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Prefácio
A publicação do livro de atas do IV Congresso Internacional Educação, Ambiente e Desenvolvimento – ONLINE (IV CIEAD), realizado
a partir de Leiria, entre 11 e 14 de novembro de 2020, pretende perpetuar, através deste registo escrito, a diversidade temática e a relevância dos trabalhos apresentados no evento por parte de vasto conjunto
de especialistas nacionais e internacionais que nele participaram.
Pretende, ainda, fomentar e potenciar eventuais contactos entre
conferencistas, investigadores e participantes do congresso, evento
que ficou marcado pelo contexto pandémico vivido à escala planetária à data da sua realização, tendo motivado a sua concretização na
modalidade ONLINE. Ao optar por esta alternativa, a organização
do evento, recusando adiá-lo ou cancelá-lo, assumiu o desafio de o
repensar e adaptar à nova realidade, com as implicações daí decorrentes, das quais salienta, pela positiva, a viabilização da participação de conferencistas e congressistas de outros continentes que,
de outra forma, seria mais difícil trazer até Leiria, e pela negativa,
a redução drástica dos contactos pessoais sempre enaltecidos pelos
participantes das anteriores 3 edições, nos quais conhecimentos e
partilhas foram sempre realizados no âmbito formal do evento, mas
também nos momentos de convívio social neles existentes.
Não obstante todos os obstáculos e imponderáveis, foi possível
levar a cabo um evento que contou com a apresentação de 9 conferências plenárias, da autoria de reputados investigadores e especialistas oriundos de sete países localizados em três continentes, a
apresentação de 52 trabalhos orais e 11 pósteres, também eles por
autores provenientes de diferentes países e continentes, a realização de três visitas de campo virtuais, num congresso que deixou
bem evidente a importância da educação num contexto ambiental
que se vem revelando cada vez mais delicado e exigente, bem como
para a adoção de novos paradigmas tendentes a modificar os modelos de desenvolvimento e de relacionamento humano com a Natureza e seus distintos ecossistemas, tornando-os efetivamente mais
harmoniosos e realmente sustentáveis.
As atas incluem os trabalhos apresentados oralmente no evento,
e posteriormente enviados para publicação escrita pelos respetivos
autores, integrando os eixos temáticos “Educação Ambiental”, “Desenvolvimento e Sustentabilidade”, “Património(s) e Identidade(s)”,
“Ecossistemas Terrestres e Recursos Hídricos” e, finalmente, um
capitulo dedicado aos “Pósteres”.
A Comissão Organizadora congratula-se com a edição deste documento, apresentando um reconhecido agradecimento a todos os
autores e autoras dos textos e pósteres que o integram, bem como
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a todos os participantes no evento, particularmente aos que se encontravam em outos países para engrandecer o evento com a sua
presença, ainda que virtual.
Naturalmente, os agradecimentos são extensivos a todas as instituições e voluntários que, mesmo neste contexto adverso, nos honraram com o seu apoio e envolvimento, permitindo a realização do
IV CIEAD ONLINE e permitindo-nos acalentar a esperança de levar
a cabo o V Congresso Internacional Educação, Ambiente e Desenvolvimento em 2022.
A Comissão Organizadora
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Educação
Ambiental

Resumo
Nos anos mais recentes, os mediáticos acontecimentos ligados às
florestas, tais como os catastróficos incêndios de proporções nunca antes registados, tanto na Península Ibérica como na Escandinávia, assim como a galopante desflorestação na região dos
Cárpatos, que tem motivado intensas manifestações por parte das
populações, demonstram a urgência da necessidade de mudança
de paradigma na educação para a conciliação da vivência humana com a preservação dos espaços florestais na Europa.
É nesse contexto que a ASPEA está envolvida em três projetos europeus ERASMUS+: Careforest, Youth for Trees e Forest-ED. Estes
projetos destinam-se a estudantes e educadores, tendo surgido da
necessidade de criar recursos pedagógicos inovadores, adaptados
às problemáticas relacionadas com as florestas que se verificam
em diferentes países europeus. Simultaneamente, pretende-se que
a comunidade educativa venha a dispor de ferramentas que complementem e enriqueçam o ensino das matérias curriculares.
Estes projetos focam-se na aproximação dos alunos às florestas,
condição fundamental para lhes conferir competências tanto de
literacia como de cidadania ambiental, contribuindo para a resolução dos problemas que as florestas enfrentam.
O papel das florestas no planeta é indispensável para mitigar as
alterações climáticas, promover a biodiversidade, melhorar a
qualidade do ar e providenciar bens, entre outros, sendo necessário encontrar um equilíbrio entre o uso dos seus recursos e a sua
conservação.
As ações previstas nestes projetos também se destinam a melhorar
a relação das pessoas com a floresta, numa perspetiva de diminuição de riscos como os incêndios florestais.
Palavras-chave: Educação Ambiental, florestas, recursos educativos, incêndios florestais

Abstract
In recent years, media events linked to forests, such as catastrophic fires of unprecedented proportions, both in the Iberian Peninsula and Scandinavia, as well as the rampant deforestation in the
Carpathian region, which has caused intense manifestations on
the part of of the populations, demonstrate the urgency of the need
for a paradigm shift in education to reconcile human experience
with the preservation of forest spaces in Europe.
It is in this context that ASPEA is involved in three European
ERASMUS + projects: Careforest, Youth for Trees and Forest-ED.
These projects are aimed at students and educators, having arisen
from the need to create innovative educational resources, adapted
to the problems related to forests that occur in different European
countries. Simultaneously, it is intended that the educational com-
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munity will have tools that complement and enrich the teaching of
curricular subjects.
These projects focus on bringing students closer to the forests, a
fundamental condition to give them skills in both literacy and environmental citizenship, contributing to the resolution of the problems that forests face.
The role of forests on the planet is indispensable to mitigate climate change, promote biodiversity, improve air quality and provide
goods, among others, and it is necessary to find a balance between
the use of its resources and its conservation.
The actions foreseen in these projects are also intended to improve
the relationship between people and the forest, in a perspective of
reducing risks such as forest fires.
Keywords: Environmental Education, forests, educational resources, forest fires

Introdução
As florestas constituem habitats essenciais no nosso planeta, não só
pelo seu valor intrínseco, mas também pelos serviços de ecossistema que fornecem (Gustafsson et al. 2012; FAO 2010). Desde a regulação do clima, a purificação do ar, a produção de bens lenhosos
(e.g. madeira, cortiça) e não lenhosos (frutos, sementes), a proteção
do solo, entre outros (Figura 1).
Figura 1
Serviços de ecossistema das
florestas

Em termos de gestão, as florestas têm 5 funções principais, que
habitualmente se complementam: floresta para produção (de vários
tipos de bens); para proteção, por exemplo do solo contra a erosão
eólica e hídrica; para conservação, por exemplo de habitats classificados e espécies protegidas; para silvo pastorícia, caça e pesca, ou
seja, a floresta como suporte a estas atividades, incluindo a apicultura e a pesca em águas interiores; e a floresta como recreio e va-

12

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

lorização da paisagem, isto é, contribuindo para o bem-estar físico,
psicológico, espiritual e social das pessoas. Apesar das várias funções da floresta, é necessário promover a sua gestão de uma forma
informada, tendo em conta os seus contextos. É fundamental existir
um equilíbrio entre a utilização das florestas e a sua conservação,
para assegurar o futuro das florestas.

Estado atual e tendências
A nível mundial, existem diversos tipos de florestas que são geridas
por diferentes entidades. As florestas cobrem 31% da superfície terrestre global (FAO & UNEP 2020) e mais de metade das florestas do
mundo encontram-se em apenas 5 países: Rússia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos da América e China (FAO & UNEP 2020).
Mais de um terço desta percentagem é floresta primária, ou seja,
floresta onde não há indicação visível de atividade humana (Sabatini et al. 2018), tendo características primitivas e um grande valor
ecológico. Considerando que a floresta primária está quase extinta
na Europa e em Portugal, a maior parte dos espaços florestais que
existem foram plantados, por exemplo, na serra de Sintra e no pinhal de Leiria.
A informação sobre a cobertura florestal nos diferentes locais do
mundo nem sempre reflete as dinâmicas envolvidas na exploração
florestal, porque existem diferenças entre os países desenvolvidos
e os países em desenvolvimento - estes últimos muitas vezes não
têm poder para controlar a exploração que é realizada às suas florestas, através de empresas provenientes de países desenvolvidos. A
desflorestação em países do hemisfério sul é uma realidade, assim
como a criação de monoculturas de produção como os eucaliptais,
em várias partes do mundo (Curtis et al. 2018).
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Por outro lado, na Europa, tem existido uma maior preocupação
com as florestas e consequentemente aumentaram as plantações de
árvores em alguns países, em resultado de projetos ou campanhas.
Ao mesmo tempo, em cada zona da Europa, existem problemas
específicos: no sul, os incêndios florestais (Borrelli et al. 2016), em
particular na Península Ibérica, por exemplo os grandes incêndios
em Pedrógão Grande e Castanheira de Pêra em 2017; na Europa de
Leste, a desflorestação acelerada, sobretudo na região dos Cárpatos
onde se encontram ainda florestas virgens, o que tem gerado um
descontentamento e manifestações por parte das populações; na
Escandinávia, também a problemática dos incêndios; e na Europa
central, pragas e doenças florestais preocupantes, cujas consequências são acentuadas pelas alterações climáticas (Jung 2009).
Foto: Conceição Colaço

Necessidades atuais
Perante estes problemas e tendo em conta as consequências que vão
derivar dos mesmos, é necessário agir através da prevenção, mitigação e adaptação. Já estão a ser postos em prática planos de prevenção para os incêndios florestais, por exemplo em Portugal, com
a campanha “Portugal Chama” que apela à limpeza de terrenos e
informa sobre precauções a tomar no uso de máquinas em dias de
risco de incêndio e sobre a necessidade de autorização para realizar
queimas e queimadas.

A mitigação deve sobretudo ter em conta a redução da desflorestação e proibir a mesma em florestas primitivas, que têm um valor
natural único. A redução de produtos químicos e de introdução de
espécies invasoras (sejam de plantas, animais ou fungos) também
deve contemplada na mitigação de problemas florestais, já que influencia o aparecimento de pragas e doenças nas árvores.
O futuro que se prevê para as florestas, na ausência de mudança, é a sua progressiva degradação e consequentemente a perda de
biodiversidade e de todos os outros serviços de ecossistema que as
mesmas fornecem (Turner et al. 2013). É necessário existir uma
adaptação de toda a sociedade e sistemas de exploração para conseguir diminuir os impactos negativos sobre as florestas e promover
um melhor futuro para as mesmas.
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Foto: Conceição Colaço

Os futuros cidadãos deverão assumir responsabilidade pela salvaguarda e valorização das florestas. É urgente a necessidade de mudança de paradigma, nomeadamente na educação para a conciliação
da vivência humana com a preservação dos espaços florestais, tanto
na Europa como no resto do mundo. Para isso, é necessário investir
na educação para moldar o perfil e atitude dos futuros cidadãos,
de modo a que possam intervir de forma positiva no planeamento
e gestão florestal. No presente e face à situação atual das florestas,
global, todos devemos participar e intervir para a sua preservação,
tanto de forma indireta - através da comunicação com órgãos decisores, assembleias ou autarquias e participação em campanhas ou
petições - como de forma direta - realizando plantações de árvores
autóctones e manutenção de espaços florestais, cuidando das espécies plantadas ou removendo lixo e espécies invasoras, entre outras
atividades.

Projetos ligados às florestas na ASPEA
Nesse sentido, a ASPEA está envolvida em três projetos europeus
financiados pelo programa Erasmus +: CareForest, Youth for Trees
e Forest-ED. Estes projetos procuram aproximar os jovens e comunidade educativa das florestas, contribuindo para a sua literacia e
cidadania ambiental e para uma maior valorização das florestas.
O projeto CareForest, a decorrer desde 2019, tem como missão
principal cuidar das florestas para proteger os ecossistemas e a vida
humana. Tem como público-alvo estudantes pré-universitários e
professores e é um projeto desenvolvido por 6 parceiros: 2 de Espanha, incluindo o coordenador que é o Conselho para a Educação da
Junta da Galiza; 2 de Portugal, a ASPEA e o Município de Lousada;
um da Roménia e outro da Noruega. Este projeto terá como output
um Ebook e uma plataforma digital e tem desenvolvido várias atividades de voluntariado ambiental, que permitem aos jovens e outros cidadãos experienciar a floresta e contribuir diretamente para
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a sua melhoria. Até ao momento, os resultados deste projeto foram
a realização de atividades em escolas de Aveiro e Coimbra, ações de
voluntariado ambiental na Quinta Ecológica da Moita, conteúdos
para o E-Book sobre vários temas e um kit de atividades didáticas
na floresta.

O site do projeto www.careforest.eu
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O projeto Youth for Trees, também a decorrer desde 2019, surge
do interesse e preocupação dos jovens por árvores e pelas florestas e
tem como missão contribuir para assegurar o seu futuro e o dos jovens. Como público-alvo, tem jovens dos 15 aos 30 anos que sejam
educadores ou coordenadores na área das árvores e florestas. Este
projeto foca-se também em árvores que se encontrem em ambiente
urbano. É um projeto desenvolvido por 4 parceiros: uma empresa inglesa, que é a coordenadora; uma universidade polaca e duas
ONGs, uma espanhola e outra portuguesa, a ASPEA.
O principal produto deste projeto é um kit composto por dois
guias digitais (Promoting Guide, com secções sobre a valorização
e campanhas ligadas às florestas e árvores e Working Guide, com
secções sobre emprego e empreendedorismo ligados às árvores e
florestas), casos de estudo e alguns vídeos, sobre valorização e trabalhos ligados às florestas, direcionados aos jovens. Atualmente,
os resultados alcançados por este projeto foram a produção de 3
vídeos, a criação de um canal de Youtube (com o nome Youth for
Trees European Project), a elaboração de 22 fichas com propostas
de atividades, 12 casos de estudo e 6 secções dos guias digitais. O
site do projeto é www.y4trees.net
Outro projeto, a iniciar este ano 2020, é o Forest-ED, sobre educação para florestas-modelo mediterrânicas. Tem como objetivos
formar educadores ambientais capacitados para transmitir boas
práticas de gestão, promovendo soluções de transição ambiental
adaptadas às áreas florestais mediterrânicas.
Para atingir esse objetivo, pretende envolver todos os setores da
sociedade: comunidade escolar, organismos públicos, empresas,
organizações não governamentais, agências de comunicação, educação informal e formal, desenvolvimento rural e instituições de
turismo.
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Outro objetivo do projeto é criar uma rede que possibilite, em
Portugal, a implementação do conceito de floresta modelo. As atividades principais deste projeto são 3 formações a realizar em França, Itália e Portugal, sendo que o projeto conta com uma parceria de
6 países.
Estes projetos da ASPEA, principalmente o CareForest e o Youth for Trees, surgiram da necessidade de criar recursos educativos
inovadores, adaptados às problemáticas ligadas às florestas que
se verificam em diferentes países europeus. Pretende-se que tanto
os jovens que já trabalhem ou tenham terminado os seus estudos,
como a comunidade educativa, venham a dispor de ferramentas que
complementem e enriqueçam o ensino das matérias curriculares.
Isso pode potenciar o desenvolvimento de novas atividades e projetos de grupos de jovens ligados às florestas.
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Conclusões
A Educação Ambiental e o futuro das florestas estão interligados e
estes projetos de Educação Ambiental, ao focarem-se em aproximar
os alunos e jovens trabalhadores nas florestas, estão a sensibilizá-los
para a sua valorização. Além disso, esta aproximação confere-lhes
competências de literacia e cidadania ambiental, para que possam
contribuir, cada um à sua maneira, para a resolução dos problemas
que as florestas enfrentam.
As ações previstas nestes projetos, além de contribuírem para
promover a biodiversidade e de servirem para demonstrar modelos
alternativos de gestão florestal, face aos modelos vigentes que muitas vezes são focados na extração, também se destinam a melhorar a
relação das pessoas com a floresta, numa perspetiva de diminuição
de riscos como os incêndios florestais.
É preciso começar pelo princípio e a Educação Ambiental tem
um papel fundamental para na definição de políticas de valorização
e conservação das florestas.
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Resumo
O objetivo central deste trabalho é discutir a compreensão de Edgar Morin sobre a questão ambiental, tendo em vista que o autor
compreender que a noção de desenvolvimento engloba os múltiplos desenvolvimentos da prosperidade e do bem-estar, a melhoria geral das condições de vida, a redução das desigualdades, a
paz social e a democracia. O desenvolvimento do presente trabalho pautou-se em revisão de literatura pertinente à temática. A
teoria da complexidade segue e vislumbra o horizonte da mudança paradigmática. A obra do autor traz elementos responsáveis
por caracterizar, conceitualmente, os fenômenos ambientais como
fenômenos complexos, além de discutir a limitação compreensiva e a incapacidade discursiva que as sociedades contemporâneas
apresentam diante desses fenômenos, focalizando seu estudo no
interior dos contextos escolares. Para ser possível compreender
a complexidade da questão ambiental, se faz necessária uma outra abordagem que leve em conta o sujeito conceptor na construção mesma do objeto, uma vez que, nos marcos do pensamento
ocidental sujeito e objeto, natureza e sociedade são termos que se
excluem. Compreende que enquanto a ciência clássica fragmenta os fenômenos e impede toda a tomada de consciência global, a
ecologia geral suscita o problema da relação entre o homem e a
natureza no seu conjunto, na sua amplitude, na sua atualidade.
Morin propõe a perspectiva conceitual eco-bioantropossocial por
meio da qual natureza, sociedade e homem podem ser pensados
conjuntamente, suas implicações mútuas podem ser enxergadas
e a partir do qual essas três noções são ressignificadas. A natureza passa a ser compreendida por meio da noção de ecossistema,
desenvolvida nos anos 1930, a partir da qual o ambiente deixa de
ser uma unidade unicamente territorial para ser entendido como
uma realidade organizadora. Afirma que as intervenções humanas ignoravam e ainda ignoram a profundidade das variações
ecológicas que elas produzem, sendo que o homem colhe agora,
as consequências dos desequilíbrios que ele mesmo provocou anteriormente, destacado que não se pode escapar da natureza. Ao
tentar dominar o meio ambiente, o homem se torna coagido por
ele. Como uma reação, o homem desenvolve tecnologias que buscam controlar ou minimizar a crise que ele mesmo provocou. No
que concerne à metodologia, o trabalho foi desenvolvido por meio
de revisão de literatura, por meio da análise da obra do autor em
consonância com autores que discutem a questão ambiental.
Palavras-chave: Questão ambiental. Teoria da Complexidade.
Intervenção Humana.
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Abstract
The main objective of this work is to discuss Edgar Morin’s understanding of the environmental issue, considering that the author understands that the notion of development encompasses the
multiple developments of prosperity and well-being, the general
improvement of living conditions , the reduction of inequalities,
social peace and democracy. The development of this work was
based on a literature review relevant to the theme. Complexity
theory follows and envisions the horizon of paradigmatic change.
The author’s work brings elements responsible for characterizing,
conceptually, environmental phenomena as complex phenomena,
in addition to discussing the comprehensive limitation and discursive incapacity that contemporary societies present in the face of
these phenomena, focusing their study within the school contexts
. To be able to understand the complexity of the environmental issue, another approach is needed that takes into account the conceptor subject in the very construction of the object, since, in the
framework of Western thought, subject and object, nature and society are terms that are excluded. He understands that while classical science fragments the phenomena and prevents any global
awareness, global ecology raises the problem of the relationship
between man and nature as a whole, in its breadth, in its present
day. Morin proposes the eco-bio-anthroposocial conceptual perspective through which nature, society and man can be thought
together, their mutual implications can be seen and from which
these three notions are resignified. Nature comes to be understood
through the notion of ecosystem-theme, developed in the 1930s,
from which the environment ceases to be a solely territorial unit
to be understood as an organizing reality. He affirms that human
interventions ignored and still ignored the depth of the ecological
variations that they produce, and that man now reaps the consequences of the imbalances that he himself had previously caused,
stressing that one cannot escape nature. When trying to dominate
the environment, man becomes coerced by it. As a reaction, man
develops technologies that seek to control or minimize the crisis
that he himself caused. Regarding the methodology, the work was
developed through a literature review, through the analysis of the
author’s work in line with authors who discuss the environmental
issue.
Keyword: Environmental Education, University students, Environmental awareness

Edgar Morin e a questão ambiental
De acordo com Morin (2013) a sociedade vivencia um conjunto de
múltiplas crises interdependentes e interferentes que é provocado
por uma mundialização fundada na globalização, na ocidentalização

22

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

e demanda por desenvolvimento. Em vista da dominação imposta
pela sociedade ocidental, a expressão desenvolvimento materializou-se no aspecto fundamental desse processo, na via de salvação
para a humanidade.
Morin (2013) defende que a noção de desenvolvimento engloba
os múltiplos desenvolvimentos da prosperidade e do bem-estar, a
melhoria geral das condições de vida, a redução das desigualdades,
a paz social, a democracia. De modo efetivo, ressalta que a locomotiva do desenvolvimento tecnoeconômico deve puxar os vagões do
bem-estar, da harmonia social, da democracia.
Para Morin (2013) o contexto atual indica que o que denominou
de desenvolvimento tecnoeconômico é compatível com as ditaduras
nas quais a escravização dos trabalhadores e a repressão policial se
destacam, como foi o caso no Chile e no Brasil e como demonstra o
hiperdesenvolvimento atual da China, que valoriza de modo significativo a produção e comercialização de bens de consumo e desconsidera a manutenção de condições dignas para o trabalhador, assim
a preservação das comunidades locais.
De fato, o crescimento é compreendido como propulsor evidente
e infalível do desenvolvimento. Piva (2004) destaca que o pensamento de Morin se articula à educação ambiental, sob a perspectiva
epistemológica, apoiando as discussões atuais sobre a temática.
De acordo com Viégas (2002) a teoria da complexidade segue e
vislumbra o horizonte da mudança paradigmática, vista a obra do
autor traz elementos responsáveis por caracterizar, conceitualmente, os fenômenos ambientais como fenômenos complexos, além de
discutir a limitação compreensiva e a incapacidade discursiva que
as sociedades contemporâneas apresentam diante desses fenômenos, focalizando seu estudo no interior dos contextos escolares.
Em consonância com Gonçalves (1989), pode-se afirmar que o
meio ambiente vem enfrentando descaminhos ao longo da história,
o que se materializa nas demandas enfrentadas pelos movimentos
ecológicos. De acordo com o autor, ecologistas precisam compreender a necessidade de desenvolver outras formas de relação com a
natureza, que não perpasse a radicalidade, o que demanda a adoção
de outras técnicas, de outras relações entre os homens, enfim, o desenvolvimento de uma nova perspectiva cultural.
Em seu livro: O Método, Morin (2016) desenvolve uma reflexão
acerca da ecologia ou dessa relação homem-sociedade-natureza, em
que o autor desenvolve com maior profundidade e elaboração seu
pensamento acerca da complexidade.
Para Morin (2016) menciona para que seja possível compreender
a complexidade da questão ambiental, se faz necessária uma outra abordagem que leve em conta o sujeito conceptor na construção
mesma do objeto, uma vez que, nos marcos do pensamento ocidental sujeito e objeto, natureza e sociedade são termos que se excluem.
Compreende que enquanto a ciência clássica fragmenta os fenô-
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menos e impede toda a tomada de consciência global, a ecologia
geral suscita o problema da relação entre o homem e a natureza no
seu conjunto, na sua amplitude, na sua atualidade.
Piva (2004) destaca que Morin propõe a perspectiva conceitual
eco-bioantropossocial por meio da qual natureza, sociedade e homem podem ser pensados conjuntamente, suas implicações mútuas
podem ser enxergadas e a partir do qual essas três noções são ressignificadas.
A natureza passa a ser compreendida por meio da noção de ecossistema, desenvolvida nos anos 1930, a partir da qual o ambiente
deixa de ser uma unidade unicamente territorial para ser entendido
como uma realidade organizadora. A partir desse período, é possível conceber a complexidade eco-organizadora, ligando as duas
concepções antitéticas da natureza que dominaram o século XIX,
que são, por um lado: a concepção organística, matricial, maternal,
harmoniosa; e por outro: a concepção cruel, inspiradora, eliminadora, dum certo darwinismo concebido em termos de luta e de seleção (MORIN, 2016).
Gonçalves (1989) ressalta que para Morin, tais concepções constituem, as duas faces de uma única realidade, que se mostra contraditória. A noção de homem também se altera, já que este não pode
mais ser considerado de modo genérico, como a espécie destruidora
da natureza. Morin (2016) compreende que é o homem, sob determinadas formas de organização inserido numa cultura, que vem
exercendo tal ação destrutiva, e não o homem de modo genérico.
De modo efetivo, a imposição de algumas certas regras sociais,
como os direitos de propriedade, as proibições e obrigações de corte, colheita, pasto, caça e pesca, são também a sobreimpressão sobre as regras eco-organizadoras, de novas regras humanas de organização da natureza (MORIN, 2016).
Morin (2015) afirma que as intervenções humanas ignoravam
e ainda ignoram a profundidade das variações ecológicas que elas
produzem, sendo que o homem colhe agora, as consequências dos
desequilíbrios que ele mesmo provocou anteriormente, destacado
que não se pode escapar da natureza. Ao tentar dominar o meio
ambiente, o homem se torna coagido por ele. Como uma reação, o
homem desenvolve tecnologias que buscam controlar ou minimizar
a crise que ele mesmo provocou. Entretanto, o homem também se
torna dependente das novas tecnologias, que o envolvem em uma
tecnosfera e o torna prisioneiro de máquinas artificiais.
Verifica-se no contexto atual, segundo Morin (2015) uma intensa
competição entre a degradação ecológica que destruí o meio ambiente e as soluções tecnológicas que tratam os efeitos destes males,
que acabam por gerar novos mecanismos de degradação. Materializa-se uma situação grave, que gera a necessidade de retomada da
comunicação entre ciência e consciência, entre fato e valor. A ecologia geral constitui-se na ciência que adotada posições radicais no
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sentido de propiciar uma tomada de consciência.
Segundo Morin (2015) a consciência ecológica surge na esteira
da ciência ecológica, ao reconhecer a existência de duas faces de que
a sociedade é vitalmente dependente da eco-organização natural e
de que esta está profundamente comprometida, trabalhada e degradada nos e pelos processos sociais.
Diante desta situação, a consciência ecológica aprofunda-se em
consciência eco-antropossocial, desenvolve-se em consciência política na tomada de consciência de que a desorganização da natureza
suscita o problema da organização da sociedade. Esta consciência
ecopolítica suscita um movimento de formas individuais (éticas e
dietéticas) e coletivas, existenciais e militantes.
Surge, desta forma a questão da educação ambiental, enquanto
uma ação estratégica em busca da formação de indivíduos capazes
não mais de dominar, mas de seguir/guiar a natureza. Morin (2015)
compreende que a junção entre a natureza e a humanidade necessitará, de uma superação da técnica atual que por sua vez necessita de
uma superação do modo de pensar atual, inclusive científico.
Nesse contexto, a educação básica assume um papel elementar,
pois a verdadeira reforma do pensamento não pode começar pelo
ensino superior e sim pelo ensino básico.
Conclusão
Cabe considerar que as questões ambientais estão cada vez mais
presentes no cotidiano da sociedade, entretanto, a educação ambiental é elementar em todos os níveis do processo de ensinar, e de
modo fundamental, nas séries iniciais da escolarização.
O espaço cotidiano para que a criança estabeleça contato com
seu ecossistema, é cada vez mais restrito, assim a incorporação da
temática meio ambiente nos sistemas de ensino, como um assunto
que faça parte de toda formação escolar do indivíduo, contribui para
a formação de um cidadão consciente e apto para decidir e atuar na
realidade socioambiental de modo comprometido.
Tendo em vista que a escola é o local em que tem sequência o
processo de socialização da criança, emerge como o ponto central
do aprendizado de comportamentos necessários à construção do
cidadão, como ocorre com a consciência ambiental. Da educação
ambiental devem fazer parte: valores, habilidades, conhecimento específico, responsabilidades e aspectos capazes de promover o
progresso das relações éticas entre os indivíduos e os ecossistemas
de diferentes regiões do globo terrestre.

Referências bibliográficas
Gonçalves, C. W. P. (1989). Os (des) caminhos do meio ambiente.
São Paulo: Contexto.
Morin, E. (2013). A Via Para o Futuro da Humanidade. Rio de Ja-

25

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

neiro: Ber-trand Brasil.
Morin, E. (2002). Ciência com consciência. 6. ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil.
Morin, E. (2016). O Método I: a natureza da natureza. 3. ed. Porto
Alegre: Sulina.
Morin, E. (2015). O Método I: a vida da vida. 5. ed. Porto Alegre:
Sulina.
Piva. A. (2014). A difusão do pensamento de Edgar Morin na pesquisa em educação ambiental no Brasil. In: ENCONTRO DA
ANPPAS, 2, 2004, Indaiatuba. Anais... Indaiatuba: Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 2014. Acedido em 29 de outubro, 2019, em http://www.
anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT10/adriana_piva.pdf
Viegas, A. (2002). A educação ambiental nos contextos escolares:
para além da limitação compreensiva e da incapacidade discursiva. Dis-sertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de
Educação, UFF, Niterói.

26
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Resumo
A grave situação do planeta, em relação à deterioração ambiental
e a crise societária dos modos de pensar e agir humano, leva-nos
a questionar e a refletir sobre a necessidade de fazer rupturas com
os modelos opressores da sociedade e com a disjunção entre os seres humanos e a natureza que caracterizam a contemporaneidade.
O artigo é de natureza teórica e estabelece um diálogo que debate
o papel da filosofia na educação, aproximando as contribuições de
Baruch de Espinosa para o campo da Educação Ambiental. Espinosa em seu tempo elaborou uma filosofia capaz de polir as lentes
humanas, trazendo profundas reflexões sobre a existência e as relações com o meio ambiente que, lançado pela teoria da potência
e dos afetos, construiu um pensamento para a medicina da mente, reconhecendo que toda ação humana está associada à capacidade intelectual. Espinosa é o filósofo que tece críticas radicais a
todos os sistemas de poder aos quais os indivíduos estão submetidos e tornam-se servos, que fala na força de perseverar na vida,
que propõe uma visão de vida integrativa e elabora um plano de
imanência, que apresenta os caminhos que podem levar os seres
humanos a encontrar a verdadeira felicidade, ele tem em sua filosofia um potencial iluminador que pode trazer contribuições para
o campo da Educação Ambiental e mobilizar uma prática educativa capaz de levar os sujeitos a atuar criticamente e a superar as
relações sociais que colocaram a humanidade em crise.
Palavras-chave: Filosofia; Baruch de Espinosa; Educação Ambiental.

Abstract
The serious situation on the planet in relation to environmental
deterioration and the societal crisis of human thinking and acting,
leads us to question and reflect on the need to break with the oppressive models of society and with the disjunction between human beings and society nature that characterize contemporaneity.
The article is theoretical in nature and establishes a dialogue that
debates the role of philosophy in education, bringing Baruch de
Espinosa’s contributions to the field of Environmental Education.
Espinosa in his time developed a philosophy capable of polishing
human lenses, bringing deep reflections on the existence and relations with the environment, which launched by the theory of
power and affections built a thought for the medicine of the mind,
recognizing that all human action it is associated with intellectual
capacity. Espinosa is the philosopher who makes radical criticisms
of all the power systems to which individuals are subjected and
become servants, who speaks of the strength to persevere in life,
who proposes an integrative view of life and elaborates a plan of
immanence, which presents the paths that can lead human beings
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to find true happiness, he has in his philosophy an illuminating potential that can bring contributions to the field of Environmental
Education and mobilize an educational practice capable of leading
subjects to act critically and overcome social relationships that put
humanity in crisis.
Keywords: Philosophy; Baruch de Espinosa; Environmental
education.

Introdução
Todos os dias, nós, humanos, somos alertados sobre os problemas
que a humanidade vivencia. Estudos indicam que a devastação das
florestas tropicais impõe um ritmo acelerado de perda da biodiversidade, que as ondas de violência causadas pelos desequilíbrios socioambientais se intensificam, por isso, transformar os modos de
produção e consumo é urgente. A permanência de tal cenário indica
que os números de doenças tendem a aumentar, os danos causados
pelas emergências climáticas poderão ser catastróficas etc. Portanto, é preciso reconhecer que a filosofia de vida que marca o mundo
contemporâneo apresenta-se insustentável em todas as suas dimensões.
Esta crise, pela forma como está configurada, colocou a humanidade na posição de sociedade do risco, conforme aponta Beck
(2010). Essa situação exige que a educação busque caminhos para
construir respostas pedagógicas para o desajuste que vive a civilização e, assim, trazer contribuições para que os modos de vida sejam
transformados. Contudo, acreditamos que isto somente se dará a
partir de uma educação capaz de levar os sujeitos a questionar a
realidade e os modos de vida nos quais os seres humanos estão inseridos, fazem parte, são condicionados e atuam.
Em face do vasto repertório de múltiplas e profundas crises sociais e ambientais, perguntamo-nos: o que pode fazer a educação?
Refletimos sobre o papel da EA e concordamos com a afirmativa de
Caride e Meira Cartea (2020, p. 22) que “en este escenario, la Educación Ambiental (EA) debe redefinir su rol político, pedagógico y
social”.
Portanto, compreendemos que a filosofia, como recurso da reflexão, poderá potencializar o processo formativo da Educação
Ambiental (EA) e, dessa forma, ambas atuarem em favor de uma
educação comprometida com a formação de cidadãos capazes de
refletir e atuar na sociedade de forma comprometida com a vida em
sua diversidade. Numa perspectiva contrária aos modelos de vida
opressores, estes adoecem e colocam o ser humano em sofrimento,
além de comprometer a sua existência e de toda a cadeia de vida no
planeta.
Nesse viés, este artigo se desenvolve acreditando que a filosofia
de Espinosa tem um alto potencial iluminador que pode trazer con-
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tribuições para o campo da Educação Ambiental e mobilizar uma
prática educativa capaz de levar os sujeitos a atuar criticamente e a
superar as relações sociais que colocaram a humanidade em crise.
Assim, a partir da adoção de estratégias educativas que favoreçam
reflexões e indagações filosóficas, provocando nos sujeitos outras
leituras de vida e a compreensão do estado de imanência entre o
todo e as partes, novos entendimentos sobre sua ação no mundo podem emergir e favorecer o estabelecimento de uma relação afetiva
entre todos os seres “humanos-humanos e humanos não humanos”
(CARVALHO, 2008, p. 47), o que já em seu tempo propôs Espinosa,
o filósofo capaz de polir as lentes humanas.

