a subject able to of forming
politicized citizens and connoisseurs ones about the world reality. This text aspire present methodological strategies
which the geography teachers at Lagoa da Canoa-AL schools can use to contextualize the geography education with
the socio-environmental problems around the city. The methodological deportments consist of a bibliographical and
documentary survey, based in the conceptions of Ferreira (2014), Oliveira (2007), BRASIL (1997), among others.
Therefore, to develop on the schools a pedagogical work referred to the socio-environmental reality on the city where
the students live is a good way to build a more just and sustainable society.

Keywords: Environmental Education. Teaching-learning. Geography teaching.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental deve ser desenvolvida nas escolas de forma contextualizada com a realidade dos alunos, do
lugar de vivência dos mesmos para que o ensino-aprendizagem ocorra de forma mais significativa e os discentes
sejam conduzidos a praticar atitudes cidadãs no seu dia a dia.
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Desse modo, torna-se necessário que o docente de Geografia abandone o velho método de trabalhar a temática
ambiental apenas por meio do livro didático de forma estanque e pouco contextualizada e busque utilizar metodologias
capazes de desenvolver um senso crítico nos alunos, estimulando-os a adotar atitudes cidadãs que contribuam com a
permanência e até mesmo com a busca da qualidade socioambiental.

A presente pesquisa parte da seguinte problemática: como os professores de Geografia das escolas de Lagoa da
Canoa-AL podem contribuir de forma significativa para o aprendizado através da Educação Ambiental

Assim, o presente trabalho objetiva apresentar estratégias metodológicas que os professores de Geografia das
escolas de Lagoa da Canoa-AL podem utilizar para contextualizar o ensino da Geografia com os problemas
socioambientais da cidade.

A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste em um levantamento bibliográfico e documental em livros e artigos
científicos que abordam a temática em estudo. Esta pesquisa se referenda nas concepções de Ferreira (2014),
Oliveira (2007), BRASIL (1997), entre outros.

Deste modo, a presente pesquisa se mostra relevante por buscar alertar os docentes de Geografia sobre a
importância de trabalhar a temática ambiental de forma contextualizada com a realidade local dos alunos para garantir
um ensino-aprendizagem que desperte nos educandos valores socioambientais, transformando-os em cidadãos
críticos e participativos em seu meio social.

Portanto, ao longo de todo o trabalho buscou-se mostrar o papel indispensável do professor de Geografia no processo
de desenvolvimento da Educação Ambiental na escola, já que os conhecimentos geográficos são essenciais na
construção de pilares importantes para a cidadania.

2. O PAPEL DA GEOGRAFIA PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Geografia é uma ciência que estuda a sociedade e sua relação de apropriação da natureza. Os conhecimentos
geográficos quando ensinados de forma crítica são capazes de transformar os educandos em cidadãos politizados,
conhecedores da realidade do mundo. Mas, se essa disciplina for trabalhada pelos professores de forma decorativa,
não trará nenhuma contribuição para a formação cidadã dos discentes e os mesmos se tornarão pessoas alheias à
realidade do mundo e incapazes de se posicionar com responsabilidade diante da mesma.

A Educação Ambiental (EA) tem o propósito de formar pessoas capazes de compreender a interdependência entre os
fatores sociais e naturais, bem como as causas e consequências da intervenção do homem na natureza. Além disso,
busca formar indivíduos capazes de engajar-se na prevenção e solução dos problemas ambientais e dispostos a criar
novas formas de existência que mantenham o equilíbrio do planeta (BRASIL, 2007).

A EA foi criada não para ser uma disciplina isolada, mais uma área do conhecimento, pelo contrário, ela busca a
interdisciplinaridade, ou seja, todas as disciplinas que fazem parte do currículo escolar podem e devem abordar a
temática ambiental para facilitar aos alunos a compreensão do meio ambiente como um todo.

A Geografia contribui bastante para a EA, pois de acordo com Oliveira (2007, p. 50):

[...] Ao proporcionar um desvendamento sobre as relações espaciais entre a sociedade e a
natureza a Geografia contribui para o processo de Educação Ambiental, uma contribuição
à politização da sociedade. Nesses termos, a EA, sob a luz da Geografia, é, afinal, a
possibilidade de uma educação mais política.