A Educação Ambiental e a Filosofia em tempo de profundas
crises
A população mundial construiu historicamente e está submersa a
uma grave crise humanitária, que é reflexo de uma filosofia de vida
humana cega, inconsciente e irresponsável (MORIN, 2011). Essa
crise deixa em evidência que os seres humanos estabelecem relações conflituosas consigo, com o outro e com o meio ambiente, o
que pode produzir uma sitação de colapso, conforme descrito por
Taibo (2019).
Diante do atual cenário, a educação se depara com enormes desafios. Como formadora de um ideal social, cuja força reside em
construir outros tipos de sociedade (BRANDÃO, 2013), ela precisa
assumir o compromisso ético com a vida. Esse comprometimento
está no eixo dos princípios que orientam a Educação Ambiental e
precisam ser incorporados a uma outra concepção de sociedade.
Em vista disso, consideramos que a crise ambiental é resultado
dos conflitos sociais e que “toda relação humana com a natureza
sempre foi mediada pela educação” (MAIA, 2014, p. 17). Sendo assim, valorizamos o papel da Educação Ambiental, sublinhando que
se trata de uma educação radical, um projeto de cidadania com forte
potencial para repensar as dinâmicas sociais, conquanto amplia a
dimensão ambiental no processo educativo (CARVALHO, 2012).
Diante do conjunto de crises que constitui a crise humanitária
(MORIN, 2015): da ausência de compreensão humana sobre seu
pensar e agir em sociedade, da dor e do sofrimento de várias espécies de vida, da falta de entendimento de que os bens naturais são
finitos, de que o outro é companheiro na aventura terrena, de que
somos ecodependentes e que o destino da coletividade de vida na
Terra é incerto; defendemos que a EA deve beneficiar-se da filosofia
e potencializar-se no ato educativo a partir dela.
Valorizamos que a filosofia pode fortalecer o processo educativo
ambiental e isso justifica-se porque ela se ocupa de questionar os
aspectos da existência humana em seus valores, comportamentos,
crenças e sentimentos, para a formação de um pensamento crítico
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que interrogue todas as manifestações e determinações sociais e as
relações que o ser humano mantém com o mundo (CHAUÍ, 2000).
Essa problematização das relações humanas pode significar um
processo de reconstrução da forma de ver e estar no mundo, numa
dinâmica favorecedora para a superação de hiatos e distanciamentos entre sociedade e natureza.
Chauí (2000) assevera que a filosofia tem a especificidade de
estabelecer investigações sobre o mundo natural e humano, num
momento muito preciso, que é o momento de crises, quando não há
explicações e certezas, quando o pensamento e a ação encontram-se
perdidos. A sociedade global vive esse momento. É um período em
que os conflitos sociais e ambientais gritam alto para a construção
de uma nova identidade de cidadania terrestre (MORIN; MOTTA;
CIURANA, 2003).
Se a filosofia dispõe do exercício de analisar e refletir sobre a realidade e revisar o sentido da vida humana em suas múltiplas relações, também opera na redefinção do pensar e agir humano. Nesse
sentido, faz parte dos interesses da EA a edificação de uma sociedade mais harmoniosa e equilibrada, justa e sustentável, crítica e
atuante. Nesse processo, a EA poderia efetivar intervenções coletivas coerentes com a filosofia de Espinosa e contribuir para a superação dos conflitos socioambietais planetários.

Espinosa: o filósofo polidor de lentes
O mundo moderno, com base em uma visão antropocêntrica perante o contexto e a complexidade dos problemas, precisa ser questionado. Para Giroux (1993), questionar os princípios básicos da
modernidade é refletir sobre as bases da história humana, estabelecer uma crítica cultural e repensar as nossas manifestações na vida
pública. De acordo com o autor, “contestar o modernismo significa
redesenhar e remapear a própria natureza da nossa geografia social,
política e cultural” (GIROUX, 1993, p. 42).
Se, no século XXI, vivemos um momento em que um vírus confirma-nos o que foi dito no século XVII, ou seja, que na natureza há
“muitas coisas que superam em muito a sagacidade humana” (SPINOZA, 2018, p. 101); se são tempos que se intensificam as emergências sociais e ambientais, esse contexto de tensão exige e convida a
sociedade a limpar as suas lentes sobre o mundo e desconstruir a
visão humana de que a natureza está sob o comando de um reinado
humano ilusório.
A realidade contemporânea evidencia que é fundamental construir um novo futuro para a humanidade, tomando por base outros
referenciais, outras perspectivas de vida, que se constituam em alternativas aos modelos de desenvolvimento presentes nas sociedades capitalistas ocidentais. Reivindica-se, assim, uma filosofia capaz
de interpretar que a natureza é parte constituinte da vida humana,
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sem que haja uma relaçao de dominação sobre ela.
Nesse semear, Baruch de Espinosa ou Benedictus de Spinoza
(1632-1677), um dos grandes filósofos racionalistas do século XVII,
dentro da chamada Filosofia Moderna, já em seu tempo, apontou
importantes reflexões sobre os modos de viver e os caminhos escolhidos pelos seres humanos, que, em seus desejos insaciáveis, seu
pensamento prepotente e sua ausência de conexão com a natureza,
fez com que estes estabelecessem relações que, por si mesmo, julgaram importantes para sua vida na Terra, mas que não passam de
ideias inadequadas e de uma experiência vagante, ou seja, experiência de vida que não é determinada pelo conhecimento.
Iniciamos a relação da EA com a filosofia de Espinosa, a partir
da obra Tratado da Emenda do Intelecto. Nesse escrito, o filósofo
não só estabelece questionamentos acerca das organizações sociais,
como também reflete profundamente sobre os princípios da razão
humana. Ele elencou elementos que o homem julga bom para si,
mas que na verdade são simulacros que o impedem de pensar em
outras possibilidades de viver bem, declarando que:
Pois tudo aquilo que no mais das vezes ocorre na vida
e que junto aos homens é estimado como sumo bem,
como é licito coligir de suas obras, se reduz a estas três,
a saber: as riquezas, a honra e o prazer. Por estas três
coisas a mente é distraída a tal ponto que ela não pode
pensar em nem um pouco em algum outro bem (SPINOZA, 2015, p. 27-29).
É reconhecido que as crises instauradas pelas relações socioambientais se constituem na insatisfação humana, muitas vezes motivadas por uma tendência de querer atender cada vez mais suas
necessidades e desejos. Orientado por uma visão individualista,
disputa a honra com seus pares para gozar dos prazeres que estabeleceu bom para si, perde a capacidade de pensar nas consequências de sua ação no mundo e, para conquistar riqueza, explora tanto
quanto pode o outro e a natureza.
Para o filósofo, essa busca incessante imobiliza os seres humanos
de um pensamento reflexivo e movido pelos prazeres, honras e riquezas. Está disposto a pagar o preço, sofrer miseravelmente e até
mesmo colocar a sua vida em risco, pois não alcança o entendimento da ordem segundo as Leis da Natureza e, quando criou para si um
império, invocou uma força de ação sobre a natureza muito maior
do que a que realmente possui.
Nesse livro, Espinosa deixa claro que entende “por verdadeiro
bem e, simultaneamente, o que seja o sumo bem [...] que sem dúvida é o conhecimento da união que a mente tem com a natureza
inteira” (SPINOZA, 2015, p. 33). As reflexões escritas nessa obra
já são suficientes para compreender que a educação deve levar o
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sujeito a compreender que o agir humano, nas suas relações com a
natureza, deve estar em consonância com o potencial de seu pensamento.
Ao seguir, na obra Ética, Espinosa aponta que a debilidade humana não reconhece a ordem das suas relações com as leis da natureza e que os seres humanos se percebem fora dela, declarando que
esse modo de vida concebe
[...] o homem na natureza como um império num império. Pois acreditam que, em vez de seguir a ordem da
natureza, o homem a perturba. Que ele tem a potência
absoluta sobre suas próprias ações, e que não é determinado por nada mais além de si próprio (SPINOZA,
2018, p. 97).
É reconhecido que os problemas sociais que se manifestam na
natureza são resultados da visão antropocêntrica. A humanidade se
confronta todos os dias com os dilemas ambientais. Hoje já se sabe
que a continuidade das condições de vida na Terra, em sua diversidade, é incerta. Para reverter esse quadro de desarmonia ambiental,
que também é de degradação da vida humana, é necessário que os
seres humanos repensem suas ações e compreendam que não são
detentores do império, mas que estão dentro da natureza da “qual o
homem é apenas uma parte” (SPINOZA, 2018, p. 193) e que, com o
Universo, ele estabelece relações afetivas.
Nesse pensar, Espinosa elabora o plano de imanência, que propõe compreender que não existe superioridade de uma coisa sobre a
outra, de um corpo sobre o outro e que todas as coisas estão em um
processo de encontros, de relações, de composição e decomposição.
Deleuze (2002, p. 127) escreve que o primeiro princípio de Espinosa é
[...] uma única substância para todos os atributos
[...] uma única Natureza para todos os corpos, uma
única Natureza para todos os indivíduos, uma Natureza que é ela própria um indivíduo variando de uma infinidade de maneiras. Não é mais a afirmação de uma
substância única, é a exposição de um plano comum de
imanência em que estão todos os corpos, todas as almas, todos os indivíduos. Este plano de imanência ou de
consistência não é um plano no sentido de desígnio no
espírito, no projeto, programa, é um plano no sentido
geométrico, seção, intersecção, diagrama. Então, estar
no meio de Espinosa é estar nesse plano modal, ou melhor, instalar-se nesse plano; o que implica um modo de
vida, uma maneira de viver.
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Nessa perspectiva, a Educação Ambiental vem também “promovendo a percepção de ser humano integrado ao meio ambiente na
perspectiva da superação da crise socioambiental construída historicamente” (FESTOZO; TOZONI-REIS, 2014, p. 96-97). Sobre esse
viés, contribuem Teixeira e Talomoni (2014, p. 47) que reconhecem
na EA “uma das possibilidades de proporcionar a melhoria na qualidade de vida, a partir de ações educativas que oportunizem mudanças nas relações entre natureza e sociedade”.
Esses pressupostos remete-nos a pensar na potencialidade da filosofia de Espinosa para a Educação Ambiental. Carvalho (2012, p.
79) destaca que a EA “estabelece-se para as múltiplas compreensões
da experiência do indivíduo e dos coletivos sociais em suas relações
com o ambiente”. E mais, para a autora, a EA, quando atinge o objetivo de levar os sujeitos a alcançar o entendimento das relações
entre sociedade e natureza, os processos vitais e seus limites, poderá orientar estilos de vida individuais e coletivos, de modo a marcar
novas atitudes sociais.
Espinosa também fala da potência imanente que se constrói ou
desconstrói a partir das relações afetivas. O filósofo, que é lançado
pela filosofia dos afetos, considera-os como motor do nosso pensar
e agir, do qual por meio dos desejos, alegrias e tristezas, deriva todo
o resto. Para o filósofo, afeto é a paixão da alma, que afirma a força
de existir de um corpo, “por afetos, entendo as afecções do corpo
pelas quais a potência de agir desse mesmo corpo é aumentada ou
diminuída, favorecida ou impedida [...]” (SPINOZA, 2018 apud DELEUZE, 2002, p. 56).
Se a potência de agir está relacionada ao poder de ser afetado, a
dimensão dos afetos para se pensar e fazer a Educação Ambiental é
pertinente. Espinosa reflete que se, por um lado, a potência de agir
pode ser aumentada ou diminuída de acordo com as relações com
os modos existentes, considerando que se esse encontro for bom,
resultará numa paixão alegre. Por outro, se a relação se decompuser, diminuirá sua capacidade de ação. Como contraponto, terá
como resposta um sentimento de tristeza que a EA tem potencialidade para reverter, à medida que oportuniza bons encontros entre
os seres humanos e a natureza.
Santos (2018) contribui ao dizer que Espinosa nos traz o corpo/
humano em simbiose com tudo que existe no universo. A autora
escreve que para o filósofo Cosmo/Universo é a substância única,
de onde provém tudo e onde tudo e todos estão em relação. Dessa
forma, os seres humanos constituem-se a partir das afecções experimentadas, afirmando assim, que, para que seja construída uma
identidade ecológica dos indivíduos, é necessário propiciar experiências afetivas entre os seres humanos e a natureza. A este respeito corrobora Carvalho (2012, p. 79) ao assegurar que a EA pode
fomentar “sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para a
leitura do mundo do ponto de vista ambiental”.
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Outra luz para a Educação Ambiental é o que Espinosa fala sobre
o desejo da vida, definindo essa vontade como apetite com consciência em si mesmo. Deleuze (2002, p. 27) esclarece que o “apetite nada mais é que o esforço pela qual cada coisa encoraja-se a
perseverar no seu ser, cada corpo na extensão, cada alma ou cada
ideia no pensamento (conatus)”. Em Espinosa, Ferreira (2013, p.
173) reforça esse conceito: “entendemos, portanto, por vida a força
pela qual as coisas perseveram em seu ser”. Compreende-se que a
EA é a educação para a vida e que a força de perseverar na vida é seu
fundamento.
De acordo com Ferreira, através do conceito de conatus
Espinosa estabelece uma continuidade entre as ciências da física e as ciências da vida, antecipando concepções atuais. Contesta a fronteira entre o físico e o mental que passam a serem duas maneiras de classificar os
modos existentes, [...]. Há um corte com o modelo cartesiano de ser vivo (FERREIRA, 2013, p. 181).
A EA busca sensibilizar os indivíduos sobre os problemas que a
humanidade vivencia e propõe contribuir para a construção de novos valores culturais e adoção de comportamentos que se orientem
para o reconhecimento do pertencimento de uma identidade terrena, para a justiça social, para o equilíbrio da cadeia ecológica, o bem
viver para todos os membros do nosso habitat, a Terra.
Além disso, Deleuze (2002, p. 32) afirma que:
Há em Espinosa, uma filosofia da “vida”: ela consiste precisamente em denunciar tudo que nos separa da
vida, todos esses valores transcendentais que se orientam contra a vida, vinculados às condições e as ilusões
de nossa consciência.
Espinosa reconhece que em todas as sociedades existem costumes e normas que impulsionam a ação humana na natureza. Porém, o filósofo destaca que são ações provisórias, regidas pelas leis
da natureza, e que “não corresponde[m], pois, a nenhuma ordem
cosmológica ou teológica previamente dada, a qual o relacionamento entre os indivíduos tivesse que submeter-se” (SPINOZA apud
AURÉLIO, 2009, p. XVII).
A Educação Ambiental é a forma de educar para a vida, que favorece um novo olhar sobre a existência humana e as múltiplas relações – quer sejam teológicas, políticas, econômicas e culturais – que
propõem uma nova maneira de pensar, ser e estar no mundo. Dessa
forma, a EA, a partir filosofia de Espinosa, caminharia para o que
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este filósofo chamaria de superação dos conflitos e da instabilidade
das relações, em que todos os indivíduos “podem encontrar modos
de cooperação mutuamente vantajosa, [...] formados por situações
de desafios comuns que geram afetos igualmente comuns” (AURÉLIO, 2009, p. XX).
Ao falar sobre EA, Carvalho (2012, p. 165) sublinha que essa forma de educar precisa “fornecer os elementos para a formação de um
sujeito capaz tanto de identificar a dimensão conflituosa das relações sociais que se expressam em torno da questão ambiental quanto de se posicionar-se diante desta”. Ela ainda destaca que trocar
lentes favorece a compreensão da natureza como lugar de interações que compõe e sustentam a vida, e que a partir deste olhar, nos
tornamos aptos a alcançar o entendimento do papel que cada um
ocupa nas relações praticadas no presente e nas relações que serão
estabelecidas no futuro.
Sobre esses argumentos, é perceptível que a EA pode beneficiar-se do universo filosófico de Espinosa, já que na contemporaneidade os seres humanos estão inseridos num sistema social de julgamentos estabelecidos por si mesmos e atribuíram para si valores de
bem e de mal, os quais, para Espinosa, não passam de ideias inadequadas que geram simulacros e uma experiência vagante. Esses valores foram construídos historicamente, aprisionam e adoecem os
indivíduos, limitam sua capacidade intelectual e impedem o corpo
de uma ação reflexiva em face dos problemas vivenciados.
Para a filosofia do polidor de lentes, é necessário curar o intelecto
e tornar o sujeito capaz de inteligir as causas das coisas, perceber e
investigar a sua natureza, romper com a experiência vagante e não
fatigar a mente com inutilidades, ou seja, que a mente atinja um
conhecimento reflexivo que oriente sua potência de agir (SPINOZA, 2015). Também escreve sobre a importância dos seres humanos
desfrutarem de uma vida racional, conduzida pela razão:
Assim, na vida, é útil, sobretudo, aperfeiçoar, tanto
quanto pudermos, o intelecto ou a razão, e nisso, exclusivamente, consiste a sua suprema felicidade ou beatude
do homem [...]. Por isso, o fim último do homem que se
conduz pela razão, isto é, seu desejo supremo por meio
do qual procura regular todos os outros, é aquele que o
leva a conceber, adequadamente, a si mesmo e todas as
coisas que podem ser abrangidas sob seu intelecto (SPINOZA, 2018, p. 205).
A Educação Ambiental, como estratégia formativa, é comprometida com a cidadania reflexiva, crítica e atuante. Ela pode ser potencializada se pensada e desenvolvida por um referencial filosófico
que favoreça a emancipação intelectual; que destaque a importância do pensar para o agir; e que, de fato, estimule a formação de
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sujeitos capazes de adotar atitudes filosóficas e ecológicas ao longo
da vida, a partir da construção de um novo pensar e agir humano
em suas relações com o meio ambiente. Nessa perspectiva, cria-se
uma dimensão educativa que questiona, reflete e se posiciona frente
aos aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos que limitam o
pensamento humano na atualidade.
Nesse caminhar, Spazziani (2014) contribui ao afirmar que a
educação ambiental para as sociedades sustentáveis deve envolver
a sensibilização afetiva, a compreensão cognitiva da complexidade
ambiental, a estimulação de um saber ambiental que personifique a
vida cotidiana de cada sujeito, fortalecendo a potência de ação nos
atores e grupos sociais.
Portanto, acreditamos que Espinosa possa ser uma inspiração
pedagógica para a EA por ele ser o filósofo que desenvolveu o ofício de polidor de lentes e ter construído uma filosofia de vida que
pode abrir espaços para as transformações sociais necessárias, já
que “sua mensagem profunda é ligar conhecimento, compreensão,
alegria e amor, termos que se remetem um ao outro e que dão valor
e sentido a vida humana” (MORIN, 2014, p. 64).

Considerações finais
Desconstruir a visão de mundo em que os seres humanos são superiores e desintegrados da natureza é urgente. Para isso, é necessário
estimular a abertura de caminhos para a construção de uma nova
filosofia de vida, em que os indivíduos se reconheçam como ecodependentes e não separados da cadeia ecológica que compõe a vida.
Também, é imperioso buscar estilos de vida que contribuam para a
garantia da manutenção e da sobrevivência da diversidade de espécies que habitam nossa casa comum e que seja capaz de assegurar a
felicidade humana.
Contudo, cabe dar relevo para o fato de que estabelecer um diálogo sobre o papel da filosofia na EA não é tarefa fácil. Assim, aproximar as contribuições da filosofia de Baruch de Espinosa para o
campo da EA não é diferente. Portanto, se, por um lado, este escrito não esgota as possibilidades do pensamento deste filósofo para
potencializar a área de educação que aqui se debate; por outro, as
reflexões apresentadas nos trazem pistas importantes para que esta
filosofia ocupe seu espaço no processo educativo em Educação Ambiental.
Todavia, compreendemos que Espinosa propõe uma filosofia capaz de polir lentes e que ela pode potencializar o pensar e o fazer em
EA, porque ele é um filósofo que reconheceu que a mente humana
está adoecida e que destacou a potência da ação guiada pelo intelecto. Seus escritos apontam para uma filosofia fundamentada na vida
e na força do viver e na imanência de todos os corpos, posicionando
os seres humanos como apenas uma das partes que compõe o todo
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no qual estabelece relações afetivas. Aspectos que vêm a ser um referencial necessário para a Educação ambiental.
Dessa forma, acreditamos que a EA, mediada pela filosofia de
Baruch de Spinoza, poderá formar indivíduos gestores de sua história, da história de vida e de seu coletivo, sendo responsáveis pela
sua trajetória de vida no planeta. Sujeitos livres que não se submetem à servidão imposta pelos modelos sociais opressores que adoecem, que não atendem as necessidades de todos e que colocaram a
sustentabilidade do planeta em risco.
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Resumo
As Espécies Exóticas Invasoras (EEIs) são, a seguir à perda de habitats, uma das principais ameaças à biodiversidade.
Na Península Ibérica os ecossistemas aquáticos estão especialmente em risco, desconhecendo-se a situação atual das EEIs e o
grau de ameaça que representam para o ambiente e seus efeitos
socioeconómicos. Esta falta de perceção e conhecimento sobre os
problemas das EEIs dificulta qualquer política de gestão e planeamento do território, pelo que urge aumentar a consciencialização
da comunidade sobre esta temática.
O projeto LIFE INVASAQUA – “EEIs de água doce e sistemas estuarinos: sensibilização e prevenção na Península Ibérica” surge,
assim, numa parceria ibérica com o objetivo de apoiar a comunicação, gestão e disseminação de informação sobre EEIs.
Este projeto assenta num plano de Comunicação e Educação Ambiental que visa facilitar a partilha de conhecimento sobre soluções e boas-práticas, de forma a reduzir as repercussões das EEIs
sobre os sistemas de água doce e estuarinos; incrementar a consciencialização do público e ampliar a formação dos grupos-alvo
(incluindo agentes de vigilância, educadores/alunos, utilizadores
de rios/estuários e empresas).
Pretende-se, ainda, o desenvolvimento de ferramentas que possam
contribuir para um sistema eficaz de deteção precoce e resposta
rápida (Early Warning and Rapid Response, EWRR), contribuindo assim para alcançar o Objetivo 5 da Estratégia de Diversidade
Biológica da UE, em concreto na identificação das EEIs e das suas
vias de entrada, do seu controlo, erradicação ou gestão.
Palavras-chave: Espécies Exóticas Invasoras, Ecossistemas
Aquáticos, Comunicação Ambiental, Educação Ambiental, Biodiversidade

Abstract
Invasive Alien Species (IAS) are, after the loss of habitats, one of
the main threats to biodiversity and one of the factors associated
with global changes.
In the Iberian Peninsula, aquatic ecosystems are especially at risk.
The current situation of IAS, the degree of threat they represent
to the environment and their socio-economic effects are unknown.
This lack of awareness and knowledge about the problems of IAS
hinders any policy of management and territory planning, so there is an urgent need to increase the community’s awareness on this
matter.
The LIFE INVASAQUA project - “Aquatic invasive alien species of
freshwater and estuarine systems: Awareness and prevention in
the Iberian Peninsula” therefore arises in an Iberian partnership
with the aim of supporting the communication, management and
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dissemination of information about IAS.
This project is based on a Communication and Environmental
Education plan that aims to facilitate knowledge sharing about
solutions and good practices in order to reduce the repercussions
of the IAS on freshwater ecosystems and estuaries, increasing public awareness, as well as expanding the training of target groups
(including surveillance agents, educators / students, river / estuary users and companies).
It is also intended to develop tools that can contribute to an effective system of early detection and rapid response (EWRR), thus
contributing to achieve target 5 of the EU 2020 Biodiversity Strategy, specifically in the identification of the IAS and their entry pathways, their control, eradication or management.

Enquadramento e objetivos
Uma espécie exótica ou não-nativa é uma espécie que foi transportada, voluntária ou involuntariamente, do seu habitat natural para
outros pontos do planeta. Uma espécie exótica pode coexistir, sem
causar problemas e ameaças, com espécies nativas de forma equilibrada. No entanto, quando estas espécies não-nativas se desenvolvem rapidamente e sem intervenção humana, podem-se tornar
prejudiciais e passam a denominar-se de invasoras.
Assim, uma espécie não-nativa passa a ser também invasora
quando se reproduz de forma independente e profusa, atingindo
grandes densidades, e se consegue dispersar de forma autónoma e
sem intervenção do ser humano, competindo assim com as espécies
nativas e causando impactos negativos a nível ambiental, social,
económico e de saúde pública.
A utilização crescente de massas de águas interiores para recreação, fornecimento de alimento e navegação levou a um aumento da
conectividade entre sistemas aquáticos e à introdução de numerosas espécies exóticas (Anastácio et al. 2019). Apesar dos potenciais
impactos positivos, principalmente económicos, que levaram à introdução de espécies não-nativas invasoras, os impactos negativos
são usualmente muito superiores e de efeitos muitas vezes irreversíveis, o que levou a que as espécies exóticas invasoras (EEI) sejam
atualmente consideradas umas das principais ameaças à biodiversidade e aos serviços de ecossistema (IPBES, 2019). Adicionalmente,
as EEI são abordadas num dos principais objetivos da Estratégia de
Biodiversidade da União Europeia (Katsanevakis et al. 2015), tendo
a Comissão Europeia aprovado, em julho de 2016, a sua primeira
lista de espécies exóticas invasoras que não podem ser introduzidas intencionalmente em nenhum país membro da UE, sendo o
seu transporte, venda, cultivo, guarda e libertação para o ambiente,
proibidos.
Porém, as notícias e os números de novas espécies exóticas inva-
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soras continuam a aumentar, tendo um impacto estimado, a nível
Europeu, já no início do século, de perdas próximas de 12 mil milhões €/ano associadas às espécies exóticas invasoras (Hulme et al.
2009). A introdução de EEI é, a seguir à perda de habitats, uma das
principais ameaças à biodiversidade. (Nunes et al. 2015).
As EEI são um problema grave para a conservação e equilíbrio
dos nossos ecossistemas, especialmente os sistemas aquáticos de
água doce e estuarinos: lagos, rios, barragens, canais, estuários
(Cobo et al. 2010). Além disso, é preciso aumentar a consciencialização sobre as diversas implicações das EEI na sociedade, na economia, na saúde humana e no ambiente.
No que se refere à Península Ibérica, os ecossistemas aquáticos
estão especialmente em risco, desconhecendo-se a situação atual
das EEI e o grau de ameaça que representam para o meio ambiente e seus efeitos socioeconómicos (Anastácio et al. 2019). Esta falta de perceção e reconhecimento sobre os problemas das espécies
exóticas invasoras dificulta qualquer política de gestão proposta,
mesmo quando os dados sobre invasões e impactos aquáticos estão disponíveis e detalhados. Assim, o principal problema reside na
falta de informação-chave para melhorar a consciencialização e gestão, quer junto das autoridades públicas e de gestão quer junto de
grupos-alvo e da comunidade em geral.
Nesse sentido, surgiu o projeto LIFE INVASAQUA, numa parceria entre entidades portuguesas e espanholas, com o objetivo principal de apoiar a comunicação, gestão e disseminação de informação sobre EEI de água doce e estuarinas, facilitando a partilha de
conhecimento sobre soluções e boas-práticas ambientais de forma
a contribuir para a redução dos impactos prejudiciais destas espécies. O projeto LIFE INVASAQUA tem a duração de 5 anos e está a
decorrer desde 2018, terminando em novembro de 2023. A área de
implementação do projeto é a Península Ibérica.
O projeto LIFE INVASAQUA visa assim contribuir para a diminuição dos impactos nocivos das EEI de água doce e estuarinas
(para efeitos de escrita deste artigo, referidas como aquáticas, embora este conceito na prática englobe também as espécies marinhas)
sobre a biodiversidade, aumentando a consciência pública e criando
um sistema eficiente de alerta precoce e resposta rápida (EWRR)
para gerir o seu impacto em habitats de água doce e estuarinos. Os
objetivos específicos das áreas do projeto são:
•

Apoiar e facilitar a implementação do regulamento da UE sobre as EEI, criando sinergias entre a produção de conhecimento e os responsáveis pela gestão, através da organização
de cursos e jornadas de formação, elaboração de listas prioritárias de gestão de EEI (Lista Negra das EEI ibéricas, Lista
de Alarme, entre outras) e aplicação de uma estratégia ibérica
para a gestão das EEI aquáticas
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•

•

•

Estabelecer um quadro institucional nacional e sistema de informação para a deteção precoce e resposta rápida (EWRR)
de espécies exóticas nos ecossistemas de água doce e estuarinos;
Melhorar a capacidade ibérica de deteção precoce e resposta
rápida (EWRR) aumentando a consciencialização e formação
dos grupos-alvo identificados e participando na elaboração
de códigos de conduta europeus sobre EEI aquáticas;
Alertar e aumentar a consciência da sociedade civil sobre o
problema das espécies invasoras aquáticas e o seu impacto
sobre a biodiversidade, saúde pública, agricultura, gestão de
recursos hídricos e energéticos, pesca e economia, com vista
a gerar o apoio da comunidade, por meio de uma campanha
massiva de comunicação, envolvendo o público em geral e
grupos de interesse relevantes na monitorização de atividades com materiais apropriados de formação e informação.

O projeto irá contribuir significativamente para a consecução do
objetivo 5 da Estratégia de Biodiversidade da UE, especificamente
na identificação das espécies exóticas invasoras e das suas vias de
entrada, do seu controlo, erradicação ou gestão de forma a prevenir
a introdução e estabelecimento de novas EEI aquáticas em território europeu.
O projeto LIFE INVASAQUA é co-financiado pelo Programa LIFE da Comissão Europeia (Código de projeto: LIFE17 GIE/
ES/000515) e é coordenado pela Universidade de Murcia (Espanha) com a participação de 8 parceiros: EFEverde da Agência EFE,
o IUCN-Med, o Museu de Ciências Naturais - Centro Superior de
Investigação Científica, a Sociedade Ibérica de Ictiologia (SIBIC), a
Universidade de Navarra, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Évora e a Associação Portuguesa de Educação
Ambiental (ASPEA).

Público-alvo
O projeto LIFE INVASAQUA pretende chegar a diversos grupos-alvo, tanto aqueles que estão diretamente em contacto com EEI
aquáticas como aqueles que não têm contacto direto com estas espécies, mas podem dar o seu contributo na prevenção relacionada
com estas espécies.
Assim, o público-alvo do projeto envolve estes grupos: sociedade
civil, administração, agentes de fiscalização, meio académico (cientistas, investigadores e universidades), escolas, institutos, museus,
organizações-não governamentais (ONG) de ambiente, educadores
ambientais, meios de comunicação social e jornalistas (sobretudo
da área do ambiente), associações (incluindo de pescadores, desportivas e académicas), utilizadores de rios e estuários (como os
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pescadores), empresários e comerciantes (sobretudo em lojas de
animais e de aquariologia), jardins zoológicos e aquários públicos.
A grande abrangência do público-alvo permite que toda a sociedade direta ou diretamente envolvida na problemática das EEI
aquáticas possa ficar mais informada sobre este tema e contribuir,
à sua maneira, para prevenção e controlo de EEI aquáticas. É fundamental existir um trabalho articulado e de continuidade entre os
vários atores e utilizadores dos rios e estuários, para que seja possível a concretização de medidas eficazes na gestão destas espécies.

Comunicação do projeto
O projeto LIFE INVASAQUA tem, naturalmente, uma imagem gráfica (ver Imagem 1) e vários canais de comunicação, nomeadamente:
o site, www.lifeinvasaqua.com, que disponibiliza todas as principais
informações do projeto e contém uma série de notícias, reportagens
e recursos produzidos no projeto; página de Facebook, com o nome
Life Invasaqua, onde são partilhados conteúdos relacionados com
o projeto e a sua temática; Twitter - com o nome LifeInvasaqua; e
Instagram - com o nome lifeinvasaqua.

Imagem 1 - Logotipo do projeto

Adicionalmente, no Youtube, existe uma lista de vídeos que foi
criada pela ASPEA sobre o projeto LIFE INVASAQUA, onde foram
colocados vídeos produzidos no âmbito do projeto e sobre atividades e recursos desenvolvidos, por exemplo: uma entrevista a um
representante do ICNF sobre a gestão de EEI em águas interiores;
apresentações de investigadores sobre os vetores de introdução e
impactos de EEI aquáticas e um vídeo educativo sobre as aves aquáticas invasoras da Península Ibérica. Um dos parceiros do projeto, a Agência EFE, também já realizou vídeos sobre o projeto LIFE
INVASAQUA e EEI aquáticas, que estão disponíveis no Youtube e
que constituem uma forma importante de comunicar ao público em
geral a problemática das EEI aquáticas.
Foram também criados materiais de comunicação do projeto,
nomeadamente um roll up, um fundo de PowerPoint, flyers, cartazes, panfletos, canetas, canecas e outros, para marcar a presença do
projeto em eventos e distribuir pelos grupos-alvo.
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Produção de recursos na temática das EEI aquáticas
Durante a execução do projeto LIFE INVASAQUA, foram produzidos recursos substanciais na temática das EEI aquáticas e de grande
interesse para comunicar a problemática associada a estas espécies
ao público em geral e envolver um maior número de atores na sua
gestão e controlo. Os recursos englobam materiais audiovisuais,
como os vídeos já referidos, mas também outro tipo de recursos,
que são apresentados de seguida.
Guia de espécies invasoras aquáticas

Foi produzido um guia pela equipa do projeto LIFE INVASAQUA e
com a colaboração de 42 cientistas portugueses e espanhóis sobre
as EEI dos rios, lagos e estuários da Península Ibérica. Este guia
(ver Imagem 2) foi lançado online em português, espanhol e inglês,
estando disponível no site do projeto, e também serão disponibilizados exemplares em eventos presenciais. Contém fichas dedicadas
a 100 espécies dos diferentes grupos taxonómicos, com fotografias,
mapas de distribuição na Península Ibérica e descrição das caraterísticas de cada organismo. Este guia destina-se ao público em geral
e é um recurso muito útil para toda a sociedade, permitindo dar a
conhecer, de uma forma simples e didática, as espécies invasoras
aquáticas que existem na Península Ibérica.

Imagem 2 - Capa do guia de EEI
aquáticas

Jogos interativos sobre EEI aquáticas

No âmbito do projeto, foram criados dois jogos interativos destinados à população em idade escolar, mas também à sociedade em geral, sobre as EEI aquáticas, que permitem testar os conhecimentos
da população em geral sobre este tema e aprender mais sobre EEI
aquáticas. Os jogos foram produzidos em formato de quiz através
da plataforma Kahoot. O parceiro do projeto responsável pela criação dos jogos foi o Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) e os jogos estão disponíveis no site do projeto: http://www.
lifeinvasaqua.com/pt-pt/um-jogo-interactivo-desafia-o-a-demonstrar-conhecimentos-sobre-o-eie-e-fornece-mais-informacoes/
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Formação de professores

A ASPEA desenvolveu uma oficina de formação acreditada para
professores, com a duração de 50 horas e em formato B-Learning
e sob o tema “A ameaça das es pécies aquáticas invasoras e o contributo da escola na gestão da problemática”. A primeira edição da
formação decorreu no ano letivo 2019/2020 e contou com a participação de 29 professores e a colaboração da Ordem dos Biólogos, que disponibilizou a plataforma Moodle para a colocação dos
conteúdos da formação. Esta formação destina-se a professores de
todas as disciplinas interessados na temática das EEI aquáticas e
a professores das escolas parceiras no projeto LIFE INVASAQUA,
onde se desenvolvem atividades com alunos de 3º ciclo do Ensino
Básico e do Ensino Secundário.
A formação foi desenvolvida
com o intuito de ajudar os professores a desenvolver o projeto
nas suas escolas e capacitá-los a
implementar metodologias dinâmicas e participativas, capazes
de incentivar os jovens a pensar
criticamente sobre a problemática das espécies invasoras, em
particular as aquáticas. A formação é composta por 9 módulos
que contam com 2 sessões presenciais num total de 7 horas e
18 horas online (distribuídas por
sessões síncronas e assíncronas), e 25 horas de trabalho autónomo.
Serão realizadas novas edições da formação anualmente durante o
projeto e pretende-se assegurar a sua continuidade.
Unidades didáticas

Com o objetivo de envolver a população em idade escolar, neste caso
do 3º ciclo, na temática do projeto LIFE INVASAQUA, a ASPEA
está a desenvolver um conjunto de unidades didáticas, que constituem fichas de atividades para serem desenvolvidas pelos alunos em
contexto de sala de aula e, também, fora de portas. Estas unidades
didáticas terão um formato dinâmico e experimental e têm como
objetivos principais a exploração do tema das EEI aquáticas nas várias disciplinas do 3º ciclo - não só as Ciências Naturais e disciplinas
científicas, mas também a Educação Visual, Matemática e História,
que por vezes não têm uma ligação imediata com o tema mas que
também têm pontos em comum com a problemática das EEI aquáticas no currículo escolar - e promover a interdisciplinaridade, que
torna o processo de exploração e aprendizagem do tema mais rico
e diversificado. As unidades didáticas vão ser testadas nas escolas
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parceiras do projeto LIFE INVASAQUA no ano letivo 2020/2021
e vão ser reajustadas conforme o retorno dado pelos professores e
alunos, de forma a otimizar as propostas de atividades desenvolvidas. Posteriormente, as unidades didáticas finais vão estar disponíveis para todos os professores interessados no tema.
Além dos recursos referidos, o projeto LIFE INVASAQUA tem o
propósito de desenvolver uma aplicação ou ferramenta de Ciência
Cidadã para georreferenciação de EEI aquáticas. No entanto, verificou-se que esta aplicação já existe a nível europeu, com o nome
Invasive Alien Species Europe. Portanto, foi considerado que em
vez de ser criada uma aplicação própria do projeto, fosse criado um
módulo que será integrado na aplicação europeia existente, alargando assim o âmbito territorial do projeto. O lançamento desta
ferramenta está previsto para a primavera de 2021. O intuito da ferramenta é facilitar o mapeamento e registo de EEI aquáticas por
parte da população em geral, permitindo que deem o seu contributo
na forma de Ciência Cidadã para a gestão das EEI aquáticas. Além
disso, esta ferramenta pode contribuir para uma deteção mais eficaz de EEI aquáticas na Europa e para notificar a Comissão Europeia sobre o estado atual destas espécies e do seu aparecimento em
novos territórios.
Atividades no âmbito do projeto

A ASPEA, como entidade parceira no projeto LIFE INVASAQUA,
desenvolve um conjunto de atividades para comunicar, sensibilizar
e envolver a população nesta problemática, especialmente a comunidade escolar, mas também a sociedade civil. Estas atividades são:
•
•
•

•

•

•

Formação de professores B-Learning (referida anteriormente,
que constitui também um recurso educativo);
Saídas de campo com as escolas;
Celebração de duas efemérides - Dia Mundial dos Rios (em setembro) e Dia Mundial dos Peixes Migradores (em maio, que no
ano de 2020 devido à crise pandémica se estendeu a outubro);
Concurso de curtas-metragens sobre “Espécies Exóticas Aquáticas Invasoras dos Ecossistemas de Água Doce e Estuarinos:
Sensibilização e Prevenção na Península Ibérica” (decorreu no
ano letivo 2019/2020 e os vídeos vencedores estão na lista do
projeto LIFE INVASAQUA no canal de Youtube da ASPEA);
Congresso Internacional LIFE INVASAQUA - no qual jovens das
escolas parceiras de Espanha e Portugal terão a oportunidade de
partilhar a sua experiência de participação no projeto;
Programa de voluntariado ambiental - a ASPEA já dispunha deste programa mensal e integrou algumas ações no projeto LIFE
INVASAQUA, por exemplo em 2019 foi realizada uma ação de
jacinto-de-água no Rio Sorraia em parceria com a Câmara Municipal de Benavente.
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Remoção de jacinto-de-água
numa ação de voluntariado ambiental da ASPEA, em setembro
de 2019, no âmbito do Dia Mundial
dos Rios

Tendo em conta a situação atual de pandemia, a ASPEA também
organizou um webinar integrado no projeto LIFE INVASAQUA
com o tema “Espécies Exóticas Invasoras Aquáticas: Participar para
Controlar”, que contou com 189 inscrições. Sempre que possível,
a ASPEA tem participado em eventos online relacionados com as
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EEI com o enquadramento do projeto LIFE INVASAQUA. Adicionalmente, no período de confinamento, a ASPEA lançou dois desafios online aos alunos das escolas participantes no projeto, que
aderiram e assim continuaram a acompanhar a temática do projeto.

Os restantes parceiros do projeto LIFE INVASAQUA e entidade
coordenadora também têm desenvolvido e continuarão a desenvolver atividades no âmbito do projeto, como saídas de campo, ações
de voluntariado, campanhas e ações de formação de grupos-chave
(agentes de vigilância e fiscalização, pescadores, técnicos municipais, entre outros).

Conclusão
O projeto LIFE INVASAQUA continua a decorrer e tem conseguido
adaptar-se à situação pandémica, sendo uma iniciativa extremamente importante para a comunicação e sensibilização da sociedade em geral sobre a problemática ligada às EEI aquáticas. A ASPEA,
ao atuar na área da Educação Ambiental, é uma entidade parceira
que contribui para o envolvimento da comunidade escolar nesta
problemática e que tem também conseguido envolver a população
em geral, através de ações de voluntariado e virtuais, na consciencialização sobre os efeitos das EEI aquáticas e na participação pública. A educação e formação dos cidadãos é fundamental para o seu
envolvimento e contributo informado no controlo e gestão de EEI
aquáticas.
Ao longo da organização das diferentes iniciativas, temos sentido
a necessidade dos diferentes públicos-alvo, de recursos e iniciativas
ligadas à temática da perda da biodiversidade e da problemática das
EEI.
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Também têm sido uma oportunidade para dar visibilidade aos
diferentes projetos que já estavam a ser desenvolvidos e para as câmaras municipais identificaram a situação das EEI como um problema urgente.
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Resumo
Este trabalho relata a experiência do desenvolvimento de uma
proposta de Educação Ambiental realizada em conjunto com atividades ao ar livre. A experiência ocorreu em disciplinas do Curso
de Educação Física, que integra a Escola de Ciências da Saúde e
da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
entre os anos de 2011 e 2020. Os participantes foram professores,
estudantes e voluntários, que totalizaram mais de 1300 indivíduos.
A proposta educacional foi desenvolvida de maneira teórica e experiencial, no campus da universidade, em unidades de conservação e em outros espaços públicos e privados, todos localizados no
estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As atividades teóricas ocorreram durante aulas expositivas dialogadas, pesquisas, leituras,
elaboração de propostas educacionais e construção de aplicativos
para celulares. As atividades de caráter experiencial ocorreram
na realização de hiking, slackline, canoagem, escalada, atividades de desafios com cordas, jogos de sensibilização ambiental, bem
como durante o treinamento e utilização de práticas de mínimo
impacto em atividades ao ar livre. As avaliações apontaram para:
ampliação da percepção da relevância e do interesse pelas áreas
da Educação Ambiental, atividades ao ar livre e ética em atividades ao ar livre; desenvolvimento de competências e habilidades;
valorização dos espaços naturais; aprovação das atividades educacionais desenvolvidas; replicação da proposta em demais contextos.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Esportes de Aventura, Segurança, Educação Experiencial e Meio Ambiente

Abstract
This paper reports the experience of developing an Environmental
Education proposal carried out in conjunction with outdoor activities. The experience took place in disciplines of the Physical Education Course, which is part of the School of Health and Life Sciences
at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, between
the years 2011 and 2020. The participants were professors, students and volunteers, which totaled more than 1300 individuals.
The educational proposal was developed in a theoretical and experiential way, at university campus, in conservation units and in
other public and private spaces, all located in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Theoretical activities took place during dialogued
expository classes, research, readings, preparation of educational
proposals and construction of applications for cell phones. Experiential activities took place in hiking, slackline, canoeing, climbing, rope challenge activities, environmental awareness games,
as well as during training and use of minimal impact practivies
on outdoor activities. The evaluations pointed to: broadening the
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perception of relevance and interest in the areas of Environmental
Education, outdoor activities and ethics in outdoor activities; development of skills and abilities; enhancement of natural spaces;
approval of the educational activities developed; replication of the
proposal in other contexts.
Keywords: Sustainability, Adventure Sports, Safety, Experiential Education and Environment.

Introdução
Nas últimas décadas diversos temas relacionados ao meio ambiente têm ocupado um espaço expressivo entre os mais debatidos
na sociedade. Inúmeros esforços vêm sendo promovidos para o enfrentamento do aquecimento global, produção de resíduos, poluição de recursos hídricos, entre outros problemas. Contudo, a complexidade da situação atual gera demanda por ações efetivas, que
produzam um maior impacto na realidade mundial. Nesse sentido,
a Educação Ambiental desponta como alternativa relevante e cada
vez mais presente (Cavasini, Breyer, Annes, Kssesinski & Prates,
2020).
A Educação Ambiental é marcada por um amplo número de definições, que convergem no foco no ser humano, sociedades e relações existentes com o meio ambiente. Além disto, a Educação Ambiental é caracterizada pela transversalidade, interdisciplinaridade
e por ser desenvolvida de muitas formas e em múltiplos contextos
(Cavasini, 2016).
Entre as formas de promoção da Educação Ambiental, estão as
realizadas em conjunto com atividades ao ar livre, como hiking, slackline, escalada, ciclismo, surfe, skate, canoagem, jogos e atividades de sensibilização. A Educação Ambiental realizada em conjunto
com atividades ao ar livre ou, simplesmente, Educação Ambiental
ao ar livre é desenvolvida em diversos contextos, em que podem ser
citados: projetos focados na promoção da inclusão social de jovens
em situação de risco (Cavasini, Teixeira & Petersen, 2018), cursos
de capacitação realizados à distância (The Leave no Trace Center
for Outdoor Ethics, 2020; Cavasini, Torres, Zouza, Petersen & Oliveira, 2017) e atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas
no contexto universitário (Cavasini, Cassal & Teixeira, 2018; Cavasini & Breyer, 2018, 2017).
No Brasil, é recorrente a promoção, pesquisa e avaliação de atividades de Educação Ambiental. Porém, em relação à Educação
Ambiental ao ar livre, propostas estruturadas em desenvolvimento
ainda são pouco observadas, bem como, os estudos sobre essas atividades educacionais. Dessa forma, enfatizando a importância da
aproximação do meio acadêmico, que pode contribuir para a construção do conhecimento e o aprimoramento de atividades educacionais em execução.
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Este trabalho objetiva relatar a experiência do desenvolvimento
de uma proposta de Educação Ambiental ao ar livre, que ocorreu
no Curso de Educação Física da Escola da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A seguir serão apresentados: a revisão de literatura sobre a Educação Ambiental ao ar livre;
a experiência construída; e considerações e perspectivas do estudo.

A Educação Ambiental ao Ar Livre
A Educação Ambiental ao ar livre compreende propostas educacionais que podem ser estruturadas em dois grupos: o primeiro grupo foca em práticas de mínimo impacto ambiental em atividades
ao ar livre; e o segundo grupo foca em intervenções pedagógicas
realizadas no contexto de atividades ao ar livre (Cavasini, Cassal &
Teixeira, 2018; Cavasini & Breyer, 2018; Cavasini, 2016; Cavasini,
Petersen, Jacometti & Breyer, 2015).
A realização de atividades ao ar livre pode gerar impactos ambientais, em especial, quando desconsiderados aspectos éticos (Cavasini & Breyer, 2017a, 2017b; Cavasini et al., 2015; Monz, Pickering
& Hadwen, 2013). Esses impactos podem ser evitados ou reduzidos
através de propostas de Educação Ambiental focadas em práticas de
mínimo impacto ambiental, como os Princípios de Não Deixe Rastro (Vagias, 2009; Leung & Marion, 2000). Os Princípios de Não
Deixe Rastro buscam orientar o planejamento, execução e avaliação
das atividades ao ar livre, considerando os diferentes indivíduos,
práticas e locais (The Leave no Trace Center for Outdoor Ethics
[LNT], 2020, 2012; Marion, 2014; Tilton, 2003; Mcgiviney, 2003).
O Quadro 1 sumariza os Princípios de Não Deixe Rastro destinados
a locais de grande presença e circulação de indivíduos, como parques e praças localizados em áreas próximas ou dentro de cidades.
Princípios

Descrição

Conhecer antes de ir

Planejar a realização das atividades ao ar livre; Levantar
informações sobre os espaços, atividades e participantes; Lembrar que comida, água e roupas protegem do
frio, calor e chuva.

Permanecer nas trilhas
e acampar em locais
permitidos

Utilizar apenas os locais adequados ou determinados
para a realização de atividades ao ar livre; Caminhar
usando trilhas estabelecidas; Acampar em locais
determinados para isso; Não pisar em cima de flores e
demais vegetações.

Dar um fim apropriado
aos resíduos produzidos

Usar os sanitários existentes; Encaminhar de modo
apropriado tudo que for levado à natureza; recolher e
encaminhar de modo adequado as fezes de animais
domésticos.

Deixar os locais como
foram encontrados

Não alterar os ambientes naturais, prevenindo danos e
permitindo o senso de descoberta dos demais indivíduos; Tratar as plantas com respeito e jamais marcá-las
com pedras ou facas.

Quadro 1
Descrição dos Princípios de Não
Deixe Rastro para áreas de grande
visitação (Leave no Trace Principles - Frontcountry Approach)
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Princípios

Descrição

Ser cuidadoso com as
fogueiras

Realizar fogueiras apenas em áreas permitidas, usando
espaços específicos e técnicas de mínimo impacto;
Lembrar que fogueiras não são depósitos de resíduos.

Permitir que os animais
silvestres continuem
silvestres

Não alimentar e manter distância de animais silvestres,
contribuindo para a gestão de riscos das atividades;
alimentos utilizados pelos seres humanos não são adequados aos animais silvestres.

Compartilhar as trilhas
e cuidar dos animais de
estimação

Considerar e respeitar as outras pessoas; Usar guia de
passeio e manter os animais de estimação sob controle;
Evitar produzir barulhos ou ficar berrando em espaços
naturais.

Quadro 2
Descrição de intervenções pedagógicas realizadas em aulas de
canoagem.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em LNT (2020), Marion (2014), Tilton (2003)
e McGivney (2003).

Por sua vez as intervenções pedagógicas realizadas no contexto
de atividades ao ar livre buscam o desenvolvimento de competências pró-ambientais e se relacionam com atividades educacionais
organizadas em três grupos. O primeiro grupo é formado pelas atividades de educação ‘Sobre’ o meio ambiente, as quais propiciam
informações relacionadas aos fenômenos ambientais. O segundo
grupo é composto pelas atividades de educação ‘No’ meio ambiente,
que empregam atividades ao ar livre para o desenvolvimento de habilidades e aprendizados. O terceiro grupo é formado pelas atividades de educação ‘Para’ o meio ambiente, as quais são direcionadas
ao enfrentamento de problemáticas ambientais (Cavasini, 2016).
As intervenções pedagógicas realizadas no contexto de atividades
ao ar livre podem integrar diversas propostas educacionais. O Quadro 2 descreve as intervenções pedagógicas que foram realizadas
em uma iniciativa voltada à promoção da inclusão social de jovens
em situação de risco, por meio da participação em aulas de canoagem, vela, remo e slackline.
Momentos

Anterior à prática de atividades ao ar livre

Descrição
Em conjunto com as discussões sobre equipamentos, locais, condições meteorológicas, gestão
de riscos e objetivos propostos, as atividades
educacionais ‘Sobre’ o meio ambiente tratam de
questões ambientalmente relevantes, relacionadas ao cotidiano dos alunos e percetíveis nos
locais de prática, como: ocupações irregulares
em margens de ilhas; descarte inadequado de
resíduos; poluição de recursos hídricos; impactos à vegetação e solo causados pela prática de
acampamento em locais irregulares.
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Durante a prática de atividades ao ar livre

Após a prática de atividades
ao ar livre

Em terra e em água, as atividades educacionais
‘No’ e ‘Sobre’ o meio ambiente são realizadas
através do estímulo à observação, análise e discussão do encontrado em praias, ilhas, rios, lagos
e demais espaços utilizados nas práticas. Desse
modo, buscando construir relações e questionamentos sobre os temas já abordados e a realidade encontrada durante a realização das atividades
ao ar livre.
Em conjunto com as discussões relacionadas
à prática, as atividades educacionais ‘Para’ e
‘Sobre’ o meio ambiente são realizadas através
de discussões, partilha de experiências e a busca
de soluções dos problemas encontrados. Esse
momento pode ocorrer tanto no clube esportivo,
como nas escolas e comunidades dos alunos. Assim, buscando a construção de respostas e novos
questionamentos, além de estimular o desenvolvimento de competências pró-ambientais, que são
relevantes para a realização de atividades ao ar
livre e o cotidiano dos alunos.

Elaborado pelos autores com base em Cavasini e Breyer (2017b; 2015) e Cavasini et al.
(2015).

Independente da proposta de Educação Ambiental ao ar livre,
essas atividades educacionais são caracterizadas pelo interesse dos
participantes, benefícios e demanda por competências (Cavasini,
2016). O interesse pelas atividades ao ar livre, que integram as atividades de Educação Ambiental ao ar livre, se relaciona com vários
aspectos motivacionais, como é listado por Manning (2011): ampliação da possibilidade de novos aprendizados; presença de desafios,
conquistas e estímulos; possibilidade de desfrutar de ambientes
com expressiva beleza cênica e natural; oportunidade para ensinar
e partilhar conhecimentos, habilidades e experiências; oportunidade para atuar de forma autônoma, buscar soluções e manter o controle em situações inesperadas; oportunidade para gerir os riscos
presentes nas atividades.
Diversos estudos têm destacado os benefícios que podem ser obtidos durante o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental ao ar livre (Ballantyne & Parker, 2006). Nesse sentido, podem ser citados: desenvolvimento de relacionamentos positivos
entre os seres humanos e o meio ambiente (Louv, 2013, 2015; Sobel,
2005, 2011; Cobb, 2005); reforço de atitudes (Heberlein, 2012) e
comportamentos pró-ambientais (Duerden & Witt, 2010); melhoria
em funções cognitivas, autodisciplina e contribuição ao desenvolvimento de caráter (Becker, Lauterbach, Spengler, Dettweiler & Mess,
2017); redução dos níveis de estresse e de hipertensão arterial (Shanahan, et al., 2016); redução da percepção de solidão e ampliação
do condicionamento físico (Thomsen, Powel & Monz, 2018).
Em paralelo a aprendizados, diversão e aventuras, durante a rea-
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lização de propostas de Educação Ambiental ao ar livre, existe a demanda constante por competências necessárias à prática de atividades ao ar livre. O Quadro 1 apresenta as competências específicas à
prática de atividades ao ar livre categorizadas em atividades físicas,
liderança e gestão de riscos.
Competências

Atividades físicas

Liderança

Gestão de Riscos

Principais descritivos
Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à realização de atividades físicas; escolha
e manutenção de equipamentos; navegação
terrestre e náutica; estratégias de comunicação;
planejamento, desenvolvimento e avaliação das
práticas.

Quadro 3
Competências específicas à prática de atividades ao ar livre

Comunicação eficiente; tomada de decisões e julgamento; tolerância às adversidades e incertezas;
autoconhecimento.
Contextualização, identificação, análise, avaliação
e tratamento de riscos; manutenção da saúde e
conforto de todos envolvidos; prevenção e tratamento de ferimentos e danos; procedimentos de
primeiros socorros; planos de emergência.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em National Outdoor Leadership School
(2020).

A Educação Ambiental é caracterizada pela interdisciplinaridade, pois o enfrentamento de problemas ambientais, que se relacionam com interações ecológicas, políticas, sociais econômicas, culturais, éticas e tecnológicas, não pode ser realizado por uma única
área do conhecimento (Dias, 2003). No caso da Educação Ambiental ao ar livre, as atividades são promovidas por profissionais de
várias áreas que, não necessariamente, tiveram oportunidades para
o desenvolvimento de competências relacionadas às atividades físicas realizadas, liderança e gestão de riscos (Cavasini, 2016). Assim,
enfatizando a importância de tais competências e de iniciativas de
formação, em especial, de futuros professores, como pode ser conferido no relato que segue.

A Experiência Construída
As atividades de Educação Ambiental ao ar livre deste relato foram
desenvolvidas entre os anos de 2011 e 2020 em turmas das Disciplinas Esportes na Natureza e Atividades ao Ar Livre, do Curso de
Educação Física, que integra a Escola de Ciências da Saúde e da
Vida da PUCRS. As disciplinas abordam os seguintes temas: Atividades ao ar livre; Educação ambiental ao ar livre; Gestão de riscos;
Educação ao ar livre; Liderança em atividades ao ar livre; Princípios
de Não Deixe Rastro. Além disso, de forma intencional, planejada e
direcionada, a disciplina busca oportunizar experiências para aproximar os alunos de desafios corriqueiros das atividades ao ar livre,
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os quais costumam surgir durante o planejamento, realização e avaliação dessas atividades.
Os participantes foram professores, colaboradores voluntários e
alunos matriculados nas disciplinas. O docente responsável é graduado em Educação Física, possui especializações em Educação
Ambiental, mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano. Além desse, também houve a contribuição voluntária de professores das áreas da Educação Física e Biologia, os quais possuíam
expertise em áreas relacionadas à Educação Ambiental ao ar livre.
Os alunos eram oriundos de diversos cursos de graduação e pós-graduação da universidade, tais como: Educação Física, Biologia,
Letras, Pedagogia, Psicologia, Nutrição, Geografia, Enfermagem,
Administração de Empresas, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Medicina. Em sua maioria, os alunos tinham reduzidas experiências com os conteúdos desenvolvidos pela disciplina. Durante
os 10 semestres de desenvolvimento da experiência, mais de 1300
alunos tiveram a oportunidade de participar das atividades de Educação Ambiental ao ar livre.
Cada turma participou de atividades educacionais de caráter teórico e experiencial que foram realizadas nas sextas-feiras e sábados,
totalizando 20 horas no semestre. As atividades teóricas incluíram:
•
•
•
•

•
•

Apresentações expositivas dialogadas dos temas abordados;
Leitura e análise de artigos sobre a Educação Ambiental ao ar
livre e ética em atividades ao ar livre;
Workshop de Conscientização Não Deixe Rastro;
Debates sobre as situações encontradas em saídas de campo,
a aplicabilidade e o ensino dos Princípios de Não Deixe Rastro;
Construção de aplicativos para dispositivos móveis (Apps);
Elaboração de relatórios individuais e de seminários em grupos.

As atividades educacionais de caráter experiencial se relacionam
com atividades de aprendizagem e educação experienciais. A aprendizagem experiencial compreende: “processos de aprendizagem
oriundos diretamente de experiências vivenciadas pelos alunos”
(Itin, 1999). A educação experiencial pode ser conceituada como
uma metodologia em que educadores levam os alunos a experiências diretas e reflexões, com o intuito de desenvolver conhecimento,
habilidades, valores e capacidades relevantes para a atuação e contribuição em suas comunidades (Association For Experiential Education, 2019; 1994). No caso da experiência relatada, as atividades
experienciais envolveram os alunos em:
•

Práticas de hiking, escalada, slackline, canoagem, ciclismo e
desafios com cordas;
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•
•
•

Jogos de sensibilização ambiental utilizando vendas para os
olhos, os quais ocorreram em diversos espaços;
Apresentação e utilização de Princípios de Não Deixe Rastro;
Lanches coletivos e integrativos, que ocorreram durante saídas de campo.

As atividades de Educação Ambiental ao ar livre foram realizadas
no campus da PUCRS, em unidades de conservação e em outras
áreas públicas e privadas. No campus, as atividades educacionais
ocorreram no início e no final dos semestres, quando foram utilizados auditórios, salas de aula, laboratórios de informática, biblioteca
e áreas ao ar livre. As Figuras 1 e 2 apresentam imagens e descrições
de atividades de Educação Ambiental ao ar livre realizadas no início
dos semestres no campus da universidade. Estas atividades introduziram os principais temas tratados na disciplina, oportunizando
o desenvolvimento de competências básicas à prática de atividades
ao ar livre, as quais foram essenciais às saídas de campo seguintes.
Figura 1
Atividades de Educação Ambiental ao ar livre com a prática do
slackline, realizadas no Campus da
PUCRS no início dos semestres.
Figura 2
Atividades de Educação Ambiental
ao ar livre realizadas no Campus
da PUCRS no início dos semestres.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após as atividades introdutórias realizadas no campus, foram
desenvolvidas saídas de campo. Dessa forma, as primeiras saídas de
campo nos semestres ocorreram no Parque Natural Morro do Osso
e, a partir de 2019, o Refúgio de Vida Silvestre São Pedro também
foi incluso. Tais unidades de conservação ficam localizadas na Zona
Sul de Porto Alegre, RS e possuem características que contribuem
para o desenvolvimento das atividades de Educação Ambiental ao
ar livre, como: objetivos voltados à promoção da Educação Ambiental e realização de atividades ao ar livre; espaços propícios à prática
de atividades ao ar livre; espaços de grande beleza cênica e natural;
facilidade para encontrar locais impactados pela prática não ética
de atividades ao ar livre; presença de praticantes de atividades ao
ar livre, inclusive anteriores à criação das unidades; oportunidade
para a ampla utilização e discussão sobre os Princípios de Não Deixe Rastro.
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As Figuras 3 e 4 apresentam imagens e descrições do Workshop
de Conscientização de Não Deixe Rastro e de uma prática de hiking
focada na utilização de Princípios de Não Deixe Rastro.
Figura 3
Atividades de Educação Ambiental
ao ar livre realizadas no Parque
Natural Morro do Osso.
Figura 4
Atividades de Educação Ambiental
ao ar livre realizadas no Refúgio de
Vida Silvestre São Pedro

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

As saídas de campo seguintes ocorreram em espaços públicos e
particulares que ficam localizados: na Região do Vale do Paranhana, uma microrregião gaúcha; no Distrito de Itapuã que pertence
ao município de Viamão, RS; nos Bairros Ipanema e Bairro Belém
Novo, que pertencem ao município de Porto Alegre, RS. Nesses locais foram realizadas práticas de hiking, slackline, escalada, canoagem e desafios com cordas, as quais propiciaram o desenvolvimento
das atividades de Educação Ambiental ao ar livre focadas em práticas de mínimo impacto ambiental e intervenções pedagógicas realizadas no contexto de atividades ao ar livre.
As Figuras 5 e 6 apresentam imagens e descrições de atividades
educacionais que aconteceram durante a prática de hiking, explicitando a importância dos Princípios de Não Deixe Rastro, e anteriormente à prática de canoagem, em que a gestão de riscos foi
abordada de maneira detalhada e exercida por todos.
Figura 5
Atividades de Educação Ambiental
ao ar livre realizadas na região do
Vale do Paranhana.
Figura 6
Atividades de Educação Ambiental ao ar livre realizadas no Bairro
Belém Novo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a realização das saídas de campo, as atividades de Educação
Ambiental ao ar livre foram realizadas novamente no Campus da
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Universidade. Os objetivos nesse momento final do semestre foram
a troca de experiências, em conjunto com as avaliações dos alunos
e das atividades educacionais desenvolvidas. Para tanto, foram realizadas atividades teóricas em sala de aula, auditórios e laboratório
de informática, além de atividades experienciais em espaços ao ar
livre. A Figura 7 sumariza as principais atividades realizadas e os
espaços em que a experiência de Educação Ambiental ao ar livre foi
desenvolvida.
Figura 7
Atividades de Educação Ambiental ao ar livre realizadas no Bairro
Belém Novo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A avaliação das atividades de Educação Ambiental ao ar livre utilizou os seguintes instrumentos: relatórios produzidos individualmente pelos alunos; trabalhos produzidos em grupos pelos alunos;
diários de campo e relatórios produzidos pelos professores envolvidos.
Os dados foram sistematizados, comparados e analisados com
base na análise de conteúdo, tornando possível a geração de duas
categorias: aspectos relacionados aos estudantes; aspectos relacionados à proposta de Educação Ambiental ao ar livre. Para Gomez,
Flores e Jimenez (1996), a categorização das informações buscou
extrair significados relevantes dos dados produzidos, por meio de
transformações, operações, reflexões e comprovações.
Em relação aos estudantes, podem ser destacados os seguintes
aspectos: ampliação da percepção de relevância e do interesse pelas áreas das atividades ao ar livre, Educação Ambiental ao ar livre,
gestão de riscos, ética em atividades ao ar livre e liderança; desenvolvimento de competências pró-ambientais; ampliação do interesse pela prática de atividades ao ar livre, em especial, dos alunos
que possuíam reduzidas experiências anteriores; desenvolvimento
de aspectos relacionados à ética em atividades ao ar livre; interesse
pelo desenvolvimento de estudos relacionados à Educação Ambiental ao ar livre; valorização dos espaços ao ar livre e do contato com
a natureza.
Quanto ao desenvolvimento da proposta, os seguintes aspectos
foram apontados pelo processo avaliativo: aprovação de professores e estudantes em relação ao desenvolvimento da proposta educacional e objetivos estabelecidos; interesse pela continuidade da proposta nos próximos semestres; interesse pela maior integração da
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Educação Ambiental ao ar livre às diversas áreas do conhecimento;
presença de demanda para a ampliação do número de turmas, carga
horária e iniciativas focadas na Educação Ambiental ao ar livre na
universidade.

Considerações e Perspectivas
A Educação Ambiental ao ar livre compreende atividades que podem ser organizadas em práticas de mínimo impacto ambiental e
intervenções pedagógicas. Essas atividades educacionais possuem
diversas potencialidades, despertam o interesse da população e demandam competências específicas. Além disso, são realizadas em
diversos contextos, como instituições de ensino superior.
Alguns aspectos têm gerado demandas e desafios, em que se
destacam as parcerias, o processo de gestão de riscos e, a partir de
2020, a Pandemia de COVID-19. A busca pelo aprimoramento das
parcerias já existentes e a construção de novas é peça chave para
o desenvolvimento das atividades educacionais. Saídas de campo
foram realizadas no Parque Natural Morro do Osso desde 2011 e,
a partir do primeiro semestre de 2019, começaram a ser realizadas
também no Refúgio de Vida Silvestre São Pedro e em áreas do Morro da Cuíca, ambos na zona sul de Porto Alegre, RS. Desse modo,
ampliando as possibilidades para o desenvolvimento de experiências ainda mais significativas aos alunos.
A busca pela excelência na gestão de riscos deve fazer parte de
qualquer atividade estruturada de Educação Ambiental ao ar livre.
Nesse sentido, foi empregada um processo de gestão de riscos em
passos e em níveis. A gestão de riscos em passos buscou contextualizar, identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos. Enquanto a gestão de riscos em níveis tem permitido considerar questões genéricas
e específicas presentes nas atividades educacionais. Dessa forma, a
não ocorrência de incidentes e acidentes nas mais de 150 saídas de
campo realizadas, é um indicativo robusto de sucesso da gestão de
riscos desenvolvida a qual busca a integridade e educação de todos
os envolvidos.
A pandemia de COVID-19 foi levada em consideração para o
desenvolvimento das atividades educacionais no ano de 2020. Foi
ampliada a utilização do modo de ensino híbrido, em que parte
dos alunos participou presencialmente e outra parte participou de
modo remoto das aulas. Além disso, ocorreu um aprimoramento do
processo de gestão de riscos, que focou em riscos de contágio pela
COVID-19, além de riscos inerentes e de adaptações das atividades
de Educação Ambiental ao ar livre.
Por fim, as perspectivas apontam para a continuidade do desenvolvimento das atividades de Educação Ambiental ao ar livre
na PUCRS. Estão em discussões para os próximos semestres novas propostas de disciplinas, cursos de aperfeiçoamento, extensão e
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especialização. Desse modo, será possível a ampliação do espaço e
o aprimoramento dessas atividades educacionais desenvolvidas na
universidade.
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Resumo
Em paralelo a aprendizados, diversão e aventuras, as atividades
de Educação Ambiental realizadas em conjunto com atividades ao
ar livre também expõem os participantes a riscos. Os riscos não
devem ser considerados unicamente impeditivos à realização das
atividades educacionais, entretanto, geram a demanda por processos estruturados de gestão, ainda mais relevantes com a presença da COVID-19. Este trabalho relata a experiência do desenvolvimento de um processo de gestão de riscos para atividades de
Educação Ambiental ao ar livre durante a pandemia de COVID-19.
A experiência ocorreu em disciplinas do Curso de Educação Física
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil,
entre março e setembro de 2020. Os participantes foram o professor responsável pelas disciplinas, 78 estudantes e 3 colaboradores
voluntários. O processo de gestão de riscos pode ser organizado
em três passos: contextualização que buscou informações sobre
as atividades educacionais, protocolos, participantes, ambientes,
recursos e critérios de aceitação a riscos; avaliação que buscou
identificar, descrever, analisar e determinar os níveis de riscos; e
tratamento que objetivou reduzir as probabilidades e consequências, além de aceitar, evitar e transferir os riscos. Enfim, uma experiência que contribuiu para o aprimoramento da segurança dos
participantes da disciplina e que pode ser útil a demais propostas
focadas na Educação Ambiental ao ar livre, em especial, durante
a pandemia.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Turismo, Segurança, Educação Experiencial e Meio Ambiente.

Abstract
In parallel to learning, fun and adventures, Environmental Education activities carried out in conjunction with outdoor activities
also expose participants to risks. Risks should not be considered
as merely impeding the performance of educational activities,
however, they generate the demand for structured management
processes, which are even more relevant with the presence of COVID-19. This paper reports the experience of developing a risk management process for outdoor Environmental Education activities
during the COVID-19 pandemic. The experience took place in disciplines of the Physical Education Course at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Brazil, between March and
September 2020. Participants were the professor responsible for
the disciplines, 78 students and 3 volunteer collaborators. The risk
management process can be organized in three steps: contextualization that sought information about educational activities, protocols, participants, environments, resources and risk acceptance criteria; assessment that sought to identify, describe, analyze
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and determine risk levels; and treatment that aimed to reduce the
probabilities and consequences, in addition to accepting, avoiding
and transferring risks. Finally, an experience that contributed to
the improvement of the safety of participants in the discipline and
that can be useful to other proposals focused on Environmental
Education outdoors, especially during the pandemic.
Keywords: Sustainability, Tourism, Security, Experiential Education and Environment.