Nos livros didáticos de Geografia a abordagem ambiental ocorre através de estudos compartimentados da natureza,
no intuito de compreender os processos naturais terrestres e suas dinâmicas. Muitas vezes o professor limita-se a
discutir com os alunos os problemas socioambientais abordados no livro didático, sendo que na própria cidade onde
os discentes residem há tantos problemas socioambientais que poderiam ser discutidos, porém o docente os ignoram,
impedindo que os seus alunos conheçam a realidade do seu lugar e desenvolvam uma aprendizagem mais
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significativa.

O fato dos discentes não sentirem as consequências dos problemas socioambientais de outras localidades em seu
cotidiano, acaba impossibilitando-os de desenvolverem uma sensibilização e mudança de atitude significativa frente a
esses problemas. As pessoas precisam ser menos egoístas e mais solidárias, pois geralmente se comportam da
seguinte forma: quando o impacto ambiental afeta somente o seu vizinho não se importam, mas a partir do momento
que os afetam é que se preocupam e buscam solucioná-lo.

De acordo com Ferreira (2014, p. 35):

A escola, hoje, deve ser o espaço permanente de mudança, pois é no seu interior que os
processos de conhecimento se revelam, confirmam-se e transformam-se para criar e
possibilitar a integração entre currículo e a realidade. Considerando a complexidade do
universo real do aluno, conhecer essa realidade local permitirá uma relação viva entre a
escola e as questões socioambientais.

Quando o professor aborda um conteúdo contextualizando-o com a realidade local do aluno a aprendizagem se torna
mais significativa, pois como está sendo discutido algo que faz parte de sua realidade provavelmente ele já deve
possuir algum conhecimento sobre o assunto, aprendido em sua convivência social, o que despertará no discente
interesse em participar da aula.

É fundamental que os professores discutam em sala de aula os problemas socioambientais que fazem parte do
cotidiano de seus alunos, pois eles precisam compreendê-los e serem estimulados a participar e agir na
transformação da realidade social em que se encontram. Conhecer a realidade que se deseja transformar é de
extrema importância para o exercício da cidadania.

O PCN de Geografia afirma que:

O estudo das manifestações da natureza em suas múltiplas formas, presentes na
paisagem local, é ponto de partida para uma compreensão mais ampla das relações entre
sociedade e natureza. É possível analisar as transformações que esta sofre por causa de
atividades econômicas, hábitos culturais ou questões políticas, expressas de diferentes
maneiras no próprio meio em que os alunos estão inseridos (BRASIL, 1997, p.127).

O professor de Geografia ao apresentar para os alunos as causas e consequências dos problemas socioambientais
pertencentes ao lugar que vivem, permitirá que percebam que eles mesmos, seus familiares, seus amigos, seus
vizinhos são responsáveis pelo surgimento ou agravamento desses problemas. Ao se darem conta de todos os
prejuízos causados por suas atitudes poderão se sensibilizar, tornando-se cidadãos mais conscientes.

É indispensável discutir também os problemas socioambientais em escala regional, nacional e mundial, pois somente
assim o aluno perceberá que esses problemas não são algo exclusivo de sua cidade, pelo contrário, estão presentes
em todas as partes do mundo. Assim, a mesma situação de vulnerabilidade ambiental presente onde o aluno reside é
encontrada em qualquer outra localidade do mundo, em maior ou menor grau.

De acordo com Ferreira (2014, p. 35):

Muitos educadores apresentam dificuldades para praticar o currículo ambiental em suas
atividades rotineiras. É certo que não há nenhuma ação pedagógica neutra ou imparcial.
Ensinamos “escolhendo textos, assuntos e perguntas” para nossos alunos. Todas essas
escolhas são responsáveis pelo tipo de aluno que formaremos. Isso significa que as
pretensões e objetivos ambientais podem estar contidos nos planos de ensino e nos
projetos políticos pedagógicos de todas as escolas. É uma escolha.
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Sendo assim, os professores de Geografia devem fazer um bom planejamento de suas aulas, inserindo, sempre que
possível, as questões socioambientais locais no contexto do conteúdo que irá ministrar em sala de aula.
Primeiramente, é fundamental que o docente explique para a turma o que são problemas socioambientais,
esclarecendo-os que são transtornos causados pela ação humana que compromete tanto a manutenção dos recursos
naturais quanto a qualidade de vida das pessoas.