Introdução
A Educação Ambiental é marcada por um amplo número de definições, que convergem em relação ao foco no ser humano, sociedades
e relações existentes com o meio ambiente. Além disso, a Educação
Ambiental é caracterizada pela transversalidade, interdisciplinaridade e por ser desenvolvida de muitas formas (Cavasini, 2016).
Entre as formas de promoção da Educação Ambiental, estão as
realizadas em conjunto com atividades ao ar livre, como slackline,
escalada, ciclismo, surfe, skate, canoagem, jogos e atividades de
sensibilização. A Educação Ambiental realizada em conjunto com
atividades ao ar livre ou, simplesmente, Educação Ambiental ao ar
livre compreende propostas educacionais que podem ser estruturadas em dois grupos: o primeiro grupo foca em práticas de mínimo
impacto ambiental em atividades ao ar livre; e o segundo grupo foca
em intervenções pedagógicas realizadas no contexto de atividades
ao ar livre (Cavasini, Cassal & Teixeira, 2018; Cavasini & Breyer,
2018; Cavasini, 2016; Cavasini, Petersen, Jacometti & Breyer, 2015).
Diversos estudos têm destacado os benefícios que podem ser obtidos durante o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental ao ar livre (Ballantyne & Parker, 2006). Nesse sentido, podem ser citados: desenvolvimento de relacionamentos positivos
entre os seres humanos e o meio ambiente (Louv, 2013; 2015; Sobel, 2005; 2011; Cobb, 2005); reforço de atitudes (Heberlein, 2012)
e comportamentos pró-ambientais (Duerden & Witt, 2010); melhoria em funções cognitivas, autodisciplina e contribuição ao desenvolvimento de caráter (Becker, Lauterbach, Spengler, Dettweiler &
Mess, 2017); redução dos níveis de estresse e de hipertensão arterial
(Shanahan, Bush, Gaston, Lin, Dean, Barber, & Fuller,, 2016); redução da percepção de solidão e ampliação do condicionamento físico
(Thomsen, Powel & Monz, 2018).
Em paralelo a diversão, descobertas, aventuras e aprendizados,
as atividades de Educação Ambiental ao ar livre também expõem os
participantes a riscos. Durante as atividades educacionais podem
ocorrer: incidentes, como pequenas escoriações ou queimaduras
leves causadas pela exposição solar; acidentes, como fraturas e reações alérgicas graves (Cavasini, Breyer & Petersen, 2016); além de
quase perdas que são eventos ou sequência de eventos, os quais po-
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deriam ter gerado incidentes ou acidentes (Cavasini, Breyer & Petersen, 2016; Attarian, 2012).
A possibilidade de ocorrência de eventos negativos durante
a realização de atividades de Educação Ambiental ao ar livre não
deve ser negligenciada ou compreendida como impeditiva às práticas (Cavasini, 2016). Entretanto, a exposição a riscos gera a demanda por processos estruturados de gestão (Cavasini, 2018), que
ultrapassem a intencionalidade de realizar atividades consideradas
seguras (Cavasini; Breyer & Petersen, 2016).
A gestão de riscos integra iniciativas realizadas por instituições
de prestígio na área da Educação Ambiental ao ar livre desde o final
do século passado (Cavasini, Breyer & Petersen, 2016). Contudo a
identificação da COVID-191 em 2019 e a declaração da pandemia,
realizadas pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de
2020, exigiram uma adequação urgente nos processos de gestão de
riscos. Essa urgência deve-se: exposição dos praticantes a novos e
expressivos riscos (Freeman & Eykelbosh, 2020; The Leave no Trace Center for Outdoor Ethics [LNT], 2020; National Park Service
[NPS], 2020); ampliação do interesse da população por atividades
realizadas na natureza durante a pandemia (LNT, 2020; National
Recreation and Parks Association [NRPA], 2020); relação entre as
atividades ao ar livre e diversos benefícios à saúde (NRPA, 2020).
Frente ao apresentado, este trabalho objetiva relatar a experiência do desenvolvimento de um processo de gestão de riscos para
atividades de Educação Ambiental ao ar livre durante a pandemia.
Acredita-se que este relato encontre justificativa pelas possíveis
contribuições às instituições e profissionais das áreas da educação,
esportes, meio ambiente, recreação e turismo que desenvolvam ou
busquem o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental
ao ar livre. A seguir serão discutidos aspectos teóricos da gestão de
riscos de atividades ao ar livre, passando à experiência construída e,
por fim, apresentando considerações e perspectivas do estudo.

Gestão de Riscos de Atividades ao Ar Livre
Os riscos são constantes nas atividades realizadas pelos seres humanos e acabaram gerando a necessidade do desenvolvimento de
formas para enfrentá-los (Barton, 2007). A maior parte das pessoas
costuma gerir os riscos existentes nas diversas atividades do cotidiano, mesmo sem perceber ou realizar a gestão desses riscos de
maneira estruturada (Laroche & Corbett, 2010).
Dickson e Gray (2012) relatam que as primeiras iniciativas estruturadas de gestão de riscos foram desenvolvidas por empresas seguradoras a partir de 1930. Em relação às atividades ao ar livre, que
1 	 A COVID-19 é uma doença infecciosa causada por um vírus. Esse vírus e a doença eram desco-nhecidos até o começo de um surto na cidade Chinesa de Wuhan (World
Health Organization [WHO], 2020).
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integram as atividades de Educação Ambiental ao ar livre, Hogan
(2002) afirma que a gestão de riscos se tornou um tema discutido
nas últimas décadas. Kauffman e Moiseichik (2013) salientam que
a gestão de riscos se tornou presente nas ações que buscam a excelência no atingimento de objetivos.
A gestão de riscos pode ser compreendida como: “atividades
coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos” (Associação Brasileira de Normas Técnicas [ABNT],
2018). Conforme Attarian (2012) a gestão de riscos volta-se para
o uso sistemático de políticas de gestão e procedimentos que buscam identificar, avaliar, tratar e monitorar riscos. Em relação às atividades ao ar livre Kauffman e Moiseichik (2013) afirmam que os
objetivos da gestão de risco se relacionam com a gestão, redução e
eliminação dos riscos que possam existir a qualquer momento das
práticas.
Para Laroche e Cobertt (2010) a gestão de riscos de atividades ao
ar livre justifica-se por várias razões: a maior parte dos riscos pode
ser evitada ou minimizada; evitar a ocorrência de crises que podem
ter custos humanos e financeiros; promover marketing positivo nas
instituições; otimizar o uso do tempo e focar nos objetivos almejados. Nesse sentido Cavasini, Breyer e Petersen (2016) destacam que
o aprimoramento de processos de gestão de riscos de atividades ao
ar livre se relaciona com a maior compreensão de questões relativas
aos riscos, fatores, processos de gestão e planos de resposta.
O termo risco pode ser compreendido como: “o efeito da incerteza sobre os objetivos” (ABNT, 2018). Os riscos se relacionam com
aspectos que podem impossibilitar o atingimento dos objetivos
existentes em qualquer atividade ao ar livre, como a preservação da
vida dos praticantes. Além disso, os riscos devem ser compreendidos em termos de probabilidades, ou seja, a possibilidade de algo
acontecer; e consequências que são os impactos ou resultados de
um evento (Fitzgerald, 2003).
Os fatores de risco são elementos que contribuem para elevar a
probabilidade de incidentes e acidentes. Os acidentes mais graves
costumam resultar da combinação desses fatores (Attariam, 2012).
Para Kauffman e Moiseichik (2013) os fatores de risco podem ser
organizados em três categorias: fatores humanos, como competências pessoais, formação acadêmica, expertise, idade e motivação;
fatores ambientais que incluem temperatura, presença de animais
silvestres e características das áreas utilizadas; fatores relacionados
aos equipamentos, em que podem ser citados roupas, calçados, capacetes, sistemas de comunicação e navegação.
Conforme Kauffman e Moiseichik (2013) existem diversos processos de gestão de riscos, contudo, os procedimentos costumam se
relacionar com a contextualização, identificação, análise, avaliação
e tratamento dos riscos. A Figura 1 apresenta um processo de gestão
de riscos de atividades ao ar livre.
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Figura 1
Processo de gestão de riscos de
atividades ao ar livre

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com Kauffman e Moiseichik (2013) e Dickson & Gray
(2012) a contextualização busca informações sobre as atividades,
protocolos, leis, praticantes, lugares, recursos e critérios de aceitação a riscos. Conforme ABNT (2018) o processo avaliativo volta-se
para: identificação, reconhecimento e descrição dos riscos; análise
dos riscos, em especial, das consequências e probabilidades; e avaliação que busca determinar os níveis dos riscos. Para Dickson e
Gray (2012) o tratamento dos riscos objetiva reduzir as probabilidades e as consequências; aceitar, evitar e transferir os riscos.
Em relação aos demais passos ABNT (2018) os descreve conforme segue: comunicação busca promover o entendimento do risco,
contribuindo para a eficiência da gestão; monitoramento e revisão
objetivam contribuir para o aprimoramento dos processos; registro
e relato buscam documentar os resultados e fornecer informações
para a tomada de decisão e melhorar as atividades desenvolvidas.
A eficiência na gestão de riscos deve ser priorizada, contudo as
estratégias para a redução da exposição a riscos nunca eliminarão todas as probabilidades de acidentes (Kauffman & Moiseichik,
2013). As atividades ao ar livre possuem riscos que podem ser gerenciados, mas não completamente controlados ou eliminados. De
maneira complementar, devem ser elaborados planos de resposta
para tratar das situações geradas durante e após a ocorrência de
incidentes ou acidentes (Cavasini, Breyer & Petersen, 2016).
Devido a pandemia de COVID-19 novos riscos foram acrescentados aos riscos já existentes nas atividades ao ar livre (LNT, 2020).
Dessa forma identificou-se a necessidade da adequação e desenvolvimento de processos de gestão de riscos (Freeman & Eykelbosh,
2020). O Quadro 1 sumariza as considerações sobre a gestão de
riscos durante a pandemia da National Outdoor Leadership School
(NOLS), National Recreation and Parks Association (NRPA), Leave
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no Trace Center for Outdoor Ethics (LNT) e National Park Service
(NPS), as quais são instituições de referência na área de atividades
ao ar livre; e de um trabalho técnico sobre o assunto produzido por
Freeman e Eyekelbosh (2020).
Considerações

NOLS

NRPA

LNT

NPS

FEE*

1-Atender as orientações de órgãos
de saúde

X

X

X

X

X

2-Manter o distanciamento social

X

X

X

X

X

3-Higienizar constantemente as mãos

X

X

X

X

X

4-Usar máscaras faciais de modo
adequado

X

X

X

5-Evitar a prática em caso de teste
positivo ou sintomas de COVID-19

X

X

X

X

6-Manter a etiqueta respiratória

X

X

X

X

X

X

7-Considerar a existência de restrições de acesso
8- Evitar locais e horários com aglomeração de indivíduos

X

X

X

9-Encaminhar de modo adequado os
resíduos produzidos

X

X

10-Evitar atividades com maior exposição a riscos

X

X

11-Preferir o uso de locais próximos

X

12-Abordar os riscos e processos de
gestão com os praticantes

Quadro 1
Considerações sobre a prática de
atividades ao ar livre durante a
pandemia de COVID-19

X

X

* Freeman e Eyekelbosh (2020)
Fonte: Elaborado pelos autores com base em NOLS (2020), NRPA (2020), LNT (2020),
NPS (2020) e Freeman e Eyekelbosh (2020).

As seis primeiras considerações do Quadro 1 são defendidas pela
maior parte das fontes consultadas, estão em sintonia com o proposto pela World Health Organization (WHO)2 e o Centers for Disease Control and Prevention (CDC)3 e se aplicam às atividades ao
ar livre, bem como a atividades do cotidiano. As demais considerações tratam de questões específicas das atividades ao ar livre e se relacionam com o planejamento das práticas, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos. Essas
questões conforme Cavasini et al. (2020) integram um conjunto de
competências básicas à prática eticamente orientada de atividades
ao ar livre.
A gestão de riscos de atividades ao ar livre utilizadas em propostas de Educação Ambiental se relaciona com a manutenção de
equilíbrio entre a exposição a riscos e os objetivos propostos. De
2 	 Como pode ser conferido em: https://www.who.int/westernpacific/news/
multimedia/infographics/covid-19
3 	 Como pode ser conferido em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prepare/transmission.html
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fato, a gestão de riscos pode ser considerada essencial para o êxito
na realização de quaisquer atividades de Educação Ambiental ao Ar
Livre (Cavasini, Breyer & Petersen 2016), sendo que, a pandemia
gerou novas demandas que precisam ser atendidas pelos processos
de gestão (Cavasini, Annes, Kssesinski & Breyer, 2020), como está
exposto no relato a seguir.

A Experiência Construída
A experiência ocorreu entre março e setembro de 2020 na Disciplina Esportes na Natureza e na Disciplina Esportes e Atividades
ao Ar Livre, ambas do Curso de Educação Física que integra a Escola de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul. A disciplinas possuem caráter teórico-prático e
objetivam desenvolver conhecimentos sobre as atividades ao ar livre, educação ambiental, gestão de riscos, liderança e ética em atividades ao ar livre, bem como, realizar atividades experienciais4. Em
razão da pandemia as aulas iniciaram presencialmente no mês de
março; passaram a ser realizadas de modo online na quarta semana
de março até junho; e de julho em diante ocorreram de modo híbrido, com aulas online e presenciais.
Os participantes das disciplinas foram: um professor, 82 estudantes e 3 colaboradores voluntários. O docente das disciplinas possui graduação, mestrado e doutorado em Educação Física. O grupo
de estudantes foi composto por estudantes dos cursos de Educação
Física, Biologia, Pedagogia, Geografia, Administração de Empresas
e Odontologia. Somaram-se ao grupo duas colaboradoras com graduação em Biologia e um colaborador com graduação e mestrado
em Educação Física, os quais atuaram voluntariamente em atividades presenciais e online.
As disciplinas contam com uma proposta específica de gestão de
riscos para as atividades de Educação Ambiental ao ar livre desde
2011 (Cavasini, Breyer & Petersen, 2016). A pandemia de COVID-19
impeliu a uma revisão aprofundada e ao aprimoramento de todo o
processo de gestão de riscos utilizado. A Figura 2 sumariza os aspectos que foram considerados, aprimorados e criados no processo
de gestão de riscos de atividades ao ar livre.

4 	 As atividades experienciais se relacionam com a aprendizagem e educação experienciais. A aprendizagem experiencial compreende: “os processos de aprendizagem
oriundos de experiên-cias” (Itin, 1999). A educação experiencial é um método em que
experiências levam a reflexões com o intuito de desenvolver competências ambientais e
sociais (Association for Experiential Education [AEE], 2020).
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Figura 2
Processo de Gestão de Riscos de
Atividades de Educação Ambiental
ao ar livre durante a pandemia de
COVID-19

Fonte: Elaborada pelos autores.

A contextualização do processo de gestão de riscos de atividades
de Educação Ambiental ao ar livre durante a pandemia, obrigou a
adoção de novos procedimentos, a consideração de restrições e de
possibilidades de locais de prática, bem como características e alterações nas condições físicas e psicológicas dos participantes, conforme segue:
•

•

•

Foram considerados os procedimentos que constam no Plano
Institucional de Prevenção e Redução de Riscos - COVID-19 da
PUCRS5, que está em sintonia e em constante atualização em
relação a orientações e protocolos de órgãos de saúde;
Foram consideradas as restrições e possibilidades de acesso a
locais de prática em parques, praças e unidades de conservação. As atividades práticas ocorreram exclusivamente dentro do
município de Porto Alegre e em locais e horários com reduzida
presença de outros indivíduos, desse modo, indo ao encontro de
Freeman e Eykelbosh (2020) e LNT (2020) que sugerem o uso
de locais próximos e com o mínimo de aglomeração de terceiros;
Foram consideradas as características dos participantes e possíveis mudanças nas condições físicas e psicológicas, em face
da pandemia e do período de isolamento social. Conforme Kauffman e Moiseichik (2013) condicionamento físico reduzido e
elevados níveis de estresse, ansiedade, entre outros fatores humanos podem ampliar as chances de acidentes ou incidentes.
Também cabe destacar que o êxito na gestão de riscos de atividades de Educação Ambiental ao ar livre, conforme Cavasini,
Breyer e Petersen (2016), se relaciona com a compreensão das
características de cada grupo.

5 	 O Plano Institucional de Prevenção e Redução de Riscos – COVID-19 da PUCRS
encontra-se disponível em: http://www.pucrs.br/coronavirus/plano
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O processo avaliativo ocorreu por meio da identificação, análise
e avaliação dos riscos. Para a identificação dos riscos foram utilizados: informações da WHO e do CDC; considerações presentes no
Quadro 1; dados da abordagem anterior de gestão de riscos da disciplina; possíveis eventos e cenários durante a realização de atividades de Educação Ambiental ao ar livre6.
A análise buscou classificar os riscos de acordo com probabilidades e consequências. As probabilidades de ocorrência dos riscos
foram classificadas em: remotas, improváveis, ocasionais, prováveis e frequentes. Ao passo que as consequências dos riscos foram
classificadas como: insignificantes, reduzidas, moderadas, críticas
e catastróficas7.
A avaliação dos riscos utilizou uma matriz formada pelas probabilidades e consequências para determinar os níveis dos riscos,
como pode ser conferido na Figura 3.

Figura 3
Matriz e níveis dos riscos

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 2 sumariza a avaliação de riscos produzida. A avaliação
apresenta os riscos identificados, que foram organizados em riscos
de contágio pela COVID-19 e riscos inerentes e de adaptações, bem
como os níveis atribuídos à cada risco.

6 	 Entre as atividades de Educação Ambiental ao ar livre realizadas nas disciplinas, foram abor-dadas no relato: atividades em trilhas, como hiking e trail running; e
atividades recreativas e educacionais, como piqueniques e práticas de mínimo impacto
ambiental, respectivamente. A escolha ocorreu devido à relevância e à expressividade
dessas atividades no contexto nacional.
7 	 Um maior detalhamento das classificações de probabilidades e consequências
utilizadas nessa etapa do processo de gestão de riscos pode ser conferido em Cavasini,
Breyer e Petersen (2016).
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Quadro 2
Riscos e níveis

*Níveis: I - Riscos Reduzidos; II - Riscos Medianos; III - Riscos Significativos; IV - Riscos
Extremos
Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe destacar que as atividades de Educação Ambiental ao ar livre continuam expondo os indivíduos a riscos, que são inerentes às
práticas e podem ser exemplificados por lesões e fraturas. Também
precisam ser consideradas as adaptações nas atividades educacionais, como o distanciamento social e o uso de máscaras faciais que
podem impactar a eficiência da comunicação e da execução de tarefas, gerando novos ou ampliando riscos já existentes.
Além disso o mesmo risco pode estar presente em mais de um
nível, pois suas probabilidades e consequências podem variar (Cavasini; Breyer & Petersen, 2016). No caso dos riscos de contágio por
COVID-19, Freeman e Eyekelbosh (2020) afirmam que níveis de
aglomeração de indivíduos, além de temperatura, índices de raios
ultravioleta e direção de ventos podem alterar as probabilidades de
contágio. Em relação aos riscos inerentes e das adaptações de atividades ao ar livre, Gaudio, Lemery e Johnson (2014) enfatizam que
as consequências de ferroadas de abelhas podem variar da simples
sensação de dor local até a anafilaxia.
Para o tratamento dos riscos foram criadas estratégias e aprimorados os planos de resposta. As estratégias criadas foram organizadas em três categorias: novos procedimentos e adaptações; gestão
de riscos inerentes; e desenvolvimento de competências. Essas categorias e estratégias compõem o Quadro 3 que pode ser conferido
a seguir:
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Quadro 3
Categorias e estratégias para o
tratamento dos riscos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os procedimentos presentes no Plano Institucional de Prevenção
e Redução de Riscos COVID-19 PUCRS foram atendidos, obrigando
à criação de adaptações nas atividades propostas. Desse modo, indo
ao encontro de Freeman & Eykelbosh (2020), NRPA (2020), LNT
(2020), NOLS (2020) e NPS (2020), os quais sugerem que a realização de atividades de Educação Ambiental ao ar livre precisa estar
em sintonia com as orientações produzidas por órgãos de saúde.
Independente da gestão de riscos relacionados ao contágio pela
COVID-19, permanece a necessidade de tratar das lesões, hipotermia, reações alérgicas, queimaduras, entre outros riscos inerentes.
Segundo Attarian (2012) e Kosseff (2010) os riscos inerentes são
partes integrais das atividades de Educação Ambiental ao ar livre,
os quais não podem ser eliminados sem alterar a essência das atividades. De fato, esses riscos precisam ser considerados e tratados de
modo adequado nos processos de gestão de riscos.
A presença de novos procedimentos, adaptações e riscos inerentes ampliaram as demandas pelo desenvolvimento de competências
de gestão de riscos e para a realização de atividades de Educação
Ambiental ao ar livre. Nesse sentido Kauffman e Moiseichik (2013)
sugerem que reduzidos níveis de habilidades e conhecimentos,
muitas vezes relacionados ao uso de novos equipamentos e técnicas, possuem relação com a ampliação das chances de ocorrência de
incidentes graves e acidentes durante as práticas.
Devido a pandemia foram desenvolvidos novos planos de resposta com o foco em: avaliar constantemente as capacidades e limitações; aprimorar os processos de comunicação; aprimorar os
procedimentos de resgate e salvamento; aprimorar as competências de primeiros socorros; contar com apólice de seguro; ampliar o
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suporte institucional para o atendimento após acidentes. Kauffman
e Moiseichik (2013) defendem que a preparação para situações que
ocorram durante e após acidentes é tão importante quanto as estratégias de tratamento de riscos. Os autores enfatizam que essa preparação deve ser considerada essencial à gestão de riscos.
Os processos de gestão de riscos possuem demandas constantes de comunicação, registro, relato, monitoramento e revisão. A
comunicação entre os participantes ocorreu principalmente pela
plataforma Moodle, redes sociais Instagram e Facebook, além dos
apps Whatsapp e Zoom. Para o registro e relato, foram produzidos
relatórios das atividades e esses materiais foram tratados em 6 reuniões online entre professor e colaboradores voluntários, bem como
integraram as atividades de 3 aulas online com todos participantes
da disciplina. Em relação ao monitoramento e revisão foram utilizados os relatórios e as informações produzidas nas reuniões e aulas
online, ao mesmo tempo em que foram acompanhadas as atualizações do Plano Institucional de Prevenção e Redução de Riscos - COVID-19 da PUCRS e novas orientações de instituições de referência
na área de atividades ao ar livre.
A avaliação da experiência foi elaborada com base nos registros,
relatos, monitoramento e revisão. Ela sugere o êxito do processo de
gestão de riscos devido aos seguintes aspectos: inexistência de acidentes ou incidentes graves no semestre; desenvolvimento de competências de gestão de riscos entre os participantes; ampliação da
percepção de relevância e do interesse pelo tema por parte dos alunos; utilização do processo de gestão de riscos para a criação de soluções de segurança, envolvendo atividades de Educação Ambiental
realizadas em demais contextos durante a pandemia.

Considerações e Perspectivas
As atividades de Educação Ambiental ao ar livre, ao mesmo tempo
em que despertam o interesse da população e permitem o desenvolvimento de atividades educacionais diferenciadas, podem expor
professores, alunos e demais envolvidos a riscos desnecessários.
Desse modo, gera-se a demanda por esforços estruturados de gestão que superem a simples intencionalidade de promover atividades
educacionais seguras, em especial, com a presença da COVID-19.
Esse estudo relatou o desenvolvimento do processo de gestão de
riscos para atividades de Educação Ambiental ao ar livre elaborado nas Disciplinas Esportes na Natureza e Esportes e Atividades ao
Ar Livre do Curso de Educação Física da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul. Em face dos desafios à gestão de
riscos das atividades de Educação Ambiental ao ar livre durante a
pandemia, torna-se relevante abordar algumas considerações sobre
o tema.
A primeira consideração possui relação com escolas, universida-
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des, clubes esportivos, empresas de turismo, unidades de conservação entre outras instituições que buscam desenvolver ou estejam
desenvolvendo atividades de Educação Ambiental ao ar livre durante a pandemia. Os riscos de contágio pela COVID-19 precisam
ser tratados8, sem deixar de considerar os riscos inerentes de cada
atividade e de possíveis adaptações das práticas. Os protocolos de
órgãos de saúde, bem como possíveis restrições e proibições das
práticas são componentes essenciais ao êxito da gestão de riscos9.
De modo complementar, o planejamento das atividades deve ser
aprimorado, devido ao caráter dinâmico da pandemia, às prováveis
alterações em protocolos e ao surgimento de orientações complementares a gestão de riscos.
A segunda consideração volta-se a professores e população em
geral, em especial, devido a ampliação do interesse pela realização
de atividades ao ar livre durante a pandemia. Algumas estratégias
podem ser implementadas facilmente e contribuir de forma expressiva à gestão de riscos: seguir as orientações de órgãos de saúde;
manter o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos; usar máscaras faciais de forma correta; evitar atividades com expressiva exposição a riscos e em caso de confirmação
ou de sintomas da COVID-19. Cabe destacar a utilidade de cursos
online, redes sociais, aplicativos de comunicação e websites para a
troca de informações e o desenvolvimento de competências de gestão de riscos durante a pandemia.
Por fim, é necessário abordar o desenvolvimento de outros estudos. A maior parte da literatura de gestão de riscos relacionado
a atividades de Educação Ambiental ao ar livre é produzida em outros países e não necessariamente considera as características geográficas, climáticas, culturais e sociais existentes no Brasil. Assim,
enfatiza-se a importância da realização de pesquisas complementares sobre o relato aqui apresentado, bem como de novos estudos
focados na gestão de riscos dessas atividades educacionais, as quais
sejam realizadas em demais contextos brasileiros.

8 	 O tratamento de riscos inclui estratégias que objetivam reduzir probabilidades
e consequências, além de aceitar, transferir e evitar os riscos. Os riscos extremos, como
o de contágio pela COVID-19, podem ser tratados por meio de estratégias que buscam
evitá-los, o que pode significar a não realização de determinadas atividades ao ar livre.
9 	 As atividades com expressiva exposição a riscos, como mountain bike downhill
e backpacking de longa duração em locais desafiadores, possuem maiores probabilidades de ocorrência de even-tos negativos graves, os quais demandem resgate, salvamento
e demais atendimentos de saúde. Dessa forma, utilizando recursos físicos e humanos
que deixariam de estar sendo dedicados à pandemia, ao mesmo tempo em que haveria
a ampliação da probabilidade de contágio pela CO-VID-19 de todos os envolvidos nas
ocorrências.
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Resumo
O uso das redes sociais cresce a cada dia, entre elas o Youtube,
onde as mídias audiovisuais produzidas por zoológicos têm ganhado cada vez mais espaço, surgindo assim uma oportunidade
para o seu uso em sala de aula e para a difusão da educação ambiental. O presente estudo visou identificar, através da análise de
conteúdo, as principais características presentes nessas mídias
audiovisuais. Foram analisados 50 vídeos dos oito maiores canais
de zoológicos brasileiros no YouTube, totalizando 152 minutos e 20
segundos de áudio/texto transcritos, que foram classificados segundo os seus formatos, temáticas centrais, categorias de sentido,
esferas de valores e conceitos e formas de participação. As análises
obtidas sugerem que as abordagens mais frequentemente utilizadas são: formatos “didáticos” e de “divulgação”, temática central
de “animais específicos”, categorias de sentido representadas por
abordagens “exclusiva” e “ameaçada”. Quanto às dimensões, na
esfera de valores foi mais frequente a categoria “ética ambiental”,
na esfera de conteúdos científicos a de “conceitos básicos”, e na esfera de atuação a categoria “ação/envolvimento/política/participação”. Tais resultados indicam possibilidades de aprimoramento na produção de novos materiais, bem como o potencial para
utilização dessas mídias em contextos formais de educação, assim
como na divulgação de conteúdos acerca da biodiversidade.
Palavras-chave: Youtube, Vídeos de Zoológicos, Análise de Conteúdo.

Abstract
The social media use has been growing every day specially the
YouTube were the medias produce by zoo are getting more space each day arising an opportunity for their use in schools and to
spread the environmental education to several people. This study
had the aim to identify trough the content analysis, the main features of this videos.
In total were analyzed 50 medias of the eight biggest Brazilians
zoo channel on YouTube, add up to 152 minutes and 20 seconds
of audio and text transcribed, that were classified according their
formats, main themes, sense categories, value and concepts spheres, scientific content, and participation forms. The analysis acquire suggests that the more frequent approaches were: “didactic”
and “disclosure” on the formats, “specific animals” as main themes,
“exclusive” and “threatened” representing the sense categories. As
for the dimension, on the value sphere the more frequent category
was “environmental ethic”, on the scientific content sphere the “basic concepts” category, and on the participation form sphere the
category was “action/implication/politics/participation”. The results indicate the possibility of enhancement on the production of
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new video materials, their potential to be used on formal educations contexts as well as on the spread of biodiversity knowledge.
Key Words: YouTube, Zoo Videos, Content Analysis.

Introdução
A busca por informações online vem aumentando significativamente, especialmente por professores(as), e a importância de materiais
audiovisuais para a educação sobre a biodiversidade tem sido estabelecida em diversas pesquisas (Faustino, 2019). Por isso, os zoológicos podem aproveitar esse instrumento para ampliar e potencializar o seu trabalho educativo para além das visitas presenciais.
Um dos pilares que caracteriza um zoológico moderno é o educacional, em um estudo das declarações das missões de 136 instituições, 131 continham referências a temática educacional (Patrick, Matthews, Ayers, Tunnicliffe, 2007). Por isso, essas instituições
têm investido cada vez mais em programas educacionais a fim de
sensibilizar e envolver as pessoas com as questões ambientais. Nosso trabalho se baseia no entendimento que estes programas não podem se limitar somente as visitas presenciais, embora essas sejam
essenciais, mas também a outros ambientes, deste modo, por meio
das ferramentas da internet, os zoológicos podem ampliar a difusão
de conhecimentos relacionados à conservação da biodiversidade
(Rose, Hunt, Riley, 2018), potencializando seu trabalho educativo.
Os meios de comunicação de massa (televisão, jornais, revistas
e, mais recentemente, a internet) representam importante papel na
produção e na difusão de informações a respeito de diversos assuntos da atualidade e devem, segundo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global, serem utilizados como instrumentos educacionais visando preservar
a biodiversidade através de informações plurais e contextualizadas
(Ministério do meio ambiente, 2020). O Youtube é a plataforma online de vídeos de maior destaque atualmente sendo acessado por 1.9
bilhões de pessoas (Youtube, 2019), por isso o seu uso no ensino é
importante, entretanto, somente a exibição do vídeo não é suficiente, sendo essencial a capacitação do(a) educador(a) para a utilização
deste recurso (Silva, 2007), pois um(a) professor(a) qualificado(a)
pode explorar melhor o emprego deste instrumento, contribuindo
para expandir as competências dos(as) alunos(as) (Grizzle et. al,
2016), causando um maior impacto em seu aprendizado.
Através dos vídeos nos conectamos com experiências de todos os
tipos, o que nos dá acesso a sistemas simbólicos que representam
a realidade (Arroio, 2011). Assim a utilização dos vídeos do Youtube produzidos por zoológicos em atividades harmonizadas com as
diretrizes da educação ambiental crítica pode potencializar a popularização dos saberes ambientais, ampliando a abordagem dos problemas socioambientais de maneira democrática, podendo atingir
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a todos, tanto os visitantes, aprofundando a experiência vivida in
loco, como outros interessados que não tenham a oportunidade de
realizar uma visita, mas que busquem conhecimentos relacionados
à biodiversidade. Desta forma, é necessário um levantamento das
características destas mídias, entendendo os seus limites e potencialidades, ampliando e fortalecendo as relações entre zoológicos,
educadores(as), escolas e entusiastas deste tema.

Materiais e métodos
Para entender as características das mídias audiovisuais produzidas
por zoológicos, optamos por realizar uma coleta de dados focada na
análise de conteúdo das transcrições dos áudios dos vídeos. Este tipo
de análise de mídia objetiva, um aprofundamento da compreensão
global da mídia através do exercício de esmiuçar elementos da sua
produção para a análise dos conteúdos veiculados (Faustino, 2019).
A análise destes dados foi realizada com uma metodologia mista
(qualitativa e quantitativa), pois este método é uma poderosa ferramenta para a descrição e o aprofundamento da compreensão dos
fenômenos educativos, através do despontamento dos conceitos
nos dados obtidos (Moscoso & Severino, 2016, 2007). Além disso,
utilizamos a análise de conteúdo definida por Bardin (2016), objetivando levantar, por processos sistemáticos e objetivos, indicadores
que permitam a inferência de conhecimentos contidos nas mensagens veiculadas.
Para a análise dos vídeos foram selecionados os canais oficiais
do Youtube de instituições associadas a Associação de Zoológicos
e Aquários do Brasil (AZAB), sendo que as mesmas teriam que ter
publicado ao menos três vídeos durante o ano de 2019 que possuíssem temáticas relacionadas à biodiversidade. Dentre esses, foram
selecionados os oito maiores canais, levando em consideração o número total de postagens desde a sua criação na Plataforma.
Para selecionar as mídias finais que seriam transcritas e analisadas, contabilizamos, dentre os selecionados, todos os vídeos postados em 2019 e optamos entre eles pelos que atendiam aos seguintes
critérios: haviam sido produzidos pela própria instituição, possuíam áudio claro (ou texto escrito) e abordavam assuntos acerca
do meio ambiente, rotinas do zoológico ou biodiversidade, sendo
descartados os vídeos de propaganda.
Cinquenta vídeos foram selecionados totalizando 152 minutos e
20 segundos de áudio/texto transcritos. As transcrições foram categorizadas segundo seus formatos seguindo classificação adaptada
de Santaella (2001), suas temáticas centrais segundo adaptação de
classificações de Silva (2007), e ainda segundo as categorias de sentido, esferas de valores, conceitos e formas de participação, segundo classificação adaptada proposta por Oliveira e Thiemann et al.
(2016), baseadas na educação ambiental crítica. Dentro das trans-
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crições foram identificados os trechos indicadores, ou unidades de
registros (UR), que segundo Bardin (2016) são as unidades de significado codificadas e que correspondem ao segmento de conteúdo
que será categorizado, assim cada trecho identificado possuía uma
mensagem contida que poderia ser classificada em uma ou mais categoria.

Resultados e Discussão
Na análise de dados relativa aos áudios dos vídeos revelou que os
formatos mais expressivos foram “didático” (29 mídias) e “divulgação” (24 vídeos), mostrando uma preocupação dos vídeos em
veicular informações de maneira clara e objetiva e em apresentar
os trabalhos bem sucedidos na conservação da biodiversidade realizados pelas instituições. As categorias menos expressivas foram
“reportagem” (7 mídias), “narrativo” (2 vídeos) e “denúncia” e “documentário”, com apenas uma mídia cada.
As temáticas mais relevantes foram “animais específicos”, assunto que apareceu em 29 vídeos, abordando aspectos como a biologia
dos animais mantidos sob cuidados humanos, seus projetos de conservação e as ameaças a estes animais; “rotinas do zoo”, tema identificado em 17 mídias, abordando assuntos como enriquecimento
comportamental, condicionamento animal e manejo alimentar. Foram classificados na categoria “outros” 12 vídeos, que abordavam
assuntos como a origem dos animais dos zoológicos, premiações,
perguntas e respostas, atividades desenvolvidas nos parques etc.
Além destas categorias, a análise dos dados possibilitou identificar
ainda as temáticas “sustentabilidade” em 5 mídias, “biodiversidade” em 4 vídeos e “problemas socioambientais” em apenas 1 vídeo.
As categorias de sentido eram representadas por 9 classes: “Holismo”, “Ameaçada”, “Oculta”, “Inclusiva”, “Concretude”, “Conhecimento”, “Caleidoscópio”, “Simbólica” e “Exclusiva/Excludente”. As
mais frequentes foram “exclusiva/excludente” (34 mídias), “ameaçada” (29 vídeos), “simbólica” (27 mídias) e “concretude” (21 vídeos).
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Gráfico 1
0 Gráfico dos totais das categorias
de sentido

A maior aparição da categoria “exclusiva/excludente” evidência
que nestas mídias o ser humano é percebido como externo a natureza, sendo um expectador da diversidades de formas biológicas que
compõem a biodiversidade, a sua relação com a natureza é de interferência podendo afetar os parâmetros da biodiversidade que ocorrem independentes da presença humana. Já a categoria “ameaçada”
nos indica que os conteúdos veiculados pelos vídeos produzidos por
zoológicos tratam a biodiversidade como um alvo de ameaças, que
merece e precisa de proteção.
Ainda, as mensagens veiculadas nos vídeos nos mostram o simbolismo do relacionamento entre o ser humano e a natureza, e esta
é percebida como uma realidade concreta e definida podendo ser
medida, o que fica evidente através da identificação das categorias
“simbólica” e “concretude”.
Freire (2001) diz que para se emergir de uma realidade opressora
precisamos romper com a dicotomia entre homens e mundo, para
nos descobrir como seres integrantes de uma realidade e com capacidade de transformá-la. Assim, os conteúdos relacionados com
as categorias “holismo” (12 mídias) , “caleidoscópio” (5 vídeos) e
“inclusiva” (1 mídia) poderiam aparecer de maneira mais frequente
nos vídeos, já que elas trazem uma visão ecossistêmica de mundo
onde o valor reside no todo, entendendo o ser humano como parte
da biodiversidade, incluindo até mesmo a sua diversidade cultural,
já que ela também faz parte da diversidade humana.
As categorias “conhecimento” e “oculta” aparecerem em 12 vídeos cada, sendo que a primeira trata de conteúdos relacionados a
atribuição de valores econômicos aos serviços prestados a biodiversidade, e do poder político que ela exerce através dos conhecimentos de caráter científico. Já a segunda categoria aborda os conteúdos relacionados aos desvelamento da biodiversidade, que apesar
de estar ao nosso redor não é vista necessitando-se de uma amplificação da sua percepção.
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Unidades de Registro das Categorias de Sentido
1.1 Tabela das Unidades de Registro das Categorias de Sentido

Categorias

Unidades de Registro (UR)

Holismo

“Bom os micos – leões – dourados na natureza, eles se alimentam
de invertebrados, alguns pequenos vertebrados e diversas espécies de plantas e com isso eles ajudam a disseminar às espécies
de plantas...podendo disseminar num raio de 100 até 800 metros,
conforme alguns estudos.”

Ameaçada

“Então se esta espécie desaparecer, é provavelmente vai causar um
desequilíbrio enorme na natureza.”

Oculta

“Tem muita gente que nunca viu um peixe – boi.”

Inclusiva

“Hoje eu me sinto orgulhoso de viver nessa unidade de conservação chamada Piaguçu – Purus.”

Concretude

“O peixe–boi ela é uma espécie endêmica da Amazônia, só ocorre
aqui nos nossos rios. Além de Brasil, Peru, Equador e Colômbia e é
um animal extremamente simbólico e importante para Amazônia, já
que ele é um fertilizador das águas.”

Conhecimento

“Se ele acabar aqui, ele acabou no mundo. Então a importância de
a gente preservar esse animal é muito grande.”

Caleidoscópio

“Mas porque que os pirarucus são tão capturados? Bom ele é um
peixe de extremo interesse na culinária brasileira...principalmente
na região norte.”

Simbólica

“Então, as pessoas mais antigas, algumas vezes vocês vão ver
alguém olhando o peixe–boi como uma delicatesse e falando
“nossa esta parte ....”e isso é interessante para mostrar a diferença,
quando a gente trabalha com educação ambiental....esta coisa de
nova geração, que você ter uma diferença um pouco de mudança
de percepção né. As novas gerações já com aquele carinho né.”

Exclusiva/Excludente

“Nesses quarenta e um anos de trabalho pouca gente reconhece mesmo o que foi nós termos conseguido tanto em relação às
baleias como às tartarugas construir casos de sucesso na conservação marinha do Brasil.”

Considerando a esfera de valores foram identificadas 5 categorias, sendo que as mais frequentes foram, em sequência: “ética/valores/ética ambiental” em 40 vídeos, “experiência/valor estético/
arte/percepção” em 19 mídias, “valoração da biodiversidade” em 9
vídeos, “importância da biodiversidade” em 7 mídias e “cultura e
sociedade/diversidade cultural” em 3 vídeos. A prevalência das categorias “ética/valores/ética ambiental” e “experiência/valor estético/arte/percepção” nos indica uma preocupação das instituições
em tematizar os valores que permeiam a relação sociedade e meio
ambiente. Além disso, mostra a intenção de promover o posicionamento ético no dia–a–dia, revendo a nossa relação com outros
seres vivos através da construção de novos caminhos, mas sem deixar de atribuir valores intrínsecos à natureza, como os dos serviços
ambientais que a mesma presta para a sociedade, sem que isso signifique uma visão utilitarista de mundo.
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2.0 Gráfico dos totais das categorias das esferas de valores

Além disso, os valores estéticos promovem uma valorização da
afetividade, das emoções e da imersão no mundo vivido, não havendo uma dissociação entre corpo – mente – mundo, sendo estimulada as experiências do perceber – sentir – conhecer, através da
libertação da percepção do mundo de forma puramente racional,
atuando na inovação e na pluralidade do agir moral, provendo uma
visão ética e crítica sobre a biodiversidade. Essas abordagens corroboram a intenção das instituições em promover uma mudança
na sociedade, além de divulgar a preocupação dos zoológicos com o
bem estar animal.
Unidades de Registro das Esferas de Valores
Categorias

Unidades de Registro

“É preciso que a gente saia daquela coisa mais riponga de
Cultura e Sociedade/ achar que proteção do meio ambiente é uma coisa para
Diversidade Cultural se fazer só com protesto na rua ou só com mobilização de
internet”
Ética/Valores

“Resolvemos fazer de tudo para não deixar isso acontecer
novamente… mudamos tudo que fazemos e quem somos”.

Valor Estético/Arte

“É muito importante para a gente para o nosso ego... ego no
bom sentido ego porque nos fortalece… o reconhecimento
público uma homenagem nos faz nos eleva e nos dá força
para trabalhar mais anos…”

Valoração da
Biodiversidade

“A Mata Atlântica é muito rica em espécies de aves que só
vivem aqui”.

Importância da
Biodiversidade

“O animal continua contribuindo né claro infelizmente é…
com a morte dele mas ele continua contribuindo para a educação ambiental ou para a medicina veterinária pra também
poder fazer a medicina preventiva de muitos outros animais
até mesmo dessa espécie”.

A esfera de conteúdos científicos é constituída por 5 categorias:
“interações”, “interdependência”, “origem da biodiversidade”, “conceitos básicos” e “mediação da biodiversidade/conceituação da bio-

2.1 Tabela das Unidades de Registro das Categorias da Esfera de
Valores
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diversidade”, as quais apareceram respectivamente em 17 vídeos, 15
mídias, 1 vídeo, 49 mídias e 2 vídeos.
Apesar da categoria “conceitos básicos” ter aparecido na maior
parte dos vídeos, a abordagem feita dos conceitos se deu de maneira
superficial e isto pode estar relacionado ao fato dos vídeos terem
um curto tempo médio de duração, que foi de três minutos e nove
segundos, o que dificulta a abordagem dos conceitos de maneira
mais aprofundada, além do fato destas mídias não terem sido produzidas especificamente para o uso no contexto escolar. Por isso é
importante que os(as) professores(as) realizem o aprofundamento
e a contextualização dos conceitos em sala de aula, para que seja
promovida a superação da fragmentação do ensino, reforçando os
aspectos de interação e transformação da natureza (Carvalho et al.
1996). Além disso, é preciso que eles(as) não foquem apenas nos
conteúdos científicos e escolares, mas que também agreguem outros tipos de práticas educativas, como, por exemplo, as experiências de convívio e de interação dos sujeitos com o meio e os conhecimentos tradicionais para gerar reflexões sobre a biodiversidade,
estabelecendo um espaço democrático e dialógico, permitindo aos
alunos serem sujeitos de seu próprio conhecimento (Leonel , Gomes, Koerich, Schwertl, 2019).
3.0 Gráfico dos Totais das Categorias da Esfera de Conteúdos
Científicos

Outras duas categorias de sentido que tiveram destaque foram a
de “interações” e “interdependência”, que trabalham conteúdos relacionados as interações ecológicas, mutualismos, interdependência entre espécies e sua importância no funcionamento do sistema.
A esfera de atuação é formada por 3 categorias: “manutenção e
conservação da biodiversidade”, “danos/ameaças à biodiversidade/
perda da biodiversidade” e “ação/envolvimento/política/participação” apareceram em 5 mídias, 12 vídeos e 23 mídias, respectivamente. A categoria “ação/envolvimento/política/participação” mostra
uma preocupação dos zoológicos em divulgar seus valores éticos em
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prol da conservação da biodiversidade, apresentando nos vídeos as
suas ações de gestão participativa, ações coletivas de conservação,
as políticas públicas adotadas e as ações coletivas realizadas.
Unidades de Registro da Esfera de Conteúdo Científico
Categorias

Unidades de Registro

Interações

“Essa coloração se deve à sua alimentação à base de crustáceos que possuem pigmentos carotenoides”.

Interdependência

“O processo é montado a fim de garantir a aeração adequada das canchas e propiciar a ação de diversos microrganismos como fungos bactérias e protozoários aumentando a eficiência e a qualidade do composto ao final de todo
o processo”.

Origem da Biodiversidade

“Devido a sua ampla extensão territorial que vai de norte a
sul do país do litoral ao interior variam as características de
sua topografia clima umidade e relevo e é essa variedade
de ambientes e condições que contribui para que a vida se
manifeste de diferentes formas”.

Conceitos Básicos

“Jabotis têm o casco mais arqueado e vive na terra ao
invés da água por isso suas patas são cilíndricas para facilitar sua caminhada no solo”.

Mediação da Biodiversidade/Conceituação
da Biodiversidade

“É nela que vivem inúmeras espécies vegetais são mais
de quinze mil tipos de plantas incluindo diversas espécies ameaçadas de extinção e endêmicas ou seja que só
ocorrem nesse bioma … também podemos encontrar na
Mata Atlântica mais de duas mil espécies da fauna entre
mamíferos aves répteis anfíbios e peixes sendo que aproximadamente quarenta por cento delas são endêmicas e
quase quatrocentas estão ameaçadas de extinção”.

3.1 Tabela dos Totais das Categorias da Esfera de Conteúdo
Científico

É preciso lembrar que essas mídias não foram projetadas especificamente para uso em contextos escolares, por isso é necessário
que o professor(a) planeje o seu emprego e as recontextualizem,
dando um novo significado à elas de acordo com as suas próprias
finalidades e necessidades, criando melhores oportunidades de empoderamento e formação de cidadão críticos (Faustino & Marandino, Selles, Ferreira, 2019, 2009). Segundo Faustino (2019) o potencial da mídia não está somente em seu conteúdo, mas em como os
educadores(as) fazem a leitura crítica da mesma e em como eles(as)
as utilizam para a discussão e problematização de seus temas.
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4.0 Gráfico dos Totais das Categorias da Esfera de Atuação

Sauvé (2017) diz ainda, que através da educação ambiental crítica o cidadão se torna consciente da sua relação com a natureza,
buscando participar assim dos debates públicos e na transformação
das políticas e práticas ecos sociais.
Unidades de Registro da Esfera de Atuação
4.1 Tabela dos Totais das Categorias da Esfera de Atuação

Categorias

Unidades de Registro

Manutenção e Conservação da Biodiversidade

“Hoje a fundação é reconhecida internacionalmente pelo
importante papel que desempenha na conservação da fauna
silvestre”

Danos/Ameaças à
“Corre um grande risco com a coleta ilegal de seus ovos e
Biodiversidade/Percom a degradação de seus habitats”
da da Biodiversidade

Ação/Envolvimento/
Política/Participação

“Pensando na nossa responsabilidade ambiental enquanto
uma fundação localizada em meio a uma Unidade de Conservação na Região Metropolitana de São Paulo aqui no Zoo
esses resíduos orgânicos não são simplesmente descartados
e nem vão para aterros sanitários diminuindo sua vida útil,
mas são reaproveitados “

Apesar do rápido desenvolvimento das tecnologias, a apropriação
pelos processos educativos é dificultada pelo sistema educacional
(Bévort & Belloni, 2009), principalmente o brasileiro, e pela falta
de investimentos na formação de professores(as) que trabalhem as
possibilidades de uso das mídias audiovisuais e a educação ambiental crítica (Silva, 2010, 2013). Koehler e Misha (2009), ressaltam
que muitos professores possuem dificuldades no uso destas mídias,
pois não possuem o conhecimento necessário para a sua utilização,
pois o seu “manual de instruções” geralmente não se encontra disponibilizado, o que dificulta o seu acesso e uso.
É preciso então que haja um investimento na formação de
professores(as) para que eles possam se apropriar de maneira adequada do uso destas mídias, além de uma articulação por parte dos
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parques na produção de vídeos sobre temas ligados ao currículo do
ensino de ciências e biologia. Apesar disso, os dados analisados indicam que as perspectivas do uso de mídias audiovisuais de zoológicos no ensino formal mostram-se promissoras, pois a análise de
conteúdo dos vídeos selecionados apresenta uma diversificação de
categorias abordadas.
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Resumo
A pesquisa constitui-se em um espaço de construção do saber a
partir da intervenção social, provocando a apropriação dos meios
de produção da informação por um grupo de mulheres agroecologistas que foram envolvidas em uma experiência de comunicação
e educação ambiental, que gerou empoderamento midiático. O
objetivo é investigar a experiência emergente do processo, que
incluiu a apropriação das tecnologias de mídia. O método é qualitativo, exploratório e descritivo, com viés participativo, metodológico e etnográfico. Os resultados apontam que a experiência da
produção do documentário pelo grupo de agroecologistas, com a
mediação dos pesquisadores, possibilitou a interdisciplinariedade
por meio do diálogo entre saberes científicos e populares, a autonomia das agricultoras ecológicas na construção da narrativa audiovisual, o acesso aos meios de produção audiovisual e o direito
à comunicação.
Palavras-chave: Apropriação midiática; agricultoras ecológicas; audiovisual; método participativo.

Abstract
The research constitutes a space for the construction of knowledge based on social intervention, causing the appropriation of the
means of production of information by a group of agroecologist
women who were involved in an experience of communication and
environmental education, which generated media empowerment.
The objective is to investigate the experience emerging from the
process, which included the appropriation of media technologies.
The method is qualitative, exploratory and descriptive, with a
participatory, methodological and ethnographic bias. The results
show that the experience of documentary production by the group
of agroecologists, with the mediation of the researchers, made interdisciplinarity possible through the dialogue between scientific
and popular knowledge, the autonomy of ecological farmers in the
construction of the audiovisual narrative, access to media audiovisual production and the right to communication.
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Introdução
O estudo propõe-se a ser um espaço de construção do saber a partir da pesquisa-intervenção focada em possibilitar a apropriação
dos meios de produção da informação, por um grupo de mulheres
agroecologistas, para geração de processos de comunicação e educação ambiental, a serem analisados por meio da etnografia
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visual1. Como informantes-participantes foi convidado, para produzir um documentário sobre um tema ambiental, um grupo de
mulheres produtoras agroecológicas, que há 20 anos atua na região
do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil, tendo sido o grupo
pioneiro.
Investiga-se a experiência emergente do processo, que incluiu a
apropriação das tecnologias de mídia em uma prática de comunicação ambiental colaborativa, que utiliza-se da produção de imagens. Este objetivo norteou a pesquisa que caracteriza-se como
interdisciplinar, já que articula diferentes campos científicos (Ciências da Comunicação, Ciência da Educação e Ciências Ambientais),
à arte e às culturas populares, promovendo uma troca de saberes
ambientada no fazer ecológico. A proposta é inovadora enquanto
experiência científica para os diferentes campos de saber envolvidos, assim como para o campo da agroecologia, por ser um documento etnográfico produzido pelas agroecologistas, com os pesquisadores atuando como facilitadores do processo.
A pesquisa ancora-se em uma política pública brasileira, o Programa de Educomunicação Socioambiental. A Educomunicação e
uma área de saber originária da interface entre os campos da Comunicação e da Educação, que emerge a partir da década de 1990
com esta denominação na América latina, e está bastante próxima
de outras denominações como Mídia Educação ou Alfabetização
Midiática. Todas estas formas de denominação concordam com o
pressuposto de que a comunicação se constitui em um recurso de
construção da cidadania.
Os documentos nacionais norteadores desta área, baseados nas
propostas dos teóricos, prevêem seis dimensões para a educomunicação, sendo uma delas referente a processos formativos de habilidades comunicativas (Brasil, 2005; 2008), o que caracteriza o modo
de intervenção realizada. Como princípios norteadores das práticas
educomunicativas tem-se a dialogia, a inclusão, a valorização de diferentes saberes, a interatividade, a produção participativa, a transparência, a democratização da comunicação e a compreensão que
a comunicação é um direito humano fundamental (Soares, 2011;
Brasil, 2008).
A educomunicação ambiental é uma expressão que vem ganhando espaço no campo da Educação Ambiental, referindo-se ao conjunto de ações e valores que correspondem à dimensão pedagógica
dos processos comunicativos ambientais, marcados pelo dialogismo, pela participação e pelo trabalho coletivo, entendendo as questões sociais e ambientais como indissociáveis no fazer-pensar dos
1
A intervenção foi realizada pelo grupo de pesquisa Comunicação, Edu-cação
Ambiental e Intervenções (Ceami/CNPq) do Programa de Pós-Graduação Ambiente e
Desenvolvimento (PPGAD) da Universidade do Vale do Taquari - Univates/Rio Grande
do Sul, Brasil. Esta pesquisa tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Vale do Taquari de Educação e De-senvolvimento Social (Fuvates.
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atos educativos e comunicativos (Brasil, 2008). É considerada uma
linha da educação ambiental que “visa disseminar o conhecimento
através da comunicação ambiental voltada para a sustentabilidade”
(Brasil, 2008). Esta área de saber surge no fim do século XX, atrelada, no Brasil, à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA),
Lei 9.795 de 1999, e ao Programa Nacional de Educação Ambiental
(ProNEA). Estes documentos legitimam o trabalho da pesquisa na
área da educomunicação socioambiental nacionalmente.
A indissociabilidade entre questões sociais e ambientais no fazer-pensar dos atos educativos e comunicativos é ressaltada pelo termo socioambiental. A dimensão pedagógica, nesse caso em particular, tem foco no
“como” se geram os saberes e “o que” se aprende na
produção cultural, na interação social e com a natureza
(Brasil, 2008, p. 10).
Trabalhar com filmes possibilita este encontro educomunicativo
socioambiental por meio da arte, a qual tem a potência de transformar modos de fazer e de viver. Para Ernest Fischer (2007) “temos
necessidade da arte, pois é ela que nos auxilia a compreender a realidade e a partir dessa compreensão nos possibilita transformá-la.”

Método
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Quanto aos fins é exploratória e descritiva, com viés participativo e metodológico. Quanto
aos meios é bibliográfica, documental e de campo, com aplicação do
método etnográfico. O tratamento de dados se dá por meio da análise discursiva e da etnografia visual (Gil, 2002).
A amostra é não probabilística por acessibilidade e tipicidade (Gil,
2002). Como informantes-participantes foi convidado o Grupo Ecológico de Forqueta, do distrito de Arroio do Meio, formado por mulheres que atuam desde 1999 no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul/
Brasil. O convite foi para produzir um documentário ambiental por
meio de uma obra coletiva, a partir de uma prática educomunicativa. Ao aceitarem, tomaram conhecimento dos pressupostos norteadores da pesquisa-intervenção, das práticas colaborativas, do papel
dos pesquisadores como mediadores, da autonomia do grupo para
contar a história que escolhessem, de formas de produção de imagens audiovisuais, dos elementos do roteiro e de possibilidades de
edição. Os equipamentos foram oferecidos pelo grupo de pesquisa.
Fazem parte do acervo de dados coletados, além do documentário, produto da intervenção participante, centenas de imagens,
dezenas de transcrições dos encontros e das entrevistas, e outros
tantos relatos em diários de campo das observações participantes,
além da análise deste filme etnográfico, feito por quem vive a his-
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tória que contou. O estudo encontra-se em fase de análises, com
os resultados ainda caracterizando-se como preliminares, os quais
referem-se principalmente à descrição do processo.

Resultados

a) a construção do documentário

Tudo iniciou com o convite feito ao grupo de mulheres, no Centro
Cultural de Forqueta, no município de Arroio do Meio. Era 21 de
setembro de 2017. Desde o início seis mulheres se envolveram diretamente no processo, que começou com o desenvolvimento de
um método que mesclou vivências com e na natureza explorando
os cinco sentidos, metodologias colaborativas e experimentos com
as tecnologias de mídia.
No momento da construção do roteiro ele surgiu de um processo
de chuva de ideias (brainstorm). Em duplas, as agroecologistas foram convidadas a imaginar o que deveria ser o início, o meio e o fim
do filme. Após, foram incluindo as cenas que deveriam preencher
cada um dos três blocos definidos por elas: como surgiu o grupo, as
práticas do trabalho agroecológico e a interação com a comunidade.
O roteiro foi pensado em uma ordem cronológica. Para a produção
de imagens, por solicitação delas, ficaram com o equipamento de
filmagem em suas casas por cerca de três meses, emprestando uma
para a outra. No dia 15 de janeiro de 2018 finalizou a coleta de imagens com as entrevistas, quando todas ocuparam, alternadamente,
os papéis de entrevistadora, câmera e entrevistada.
Em maio de 2018, os pesquisadores apresentaram as imagens
coletadas, quando elas sugeriram exclusões e ordenamentos, validando o roteiro pré-definido. Meses depois o grupo de pesquisadores reapresentou a edição em processo, quando elas definiram com
mais precisão como mesclar as imagens com as entrevistas. Um
novo encontro aconteceu em 25 de março de 2019 para apresentar
o documentário na sua estrutura pré-finalizada. Neste dia pode-se
visualizar a história e foram feitas críticas em relação a necessidade
de incluir mais imagens de cada uma no seu trabalho, para cobrir as
falas nas entrevistas, para que o documentário não ficasse cansativo
para os receptores. Novas apresentações do material a partir das
sugestões foram realizadas até a estreia do filme Sementes de Vida
para a comunidade, em novembro de 20192.
Ao longo da construção da narrativa observou-se uma preocupação do grupo com a interação com o público que iria visualizar o
filme. A dimensão estética esteve sempre presente, manifestando-se na busca por imagens belas da natureza e por sons do ambiente
das propriedades de cada uma.
Outro elemento que emergiu refere-se à forma como as decisões
foram tomadas coletivamente. Das seis mulheres, três mostravam2

https://www.youtube.com/watch?v=qMiHOBey7jU
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-se bastante engajadas e três estavam mais tímidas, tanto nas interações quanto na apropriação dos equipamentos. Desta três, uma
delas desafiou-se a fazer o que desconhecia e duas não assumiram
um protagonismo maior na apropriação dos meios de produção. As
três que já eram fortes protagonistas do grupo foram as que mais
empolgaram-se com os equipamentos e seu uso, criando uma forma
narrativa ao legendar com sua voz as imagens que iam filmando.
No encontro de maio de 2018, uma das agroecologistas entregou
um relato escrito sobre como estava vivendo a experiência de construção do audiovisual.
É ser os atores e os autores reais dessa nossa opção
de viver no dia a dia. É ser valorizado independentemente do nosso grau de instrução e formação tradicional. Saber que a participação foi imparcial e que todos
tiveram igualdade em mostrar a sua forma de produção e os cuidados, deveres e obrigações em relação à
produção agroecológica. Mostrar que é possível produzir dessa forma, sem temer, e criar confiança uma na
outra, conhecer a história de cada uma. Aprender a observar tudo que nos envolve e nos rodeia. Que bom que
fomos contempladas com esse processo e vamos ficar
na memória.
b) análises preliminares do processo

Ainda em estado preliminar, as análises indicam que a potência do
processo esteve ancorada em uma diversidade de elementos: na
postura transparente dos pesquisadores-mediadores, o que gerou
um clima de confiança e prazer de criar entre as envolvidas; nas
misturas metodológicas que incluíram vivências com e na natureza,
uso de tecnologias sociais e midiáticas; na coesão do grupo de agroecologistas e sua maturidade no trato das diferenças, com respeito às
alteridades; nos modos de negociação e divisão de tarefas no grupo,
definidor de que cada uma abordaria o aspecto em que era “especialista” dentro do grupo, o que aponta para os modos de organização social que imperam neste coletivo; no sentimento de valorização que as agroecologistas desfrutaram com o convite, o que levou
ao forte engajamento delas no processo até o final; na postura das
agroecologistas de inclusão no filme dos relatos de quem as apoiou;
no valor do modo de vida agroecológico e sua relação com aspectos
cosmológicos; na conexão com a natureza, expressa nos discursos
das agroecologistas ao longo do processo de produção do filme e no
produto final; na horizontalidade dada aos conhecimentos do grupo
social e de pesquisadores; no engajamento prévio com as coisas do
comunitário tanto das agroecologistas quanto do grupo de pesquisa; na parceria entre elas e seus grupos familiares, contemplados no
filme por decisão unânime do grupo; na curiosidade para se envol-

96

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

ver no fazer um filme; no desejo de apropriação tecnológica despertado pelo convite; na vontade de se desacomodar observada entre
as mulheres do grupo, que buscavam superar-se desafiar-se diante
das ferramentas midiáticas; no valor dado por elas ao seu trabalho
e modo de vida e na percepção do filme como oportunidade para
ajudar outros grupos a empreenderem processos agroecológicos; na
apropriação da linguagem audiovisual, demonstrada com exemplos
do que observavam nas mídias tradicionais e que queriam ou não
inserir no seu filme; no afeto que se gerou entre o grupo social e o
grupo de pesquisadores; na preocupação estética; na empatia com
o receptor, que deveria ter prazer com o filme, o que levou às decisões delas sobre os tempos de fala e das imagens do audiovisual; na
invenção das imagens narradas, legendadas, por meio da descrição
que cada uma fazia da cena que filmava.
As análises preliminares da experiência de possibilitar que um
grupo de agroecologistas contasse sobre seu modo de vida indicam
que os princípios da educomunicação emergiram naturalmente no
processo, por ser uma marca cultural do grupo e por fazer parte
dos pressupostos norteadores da intervenção dos pesquisadores: o
respeito às singularidades e diferenças de cada uma foi observado
pelos pesquisadores por meio da dialogia, da transparência e da interatividade entre todos os envolvidos na intervenção. O processo
gerou inclusão das agroecologistas no mundo midiático, valorização de saberes, produção participativa e a democratização da comunicação por meio do acesso a um direito humano fundamental:
à expressão, neste caso por meio da apropriação midiática (Soares,
2011; Brasil, 2008).
Ao longo desta pesquisa mesclaram-se, ainda, outros elementos
fundamentais da educomunicação: a educação para comunicação, a
mediação tecnológica, a expressão comunicativa através das narrativas visuais, a gestão colaborativa do processo, identificando, ainda, as possibilidades de aprendizagem que a intervenção gerou e,
sobre tudo isso, se está fazendo aqui o início de uma reflexão epistemológica (Brasil, 2005 e 2008).
A dimensão política do processo de apropriação do fazer com
imagens é ressaltada por Wolton (1995), quando afirma que a democracia pressupõe a existência de um espaço público em que um
maior número de atores se exprima acerca de um maior número
de assuntos. Do mesmo modo, Melucci (2004) considera que a
desigualdade no acesso aos recursos de informação na “sociedade
planetária” supera a privação econômica. Para ele, contemporaneamente, a desigualdade passou a referir-se mais ao acesso diferenciado dos recursos de informação, de conhecimento e de autonomia
pessoal.
É importante permitir “[...] a nossas sociedades aproveitar o potencial da tecnologia para nossos próprios fins e de acordo com as
nossas peculiaridades culturais, científicas e tecnológicas” (Orozco-
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-Gómez, 2011, p. 160). Nesse sentido, o audiovisual coloca-se como
uma ferramenta extraordinária, pois é fundamental para “o processo de conscientização, formação de opiniões, mobilização, exercício
da cidadania e para a construção de uma identidade social” (Cassol
et al., 2011, p. 5).
Além da dimensão política salientada pelos autores e observada no processo, a dimensão cultural também emergiu fortemente.
Neste sentido, concorda-se com Gallois e Carelli (1995) quando salientam a potência de comunicação intercultural das imagens, as
quais tocam em temas e sentimentos universais, que transcendem a
diversidade das culturas, aproximando-as. As imagens têm a força
de gerar apropriação do ato de narrar pelos grupos sociais, possibilitando intercâmbio cultural quando outros coletivos vão conhecer
as formas de expressão destas agroecologistas.
A etnografia foi adotada como um método para relatar a experiência (Bondía, 2002). Em campo, os pesquisadores sentiram que
este não poderia ser encarado como um lugar onde o pesquisador
ficasse sendo apenas passivo do todo que por ele passava. Assim, o
ato de pesquisa se constituiu em um experiência compartilhada, no
sentido dado por Bondía.
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o
que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou
o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém,
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia
que tudo o que se passa está organizado para que nada
nos aconteça. (Bondía, 2002, p. 21)
Com a etnografia os pesquisadores habitaram o lugar de produção de dados, foram tocados pelos afetos mútuos que se geraram
no processo, o que evidenciou que aconteceu uma experiência compartilhada. O campo, segundo Rocha e Eckert (2008), não é neutro,
pois seus sentidos vinculam-se ao contexto e às ações desenvolvidas
nele. Os pesquisadores-participantes, ao relatarem o que lhes aconteciam e que percebiam acontecer com o grupo, buscaram construir,
com a comunidade, saberes por meio de práticas empoderadoras
mediante a apropriação dos meios de produção da informação, de
modo a gerar processos de comunicação ambiental de caráter educomunicativo, possibilitando-se, assim, mudanças sociais.
Quando as pesquisas do grupo lançam um novo olhar para a comunicação, a partir da interface com a educação ambiental, procuram deixar de lado o olhar hegemônico, de modo a promover
uma articulação política-poética, baseada na cooperação como um
modo de aprendizagem. Busca-se compreender, com a comunidade, formas para se criar e de se inserir como parte do lugar que vive.
Estimula-se, com estas práticas de comunicação comunitária ambiental, colaborativas e criativas, a troca entre a academia e os co-
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letivos, valorizando os saberes populares e estimulando sua junção
aos saberes científicos, tendo como estratégia a produção artística
por meio de documentários.
Conclusões
A experiência da produção do documentário pelo grupo de agroecologistas, com a mediação dos pesquisadores, possibilitou a interdisciplinariedade por meio do diálogo entre saberes científicos e populares, a autonomia das agricultoras agroecológicas na construção da
narrativa audiovisual, o acesso aos meios de produção audiovisual
e o direito à comunicação. Cada uma em sua singularidade, participou da construção midiática da história vivida individualmente e
coletivamente no cotidiano da produção ecológica do grupo de mulheres.
O resultado é um filme que tem valor histórico, de registro da memória social, educativo do estilo de vida agroecológico, e que aponta
possibilidades de consumir de forma saudável, o que foi mostrado
com uma preocupação estética. Evidencia-se no produto o valor social, cultural e ambiental da produção audiovisual realizada por este
grupo de mulheres agricultoras ecológicas.
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Resumo
O projeto pretende desenvolver o pensamento crítico e espacial,
bem como a Educação e sensibilização ambiental, a partir da
observação da paisagem, com o auxílio da Banda Desenhada. O
trabalho vem na sequência de uma experiência realizada no pré-escolar. A experiência parte da Banda Desenhada, permitindo o
conhecimento indireto de várias paisagens e o desenvolvimento
de observação crítica face ao ambiente natural. Discutiremos os
conceitos de paisagem, pensamento crítico e utilização da Banda
Desenhada como instrumento didático para o 1º Ciclo do Ensino
Básico.
O objetivo vai de encontro a um contexto que a escola enfrenta: um
mundo em rápida mudança e a passagem de um ambiente “Gutenberguiano” para outro digital; assim, pretende-se cativar os
alunos para a educação ambiental, através da observação da paisagem com uma linguagem próxima dos seus interesses. A criança
olha a paisagem de uma forma “Impressionista”, focando a atenção em pormenores e propõe alterações e intervenções funcionais.
O trabalho sustenta-se teoricamente em Kieran Egan e a abordagem à paisagem é essencialmente baseada em Yi-Fu-Tuan, a banda desenhada (livros e filmes) será “Tintin”. Esta personagem é um
viajante e Hergé, embora polémico, destaca-se pelo rigor dos ambientes/paisagens retratados (naturais e humanos) permitindo a
construção de atividades em que as crianças tomem conhecimento
de outras realidades e transponham esse olhar para o ambiente
que lhes é próximo, com sentido crítico.
Palavras-chave: Paisagem; ambiente; banda desenhada; 1º Ciclo

Abstract
The project intends to develop critical and spatial thinking, as well
as environmental education, based on the observation of the landscape, with the help of Comics. The work follows the line with a
previous kindergarten experience. The Comics will allow the indirect knowledge of various landscapes and the development of critical observation in relation to the natural environment. We will
discuss the concepts of landscape, critical thinking and the use of
Comics as a teaching tool for the 1st Cycle of Basic Education.
The objective is to adequate teaching to a context of a world in
a fast changing rhythm, and in a transition from a “Gutenberg”
environment to a digital one; thus, the project intends to captivate
students for environmental education, by observing the landscape
in a language close to their interests. The child looks at the landscape in an “Impressionist” way, focusing attention on details and
proposing changes and functional interventions, which develops
their critical thinking.
The work is theoretically supported on Kieran Egan and the ap-
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proach to the landscape is essentially based on Yi-Fu-Tuan. The comics will be “Tintin”. This character is a traveler and Hergé stands
out for the rigor of the environments/landscapes portrayed (natural and human), allowing the construction of activities in which
children learn about other realities and transpose this look to the
local environment.
Keywords: Landscape; environment; comics; 1st Cycle