É importante que o professor de Geografia questione os seus alunos a respeito de quais problemas socioambientais
eles percebem na rua e no bairro onde moram. Ter conhecimento do que os discentes sabem a respeito do assunto é
fundamental para que o docente descubra a percepção que eles têm da realidade do lugar em que vivem.

Além disso, o professor ao instigar seus alunos a trocar informações a respeito dos problemas socioambientais que
percebem no seu ambiente de vivência, permite que todos compartilhem seus conhecimentos e conheçam melhor a
realidade da sua cidade, pois situações de vulnerabilidade ambiental e social antes desconhecidas passam a ser
conhecidas por todos.

Quando o professor mostra ao aluno interesse em ouvi-lo, dando a oportunidade dele expressar o que pensa ou o que
conhece a respeito do assunto a aula deixa de ser desinteressante para o mesmo. É essencial abrir espaço para que
os alunos participem da aula, pois, agindo assim, o docente rompe com uma educação tradicional ainda desenvolvida
nos dias atuais, pela qual só o professor fala e os alunos ficam calados.

3. PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS DE LAGOA DA CANOA-AL

Lagoa da Canoa é um município brasileiro, localizado na Mesorregião do Agreste Alagoano e na Microrregião
geográfica de Arapiraca. Limita-se com os municípios de Craíbas, Arapiraca, Feira Grande, Campo Grande e Girau do
Ponciano. Possui uma área territorial de 83,621 km², estando distante aproximadamente 150 km da capital Maceió.
Esta cidade possui altitude de 283 m acima do nível do mar, seu clima é do tipo tropical semiárido, apresentando
temperatura máxima de 36ºC e mínima de 22ºC. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2016 sua população total estimada foi de 18.256 habitantes.

Na economia predomina os cultivos de fumo, mandioca, feijão e milho. O município conta no setor industrial com a
firma de beneficiamento de fumo Ermor Tabarama Tabacos Brasil Ltda e pequenas fábricas de móveis. O comércio
contém casas comerciais como farmácias, mercados, armarinhos, agência de viagem e a feira-livre realizada aos
sábados.

O município de Lagoa da Canoa possui alguns problemas socioambientais no qual se destacam: a poluição da lagoa
local, os impactos decorrentes da agricultura e os problemas ocasionados pelo lixo. Todos serão evidenciados a
seguir:

Quando o município de Lagoa da Canoa passou a ser habitado alguns moradores iam até a lagoa local com suas
canoas para pescar peixes, essa prática era tão frequente que deu origem ao nome da cidade. Na medida em que o
processo de urbanização do município intensificava-se, as áreas próximas à lagoa tornavam-se cada vez mais
habitadas. Os moradores que residiam nas proximidades desse recurso hídrico utilizavam-no não só para a pesca,
mas também para a agricultura e para a realização de atividades domésticas.

Alguns moradores criam seus cavalos nos arredores da lagoa para que estes consumam os vegetais existentes em
sua área. A retirada da vegetação pelos animais e o pisoteamento do solo provocado pelos mesmos ocasionou a
degradação do solo, tornando a área devastada. Soma-se a isso o fato de que esses animais além de se banharem
na lagoa deixam suas fezes nas proximidades dela, contaminando suas águas. E, para agravar ainda mais a situação,
esse recurso hídrico tornou-se um receptor de esgotos domésticos, o que indica a falta de saneamento básico
presente na cidade.