Introdução
Atualmente o sistema escolar e o conceito de educação está a ser
desafiado pela velocidade das transformações induzidas pelo ambiente digital e pela crescente dependência das tecnologias de informação. Podemos colocar questões sobre a premência e necessidade
da mudança de uma forma tão abrupta, mas mudar é inevitável e a
educação formal terá que dar respostas cada vez mais assertivas aos
novos contextos.
Nóvoa atribui a Dewey a frase: “há exatamente a mesma equação
entre o ensino e a aprendizagem do que entre a venda e a compra” ;
esta provocação pode chocar visões sobre a Escola, mas num ponto
todos estamos de acordo – a Escola reflete o contexto político e social onde se insere. Se esta afirmação é verdadeira, nesta época onde
o consumo já não é uma simples aquisição de um bem, mas sim o
usufruir de uma experiência enquadrada num mundo hipertecnológico, seria de esperar que todos estes fenómenos estivessem presentes na escola. A escola sempre foi reflexo do contexto cultural, social
e político onde se insere. Ela é um microcosmo do espaço onde está
incluída e nela podemos ‘ler’ a Sociedade. Não obstante esta constatação, atualmente parece existir uma inação e isolamento da escola
face ao seu entorno.
“A velocidade da mudança é tal, que não podemos
continuar presos à quantidade de conhecimentos que
a escola quer transmitir/ensinar, mas sim preparar os
alunos para investigar e procurar informação válida,
para poderem aplicar e resolver problemas de um mundo cada vez mais complexo e integrado.”
(Castro, 2019:15)

Com o mundo em rápida transformação, assistimos a uma escola
enclausurada em salas semelhantes às do séc. XIX e com metodologias similares às do último quartel do século passado. Porém, quando saímos os portões dos edifícios, a realidade é a do XXI – digital,
tecnológica e experiencial. É necessário contribuir para a formação
de cidadãos capazes de viver e concorrer para uma sociedade que se
guie por valores e competências do século XXI:
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“Perante os outros e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de equilíbrio
entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o
sentido crítico. Trata-se de formar pessoas autónomas e
responsáveis e cidadãos ativos.”
(Oliveira Martins, Guilherme (Coord) (2016):5)

O ambiente, e consequentemente, a paisagem são centrais neste projeto que pretende explorar linguagens que estejam de acordo
com o imaginário infantil. O estudo da imagem é de grande interesse no contexto da didática da Geografia e da Educação Ambiental, pelo que a questão a responder é: estando as crianças inseridas
numa realidade onde a imagem tem um poder formativo e informativo, será viável introduzir conceitos geográficos e de educação
ambiental, no 1º Ciclo, a partir da observação da paisagem?
Para responder à questão introduziremos atividades e estratégias
didáticas que contribuam para a formação de cidadãos interventivos, ligados à realidade local e, simultaneamente, com conhecimento do global.
A Banda Desenhada contém em si narrativa e imagem, fazendo
uma síntese que está de acordo com o imaginário infantil, mas que
também proporciona conhecimento de realidades próximas ou distantes, assumindo um manancial de informações geográficas.
A utilização da Banda Desenhada como instrumento didático
não é a primeira vez que é utilizada no ensino; no entanto, aplica-la
a um contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico e com a estratégia e metodologia que aplicaremos nesta investigação cremos ser inovador.
Existem casos de aplicação da Banda Desenhada em contexto didático, mas focados em níveis de ensino mais avançados. São orientados para a História e Geografia, no 3º Ciclo do Ensino Básico e
Secundário (Cardoso e Solé, 2017; Magalhães, Sandrina, 2017; Azinheiro, Vasco Luís, 2014; Mota, Ana Cláudia Costa, 2012; Moore
Antoni B., 2018)
Um dos guias deste projeto são os princípios enunciados na Carta Internacional para a Educação Geográfica (2016 e atualizada em
2019), que nas proclamações declara:
“Convinced that geographical education is indispensable to the development of responsible and active citizens in the presented future world,
Conscious that geography can be an informing, enabling and stimulating subject at all levels in education,
and contributes to a lifelong enjoyment and understanding of our world,
Aware that students require increasing international
competence in order to ensure effective cooperation on a
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broad range of economic, political, cultural and environmental issues in a shrinking world, (…)”
(Commission on Geographical Education, 2019)

A utilização da paisagem e a possibilidade que a Banda Desenhada permite de conhecimento de outros espaços que não apenas o
local está de acordo com um a das posturas da Educação Geográfica
para o Século XXI:
“Whether it is through appreciating the beauty of Earth, the immense power of Earth-shaping forces or the
often ingenious ways in which people create their living
in different environments and circumstances, studying
geography helps people to understand and appreciate how places and landscapes are formed, how people
and environments interact, the consequences that arise
from our everyday spatial decisions, and Earth’s diverse and interconnected mosaic of cultures and societies.”
(Commission on Geographical Education, 2019)

Nesta investigação pretendemos dar resposta aos desafios com
que se deparam a práticas pedagógicas no ensino do Estudo do
Meio no 1º Ciclo através de metodologias participativas, interativas
e colaborativas (PBL ou Solving Problems) tal como está plasmado
na Carta:
“We encourage policy makers and geography educators to build
capacity to conduct both theoretical and applied research. Specifically, we encourage policy makers and geography educators to:
• invest time and resources to both research and its application
to the classroom and beyond;
• value current research and knowledge building in the field of
geographical education; and
• seek constantly to identify appropriate and relevant research
priorities in the field.
Those who teach geography in primary and secondary schools,
as well in further and higher education, must be supported by research intelligence. They need the best critical insights into, for
example, the use of new technologies, problem based learning
strategies and futures education. This is because teachers are the
key to improvement in education, and good teachers need the best
tools to work with.”
(Commission on Geographical Education, 2019:6)

Educar para o espaço é ensinar a olhar, a criticar, a pôr questões,
a apresentar ideias e soluções para os problemas observados! Este
exercício é Educação Ambiental! A observação da paisagem de forma crítica e sistemática é um dos caminhos para o raciocínio geo-
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gráfico e parte essencial para o sucesso no ensino de futuros cidadãos consciente e interventivos face ao ambiente.
Em idades precoces, pré-escolar e 1º Ciclo, mais importante do
que informações geográficas é que as crianças aprendam a olhar o
espaço criticamente e que saibam interpretá-lo. Desenvolver a educação para o Espaço, através de exercícios de observação indireta da
paisagem (a Banda desenhada) e direta, a observação do meio local
terá como resultado, o desenvolvimento do pensamento crítico e
raciocínio espacial, através do processamento da informação, que
se transformará em conhecimento e simultaneamente desenvolverá de outras competências. Segundo os relatórios da OCDE (2018),
da Comissão Europeia (2012) e da UNESCO (2002), as bases da
educação para o século XXI devem valorizar não apenas os aspetos
estritamente cognitivos, mas, de uma forma mais lata, desenvolver
competências que permitam aos alunos crescer como cidadãos interventivos, capazes de agir num mundo cada vez mais tecnológico
e volátil, que exige outros saberes, para além de conceitos científicos e académicos.
Em termos esquemáticos, a nossa abordagem às didáticas específicas da Geografia no 1º Ciclo utilizando a banda Desenhada e a
observação da paisagem resumem-se no diagrama seguinte:

Enquadramento Teórico
O sistema educacional ao longo do século XX sofreu mudanças nas
didáticas e pedagogias. A principal diferença entre a escola do século XX e a atual é essencialmente a mudança no paradigma educativo e de contexto global. A vulgarização e omnipresença do ambiente
digital, alterou o sistema educacional.
Outra mudança inevitável está relacionada os espaços de aprendizagem. Para além da sala de aula tradicional, podemos converter
progressivamente todos os espaços - de lazer, públicos ou privados,
as casas dos alunos - em áreas de trabalhos escolares, ou seja, ‘novos’ espaços de aprendizagem. A sala de aula do futuro não é apenas uma transformação da sala de aula tradicional, que é cada vez
mais digitalizada. Todo o espaço escolar deverá dar a possibilidade
de aprender e trabalhar constituindo-se como espaço de aprendizagem.
O mundo digital permite essa mudança e transformou definitivamente o paradigma: do livro didático ao laptop, da biblioteca de
escola, onde o paradigma era “Gutenberguiano”, para o livro digital.
A diferença é a criação de um novo ecossistema interconectado, de
fácil acesso ao conhecimento, com alguns riscos, mas com infinitas
possibilidades de sucesso.
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“Será pronto difícil que haya alguna escuela sin navegadores, ordenadores ni videojuegos, pero no parece disparatado que una utilice realidad virtual, pero otra no, unas tabletas, pero otras portátiles,
etc., y, en ese sentido, podremos decir
de ellos que son instrumentos a elegir. Pero lo que debería estar
fuera de discusión es que no podrán ser excluidos de la escuela todos esos instrumentos, porque el conjunto de ellos no es un instrumento sino un entorno; o mejor dicho, el entorno, el ecosistema en
que ya se desenvuelve básicamente la información y la comunicación y, por consiguiente, el aprendizaje.”
(Fernadez Enguita, 2018:170)

Todos aceitam o ambiente digital e as inevitáveis mudanças, mas,
dentro da escola, a maior parte dos atores, excetuando os alunos,
está a funcionar sem aplicar ou ter em conta as novas metodologias
ligadas à digitalização, e que são muitas vezes suporte do despertar
e do desenvolver da criatividade e do pensamento crítico. Dentro
da sala de aula o movimento de mudança e transformação global,
que estrutura a nossa vida quotidiana, fica uma espécie de universo
paralelo. Estranho é, no entanto, que fora do espaço “sala de aula”,
nos pareça normal o recurso e utilização dos novos meios digitais
que nos ligam ao mundo.
Fernandez Enguita disse, num congresso em 2018, que a inovação mais popular usada pelos professores nos últimos anos foram as
apresentações eletrónicas. O PowerPoint, segundo o autor, é mais
repreensível do que o tradicional quadro, no qual o professor, escrevendo, explanava o seu raciocínio, explicando a sua visão e apresentando-a aos alunos - o que seria enriquecedor e de maior complexidade. Atualmente, após um clique, tudo está escrito, com imagem
e o papel do professor é dizer (ou ler) o óbvio”, sem apresentar o
processo que o levou a chegar ao slide. Exagero ou não, a verdade
é que quando entramos numa sala de aula, a grande inovação é o
PowerPoint, ou outra aplicação e a possibilidade de os alunos trabalharem com laptops.
Segundo Robinson (2015), a escola ainda privilegia o conhecimento académico como sinal de verdadeira inteligência. Mas, apesar de sua importância, este é apenas um tipo de inteligência, entre
uma grande variedade. Os críticos e as pessoas criativas são frequentemente discretos academicamente, e nas escolas não se distinguem
como aqueles que obtêm as melhores classificações; felizmente, começam a ter sucesso fora do sistema educacional. O novo ambiente
digital, valoriza não apenas aspetos cognitivos, mas também capacidades talvez mais prementes e necessárias para o século XXI.
Prensky tem uma atitude interessante expressa no seu artigo de
2001:
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“These differences go far further and deeper than
most educators suspect or realize. “Different kinds of
experiences lead to different brain structures” says Dr
Bruce D. Berry of Baylor College of Medicine. As we
shall see in the next installment, it is very likely that our
students’ brains have physically changed – and are different from ours – as a result of how they grew up. But
whether or not this is literally true, we can say with certainty that their thinking patterns have changed.”
(Prensky, 2001:3)

Sobre a construção de sistemas educacionais afirma, de maneira
sarcástica, que o problema é que quem constrói os sistemas atuais
são “migrantes digitais” (aqueles nascidos antes da digitalização) e
não “nativos digitais”. Para esses “nativos”, existem infinitas possibilidades de uso das ferramentas digitais. Essa lacuna impede a
comunicação eficaz entre o professor e o aluno. Não se questiona o
núcleo necessário para entender o mundo, mas existe claramente
uma lacuna linguística e nas maneiras de aprender dos nativos e
dos emigrantes digitais.
“It’s very serious, because the single biggest problem
facing education today is that our Digital Immigrant
instructors, who speak an outdated language (that of
the pre-digital age), are struggling to teach a population
that speaks an entirely new language. This is obvious to
the Digital Natives -school often feels pretty much as if
we’ve brought in a population of heavily accented, unintelligible foreigners to lecture them.”
(Prensky, 2001:3)

Os professores terão que alterar a sua postura, sem por em causa o seu conhecimento. Teremos de interiorizar que aprendemos
uns com os outros e fazemos pesquisas e projetos conjuntamente. A
ideia de aprender primeiro e colocar em prática posteriormente não
é o caminho dos “nativos digitais”: aprendem fazendo e apoiando
simultaneamente as suas ações no conhecimento científico, muitas
vezes baseadas em artigos que consultam, leem e analisam. Nada
disto é preocupante; é bastante desafiador, até. Temos que aprender uma nova maneira de comunicar, porque a realidade altera-se,
mas nunca volta para trás ou se mantém imutável.
Como professor, tento dar aos alunos possibilidade de aprenderem de uma maneira próxima da sua realidade e leva-los a sentirem-se parte da mudança que, a educação sofrerá.
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“Although education is now a global issue, it is inevitably a grassroots process. Understanding that is the
key to transformation. The world is undergoing revolutionary changes; we need a revolution in education too.
Like most revolutions, this one has been brewing for a
long time, and in many places it is already well under
way. It is not coming from the top down; it is coming, as
it must do, from the ground up.”
(Robinson, 2015:21)

O professor será um orientador e mostra algumas das várias formas de resolver problemas e tem informações confiáveis, portanto; o professor é o responsável por criar um ambiente que estimule
o pensamento crítico e a criatividade. Por um lado, implementa o
processo de aprendizagem; por outro, é o fundamento e a base científica que possibilita aos alunos seguir os melhores caminhos para
chegar a uma conclusão ou resolver um problema real.
A escola tem o dever de educar e não apenas de transmitir conhecimento científico valorizando os seus alunos como cidadãos interventivos, críticos e colaborativos nas soluções dos problemas da sua
comunidade.
Se olharmos para o que é sugerido para preparar os alunos do
século XXI (UNESCO, OCDE, Comissão Europeia), vemos poucas
referências a grandes quantidades de conteúdos. Os skills que estão
nos documentos orientadores são: criatividade, iniciativa, pensamento crítico, capacidade de tomar decisões, capacidade de gerir
informações, avaliação de risco e assertividade de opções.
A escola do século XXI não só tem a intenção de munir os alunos
com o conhecimento científico, mas também de os educar como cidadãos que contribuam para o desenvolvimento da comunidade e
da nossa casa comum - o planeta.

Paisagem e Pensamento Crítico
A importância da paisagem na Geografia e na Educação Ambiental é consensual, porém, a forma como abordamos o conceito não
é unânime. A metodologia de abordagem e a atitude em relação à
paisagem depende da posição teórica do observador que analisa e
problematiza o cenário que está à sua frente. Tradicionalmente, a
geografia define a paisagem como uma parte do território que se
pode abarcar com o olhar; mas diante da realidade, cada pessoa
pode descrevê-la, lê-la e interpretá-la com a sua própria visão.
De forma generalista, podemos encontrar duas abordagens para
o conceito de paisagem. Uma que considera o espaço socialmente
construído, onde as várias tensões sociais estão refletidas, inerentes
ao uso do território que advém da forma como os Homens estruturaram a sociedade. Este ponto de vista está ligado a escolas radicais
108
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

e a uma análise marxista da sociedade e do território.
“Quase ao mesmo tempo, o conceito de Território
(algo que remete de imediato para a ideia de um espaço
geográfico socialmente apropriado, regulado e construído) veio provocar uma nova inflexão no percurso da
Geografia. O radicalismo inicial, de raiz marxista e politicamente empenhado, traz a Geografia para o campo
sociológico, centrando a explicação do Território como
produto/construção social, lugar de confronto, de tensões, de conflitos de uso e de apropriação e transformação.”
(Domingues, 2001:57)

Outra abordagem à paisagem está ligada às escolas humanistas
e culturalistas que observam a realidade de forma mais individualizada, dentro de um contexto cultural. Estas escolas afirmam que
o conceito de paisagem é um produto não apenas cultural, mas
também de uma experiência individual; provém dos sentidos, da
maneira como se sente e nos ligamos ao espaço que nos rodeia. A
paisagem é uma realidade pessoal que cada um constrói, é subjetiva. Nesta abordagem, dois nomes de referência, como Cosgrove e
Yi-Fu-Tuan, construíram uma posição em relação à paisagem que
a torna uma experiência particular, baseada na realidade vivida de
um espaço.
“Este tipo de abordagem encontra-se basicamente
entre os autores das correntes ditas da Geografia das
Representações, ou mais no cerne da Geografia Humanista, correntes que aproximam a geografia das tendências fenomenológicas e existencialistas também em
expansão noutras ciências sociais. Assim, por exemplo,
COSGROVE (1984:13), diz que a paisagem é «o mundo exterior mediatizado pela experiência subjectiva dos
homens, portanto um modo de vero mundo», enquanto
para TUAN (1979:89) trata-se de «uma imagem integrada, construída pela mente e pelos sentidos»”
(Barata Salgueiro, 2001:45)

A nossa posição é próxima desta última perspetiva; no entanto,
não negamos a importância da construção social e coletiva da paisagem. Porém, o significado do que vemos é marcadamente construído pelas experiências que se vivem num espaço e, consequentemente, influencia a imagem sobre o mesmo e de como o interpretamos.
Neste projeto a segunda abordagem está mais ligada ao universo
infantil; as crianças vivem a paisagem experienciando-a. Estabelecemos conexões com o espaço; a paisagem não está somente ligada ao sentido da visão; construímos uma imagem da realidade com
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que somos confrontados também por sons, cheiros, luz e experiências que vivemos nesse espaço.
“As múltiplas pesquisas sobre a paisagem têm feito
ressaltar a importância de novas dimensões, que vão
para lá da simples apreensão visual ou da resultante
das relações entre o Homem e o Meio. Por um lado, têm
valorizado a importância de outros sentidos na apreensão das paisagens (o olfato, o ouvido, o tacto) e, por outro lado, como o notaram Phillipe e Geneviève Pinchemel, têm sido reveladas nas «novas paisagens» outras
dimensões valorativas, para além da «paisagem como
quadro da vida»: paisagem-património, paisagem-valor de identidade, paisagem recurso (Pinchemel e Pinchemel, 1992: 377)”
(Gaspar, 2001:85)

A observação de uma paisagem é, desta forma, uma ferramenta
poderosa para a educação e desenvolvimento do pensamento crítico.
“Exercise of observation is, then, one condition of
transformation of impulse into a purpose. As in the sign
by a railway crossing, we have to stop, look, listen. But
observation alone is not enough. We have to understand
the significance of what we see, hear, and touch. This
significance consists of the consequences that will result
when what is seen is acted upon”

(Dewey, 1938/1997:68)

Pensamento crítico
Em 1938, J. Dewey escreveu sobre pensamento reflexivo e experiências significativas para construir um novo paradigma na educação. Provou-se que os alunos que tenham a possibilidade de viver
e lidar com práticas de aprendizagem significativas, associadas a
problemas reais, ajuda-as a tornarem-se intervenientes e críticas
face à realidade.
“This view would be more credible if any systematic
effort, beginning with early education and carried on
through the continuous study and learning of the young,
had ever been undertaken with a view to making the
method of intelligence, exemplified in science, supreme
in education. There is nothing in the inherent nature of
habit that prevents intelligent method from becoming
itself habitual; and there is nothing in the nature of
emotion to prevent the development of intense emotional allegiance to the method.”
(Dewey, 1938/1997:83)
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Duas abordagens principais para o chamado pensamento crítico;
por um lado, existe uma abordagem mais ligada ao raciocínio lógico; por outro lado, investigadores mais ligados à psicologia cognitiva. Esta última perspetiva, relacionada com a abordagem construtivista e socio-construtivista da educação, defende que as atividades
de aprendizagem emerjam da interação entre ambiente, recursos
didáticos e as pessoas que envolvem a criança (professores e outros
pares) quando estão a procurar construir a sua visão da realidade
baseada no conhecimento que vão adquirindo. Essas relações são
destacadas como uma das chaves da educação atual. Dewey refere o
seguinte: “apesar de todo o pensamento resultar em conhecimento,
em última análise, o valor do conhecimento está subordinado ao
uso do pensamento” (Dewey, 2007, 139).
As contribuições da psicologia do desenvolvimento, de autores
como Piaget, Vygotsky ou Bruner são importantes bases para abordagens educacionais; todavia, gostaríamos de introduzir, como ferramenta didática para o desenvolvimento do pensamento crítico, as
narrativas, como propõe Kieran Egan. Em contextos educacionais,
Egan (1992) afirma que selecionar narrativas de acordo com os estádios de desenvolvimento educacional das crianças é uma maneira
eficaz não apenas de desenvolver o pensamento crítico, mas também de introduzir conceitos complexos.
Já conduzimos experiências, em jardins de infância, orientadas
para o desenvolvimento do pensamento crítico, a partir da observação da paisagem. A observação do espaço, a compreensão, análise e
postura crítica deve ser estimulada desde tenra idade – é tão essencial para o desenvolvimento das crianças, como a matemática ou a
língua materna.
Aplicámos um projeto de observação da paisagem para introduzir conceitos espaciais e desenvolver o pensamento crítico em crianças do pré-escolar. A observação cuidadosa do espaço fornece-nos
informações sobre a realidade, mas também indica caminhos de intervenção e pistas para mitigar, corrigir e melhorar a paisagem. Yi-Fu Tuan, em “Topofilia” (1974:160), escreve: “A Geografia Humanista busca uma compreensão do mundo humano através do estudo
das relações das pessoas com a natureza, seu comportamento geográfico, bem como seus sentimentos e ideias sobre espaço e lugar.”

Banda Desenhada - uma ferramenta didática
A Banda Desenhada (a 9ª Arte) é uma forma de narrativas, que
combina desenho com um texto mínimo. Todos gostamos de histórias, talvez por isso que gostamos de ler romances, ir ao cinema, assistir a novelas/séries ou ouvir alguém contando um acontecimento
interessante.
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“Todo o texto narrativo, independentemente do(s)
Sistema(s) semiótico(s) que possibilita(m) a sua estruturação, se especifica por nele existir uma instância
enunciadora que relata eventos reais ou fictícios que se
sucedem no tempo – ao representar eventos, que constituem passagem de um estado a outro estado, o texto
narrativo representa também necessariamente estados
- originados ou sofridos por agentes antropomórficos
ou não, individuais ou coletivos, e situados no espaço do
mundo empírico ou de um mundo possível.
(Aguiar e Silva, 1988: 597,598)

Esta forma de arte pode ser definida de acordo com várias visões
que refletem uma posição teórica em relação à Banda Desenhada:
neste contexto, escolhemos a definição proposta por Reis e Lopes:
“A banda desenhada constitui uma modalidade narrativa de extensão variável, cujo fundamental suporte
expressivo é a imagem gráfica, acompanhada ou não
por um texto verbal e elaborada de acordo com específicos procedimentos técnicos, destinados a incutir no
conjunto de signos icónicos que integram o relato a sua
narratividade própria”
(Reis e Lopes 1994:45)

Se excluirmos a expressão ‘Banda Desenhada’, pode pensar-se
que estamos a falar de cinema! Talvez essa seja a razão pela qual
tantos “quadrinhos” têm fácil transposição para cinema. Eles cruzam imagem com um texto curto, atraente para o imaginário infantil. Certamente, os desenhos de narrativa são uma das formas mais
antigas que a humanidade tem usado para transmitir situações relativas a modos de vida e ao o quotidiano. A Banda Desenhada é
provavelmente a mais antiga manifestação de história e cultura de
que temos registo, ou não fossem as gravuras e pinturas rupestres o
registo de modos de vida que ficaram expressas pela imagem, ainda
que sem texto.
Assim, parece lógico que nas escolas se utilize a Banda Desenhada como motivação, para transmitir conhecimentos, mensagens e
desenvolver capacidades tão importantes, como contar histórias,
escrever, selecionar informações, sintetizá-las, desenhar e familiarizar-se com outras realidades de forma agradável. Mas a história
da Banda Desenhada, no passado recente, esteve quase sempre
relacionada com recreação e literatura de fraca qualidade, estando ao serviço de interesses económicos e publicitários. Tendo isso
em mente, seria estranho que na escola se utilizasse um recurso de
“baixa qualidade”.
112
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

“Essa inegável popularidade dos quadradinhos, no
entanto, talvez tenha sido também responsável por
uma espécie de “desconfiança” quanto aos efeitos que
elas poderiam provocar em seus leitores […] os adultos
tinham dificuldade para acreditar que, por possuírem
objetivos essencialmente comerciais, os quadradinhos
pudessem também contribuir para o aprimoramento
cultural e moral de seus jovens leitores.”
(Vergueiro, Waldomiro, 2004:8)

A visão de que a Banda Desenhada é uma arte menor está profundamente errada. A utilização de romances, contos ou textos, é
normal e recorrente no ensino, mas pode não ser tão eficaz como
a Banda Desenhada; a questão de usá-la como recurso depende da
qualidade e adequação da escolha ao objetivo didático que se pretende. Cabe ao professor ter a noção do que é bom para os seus alunos e estar preparados para fazer uma opção de qualidade sobre os
livros a ser utilizados em contexto da sala de aula. O poder da Banda
Desenhada, como recurso didático, é bem conhecido e é usado há
décadas. Permite motivação e proporciona às turmas um ambiente
de espontaneidade e relaxamento, o que
predispõe as crianças a aprender, desde que tenham tarefas que
as orientem na busca de conhecimento, de acordo com os objetivos
propostos e definidos.
Acreditando que esta ferramenta é capaz de mobilizar os alunos
do 1º Ciclo e levá-los a olhar a paisagem de maneira crítica e interventiva, pretendemos colocar em prática este projeto, onde o trabalho final das crianças será criar pequenas Bandas Desenhadas a
partir da observação e comparação das paisagens, locais com Banda
Desenhada das histórias e aventuras que leram e viram.
O Projeto
Convidámos turmas do 1º Ciclo (3º e 4º anos) para participar nas
atividades de leitura de livros do Tintin. A atividade é relacionada
com o Estudo do Meio figurando no currículo e Aprendizagens Essenciais. Pretende-se apresentar às crianças atividades lúdicas, que
através da paisagem, apresentada na Banda Desenhada e a comparação da realidade regional possam realizar uma análise crítica
que observam. As atividades são pensadas em forma de jogos, entre
grupos da turma sobre a Banda Desenhada em causa, jogos de correspondência entre objetos/componentes da paisagem e o enquadramento na Banda Desenhada e/ou o meio local onde se recontará
parte da narrativa.
Pretendemos criar um ambiente lúdico, longe da sala de aula tradicional. Para atingir esse objetivo, recorreremos a aplicações como
Mentimer, Wheeldecide e Stopwatch como forma de criar um ambiente onde as crianças se sintam integradas e sem receio de expe113
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rimentar e procurar o que pretendem. Para os projetos, usaremos
tablets e aplicações como por exemplo: ArtRager, Anime Maker,
Filmora Go ou FlipaClip. Estes auxiliares pretendem dar aos alunos
a possibilidade de escolher livremente, a forma como vão elaborar
o seu produto final. Os lápis de cor e uma folha em branco são, no
geral, também um forte apelo à criatividade.
Comentando as paisagens dos livros de Tintin e comparando-as
com fotografias da realidade local as crianças vão estabelecendo
paralelos. Estaremos focados nas formas de relevo, na organização
dos lugares e cidades, e salientaremos as diferenças entre o desenhado e as paisagens locais.
A última tarefa a realizar será o desenho/animação de uma ou
duas pranchas do livro, recontando uma parte das aventuras de Tintin, como se tivesse ocorrido na paisagem local. A ideia é valorizar o
local e facilitar a integração das crianças no enredo e na narrativa.
Para a avaliação e recolha de dados neste projeto será fornecida a
grelha de observação de Lovaina aos docentes envolvidos. Estes dados qualitativos serão, posteriormente, complementados, com a ficha
de avaliação que o docente realizará, dentro da sua programação.
Acreditamos que a observação da paisagem é um dos exercícios
mais importantes a trabalhar com crianças, a fim de lhes permitir que entrem em contacto e gostem de Geografia e do Estudo do
Meio. Observando o ambiente natural e humano, as crianças começarão, de forma espontânea, a questionar a sua própria realidade de
maneira crítica e positiva, buscando autonomamente do seu próprio conhecimento, bem como a interpretação dos locais onde se inserem. Este tipo de atitude é um dos primeiros passos da educação
- formar cidadãos participativos, capazes de induzir mudanças na
comunidade em que estão inseridos. Este projeto está em desenvolvimento e os resultados finais serão analisados após o primeiro
período letivo.
A paisagem é uma forma eficaz de desenvolver aspetos estéticos
e de harmonia face à realidade espacial. Este facto induz a um crescimento cognitivo, mas também social, proporcionando um desenvolvimento holístico das crianças, ou seja, educa-las para o mundo
do qual serão agentes ativos.
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Resumo
O trabalho que apresentamos foi realizado no âmbito do estágio da
Prática de Ensino Supervisionada (PES) do Mestrado em Ensino
do 1.º Ciclo do Ensino e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º
(CEB), ministrado na Escola Superior de Educação, do Instituto
Politécnico de Bragança. Realizou-se numa turma de 1.º CEB, que
era constituída por vinte e três alunos. Para este efeito, definimos
a seguinte questão problema: “como podemos integrar as questões ambientais no processo de ensino-aprendizagem, com vista à
consciencialização ambiental dos alunos?”, com o objetivo de lhe
dar resposta. Nesta linha formulamos, entre outros, os seguintes
objetivos: (i) desenvolver experiências de ensino-aprendizagem
(EEA) que envolvam questões ambientais; e (ii) consciencializar
os alunos para diversas questões ambientais e promover o sentido crítico sobre a temática. O estudo alicerça-se numa metodologia de natureza qualitativa, interpretativa e descritiva. Realizamos várias (o quê?) de EEA, posteriormente, para conhecermos a
opinião dos alunos sobre as questões ambientais, realizamos um
Focus Group. Com base nas respostas constatamos que os alunos
formulação diversas conceções sobre ambiente e qual o papel que
desempenham e a relação que estabelecem com ele. Considerámos
que as aprendizagens e as vivências que os alunos já possuíam são
importantes para o desenvolvimento do pensamento crítico, mas
também é necessário continuar a trabalhar as questões ambientais no contexto educativo.
Palavras-chave: educação ambiental, questões ambientais, experiência de ensino-aprendizagem.

Abstract
The work we presented was carried out within the scope of the
Supervised Teaching Practice (PES) internship of the master’s in
teaching of the 1st Cycle of Teaching and Mathematics and Natural Sciences in the 2nd (CEB), taught at Es-cola Higher Education,
from the Polytechnic Institute of Bragança. It was held in a class
of 1st CEB, which consisted of twenty-three students. We defined
the following problem question: “how can we integrate environmental issues in the teaching-learning process, with a view to
raising environmental awareness among students?”. In order to
provide an answer, and for this text, we formulate, among others,
the following objectives: (i) to develop teaching-learning experiences (EEA) involving environmental issues; and (ii) raise students’
awareness of various environmental issues and promote critical
thinking about this theme. The study is based on a qualitative, interpretive and descriptive methodology. We conducted several of
EEA, later, to know the opinion of students about environmental
issues, we conducted a Focus Group. Based on the answers, we are
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left with the notion that students have different ideas about the environment and what role they play in it and the relationship they
establish with nature. We considered that the learning and experiences that students already brought are important for the development of critical thinking, but that it is necessary to continue to
work on environmental issues in the educational context.
Keywords: environmental education, environmental issues, teaching-learning experience.

Contextualização
O tema deste estudo justifica-se pela sua atualidade e pertinência
didático-pedagógica. Por um lado, nunca as questões ambientais
(QA) foram encaradas com tanta urgência no que respeita à aquisição de competências e comportamentos que colaborem na preservação e interação de forma saudável com os ecossistemas. Por
outro, a educação demonstra ser uma ferramenta determinante na
génese de uma consciência universal para as questões referidas anteriormente. A realização de experiências de ensino-aprendizagem
neste domínio implica um processo contínuo de melhoria das práticas didático-pedagógicas.
Nesse sentido, a nossa ação educativa pretendia consciencializar os alunos para um pensamento mais crítico sobre as QA, com
objetivo principal de formar indivíduos capazes de tomar decisões
informadas e responsáveis, com atitudes em consciência e de reconhecimento sobre a importância do papel de cada um no ambiente
e na sociedade.
As QA são particularmente interessantes enquanto mecanismo
eficaz para a intervenção didático-pedagógica, na medida em que
estimulam o aluno para pensar em assuntos com os quais se deparam na sua vida diária. É importante começar a abordar estes
assuntos desde a mais tenra idade, a escola tem um papel central
neste processo que, segundo Martins (2002), tem como objetivo
“preparar melhor os alunos para a compreensão do mundo e das
inter-relações do conhecimento científico-tecnológico na sociedade” (p. 2). O nosso desígnio foi estimular nos alunos uma relação
positiva com o mundo em que vivem, com o objetivo de poderem
contribuir para a melhoria da qualidade de vida e fosse significante
no que respeita à adoção de atitudes de conservação do ambiente.

Fundamentação
Na atualidade, a sociedade está em constante transformação e requer, cada vez mais, que os cidadãos sejam ativos e participativos.
Deste modo, é solicitado que estes sejam preparados para poderem
ter um papel ativo para dar resposta positiva às exigências que o
ambiente requer.
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Na escola, as QA devem ser abordadas de diversas formas, nomeadamente a interdisciplinar e, para o efeito, o professor é a peça
fundamental neste processo, dependendo da recetividade da turma onde desenvolve o seu trabalho. De um modo geral, as QA podem ser utilizadas como: (i) sensibilização e consciencialização; (ii)
apresentação de conhecimentos e conteúdos de diferentes áreas do
currículo; (iii) resumos de conteúdos lecionados anteriormente;
(iv) prática e teoria; (v) meio de informação escolar. A motivação,
a curiosidade e o interesse são sempre a primeira fase de qualquer
conteúdo a ser trabalhado.
A educação ambiental (EA) começa nas escolas desde os primeiros anos de escolaridade e, por isso, é de grande relevância que
haja partilha de conhecimento desde a mais tenra idade para que
possam construir uma consciência para as questões ambientais da
atualidade. É significativo perceber a forma como os alunos aprendem e, como tal, o professor tem um papel fulcral no processo de
ensino-aprendizagem. Todavia, há a esperança de que a escola e o
grupo educativo tenham estratégias e formas para que a aprendizagem que alcance todos os alunos, nas diferentes áreas do currículo.
O professor tem de criar um ambiente propício para que os alunos
possam fazer aprendizagens e assim despertar curiosidade e interesse para diversos assuntos.
Neste trabalho de investigação, consideramos que as QA devem
ser um ponto de partida da prática dos professores em todas as
áreas do currículo, para podermos desenvolver o pensamento crítico (PC) dos alunos, entre outras capacidades. Paul (1993), citado por Tenreiro-Vieira & Vieira (2000) “entende o PC como uma
forma única de pensamento intencional, no qual o pensador, sistemática e habitualmente impõe critérios e normas intelectuais (tais
como: clareza, precisão e relevância ao pensamento” (p. 26). Segundo Valente (2017) a “sociedade adquire a educação necessária
para cuidar da natureza, e, futuramente, melhorar a qualidade de
vida. Sintetizando, o verdadeiro propósito da EA é apresentar aos
membros da sociedade o conhecimento e a sensibilidade para os
problemas ambientais” (p. 14). Neste sentido, a escola tem o papel
e função de proporcionar situações em que o aluno possa iniciar,
desde muito cedo, o seu cotidiano com atitudes preventivas em relação ao ambiente, trabalho que necessita de interdisciplinaridade
e um trabalho contínuo, entre todos os envolvidos no processo de
aprendizagem.
É de salientar que o direito a uma educação de qualidade é uma
forma de pensarmos o futuro, formando alunos informados e capazes de tomar decisões não agressivas para o planeta. É fundamental
proteger as gerações futuras e o ambiente e , para isso, as mesmas
devem ter uma atitude democrática e de cidadania no meio em que
está inserida. Assim, tal como mencionam Silva e Carvalho (2013),
podemos inferir que:
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o futuro do planeta, em termos sociais e ambientais,
depende da formação de cidadãs/ãos com competências e valores não apenas para compreender o mundo
que os rodeia, mas também para procurar soluções que
contribuam para nos colocar na rota de um desenvolvimento sustentável e inclusive (p. 3).
As QA são uma preocupação na sociedade e, é de extrema importância ser abordada nas escolas, de maneira a obter um maior impacto na sociedade. Desta forma, é essencial transmitir aos alunos
que devemos preservar e conservar tudo o que existe à nossa volta,
em particular a forma como usamos os bens da natureza e também
como os tratamos. Aqueles em idade mais jovem são, naturalmente,
curiosos, interessados e com sentimento de explorar o mundo que
os rodeia. Nesse sentido a escola é um espaço de aprendizagem e
de motivação para os alunos e deve proporcionar-se um ambiente
tranquilo e atividades para os alunos poderem efetuar aprendizagens.
Como salienta Ferreira (2013) “se a abordagem às questões ambientais for realizada desde tenra idade, acaba por se criar uma
maior responsabilização em relação à proteção do ambiente, que se
poderá aprofundar nos anos seguintes” (pp. 12-13). Com o intuito
de estabelecer uma ligação/relação entre criança/adulto e ambiente, esta formação é cada vez mais urgente, pois estamos perante o
agravamento do ambiente em que o homem é o perigo principal
para o desequilíbrio que se enfrenta. Se os alunos abordarem esta
temática, podem ser transmissores em diversos contextos, nomeadamente em casa e constituir uma chave principal ou central no
ambiente familiar e na sociedade.
Assim, é de extrema relevância os professores estarem informados e com abertura para promover o desenvolvimento de competências relativas a esta área curricular, para que possa ser abordada
em todas as áreas do currículo, quer nas áreas disciplinares, quer
nas não disciplinares. Realçamos, assim, o facto da importância
da transversalidade e da articulação interdisciplinar. Para Ferreira
(2013):
tendo em conta a monodocência característica do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, nas áreas curriculares disciplinares, devia ser mais fácil abordá-las de forma transversal, já que o professor é responsável pela lecionação
de todas elas. Está ao alcance do mesmo por fim a alguns dos problemas acima elencados (p. 19).
Pelo referido, partilhamos a opinião de que é fundamental uma
aposta no ensino desde muito cedo para que as crianças criem hábitos positivos sobre o ambiente.
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É notória a evolução tecnológica em benefício do bem-estar da
sociedade e, desta forma, o avanço tem vindo a ser visível ao longo
dos anos, mas tem por consequência um grande desgaste do ambiente.
Compete, portanto, no ambiente educativo, ao professor o desafio de saber “filtrar” para os seus alunos aquilo que aparentemente
se apresenta como igual e que, em bom rigor, é distinguível entre o
que é conhecimento cientificamente comprovado e o que é informação manipulada.

Metodologia
O estudo assenta, como referido anteriormente, numa metodologia
de natureza qualitativa. Definimos a seguinte questão problema:
“como podemos integrar as questões ambientais no processo de ensino-aprendizagem, com vista à consciencialização ambiental dos
alunos?”, com o intuito de lhe dar resposta formulamos os seguintes
objetivos: (i) desenvolver EEA que envolvam questões ambientais;
e (ii) consciencializar os alunos para diversas questões ambientais e
promover o sentido crítico acerca desta temática. As técnicas e instrumentos de recolha de dados permitem ao investigador preparar
o que pretende, recolher opiniões e ter um seguimento de questões
às quais pretende dar resposta. Para este projeto de investigação
recorremos às técnicas de inquérito (Focus Group) e observação,
como instrumentos usamos o diário de bordo e o questionário.
Tendo em conta as técnicas e os instrumentos de recolha de dados que utilizamos na investigação, todas as questões foram de cariz
aberto e os dados qualitativos, sendo sujeitos a análise de conteúdo.
A análise incidiu nas questões abertas presentes quer no questionário quer na entrevista e por fim cruzamos os dados com as observações e as notas de campo registadas ao longo do estudo.
Por fim, a interpretação e a reflexão dos dados obtidos com notas
de campo, que foram recolhidas durante as práticas facilitou a complementação e triangulação dos dados recolhidos no focus group.

Opinião dos alunos sobre as Questões Ambientais
Como referimos, para conhecer a opinião dos alunos acerca das QA,
realizamos um Focus Group, que organizamos em cinco grupos de
quatro alunos e um grupo de três, num total de vinte e três alunos
entrevistados. Optamos por esta estratégia para que os alunos se
sentissem tranquilos para expressar as suas opiniões livremente.
Mesquita (2011) refere que as crianças abordam “estes conteúdos
tão criativos, quanto eficazmente, adaptando-os à sua realidade,
para que cada criança adote uma atitude diferente perante o ambiente no seu autoconhecimento e no reconhecimento dos elementos que a rodeiam” (p. 11).
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Os alunos são muito observadores e com ideias importantes em
relação ao ambiente e é notório a preocupação que sentem para se
envolver na sua conservação e preservação. No Focus Group foram
extraídos vários aspetos e ideias que seguidamente apresentamos.
Quando questionados sobre o que é o ambiente, os alunos apresentaram respostas como as que se evidenciam no quadro 1.
Questão

Respostas

N.º de respostas

O que é para ti o ambiente?

Seres Vivos

3

Natureza

2

Resíduos

1

O meio que nos rodeia

1

Quadro 1
Resposta dos alunos à questão “O
que é para ti o ambiente?”

Da leitura do quadro verificamos que 3 alunos associam o ambiente aos seres vivos, como era evidente na resposta do Pedro “São
as árvores... a natureza... os animais... o jardim”; fazem referência à
natureza, tal como referiu o João “O ambiente é a natureza”, outras
respostas fazem referência aos resíduos “É não deixar ir o lixo para
a água” (Tomás) e ao meio que nos rodeia “É a escola e os amigos”
(Raquel).
Em relação às ideias que os alunos têm sobre o ambiente, entendemos que muitas se prendem com os conhecimentos e as vivências
que tiveram sobre o assunto.
Relativamente à questão “Consideras que as pessoas “tratam/
cuidam” bem o ambiente? Justifica.” Apresentamos as respostas no
quadro que se segue (quadro 2):
Questão

Respostas

N.º de respostas

Consideras que as pessoas
“tratam/cuidam” bem o ambiente? Justifica.

Gestão dos resíduos

4

Utilização dos recursos

4

Cuidar do meio e dos
outros

5

Quadro 2
Respostas dos alunos à questão: “Consideras que as pessoas
“tratam/cuidam” bem o ambiente?
Justifica.”

Relativamente à questão anteriormente enunciada vários alunos
apontaram a importância de “cuidar” e respeitar o ambiente, como
exemplificam as seguintes respostas:
temos de respeitar a natureza (Liliana)
nós cuidamos bem do ambiente (Rui)
Várias respostas evidenciam uma das preocupações com a gestão
dos resíduos e a utilização dos recursos naturais, como é evidente
nos seguintes episódios:
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não atirarem lixo para o chão...Não deitar lixo para
o rio (Luís)
fechar a água lavar os dentes para poupar porque há
meninos que não tem água (Liliana)
colocar o lixo no ecoponto correto (Samuel)

Quadro 3
Resposta dos alunos à questão:
“Consideras que as temáticas
ambientais que trabalhamos na
sala de aula são importantes?
Justifica.”

Quando questionados sobre as temáticas ambientais trabalhadas
na sala de aula, os alunos apresentaram as respostas que organizamos no quadro 3:
Questão

Respostas

Consideras que as temáticas
ambientais que trabalhamos na Alerta para os diversos
cuidados a ter com o ambiente.
sala de aula são importantes?
Justifica.
Aquisição de conhecimentos.

N.º de respostas

3

3

Da leitura do quadro verificamos que 6 alunos consideraram a
temática importante para ficarem esclarecidos sobre a forma como
podem tratar o ambiente e como os alertou para os problemas ambientais, tal como se verifica nas seguintes respostas:
foram importantes porque nos alertou para vários
problemas ambientais (Liliana)
sim. Temos que saber as regras para tratar do nosso
planeta (Ricardo)
sim. É importante as pessoas saberem que a natureza está afetada por causa da espécie humana (Rita)
Três alunos fazem referência às experiências que realizaram e à
importância de adquirir novos conhecimentos, por exemplo o Samuel refere “Sim. Fizemos experiências e foi tudo para aprender
coisas novas”, a Emília e o Gonçalo acrescentam, respetivamente,
“Sim. Porque são sobre o ambiente e havia coisas que não sabíamos”; “Sim. Para estarmos informados de como proteger o ambiente”.
Em relação à “importância das temáticas ambientais trabalhadas
na sala de aula”, os alunos sentiram que foi realmente importante
para ficarem informados e poderem também surgir-lhe ideias novas
para a proteção do ambiente para isso é fundamental que conheçam
as regras para a sua preservação. Têm a noção que esta temática é
importante e que adquiriram conhecimentos novos, o que nos leva
a inferir que é um tema motivador.
No que respeita à questão “Dá exemplos de outras questões ambientais que, na tua opinião, também sejam muito importantes,
atualmente.”. Organizamos as respostas no quadro 4:
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Questão

Respostas

N.º de respostas

Dá exemplos de outras questões
ambientais que, na tua opinião,
também sejam muito importantes, atualmente.

Proteção dos animais

6

Preservação da natureza

4

Evitar a poluição

3

Cuidar dos outros

3

Quadro 4
Resposta dos alunos à questão
“Dá exemplos de outras questões
ambientais que, na tua opinião,
também sejam muito importantes,
atualmente”.

Da leitura do quadro podemos constatar que 6 alunos consideraram que as QA importantes na atualidade são os animais, como
podemos observar nas seguintes respostas:
quando virmos um animal mesmo que estejamos com
medo não o devemos matar (Raquel)
não podemos matar as presas dos animais quando
estão a caçar (Joana)
há animais que estão em perigo de extinção (Rita)
Outras respostas valorizam mais a preservação da natureza de
uma forma global, como é o caso do João que afirma “as pedras
caem... os animais morrem...as chuvas...havia muitos indivíduos a
poluírem”, o Tomás e a Tânia alertam para o perigo dos incêndios,
respetivamente “não podem fazer incêndios na natureza porque os
animais têm que fugir para outro habitat”. Alguns alunos, como a
Sara e a Emília, alertam para a poluição “Não atirar o lixo para as
árvores”, “Não sujar os rios.” (Emília). Três alunos referem que as
QA devem estar associadas ao cuidado dos outros, como evidenciam nos seguintes excertos:
dar água aos meninos que não tem (Ricardo),
dar bens a pessoas mais necessitadas (Samuel)
Verificamos, no decorrer das práticas, que os alunos mostraram
uma grande sensibilidade para a proteção do ambiente. As QA mais
importantes relacionam-se com a preservação da natureza e com
a relação de equilíbrio que devemos estabelecer com o ambiente,
sendo comprovado com os registos dos alunos “Não podem fazer incêndios na natureza porque o ar fica poluído e podemos morrer com
as chamas” (Rui, nota de campo n.º 4 do dia 05/12/2018), sendo a
sua principal preocupação que o ar esteja limpo.
Quando questionados sobre “Quais as consequências de não termos comportamentos “amigos do ambiente”, os alunos referiram
consequências para os seres vivos e aumento dos níveis de poluição.
Elencamos alguns exemplos das suas ideias nas respostas que se
seguem:
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não damos água aos animais... As plantas morrem e
nós não respiramos (Emília)
folhas morrem... Os animais morrem e nós ficamos
tristes... Nós não respiramos (Tânia)
quando cortamos muitas árvores os animais já não
têm sítio para se abrigarem (Maria)
Em relação aos maus comportamentos com o ambiente os alunos
estão conscientes das atitudes que devem ter para a sua proteção,
como podemos verificar em vários registos: “Devemos reutilizar os
materiais em vez de atirar com os materiais que não servem, e utilizar esse material para fazer casas para os animais” (Rita, nota de
campo n.º 5, 03/12/2018); “As árvores mantem-nos vivos, devemos
cuidar delas” (Pedro, nota de campo n.º 6, 03/04/2018); “Devemos cuidar devidamente dos animais” (Liliana, nota de campo n.º
7, 03/012/2018).
Relativamente à questão “Indica medidas que podemos adotar
para ser mais “amigos do ambiente”, as respostas dos alunos vão ao
encontro das ideias que já anteriormente tinham mencionado. As
respostas que se seguem exemplificam as ideias dos alunos:
não deitar fogo às coisas (Maria)
não deitar lixo para o chão (Luís)
roupa a quem precisa (Inês)
Das respostas apresentadas ficou evidente que os alunos apontam medidas a adotar que, na sua opinião, são importantes para
melhorar o ambiente e, mais uma vez, é muito saliente a atitude de
“cuidar”. Com base nas respostas do Focus Group que analisámos,
ficamos com a convicção que os alunos apresentam diversas ideias
sobre o ambiente e qual o papel que ocupam no mesmo e a relação
que com ele estabelecem.

Considerações Finais
Através da observação e dos dados recolhidos ao longo da investigação e da reflexão sobre a prática constatamos que os alunos demonstram capacidades de pensamento crítico, centrado e fundamentado em argumentos baseados nas aprendizagens realizadas.
Verificamos, também, que os alunos sentem muita necessidade de
expressar as suas opiniões e os seus sentimentos acerca das QA. Nas
aulas de discussão os alunos participavam ativamente, expondo e
defendendo as suas ideias, estabelecendo-se interações positivas
entre todos os elementos presentes na sala.
Por fim, concluímos que este estudo foi um contributo para a
construção de uma sociedade mais sensível e atuante no âmbito da
preservação dos recursos e do ambiente. O processo de valorização
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das QA no contexto escolar sugere ser eficaz para que as novas gerações possam ganhar uma maior consciência acerca desta temática
e, principalmente, perceberem e adotarem comportamentos cívicos
que visem a preservação do meio e deste bem comum que é o planeta que habitamos.
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Resumo
O presente trabalho pretende evidenciar as ideias reveladas por
um conjunto de 51 alunos, com 9 anos de idade, residentes na região de Pombal (concelho localizado no litoral centro de Portugal),
relativamente a dunas – como se originam, onde se podem encontrar, sua importância, principais agressões, como se podem conservar e respetiva diversidade biológica.
Metodologicamente o trabalho recorreu à análise ao conteúdo das
respostas dos alunos a uma entrevista estruturada, realizada em
sala de aula, com recurso à plataforma “Google forms”.
As ideias expressas constituem-se importante ponto de partida
para a conceção e implementação de iniciativas e projetos de educação ambiental subordinados às questões do litoral, permitindo
uma melhor adequação das estratégias pedagógicas e materiais a
adotar face aos respetivos destinatários.
Palavras-chave: Dunas. Educação Ambiental. Ideias das crianças

Abstract
This work intends to highlight the ideas revealed by a group of 51
students, aged 9, living in the region of Pombal (municipality located on the central coast of Portugal), regarding dunes - as they
originate, where they can be found , its importance, main aggressions, how they can be conserved and their biological diversity.
Methodologically, the work resorted to the analysis of the content
of the students’ responses to a structured interview, carried out in
the classroom, using the “Google forms” platform.
The expressed ideas of students are an important starting for the
conception and implementation of environmental education initiatives and projects related to coastal issues, allowing for a better
adaptation of the pedagogical and material strategies to be adopted in relation to this students.
Keywords: Dunes. Environmental education. Children’s ideas.

Caracterização das escolas e dos alunos
O presente estudo foi realizado com o envolvimento de 51 alunos,
do 4.º ano de escolaridade - com idades compreendidas entre os 9
e os 10 anos – frequentando 5 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
(Travasso, Gualdim Pais, Vermoil, Santiago de Litém e São Simão
de Litém), pertencentes ao Agrupamento de Escolas Gualdim Pais,
localizadas no concelho de Pombal (Portugal). O concelho de Pombal confina a oeste com o litoral, sendo a Praia do Osso da Baleia
a sua única praia. Esta praia apresenta características muito próprias, diferindo das demais praias regionais por não apresentar
infraestruturas pesadas e de carácter definitivo, sendo construídas
em materiais amovíveis e maioritariamente biodegradáveis, além
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de expor, na época balnear, trabalhos de educação e sensibilização
ambientais realizados por crianças do concelho, no âmbito do programa Eco-Escolas.

O Litoral regional
Considerou-se, para o presente trabalho, que o litoral regional se
estende a partir da margem esquerda do rio Mondego, a Sul da Figueira da Foz, até à Praia da Água de Madeiros, limite concelhio
do município da Marinha Grande. Para além dos já referidos municípios da Figueira da Foz e Marinha Grande, a área considerada
engloba ainda o litoral dos municípios de Pombal e Leiria. O litoral
em questão é, essencialmente constituído por praias arenosas, que
se estendem desde o sul da Figueira da Foz até São Pedro de Moel,
onde passam a existir arribas que se mantêm até final do troço considerado. Entre a Figueira da Foz e São Pedro de Moel, o litoral arenoso é interrompido “em Pedrógão, por um pequeno afloramento
calcário, e a cerca de 2 km a Norte de S. Pedro de Moel (Pedras
Negras), por uma unidade margo-calcária de Dagorda.” (André &
Cordeiro, 1999, pg. 12). Na Praia da Vieira o litoral arenoso é intersetado pelo rio Lis, que ali desagua no Atlântico, enquanto mais a
sul, na Praia Velha, desagua o Ribeiro de Moel.
Às praias arenosas seguem-se campos dunares com origem eólica, cujas dunas dependem de fatores como
“o vento, pela sua velocidade e pelo regime e direcção
dominante (mais favorável quando sopra do lado do
mar); o clima, pela produção de sedimentos transportáveis pelo vento e pela vegetação que suporta; o afluxo
de sedimentos arenosos às praias, pela possibilidade de
formar praias largas (…) e a topografia, por facilitar
ou dificultar a progressão das areias para o interior.”
(Almeida, 2009, pg.38)
As dunas podem, segundo Oliveira et al. (2020, pg. 16), ser entendidas como “geoformas litorais de extrema beleza e ecossistemas
particularmente sensíveis, (…) reservas sedimentares e barreiras
adaptativas ao espraiamento e galgamento marinho…”, podendo
apresentar-se em distintos estados de conservação, muito em função da ocupação humana do litoral e impacto sobre o mesmo das
suas atividades. Não obstante, no litoral regional é facilmente observável a sucessão entre dunas embrionárias, dunas primárias,
espaço interdunar, dunas secundárias e dunas mais consolidadas,
bem como o respetivo coberto vegetal.
O coberto vegetal nas dunas, essencial à sua estabilidade, é profundamente condicionado, entre outros, por fatores como a grande
mobilidade das areias, a elevada salinidade, a intensidade do ven-
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to, a reduzida capacidade de retenção de água pelos solos arenosos,
o teor de matéria orgânica existente e a insolação (Moreira, 2019,
Oliveira et al. 2020). Naturalmente, o coberto vegetal existente está
fortemente condicionado pela ação humana que, de forma negativa,
contribui para a sua degradação, entre outras causas, através da introdução de espécies invasoras, a exploração de inertes, a alteração
dos níveis freáticos, a construção de infraestruturas ou estando na
origem de incêndios florestais.
Na vegetação dunar na região considerada, desde a duna embrionária às dunas mais consolidadas, no interior, foi possível identificar no terreno, ou através de pesquisa bibliográfica (Oliveira, 2020;
Carvalho et. al. 2014), entre muitas outras espécies, a eruca-marítima (Cakile maritima), o feno-das-areias (Elymus farctus), a morganheira-das-praias (Euphorbia paralias), a couve-marinha (Calystegia soldanella) e o cardo-marítimo (Eryngium maritimum), o
estorno (Ammophila arenaria), o cordeiro-da-praia (Otanthus maritimum), o narciso-das-areias (Pancratium maritimum), também
chamado lírio-das-praias, a luzerna-da-praia (Medicago marina),
a camarinha (Corema album), a esporas-bravas (Linaria polygalifolia), a erva-traqueira-das-praias (Silene litorea), a perpétua-das-areias (Helichrysun picardii), a sabina-da-praia (Juniperus phoenicea), o samouco (Myrica faya), o medronheiro (Arbutus unedo),
pinheiro-bravo (Pinus pinaster), muitas vezes retorcidos em resposta à ação do vento, e por isso facilmente identificados, o chorão-das-praias (Carpobrotus edulis) e acácia (Acacia sp.). Esporadicamente
começa a ocorrer a cana (Arundo donax) e, mais recentemente, a
erva-das-pampas (Cortaderia selloana).
Relativamente à fauna, é possível observar o borrelho-de coleira
interrompida (Charadrius alexandrinus), a gaivota-argentea (Larus argentatos), a gaivota-d’asa-escura (Larus fuscus), o moleiro-grande (Stercocarius skua), o pato-negro (Melanitta nigra), o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), a geneta (Genetta genetta), o
chapim-de-pupa (Parus cristatus), a estrelinha-de-cabeça-listada
(Regulus ignicapillus), a sardanisca-argelina (Psammodromus algirus), a cobra-de vidro (Anguis fragilis), o sardão (Lacerda lepida)
e a víbora-cornuda (Vipera latastei). É possível observar, a abelha
(Apis melifera), a lagarta-da-borboleta noturna (Brithys crini), o
bufo-real (Bubo bubo), o esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris) ou a
osga (Tarentola mauritanica).
Para além das espécies dunares anteriormente referidas para o
litoral regional, é digno de destaque a existência do coberto vegetal
constante da Mata Nacional Dunas da Costa de Lavos, Mata Nacional Dunas da Leirosa, Mata Nacional do Urso, Mata Nacional de
Pedrógão e Mata Nacional de Leiria (AFN, 2010). Não obstante o
referido, ressalve-se a grave situação da biodiversidade das Matas
Nacionais do Urso, Pedrógão e Leiria, seriamente ameaçada após o
dramático incêndio florestal de outubro de 2017.
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A educação ambiental e o litoral regional
Segundo o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (2018), em Portugal cedo surgiram preocupações relativas
ao ambiente, as quais concorreram para o estabelecimento de um
compromisso de carácter colaborativo, estratégico e de coesão na
construção da literacia ambiental no país, contribuindo para uma
mudança de paradigma e de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana, permitindo o desenvolvimento de
competências essenciais para o exercício de uma cidadania esclarecida e promotora de um desenvolvimento que se pretende sustentado. Nesse sentido, a educação ambiental tem um papel essencial na
construção deste novo conhecimento e condutas ambientalmente
mais harmoniosas e sustentáveis.
A educação ambiental e os projetos a desenvolver no seu âmbito, não poderão deixar de ter em consideração que a elaboração de
conceções está relacionada com vários fatores do quotidiano, uma
vez que as ideias das crianças resultam das suas histórias de vida,
construindo-se por si mesmas, sendo coerentes para os próprios independentemente da incoerência científica que encerrem, conforme Mortimer (1995), citado por Carvalho (2013).
Na mesma linha de pensamento, Cachapuz (2000), referida por
Carvalho (2013, pg. 11) “esclarece que a subjetividade que o aluno tem dos conhecimentos trabalhados na escola, mediados pelo
professor, das leituras realizadas ou (até) das situações vivenciadas
diariamente podem gerar conceções menos válidas do ponto de vista científico”.
Assim, tendo em conta estas considerações, é importante identificar as ideias das crianças relativamente ao conhecimento do litoral regional, sua importância e principais problemas, tendo em vista
contribuir para a construção de novas ideias cientificamente mais
próximas dos conceitos cientificamente corretos, novos comportamentos e valores dos alunos.
Segundo Carretero (1997), citado por Moreira (2019, pg.11),
“para que ocorra a mudança conceptual o aluno
passará por várias fases de aprendizagem, uma relacionada com o levantamento das ideias prévias (conseguindo-se através de questionários, entrevistas e promovendo o diálogo e partilha de ideias entre os alunos
e o professor) e a outra consiste na promoção de situações que ajudem a compreensão do aluno, mostrando-lhe que existe um conflito entre as ideias que ele possui
e a conceção cientificamente correta”.
Neste processo, devem planificar-se atividades que levem os alunos a refletir sobre as próprias ideias e promover um ambiente educativo que permita uma grande interação com os conteúdos a serem
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ensinados, de forma a facilitar a evolução das ideias dos alunos. A
conceção e implementação de um projeto de educação ambiental
deverá, então, ter em linha de conta as experiências de vida e as
ideias dos alunos relativamente aos temas a trabalhar, permitindo a
clarificação das conceções dos alunos, a sua reconstrução de forma
cientificamente mais correta, aliadas à aquisição de novos comportamentos ambientalmente mais sustentáveis.

A entrevista
Metodologicamente, o trabalho assentou na aplicação de um questionário construído a partir do conhecimento de campo e da pesquisa bibliográfica relacionada com o tema a trabalhar: as dunas.
Dessa forma, foi elaborado um conjunto de questões, sob forma
de entrevista estruturada, através das quais se pretendeu identificar os conhecimentos dos 51 alunos, das cinco escolas participantes,
relativamente às dunas, como se originam, onde se podem encontrar, qual a sua importância, as principais agressões de que são alvo,
como se podem conservar e a respetiva diversidade biológica.
A entrevista foi aplicada em sala de aula, recorrendo à ferramenta da “Google forms”, tendo cada um dos alunos respondido
individualmente, no computador da sala de aula, com a supervisão
do professor. Uma vez concluída a aplicação da entrevista a todos
os alunos das várias escolas participantes, foi recolhido o ficheiro
gerado pela aplicação informática utilizada, sendo posteriormente
analisados os dados recolhidos.
Análise e discussão dos dados
Os dados recolhidos na sequência da aplicação da entrevista foram
analisados relativamente ao conteúdo evidenciado nas respostas
das crianças às questões que lhes foram colocadas, apresentando-se
e discutindo, seguidamente, os resultados mais significativos.
Assim, como se pode observar na Figura 1, em resposta à “Questão 1 - O que são dunas?” foi possível constatar-se, de forma preocupante, que 8 dos 51 alunos referiram, de forma direta, não saber
como se originam as dunas.
Figura 1
Respostas à questão “O que são
as dunas?” (Fonte: autoria própria)
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A estes 8 alunos, acrescem outros 12, que revelaram idêntico desconhecimento, ao afirmarem que as dunas são um “…buraco nas
montanhas onde os trabalhadores cavam para encontrar coisas…”;
“…um túnel grande com muita areia…”, “São grutas com água e pedras por cima, afiadas.”, entre outras respostas igualmente incorretas. Este facto permite-nos afirmar que, efetivamente, 20 (39%)
dos 51 alunos não têm ideias corretas sobre o que são dunas. Nos 31
alunos que responderam corretamente (61%) podemos encontrar
respostas como “…dunas são montanhas de areia formadas por o
vento”, revelando algum conhecimento sobre o que são dunas.
A informação proporcionada por este conjunto de respostas é
relevante e deverá ser tida em consideração na fase de elaboração
dos objetivos do projeto de educação ambiental a desenvolver, bem
como das respetivas atividades, devendo ser assegurado que todos
os alunos partirão para a realização do projeto sabendo, desde o seu
início, o que são dunas.
As respostas à “Questão 2 - Em que locais do planeta podemos
encontrar dunas?”, representadas de forma gráfica na Figura 2, permitem perceber que 31 alunos mostram conhecer onde encontrar
dunas litorais, eventualmente os mesmos 31 que revelaram saber o
que são dunas, evidenciando conhecimento do litoral regional, ao
responder “Eu já vi dunas na praia: Osso da baleia”, por exemplo.
Apenas 7 alunos revelaram saber que também é possível observar
dunas nos desertos, facto evidenciado em respostas como “Podemos encontrar dunas nas praias e no deserto”.
Figura 2
Respostas à questão “Em que
locais do planeta podemos encontrar dunas?” (Fonte: autoria
própria)

Há 6 alunos que referem não saber onde encontrar dunas – realce-se que na questão anterior havia 8 que referiam não saber que
são dunas - enquanto 2 alunos revelam ideias erradas em respostas
como “…em lugares planos...” ou “Debaixo da terra”.
A Figura 3, associada à “Questão 3: Como se formam as dunas?”
permite realçar a existência de 12 alunos (23%) que, de forma direta, afirmam não saber como se formam as dunas, a que se associam
outros 8 que revelam ideias erradas ou inconclusivas, como “…as
dunas formam-se com o passar do tempo…” e “…são naturais é a na-
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tureza que faz isso”. Este conjunto de 20 alunos igual o número de
alunos que não soube responder, ou respondeu incorretamente, à
questão “O que são as dunas?”, facto relevante no momento da conceção do projeto de educação ambiental dedicado ao presente tema.
Figura 3
Respostas à questão “Como se
formam as dunas?” (Fonte: autoria
própria)

São apresentadas 33 respostas em que a formação das dunas está
associada à ação marinha (14 respostas), com respostas como “O
oceano empurra a areia e forma as dunas”, à ação eólica e existência de tempestades (13 respostas), com respostas como “Formam-se
com a força do vento”, sendo que alguns alunos apresentam ambas as justificações ao responder “As dunas são criadas pelo vento
e pelo mar.”.
A “Questão 4- Já viste dunas “ao vivo? Onde viste as dunas?”,
cujos resultados se sintetizam na figura 4, permite salientar que 14
alunos (27%) referem explicitamente nunca ter visto dunas, embora
1 aluno refira “Nunca vi, só ouvi falar na TV”.
Revelando uma clara associação ao litoral regional, os restantes
37 alunos referem ter visto dunas em diferentes localidades do litoral regional, das quais se destacam Pedrogão, Praia da Vieira, Osso
da Baleia, entre outras, num total de 40 referências a povoações
da orla costeira. De referir que somente um aluno referiu ter visto
dunas no deserto, não fazendo referência ao local onde a terá visto.
Figura 4
Respostas à questão “Já viste
dunas “ao vivo”? Onde viste as
dunas?” (Fonte: autoria própria)
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As respostas a esta questão revelam um aceitável conhecimento
do litoral regional, facto que pode ser potenciador de uma melhor
aprendizagem do processo de formação de dunas litorais e das dinâmicas sedimentares na orla costeira regional.
A “Questão 5- Ouvimos dizer que as dunas são muito importantes. Podes explicar porquê?”, cujos resultados se apresentam sistematizados na figura 5, visava conhecer as ideias dos alunos relativamente à importância das dunas.
Figura 5
Respostas à questão “Ouvimos
dizer que as dunas são muito
importantes. Podes explicar porquê?” (Fonte: autoria própria)

A análise das respostas recolhidas permitiu perceber que 25 alunos (49%) conseguiram revelar ideias bastante corretas sobre a
importância das dunas, sendo que 22 deles utilizaram justificações
como “…para não passar o vento…”, “O mar ia sempre em frente e
ia ter à estrada.”, “…porque servem de barreira para a água do mar
não avançar para as casas.” “…porque havia inundações.”; três alunos utilizaram justificações mais genéricas e vagas, mas que, ainda
assim, poderão ser corretas, como “fazem bem ao planeta”. Destaque-se, ainda, o facto de 12 (23%) alunos referirem não conhecer
a importância das dunas, a que se aliam outros 5 alunos (9%), que
revelam ideias manifestamente erradas, como “…porque nos dão os
minerais.” ou “…dão para fazer construções”.
Na sequência da tentativa de conhecimento das ideias dos alunos sobre a importância das dunas, foi colocada a “Questão 6- Tens
ideia de alguns erros cometidos pelo Homem que possam prejudicar as dunas, destruindo-as?”.
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Figura 6
Respostas à questão “Tens ideia
de alguns erros cometidos pelo
Homem que possam prejudicar as
dunas, destruindo-as?”
(Fonte: autoria própria)

A análise ao conjunto de respostas dadas pelos alunos permitiu
constatar a existência de 10 alunos (20%) que referem não conhecer erros humanos relativamente à conservação das dunas, além de
outros 10 alunos que apresentam respostas incorretas como “…desaparecer a plantação de oxigénio.”. Pelo contrário, 31 alunos (61%)
revelam ideias bastante acertadas sobre causas de destruição de dunas referindo, por exemplo, “…destruindo-as quando as pisam…”,
“Poluir, destruir...”, “…porque vai lá buscar a areia e leva-a nos camiões”, “Tirar muitas pedras e minerais”, “Os jipes destroem-nas
quando andam em rali e passeios”, “…quando as crianças as trepam
para brincar…”, “Quando as pessoas andam em cima delas”.
Deste conjunto de respostas ressalta o elevado número de alunos
que desconhece os erros associados à ação humana sobre o litoral,
em contraste com os demais que revelam um aceitável grau de conhecimento dos mesmos.
A “Questão 7- Se as dunas são importantes, devemos ajudar a
protegê-las. O que podemos fazer para proteger e conservar as dunas?” pretendia conhecer, na sequência da identificação das ideias
sobre a importância das dunas, o que creem as crianças poder fazer
no sentido de as proteger e conservar.
Figura 7
Respostas à questão “Se as dunas
são importantes, devemos ajudar
a protege-las. O que podemos
fazer para proteger e conservar as
dunas?”
(Fonte: autoria própria)
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Analisadas as respostas das crianças, foi possível sistematizá-las
de acordo com o evidenciado na figura 7, na qual importa destacar
que 7 crianças (13%) não apresentam nenhuma ideia, além de outras 6 crianças (12%) com ideias totalmente erradas, como se pode
perceber da afirmação “…podemos parar de estragar o ambiente,
por filtro nas fábricas e parar de cortar árvores”.
Quanto às demais crianças (75%), apresentaram ideias acertadas, em maior ou menor grau, as quais puderam ser agrupadas em 3
categorias essenciais. Assim, foi possível identificar 4 afirmações de
crianças que referiam ser possível conservar e proteger as dunas ao
não efetuar exploração de recursos, como se percebe em “…não fazer exploração de areias, não arrancar as plantas e não destruí-las”
ou em “…não retirar tantos materiais”; constatar 20 afirmações enfatizando a necessidade de evitar comportamentos incorretos e outras 20 evidenciando algum conhecimento de intervenções realizadas sobre as dunas, e comportamentos adequados face às mesmas,
como se entende de “…pôr um sinal a dizer que não andar em cima
das dunas.” ou “…pôr passadiços”.
Ressalta deste conjunto de respostas a existência de 25% dos
alunos que não têm ideia, ou as que têm e foram reveladas estão
erradas, sobre como proceder e contribuir para a proteção e conservação das dunas, facto a considerar ao nível dos objetivos e atividades a desenvolver no projeto de educação ambiental e criar na
sequência deste trabalho.
Com a “Questão 8- Refere espécies de plantas existentes nas dunas
da região de Pombal/Leiria.” pretendia-se perceber se as crianças
conseguiam identificar algumas espécies vegetais comuns no litoral
regional, de um total de 12 espécies existentes na região ou amplamente conhecidas a nível nacional, conforma se apresenta figura 8.
Figura 8
Tabela de espécies vegetais
(Fonte: autoria própria)
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A análise ao conjunto de respostas fornecidas pelas crianças permitiu elaborar a Tabela 1, na qual as espécies dunares se encontram
nas quadrículas com cor verde e onde se indica o número de referências que cada espécie obteve.
Sobreiro (Quercus suber)

5

Salgueiro negro (Salix nigra)

7

Camarinha (Corema album)

22

Lírio-das-praias (Pancratium maritimum)

4

Cana (Arundo donax)

10

Acácia mimosa (Acacia dealbata)

4

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster)

8

Erva-das-pampas (Cortaderia selloana)

14

Cardo-marítimo (Eryngium maritimum)

18

Estorno (Ammophila arenaria)

44

Medronheiro (Arbutus unedo)

4

Chorão-das-praias (Carpobrotus edulis)

25

Não sei

2

Tabela 1
Respostas à questão “Refere
espécies de plantas existentes nas
dunas da região de Pombal/Leiria”
(Fonte: autoria própria).