Todos os fatores citados anteriormente tornaram esse recurso hídrico inutilizável para o consumo devido a sua
poluição, trazendo como consequências a morte de algumas espécies de peixes que não suportaram as alterações
ocorridas em seu habitat; a perda da vegetação que existia nos arredores da lagoa; a perda de uma atividade
econômica que gerava renda para a população, pois os moradores já não podem pescar os peixes que ainda
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sobrevivem por eles estarem contaminados; a lagoa tornou-se um foco do mosquito Aedes aegypti, trazendo riscos à
saúde da população e a perda de uma área de lazer.

Apesar dos perigos, alguns moradores arriscam sua saúde se banhando na lagoa e consumindo os peixes
contaminados, podendo contrair sérias doenças. Colocam em risco também a vida dos animais que entram em
contato direto com esse recurso hídrico.

No município de Lagoa da Canoa a maior parte da população trabalha no campo, pois de acordo com o “Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil”, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 66,75%
trabalhavam no setor agropecuário, 17,33% no setor de serviços, 7,19% no comércio, 4,09% na indústria de
transformação, 2,47% no setor de construção e 0,22% nos setores de utilidade pública.

Dentre todas as atividades agrícolas praticadas no município a cultura do fumo é a que predomina. No processo de
cultivo do fumo os agricultores utilizam grandes quantidades de fertilizantes inorgânicos em suas lavouras no intuito de
aumentar sua produção, fazendo também o uso de pesticidas para impedir o surgimento de pragas.

Porém, o uso excessivo desses produtos químicos acaba provocando a degradação progressiva do solo, diminuindo
aos poucos a sua fertilidade. A perda da fertilidade do solo fará com que a produção aos poucos diminua, trazendo
prejuízos econômicos para os agricultores que tiram o seu sustento e o de sua família da agricultura. Os fertilizantes e
pesticidas tão utilizados pelos agricultores podem contaminar os lenções freáticos e consequentemente rios e lagos,
comprometendo a utilização dos recursos hídricos.

Pra piorar a situação, durante o processo de cultivo do fumo os agricultores não utilizam equipamentos de proteção
como luvas e máscaras, devido a isso, acabam sentindo mal estar por terem inalado os pesticidas colocados em suas
lavouras. A inalação desse produto químico, com o passar do tempo, pode provocar o surgimento de doenças
respiratórias e cancerígenas que comprometerá a qualidade de vida desses agricultores.

A maneira como é praticada a agricultura no município pode provocar a perda da fertilidade do solo, a diminuição da
produtividade do solo, a diminuição da renda dos agricultores, a contaminação de recursos hídricos e o surgimento de
doenças respiratórias e cancerígenas nos agricultores.

A coleta de lixo do município ocorre cinco vezes por semana. A população muitas vezes coloca suas sacolas de lixo
nas calçadas horas antes de serem recolhidas, com isso os “cachorros de rua” muitas vezes rasgam essas sacolas à
procura de comida, deixando as calçadas e ruas sujas de restos de alimento e com um péssimo odor, dificultando,
assim, os trabalhos de limpeza da cidade, de modo mais eficiente.

Os garis sofrem riscos diariamente ao coletarem o lixo das residências, pois a população descarta nas sacolas de lixo
materiais cortantes como vidro quebrado e materiais que podem conter vírus, bactérias e substâncias tóxicas. Como
essas pessoas não avisam aos garis a respeito dos materiais descartados nas sacolas ou nos lixeiros, muitos já se
feriram, já que os mesmos não utilizam os equipamentos de segurança necessários como luvas, máscara, botas,
macacão, óculos. Desta forma, recolhem o lixo sem nenhuma proteção, estando sempre sujeitos a contrair doenças
como diarreia, amebíase, parasitose, entre outras.

Nos povoados de Lagoa da Canoa a coleta de lixo ocorre uma vez por semana. Muitos moradores preferem queimar
seus resíduos sólidos ao invés de descartá-los no caminhão de lixo, provocando a poluição tanto do solo quanto do ar.
A fumaça tóxica liberada na queima do lixo pode provocar nos moradores o surgimento de doenças respiratórias, já
que os mesmos respiram um ar poluído.

Além disso, sempre há pessoas que descartam resíduos sólidos em lugares inapropriados. Devido a atitude
irresponsável dessas pessoas, sempre que chove muito os bueiros entopem, impedindo o escoamento da água da
chuva, provocando o acúmulo da água nas ruas, dificultando tanto o deslocamento dos indivíduos quanto dos
automóveis.

O lixo recolhido na cidade é depositado no aterro sanitário do município de Craíbas. Sabe-se que o aterro sanitário
não possui estrutura ideal para o tratamento do lixo, devido a isso, provoca a contaminação do solo, podendo causar
também a contaminação de águas subterrâneas.
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3.1 - DISCUTINDO OS PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS DE LAGOA DA CANOA EM SALA DE AULA

De acordo com o Projeto Político Pedagógico de uma das escolas municipais de Lagoa da Canoa, a maioria dos
alunos demonstra dificuldades tanto em relacionar os conteúdos estudados na escola com a vida prática quanto em
desenvolver valores e atitudes de tolerância e solidariedade. Essa realidade só poderá ser mudada quando o ensino
deixar de ser uma mera transmissão de conteúdo pronto e acabado do livro didático.

Os professores de Geografia das escolas de Lagoa da Canoa, após abordar os problemas socioambientais do
município em sala de aula, poderiam fazer o seguinte questionamento aos seus alunos: é isso que queremos para a
nossa cidade Estamos cumprindo com os nossos deveres enquanto cidadãos O que podemos fazer Quem precisa se
engajar nesta luta

Ao levantar esses questionamentos o professor poderá discutir com os alunos a respeito do que é ser cidadão,
mostrando-lhes o papel que cada um deve assumir na sociedade. É importante frisar que a Constituição federal do
Brasil garante a todos os brasileiros direitos e deveres, dentre eles, há alguns que merecem ser abordados em sala de
aula como, por exemplo, o artigo 225 da Constituição.

Esse artigo estabelece que todos têm o direito de viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é
responsabilidade de toda sociedade defendê-lo e preservá-lo. Porém, diante das situações de vulnerabilidade
ambiental presente no município fica claro que esse direito não está sendo usufruído pela população. Mas, por que
esse direito não está sendo usufruído A culpa é da prefeitura que não se preocupa em preservar o meio ambiente
local

Essas perguntas podem ser facilmente problematizadas através de outros questionamentos. Estamos cumprindo com
o nosso dever de defender e preservar o meio ambiente De exigir de nós mesmos e do poder público que cada um
ocupe seu papel, assumindo suas responsabilidades A resposta dos alunos provavelmente será negativa. É
fundamental deixar bem claro para eles que se não cumprimos com os nossos deveres não temos a moral de exigir o
cumprimento dos nossos direitos. O professor ao levantar esses questionamentos em sala de aula permitirá que os
discentes reflitam sobre suas condutas na sociedade que estão inseridos.

Todo cidadão tem o direito de ter uma boa qualidade de vida, mas infelizmente milhares de pessoas vivem em
situação de pobreza extrema, o que é bastante preocupante. Essa situação é uma realidade do município de Lagoa da
Canoa, pois de acordo com os “Relatórios Dinâmicos-Monitoramento de Indicadores” do Portal ODM, em 2010, 49,3%
da população vivia com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, ou seja, eram 8.965 pessoas vivendo nessa
condição de pobreza. Diante desses dados, como se pode pensar em qualidade de vida na cidade de Lagoa da
Canoa se quase a metade da população sofre com a pobreza Será que essas pessoas atualmente vivem em
melhores condições de vida

Esse assunto precisa ser discutido com os alunos, pois provavelmente eles fazem parte desses dados e sabem muito
bem o que é viver diariamente com tão pouco. Vale ressaltar também que é essa população pobre que convive com
os problemas ambientais do município e que sofrem diretamente suas consequências. São pessoas que se veem
obrigadas a conviver com essa situação lamentável.

É chegado então o momento do professor fazer os seguintes questionamentos para seus alunos: essas situações de
vulnerabilidade ambiental e social presente na nossa cidade tem solução O que nós, enquanto cidadãos, devemos
fazer para impedir que esses problemas socioambientais se agravem e que outros sejam gerados no município

A partir daí o professor poderá afirmar para os seus alunos que a primeira mudança tem que ocorrer dentro de cada
indivíduo. A mudança precisa começar em você, pois cada um deve estar ciente de que suas condutas, sua forma de
agir na sociedade precisa mudar. É importante que o aluno compreenda que sozinho ele não será capaz de alterar
essa realidade, sendo assim necessário que todas as informações aprendidas por ele em sala de aula sejam
transmitidas para a sua família, seus amigos, seus vizinhos, para que todos adotem atitudes condizentes com a
permanência do equilíbrio ambiental.

Sabe-se que, infelizmente, muitas crianças e jovens não estão aprendendo na escola e muito menos em sua
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comunidade a serem cidadãos críticos e participativos, o que acaba comprometendo a formação dos mesmos. O
“Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil” mostra que em 2010, a maior parte da população de 25 anos ou mais
de Lagoa da Canoa possuía um nível de escolaridade muito baixo, pois somente 20,51% tinham o ensino fundamental
completo. Será que essas pessoas conhecem os seus direitos e deveres enquanto cidadãos Durante os seus poucos
anos de estudo será que essas pessoas receberam uma educação que os possibilitou pensar e compreender a
realidade

É importante mostrar para os discentes que muitas pessoas não exigem o cumprimento de seus direitos por não terem
tido uma formação cidadã, provavelmente aprenderam a aceitar as situações sem questioná-las, não foram ensinadas
na escola a pensar e agir na sociedade. Esse é mais um motivo para que os professores de Geografia discutam a
realidade socioambiental do município em sala de aula, para que seus alunos não se tornem pessoas
desconhecedoras da sua realidade e incapazes de se posicionar diante dela.

4. PROPOSTAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O professor não deve ficar preso somente ao discurso, é importante que ele desenvolva em sala de aula atividades
que façam os alunos pensar, analisar e buscar soluções para os problemas socioambientais, estimulando-os a serem
cidadãos mais responsáveis e participativos em seu meio social.

Assim, serão apresentadas sugestões de atividades de EA para serem trabalhadas em sala de aula com os alunos. As
atividades sugeridas foram encontradas no site Portal do Professor; no livro “Educação Ambiental na Escola: Guia
para Educadores” e no artigo “Atividades Práticas Problematizadoras em Educação Ambiental”. Os temas abordados
nas atividades propostas relacionam-se com os problemas socioambientais do município de Lagoa da Canoa, porém,
é importante frisar que o professor necessita analisar se as atividades se encaixam no nível e perfil da turma, caso
não se encaixe o docente poderá fazer as alterações necessárias para que a turma possa desenvolver o objetivo
proposto na tarefa.

Atividade 1 - Solucionando uma situação problema.

O professor dividirá a turma em grupos e os apresentará a seguinte situação problema:

Uma comunidade vem enfrentando problemas decorrentes do descarte inadequado do lixo. As pessoas despejam
seus lixos em terrenos baldios e quando chove muito, todo o lixo acumulado se espalha pelas ruas. Após a chuva é
aquele caos na comunidade. Alguém vem pedir a ajuda de vocês para solucionar esse problema. O que vocês fariam
para ajudar a solucionar o problema desta comunidade

Os grupos irão analisar e debater essa situação problema. Depois de discutirem, cada grupo terá que apresentar para
os seus colegas as possíveis soluções para esse problema. Assim, essa atividade é importante por estimular os
discentes a pensar o problema e agir diante do mesmo, buscando solucioná-lo, incentivando-os assim a serem
cidadãos críticos e participativos em seu meio social.

Atividade 2 - O destino dos resíduos sólidos.

O professor irá exibir em sala de aula o filme de curta metragem-animação “Tá limpo”, lançado no ano de 1991, com
duração de 10 min e 43 seg. Após a exibição, os alunos em grupo discutirão sobre o filme, respondendo aos seguintes
questionamentos:

1. Quais os temas que o filme aborda
2. De que forma os moradores da comunidade retratada no filme descartam seus lixos
3. Quais os problemas socioambientais presentes na comunidade devido ao descarte inadequado do lixo
4. “Lixo não é lixo”. Explique o sentido dessa afirmativa discutida no filme.
5. De que forma a comunidade resolveu o problema do lixo

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/educacao_ambiental_e_ensino_de_geografia_caminhos_para_uma_formac.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



De acordo com Ferreira (2014, p. 134):

Há muitas maneiras de utilizar a arte cinematográfica na escola. Muitos professores já
descobriram como ela pode auxiliar na construção dos conceitos e mudanças de atitudes
dos seus alunos. O envolvimento com uma história, a empatia com os personagens, os
sentimentos envolvidos durante esses processos são capazes de garantir o envolvimento
de cada aluno com a proposta sugerida.

Através dessa atividade o aluno perceberá as consequências negativas que o descarte inadequado do lixo traz à
qualidade socioambiental. Conhecerá também alternativas que podem solucionar os problemas do lixo presentes em
sua comunidade.

Atividade 3 - Aprendendo através da música.

Nessa atividade o professor distribuirá aos alunos a letra de uma música que aborde um ou mais problemas
socioambientais. Primeiramente os discentes irão analisar a letra da canção no intuito de compreender o que está
sendo dito através dela. Em seguida, será reproduzida a música para que todos acompanhem a letra juntamente com
a melodia. Após a reprodução da canção, todos irão debate-la.

Uma das tantas canções brasileiras que podem ser trabalhadas com os alunos é a música “Xote Ecológico” de Luiz
Gonzaga. Apesar dessa canção ter sido escrita há mais de vinte anos atrás, não deixa de ser útil para o professor,
pois aborda um tema bastante atual que é a “poluição”. Além disso, essa canção faz uma crítica ao assassinato do
seringueiro ambientalista, Chico Mendes, que por lutar pela preservação da floresta amazônica acabou criando
inimizades com pessoas que para não perder seus lucros tiraram-lhe a vida. É importante que esse fato seja discutido
com os alunos para que percebam que o mundo está rodeado por pessoas egoístas e despreocupadas com os
problemas socioambientais que tanto afligem as pessoas.

É importante também que o professor trabalhe canções mais atuais e que façam parte do gosto musical dos jovens,
como por exemplo, a música “Absurdo” de Vanessa da Mata, que faz uma crítica a ambição e irresponsabilidade do
homem que por meio de suas ações destrói as belezas da natureza, e a música “Meio Ambiente Poluído” do Grupo
Personalidade do Rap, que trata dos problemas socioambientais decorrentes do modelo de desenvolvimento
econômico adotado no mundo.

5. CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, entende-se que o professor de Geografia ao trabalhar a temática ambiental de forma
contextualizada com a realidade socioambiental dos alunos permitirá que os discentes não só compreendam melhor o
conteúdo estudado, mas também que se sensibilizem diante dos problemas socioambientais de sua cidade, podendo
desenvolver um senso crítico e atitudes condizentes com a prática da cidadania.

Assim, levando-se em conta os problemas socioambientais encontrados em Lagoa da Canoa, vemos que existem
diferentes estratégias didáticas que podem ser utilizadas pelos professores de Geografia, como: discutir os problemas
da cidade, levantando questionamentos acerca dos nossos direitos e deveres enquanto cidadãos, para que os alunos
percebam o papel importantíssimo que devem desempenhar na sociedade; desenvolver em sala de aula atividades de
resolução de problemas ambientais que estimule os discentes a buscar soluções e a reprodução de filmes e músicas
que proporcione ao aluno refletir sobre a problemática ambiental. Essas metodologias são importantes porque, além
de reforçar e complementar as discussões realizadas em sala de aula, estimula os alunos a serem cidadãos
responsáveis e participativos no seu meio social.

Portanto, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária e sustentável é necessário
que ocorra uma mudança na visão de mundo das pessoas, pois sem que haja uma mudança individual e coletiva de
todos os cidadãos, as legislações por si só não serão capazes de solucionar os problemas socioambientais. Desse
modo, desenvolver nas escolas um trabalho pedagógico voltado para a realidade local dos alunos que os possibilitem
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adotar atitudes cidadãs é um bom caminho para a construção da sociedade almejada.
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