Da análise das respostas obtidas é possível perceber 2 alunos referem que não sabem responder à questão colocada, e os demais
referem que o estorno, a camarinha, o cardo marítimo, o chorão-das-praias e a erva-das-pampas, são as espécies mais associadas às
dunas da região por parte dos alunos, o que revela um conhecimento muito aceitável das espécies existentes na orla litoral regional.
Realça-se o facto do chorão-das-praias (espécie invasora) já ser conotada com as dunas, o que comprova a ocupação destes ecossistemas por esta espécie proveniente da África do Sul. De forma errada,
ainda que já comece a ocorrer em alguns locais, a erva-das-pampas
não é uma espécie de fácil observação nas dunas, ao contrário do
que começa a acontecer nos terrenos mais interiores.
Utilizando a mesma metodologia aplicada à questão anterior,
com a “Questão 9- Referir espécies que não deveriam existir nas
dunas da região de Pombal/Leiria?” pretendia-se perceber se as
crianças têm conhecimento das espécies que podem encontrar nas
dunas da região e ali não deveriam ocorrer, algumas das quais estão
representadas na Figura 9.

137
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Figura 9
Tabela de espécies vegetais (Fonte: autoria própria)

As respostas assinaladas pelas crianças permitiram a elaboração
da Tabela 2, na qual se evidenciam nas linhas coloridas a verde as
espécies que não deveriam ocorrer nas dunas.
Sobreiro (Quercus suber)

25

Salgueiro negro (Salix nigra)

25

Camarinha (Corema album)

9

Lírio-das-praias (Pancratium maritimum)

21

Cana (Arundo donax)

18

Acácia mimosa (Acacia dealbata)

23

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster)

25

Erva-das-pampas (Cortaderia selloana)

15

Cardo-marítimo (Eryngium maritimum)

18

Estorno (Ammophila arenaria)

5

Medronheiro (Arbutus unedo)

32

Chorão-das-praias (Carpobrotus edulis)

9

Não sei

2

Tabela 2
Respostas à questão “Referir
espécies que não deveriam existir
nas dunas da região de Pombal/
Leiria?” (Fonte: autoria própria)

Da análise da tabela é possível perceber que as 2 crianças mantêm a sua resposta relativamente ao total desconhecimento das espécies em questão, enquanto as demais crianças assinalam corretamente a maioria das espécies que não deveriam ocorrer nas dunas.
Não obstante o anteriormente referido, as crianças deveriam ter
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assinalado o chorão-das-praias e apenas 9 das 51 crianças o fizeram. Um elevado número de crianças refere que o pinheiro-bravo,
o lírio-das-praias e o medronheiro não deveriam existir nas dunas,
o que é incorreto.
A “Questão 10- Porque razão não deviam existir nas dunas as espécies que referiste na resposta anterior?” visava conhecer o que
pensam as crianças relativamente aos motivos por que as espécies
anteriormente assinaladas não deveriam ocorrer nas dunas.
Figura 10
Respostas à questão “Porque
razão não deviam existir nas
dunas as espécies que referiste na
resposta anterior?” (Fonte: autoria
própria)

Os resultados das respostas fornecidas, sintetizados na Figura
10, evidenciam o facto de 21 crianças (41%) relacionarem a ocorrência daquelas espécies com o facto de pertencerem a outros ecossistemas, como se percebe em “Porque não é este o seu ambiente natural…” ou “algumas espécies são invasoras…”. No entanto, surgiram
13 respostas (25%) cujo conteúdo permite admitir ter havido má
compreensão da pergunta pelas crianças, cujas respostas revelam
ideias como “Porque não têm do que se alimentar (nem água, nem
sais minerais)” ou “Porque quando os homens vão escavar só lhes
atrapalha esta vegetação”, desajustadas da pergunta. Finalmente,
surgem 12 respostas (24%) sem sentido, revelando ideias como
“Porque as pessoas iam comer alguns frutos e não protegiam as casas”, por exemplo.
Os resultados alcançados permitem perceber a necessidade deste tema ser objeto de trabalho detalhado no projeto de educação
ambiental decorrente deste estudo, uma vez que, na melhor das hipóteses, há 33% dos alunos com ideias erradas ou sem manifestar
ideias sobre a razão, porque não deveriam existir nas dunas algumas espécies que nelas ocorrem.
À “Questão 11- Porque motivo algumas espécies vegetais não se
instalam nas dunas?”, as crianças forneceram um conjunto de respostas que, após análise, se sintetizam na figura 11.
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Figura 11
Respostas à questão “Porque
motivo algumas espécies vegetais
não se instalam nas dunas?”
(Fonte: autoria própria)

Da análise das respostas fornecidas salienta-se o facto de 7 crianças (13%) referirem não saber a resposta, enquanto 10 (20%) manifesta conhecimento da necessidade de adequação das espécies aos
habitats, como se lê em “Porque não sobrevivem neste ambiente”,
“Porque a raiz não se segura na areia e tem pouca água para sobreviver” ou “Porque elas precisam de muito alimento e de solos
estáveis”. De referir que 34 alunos (67%) referem uma grande diversidade de causas para a não instalação de algumas espécies, não
totalmente corretas, como “…o Homem leva-as para lá…” ou “…
para dar oxigénio.”
Utilizando a mesma metodologia usada nas questões 8 e 9, procurou-se com a “Questão 12- Refere as espécies de animais existentes nas dunas de Pombal/Leiria” perceber que espécies animais
constantes da figura 12, existentes na região, as crianças associam
às dunas.
Figura 12
Espécies animais
(Fonte: autoria própria)
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Na sequência da análise dos resultados obtidos com a questão 12,
foi possível sistematizar as respostas dadas pelos 51 alunos como se
apresenta na Tabela 3.
Cegonha branca (Ciconia ciconia)

18

Abelha (Apis melífera)

21

Lince ibérico (Lynx pardinus)

1

Cobra-de-vidro (Anguis fragilis)

18

Lagarta-da-borboleta nocturna Brithys crini sobre
folha de Lírio-das-praias (Pancratium maritimum)

22

Gaivota argentea (Laurus argentatos)

41

Bufo-real (Bubo bubo)

6

Esquilo (Sciurus vulgaris)

3

Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula)

7

Osga (Tarentola mauritanica)

18

Coelho bravo (Oryctolagus cuniculus)

8

Gaio (Garrulus glandarius)

6

Não sei

2

Tabela 3
Respostas à Refere as espécies
de animais existentes nas dunas
de Pombal/Leiria. (Fonte: autoria
própria)

A tabela 3 permite, de forma imediata, perceber que continuam
a surgir duas crianças que referem nada saber relativamente ao solicitado, mas também constatar o elevado número de referências
associado à cegonha branca, espécie existente na região mas que,
de forma alguma, se pode associar às dunas. Já o bufo-real, ainda
que não ocorra nas dunas primárias, é passível de ser observado nas
dunas interiores.
A análise às repostas das crianças à “Questão 13- Porque motivo
algumas espécies animais não se instalam nas dunas?”, permitiu a
sua sistematização e construção da figura 13.
Figura 13
Respostas à questão “Porque motivo algumas espécies animais não
se instalam nas dunas?” (Fonte:
autoria própria)

A figura 13 permite constar desde logo que há 8 crianças (16%)
que referem não saber a resposta, e 5 outras (10%) cujas respostas
não fazem sentido, como, por exemplo, “…vivem na superfície…”.
Relevante é, também, que 38 alunos (74%) forneçam respostas
bastante acertadas, como “Porque necessitam de comida, abrigo e
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água”, “… cada animal vive no seu meio natural adequado…”, “…as
espécies de animais que não se instalam por falta de alimento e por
causa das plantas invasoras”, “Porque há menos alimento e não se
conseguem deslocar com facilidade”, entre outras.

Conclusões
Da análise às ideias reveladas pelos 51 alunos de 5 escolas do 1º CEB
do concelho de Pombal, anteriormente expostas, torna-se possível
afirmar:
•

•

•

•

•

•

Relativamente ao conhecimento do que são dunas, onde se podem encontrar e como se podem formar, há um grupo de alunos
que refere nada saber, a que se associam outro grupo, dos que
respondem, mas cujas respostas evidenciam ausência de conhecimento. Este grupo é constituído por 20 alunos, representado
39% do total de estudantes inquiridos;
Há 14 alunos (27%) que referem nunca ter visto dunas na realidade, facto estranho face à proximidade do litoral face às áreas
de residência.
Há 17 alunos (33%) que revelam desconhecimento sobre a importância das dunas em qualquer dos domínios em que a avaliação seja feita. Destes 17 alunos, 12 afirmam mesmo nada saber
sobre esse assunto.
Os resultados das questões associadas aos comportamentos humanos perante as dunas revelam-se semelhantes, havendo 10
alunos que referem nada saber sobre os erros cometidos pelos
humanos relativamente a dunas e outras 10 crianças cujas respostas estão erradas, num total de 20 crianças (39%). Já sobre
comportamentos a adotar relativamente à conservação e proteção das dunas, o número de respostas “Não sei” baixa para 7
e o das respostas erradas para 6, totalizando assim 13 crianças
(25%).
Relativamente ao conhecimento da vegetação dunar, contata-se que a maioria das crianças referiu acertadamente as espécies
existentes no litoral regional, bem como as que não deveriam
ali ocorrer. Não obstante, quando inquiridos sobre porque motivo não deveriam ocorrer essas espécies nas dunas, somente 21
crianças (41%) souberam justificar de forma acertada, enquanto
7 crianças não conseguiram referir nenhum motivo para justificar porque algumas plantas não se conseguem instalar nas dunas.
Relativamente às espécies animais passíveis de serem encontradas nas dunas, os alunos referiram de forma acertada a maioria
delas. Todavia, é merecedor de destaque o facto de 8 crianças
não saberem referir nenhuma causa para que algumas espécies
animais não ocorram nas dunas e 5 outras crianças responde-
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•

rem de forma errada, totalizando 13 alunos (25%) com lacunas
neste domínio.
Ainda no tocante à ocupação vegetal e animal das dunas, merece
ser referido haver, para todas as questões, 2 alunos que respondem sistematicamente “Não sei”, carecendo de averiguação de
causas que estejam na base dessas respostas.

Em suma, perante o conjunto de ideias reveladas pelas crianças
relativamente aos temas abordados, face ao elevado número de alunos que revelam desconhecimento total ou parcial dos mesmos, e às
demais ideias identificadas com a análise ao conteúdo das respostas
ao questionário aplicado, urge ser concebido um projeto de educação ambiental cujos objetivos, conteúdos curriculares e atividades
práticas permitam aos alunos conhecer e contribuir para a recuperação/conservação das dunas do litoral regional.
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Resumo
A Educação Ambiental, entre outros objetivos, busca contribuir
com um novo olhar para as relações entre ser humano e natureza,
as quais têm sido objeto de reflexão de diferentes áreas do conhecimento dada sua relevância no presente.
O campo educacional, por sua vez, encontra nesta temática um
contexto de problematizações profundas que requer um reposionamento teórico-político para construir possibilidades de uma
educação orientada à transformação do estado crítico dessas relações.
Nesse sentido, este trabalho busca discutir como crianças do ensino fundamental compreendem a natureza ao redor. O estudo foi
realizado junto a alunos do ensino fundamental de uma escola do
campo do interior de Pernambuco/Brasil, em um município considerado de vocação ecoturística.
A investigação se valeu de questionários aplicados com vinte alunos, a partir da indagação: o que é natureza, afinal? A análise das
respostas foi feita por meio da fenomenologia hermenêutica.
Com base na análise, encontramos significados de natureza que
nos permitiram formar categorias, tais como: romântica, utilitarista, mecânica, sagrada, preservacionista, turística e ontológica. No geral, encontramos a natureza significada a partir de um
“olhar de fora”, por meio do olhar distante de quem não faz parte
dela, revelando forte dicotomia entre humano e natureza.
Palavras-chave: Natureza. Percepção ambiental. Fenomenologia.

Abstract
Environmental Education, among other objectives, seeks to contribute with a new look at the relationships between human beings
and nature, which have been the subject of reflection in different
areas of knowledge given their relevance in the present.
The educational field, in turn, finds in this theme a context of deep
problematizations that requires a theoretical-political repositioning to build possibilities for an education oriented to the transformation of the critical state of these relationships.
In this sense, this paper seeks to discuss how elementary school
children understand the nature around them. The study was carried out with elementary school students from a rural school in the
countryside of Pernambuco / Brazil, in a municipality considered
to have an ecotourism vocation.
The investigation used questionnaires applied to twenty students,
based on the question: what is nature, anyway? The analysis of
the responses was made using hermeneutic phenomenology.
Based on the analysis, we found meanings of nature that allowed
us to form categories, such as: romantic, utilitarian, mechanical,
sacred, preservationist, tourist and ontological.
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In general, we find nature signified from an “outside look”, through
the distant look of those who are not part of it, revealing a strong
dichotomy between human and nature.
Keywords: Nature. Environmental perception. Phenomenology.

Os processos históricos-políticos marcados pela ascensão do capitalismo desenfreado e a urbanização dos espaços naturais vem gerando olhares cada vez mais desencantados com o ambiente natural,
esse desencantamento rompe as raízes do ser humano com a natureza. Assim o humano cada vez mais desencantado e desenraizado
abandona as relações afetuosas com o seu meio e passa a contempla-lo a patir da racionalidade objetiva, que transforma esse meio
em objeto de apropriação e utilização pelo ser (MARIN; KASPER,
2009).
Tal tendência torna-se um dos enfoques de discussão da Educação Ambiental ao tentar compreender a complexidade dessas relações e os caminhos para possíveis ressignificações desses encontros
entre humano e natureza.
Nesse aspecto a Fenomenologia e a Percepção Ambiental oferecem subsídios para um caminho reflexivo sobre essas relações uma
vez que buscam a compreensão da relação ser e mundo. Não apenas
a compreensão, tais campos buscam suscitar a integração das partes relacionadas rompendo o ser e mundo e estabelecendo o ser com
o mundo.
A Fenomenologia apresenta-se como uma perspectiva de ver o
mundo além de suas aparências, buscando a essência dos fenômenos que estão encobertos pelos nossos conhecimentos racionais e
ideias preconcebidas. É a capacidade de ver o mundo tal qual ele é,
sem conceitos pré estabelecidos que materializam os objetos e os
seres (HUSSERL, 1990)
A Percepção Ambiental está relacionada com a forma que a pessoa percebe o ambiente. Ao entrar em contato com o meio, a pessoa
percebe-o por meio de seus sentidos e interpreta-o através de seus
valores, suas memórias, emoções, cultura, experiências e outros significados que a permitem construir sua percepção de mundo, sendo
esta individual, uma vez que a é permeada pelos valores e significados de cada sujeito (OLIVEIRA; CORONA, 2008).
Sendo a escola um espaço propício para a reflexão e discussão
dessas relações históricas e políticas, bucamos compreender como
os alunos do 6º ano do ensino fundamental enxergam a natureza do
lugar em que vivem, sendo esse ambiente um contexto de campo,
localizado numa cidade no interior de Pernambuco/Brasil que é carcacterizada por apresentar uma natureza do lugar mais preservada,
com uma biodiversidade relevante para a região e sendo por esse
motivo considerado um munícipio de desenvolvimento ecoturístico.
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Os diversos olhares para a natureza
Como parte integrante do mundo em que o ser humano vive seria
quase impossível este não deter seu olhar para a natureza, porém
no decorrer da história percebemos que o olhar e a vivência com a
natureza foi moldando-se em diferentes aspectos.
Carvalho (2009) nos aponta que as diferentes compreensões
sobre a natureza nascem de um solo histórico, que em sua análise apresenta-se como tradição. Nesse aspecto a autora fala de uma
tradição ambiental construída a partir dos processos históricos, culturais, afetivos, experienciais e entre outros que proporcionam um
olhar de admiração e complemento ou de reijeição e dominação. Diferentes olhares implicam em diferentes faces da natureza que pode
ser vista como uma natureza domada, pelo olhar de um naturalismo
arcádico, pelas sensibilidades estéticas do século XVIII, como uma
natureza intocada ou pelas sensibilidades românticas.
A face da natureza domada revela-se com o advento da racionalidade, quando já os primeiros estudos filosóficos a partir de Aristóteles buscavam organizar o “caos natural” sistematizando e distinguindo as coisas naturais que são porque são e outras que são
derivadas de outros fenômenos (MARTINS, 2013).
Tal distinção começa a separar o ser humano do seu meio e é ainda mais acentuada com o pensamento Cartesiano nascido com René
Descartes que divide alma (pensamento) e corpo (existência). O ser
dotado de alma e que pensa tem possibilidades de organizar, quantificar, explicar o funcionamento de toda existência e a partir da razão
fazer inferências no seu redor (ROCHA, 2004).
O olhar do naturalismo arcádico desvela-se com base no mito arcádico, que buscava a partir de um olhar naturalista estabelecer uma
relação de harmonia com a natureza, com base em um estudo que
unia a ecologia com o sagrado (CARVALHO, 2009).
As sensibilidades estéticas no século XVIII foram evocadas no período da Revolução Industrial, o avanço das indústrias que somavam
em árduas cargas de trabalho para os ingleses, levaram-os a ver as
montanhas como escapes, pontos de refúgio onde era possível respirar livremente, passando-se então a valorizar a presença de espaços
naturais (ZACCHI, 2004).
Essa valorização da natureza levou a ideia de uma natureza pura e
intocada, inspirada pelo sentimento nostálgico de um ambiente sem
interferências e transformações humanas e conservado em seus aspectos naturais (DIEGUES, 2008).
A sensibilidade romântica surge a partir da busca em estar mais
próximo da natureza, buscando espaços verdes que apresente uma
paisagem bela e tranquila (CARVALHO, 2009).
Para Marin e Kasper (2009), essa sensibilização romântica está diretamente relacionada com o valor estético que a natureza apresenta e
a contemplação estética está ligada a percepção do ambiente pelos sentimentos, lembranças e experiências que emanam do contemplador.
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Percepção Ambiental
O termo percepção vem do latim perception e seu significado compreende: o ato de perceber, ver, reconhecer, ter uma noção, sensação, intuição, imagem e entre outros. Sua definição vai desde elementos reais até elementos que envolvem o campo da imaginação
que se afastam da filosofia e se aproxima de outras áreas como a
psicologia. A pluralidade do termo torna-o complexo e aberto para
diferentes ramos de pesquisa (MARIN, 2008).
A percepção relaciona-se com as sensações oriundas da ação dos
sentidos juntamente com o intelecto. Por exemplo, ao adentrarmos
em um local, todos os campos dos sentidos são ativados e podemos
fazer uso da visão, olfato, paladar e tato para sentir o campo que
nos convida a compreensão, essas sensações ainda incompreensíveis são guiadas ao cérebro que a partir de relações intelectuais nos
ajuda a perceber o ambiente ao nosso redor. Essas relações são baseadas em nossos preconceitos, valores, cultura e conhecimentos
o que faz com que o processo perceptivo em alguns aspectos seja
diferente de pessoa para pessoa. Assim a percepção está relacionada com a captação sensorial e a interpretação desta por meio dos
processos cognitivos (MELAZO, 2005).
Na busca pela compreensão do que seria essa percepção o filósofo Merleau-Ponty destaca-se pelas suas profundas imersões nas
reflexões sobre o tema ao considerar que o mesmo traz de volta a essência das coisas que foi perdida com o uso exagerado do científico
que por diversas vezes acabou por transformar um fenômeno perceptivelmente inteiro e completo em algo abstrato codificado por
números, leis e fórmulas. Dessa forma a percepção para o filósofo
seria o mundo que nos é desvelado a partir de nossas sensações e
experiências de vida, sem ser necessário se usar de técnicas, cálculos ou instrumentos de medir. Para conhecer esse mundo e acessá-lo basta só abrir o olhar e permitir penetrar-se a esse mundo existente (MARIN; LIMA, 2009).
É importante frisar que ao chamar atenção a esse uso radical do
cientificismo Merleau-Ponty não tem a intenção de criticar a Ciência, mas trazer de volta a ela elementos que a configure dentro de
um espaço complexo-reflexivo superando o mecânico reprodutivista e abrindo espaços para outras perspectivas como a Fenomenologia, a Percepção, a Hermenêutica e entre outras teorias que se enraízam e vão ganhando espaço na sustentação de uma ciência mais
humanizada e menos técnica.
Isso porque segundo Passos (2014), Merleau-Ponty era dialético, não se fixando apenas a uma coisa como garantia de resposta a
todos os problemas, buscando o fim das angústias, importante para
ele era o processo, o caminho mais demorado. Para ele Filosofia e
Ciência precisavam andar juntas para alargar seus horizontes, pois
isoladas iriam acabar tropeçando em suas verdades e ficando cegas.
Por esse viés dialético Merleau-Ponty dizia que a percepção não
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era apenas o conhecimento de mundo, uma ideia ou um ato, ela é
anterior e dela os atos se sobressaem. Não há para ele uma definição
de mundo, este é o meio natural onde pensamentos e percepções se
encontram, não há um conceito das coisas estabelecido no interior
do ser, uma vez que esse interior não existe, pois o ser se constitui
com o mundo (MERLEAU-PONTY, 1999).
Assim embasado nessa concepção da Percepção Ambiental e
do ser com o mundo temos a possibilidade de desvelar os diversos
olhares para com a natureza.

Metodologia
A pesquisa foi feita a partir de um olhar etnográfico para o campo, através do mesmo acompanhamos 20 alunos do 6º do ensino
fundamental de uma escola do campo localizada numa cidade com
vocação ecoturística no interior de Pernambuco/Brasil. Para a obtenção dos dados nos valemos de questionário com a seguinte indagação: o que é natureza, afinal?
Para análise dos dados optamos por trabalhar com a Fenomenologia Hermenêutica dentro de uma análise qualitativa do fenômeno
de acordo com Martins e Bicudo (1989).
Segundo Bicudo (1994), a Fenomenologia em sua análise e interpretação desvela tanto o mundo quanto o pesquisador, que não está
de fora, mas dentro do processo. Assim ela sugere três unidades
norteadoras da trajetória fenomenológica, denominadas por ela de
significativas: a investigação direta, sendo o fenômeno descrito de
forma consciente, uma explicação eventual e liberta de preconceitos. Nesse caminho fenomenológico deve-se andar lado a lado os
procedimentos, os fenômenos questionados e o pesquisador, para
que se tenha um rigor do pensar.
O processo fenomenológico é baseado em três momentos que
não estão isolados, eles ocorrem em combinação, são: a descrição, a
redução e a compreensão.
Segundo Graças (2000), o momento da descrição, para Merleau-Ponty envolve três passos: primeiro a percepção, que seria uma reflexão que nos reporta ao momento em que as coisas nascem, em
que começam a saltar em nossa direção. O segundo passo é a consciência, a intenção de ir em direção ao mundo, um direcionamento
consciente dentro da subjetividade e intersubjetividade. O terceiro
configura-se como a oportunidade que o sujeito encontra a partir
de seu corpo e de sua consciência, de experimentar o mundo vivido
e dialogar consigo, com os outros e com o mundo. Resumidamente
a percepção nesse primeiro momento é o conhecimento das coisas,
onde de forma intencional e a partir de uma consciência corpórea,
nos abrimos ao mundo e aos outros.
Após a descrição, nos encontramos com a redução fenomenológica, descrita por Husserl como um momento de suspensão, colocar as
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coisas entre parênteses, deixar nossa familiaridade e conhecimentos de lado para que o fenômeno fique em evidência (HUSSERL,
1990). De acordo com Bicudo (1994), não ocorre no primeiro olhar,
é um mergulho, um processo, interrogando e buscando sempre ir
além do superficial, do que parece ser e então encontrar o essencial.
Nesse momento há também a construção das unidades de sentido onde o pesquisador procura nos discursos unidades que assegurem o significado da essência (GRAÇAS, 2000).
O terceiro momento é o da compreensão, uma vez que não podemos interpretar aquilo que não compreendemos, esse momento
confere rigor a pesquisa para que não seja apenas uma descrição,
como alertado por Husserl, não é apenas relatar o que outro diz.
Durante a compreensão nos reportamos a Hermenêutica, a partir dela o suspenso é analisado e interpretado em sua essência, para
isso o pesquisador precisa viajar pelo escrito até encontrar-se com
o ser que escreveu e dessa forma se colocar em seu lugar pensando como ele, no mundo dele e buscando ter a sua visão, após essa
imersão hermenêutica o pesquisador pode voltar e relatar sua experiência, conferindo a quem ler uma vivência do que está descrito
(MEDEIROS; ROCHA FILHO, 2016).
As compreensões são lidas e relidas até encontrar as convergências e agrupá-las em categorias que serão discutidas, sobre as categorias Bicudo (1994, p.22), nos conta que Husserl olhava para elas
como sendo “grandes regiões de generalidades compreendidas e
interpretadas no âmbito do estudado.” Por isso que nas pesquisas
qualitativas elas também são chamadas de abertas, recebem esse
adjetivo por abrirem-se a compreensão e interpretação do fenômeno investigado.

Resultados
A análise das respostas partem do seguinte questionamento: o que é
natureza, afinal? As categorias que serão discutidas surgiram a posteriori com base na análise do dados e estão ilustradas no quadro
abaixo (quadro 1).
Quadro 1
Categorização das respostas a
partir das unidades de sentido
seguidas das compreensões

Categoria

Unidade de sentido

Compreensão

Romântica

A4 “A natureza para mim é: são as plantas, as árvores, florestas, rios e praias
entre outras coisas.”
A7 “A natureza tem muita beleza, tem
muitos peixes e árvores.”
A12” A natureza é muito linda para mim
eu adoro, muito bom a natureza, eu gosto muito da flor e muitas coisas que são
especiais para mim.”
A19 “A natureza para mim é as árvores,
os pássaros, os rios, porque quando eu
saio de casa eu só vejo isso.”

A natureza é um lugar especial, mágico, sempre com
flores e árvores, tudo muito
organizado e lindo.
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Categoria

Unidade de sentido

Compreensão

Utilitarista

A11 “A natureza é tudo para todos, mas
sem ela não somos nada.”
A13 “A natureza pra mim é uma coisa
que devemos valorizar porque é muito
importante para nós e para a nossa
sobrevivência.”

A natureza produz elementos que são essenciais para
sobrevivência humana, por
isso ela deve ser preservada,
para garantir as sobrevida
dos humanos.

Mecânica

A15 “A natureza ela faz oxigênio pra
nós respirar, sem a natureza nós não
vamos viver, por isso que não toco fogo
na natureza, porque sem ela nós não
vivemos.”

A natureza fabrica, ou seja,
produz outros recursos.

Sagrada

A natureza é um lugar de
elevação espiritual de se
A14 “A natureza pra mim é paz, a naturereconectar com o divino, por
za é Deus.”
essas sensações ela traz
consigo a imagem de Deus.

Preservacionista

A1 “A natureza pra mim é cuidar da natureza, não maltratá-la. A gente tem que
ter carinho com as árvores e as plantas
e cuidar da natureza, a gente não pode
botar fogo na natureza e isso é a natureza para mim.”
A6 “O que eu acho é que a natureza é
muito importante para nós e por isso que
não devemos acabar com ela.”
A natureza por ser bela deve
A8 “ Natureza para mim é muito legal, é
ser preservada.
bom para a gente cuidar dela das flores
e das outras plantas também.”
A9 “Não devemos maltratar os animais
e sim cuidar deles e as plantas e etc, a
natureza é linda por isso devemos cuidar
dela.”
A10 “Não desperdisse água porque se
não ela pode acabar, não a desperdisse
e cuide dela e da natureza.”

Turística

A5 “A natureza para mim é muito bom
porque eu me divirto muito.”
A17 “A natureza é uma coisa bela, legal
sentir aquele vento no rosto, legal ver um
ninho com vários filhotinhos, legal ver
peixes no rio.”
A18 “A natureza pra mim é vida, as
flores, os pássaros, as árvores, principalmente o ar puro, o lindo pôr do sol, o
cheiro das flores e o canto dos pássaros,
e que podemos passear sempre que
quisermos.”
A20 “A natureza para mim é uma aventura, um turismo, uma forma de passeio,
que podemos fazer todos os dias. Um
monte de flores e plantas que cultivamos.”

A natureza torna-se um lugar
acessível, bonito e tranquilo
que podemos ir sempre que
precisarmos respirar um ar
puro, ouvir som de pássaros e contemplar animais,
plantas e flores. Um lugar de
alívio, descanso e descobertas.
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Categoria

Unidade de sentido

A2 “A natureza para mim é tudo, tudo
para mim é a natureza.”
A3 “A natureza é vida.”
Ontológica
A16 “A natureza não só atrai animais
como também atrai os seres humanos
porque é muito bonita.”

Compreensão

É um lugar ou espaço com
vida existente.

A categoria romântica traz a ideia de uma natureza especial dotada de grandes belezas, as autoras Marin e Kasper (2009), associam
essa visão de natureza ao valor estético que a mesma possui, esse
valor estético desperta no ser contemplador o imaginário e o poético e tem sido relevante para o estudo da Percepção Ambiental.
Porém apesar do olhar estético aproximar o ser humano da natureza, este ainda encontra-se separado desta ao colocar-se como
um contemplador ou um admirador de um quadro naturalmente
exposto a sua frente.
Merleau-Ponty (1999) chama atenção para este fato ao dizer que
torna-se insuficiente ter a consciência da natureza a sua frente, para
ele é ncessário imergir dentro desse quadro e ser consciente dele
por estar nele, numa relação de comtemplação interativa.
Dentro da categoria utilitarista encontramos a visão de uma natureza que produz elementos para a sobrevivência humana, tal visão foi alargada com a Revolução Científica com o sentimento de
dominação e exploração de recursos da natureza (CAMPONOGARA; RAMOS; KIRCHHOF, 2007).
E embora há na fala dos alunos declarações de preservação da
natureza o embasamento é puramente utilitarista seguindo o príncipio exposto por Freitas e Zambam (2015), que há uma abnegação
de coisas menores para usufruto maior.
Próximo a visão utilitarista encontramos a ideia de uma natureza
mecânica que em movimento está sempre produzindo metaforizando uma máquina (RAMOS, 2010).
A seguinte categoria abrange outra dimensão ao ver a natureza
como algo sagrado, divino e portanto Deus. Chagas (2006), diz que
tal visão advém das sensções de paz e tranquilidade que a natureza
inspira.
Tal beleza e espiritualidade tendem a criar uma visão preservacionista, na qual os alunos enxergam que a natureza é algo que deve
ser presrvado, tal visão é interessante para a Educação Ambiental,
porém Nunes e Bonfim (2017), nos alerta do perigo de tal olhar cair
no reducionismo com foco em todas as coisas que são proibidas de
serem feitas na natureza, sem explorar a possibilidade de se fazer e
ter uma relação harmoniosa com esta.
Alguns alunos buscam essa relação a partir de um olhar turístico para a natureza, lugar belo e de passeio, há muito proveito para
a Educação Ambiental ao se utilizar de um turismo pedagógico
(PERINOTTO, 2008), no entanto é preciso ter o cuidado para não
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transformar a contemplação turística em exploração (RHEINHEIMER; GUERRA, 2006).
Por fim temos a visão categorizada como ontológica, remetendo
a ideia de que a natureza é uma existência, é a vida. Diegues (2008)
coloca que nesse parâmetro a natureza é visualizada como ser universal, transcendente deixando de ser massa para ser espírito.
A partir dessas categorias que ilustram as visões dos alunos sobre a natureza, compreendemos como as percepções ambientais
são moldadas pelas experiências e interpretações de cada ser, resultando em percepções diferenciadas de uma mesma natureza que
é experienciada dentro da particularidade de cada indivíduo que a
contempla.

Conclusão
Concluímos que se faz importante para a Educação Ambiental buscar compreender as visões que os alunos trazem da natureza baseadas em suas percepções ambientais, para então entender as diferentes nuances que surgem dessas relações entre ser e natureza.
De fato encontramos visões dicotômicas de quem contempla e
se vê de fora da natureza, porém ao esboçar sentimentos e olhares
românticos, preservacionistas e sagrados há espaço para transformações e ampliações desses olhares a medida que aproximarmos o
contemplador do contemplado e estabelecer assim uma interação e
unificação entre eles.
Esse desafio é ainda mais crítico para a Educação Ambiental
quando nos deparemos com visões utilitaristas e mecânicas, porém
o contato com a natureza e a reflexão desse contato a partir de diálogos críticos e políticos abrirão caminhos para o desenvolvimento
de uma educação não apenas para a natureza, mas na e com a natureza.
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Resumo
Os países Lusófonos encontram-se em diferentes níveis na promoção e implementação da Educação Ambiental (EA). Um primeiro inquérito, aplicado em 2017, demonstrou que, em geral, a EA
estava sob a responsabilidade dos Ministérios do Ambiente e da
Educação, sendo reservado um papel especialmente importante
aos municípios, às escolas e às ONG de Ambiente. Apesar de ser
promovida e praticada de forma desigual e, nalguns casos, ainda
numa fase embrionária, os resultados indicaram que a EA já tinha
entrado definitivamente nas agendas públicas e políticas nestes
países.
A segunda edição do inquérito (2020) procurou aprofundar o trabalho já realizado, agora em pleno processo de implementação da
Agenda 2030 e num contexto mundial marcado pelas inquietações
da pandemia COVID-19. Assim, o questionário dividiu-se em três
grandes secções: 1) Contextos e abordagens da EA nos países da
CPLP; 2) Lugar e papel de crianças e jovens no campo de atuação da EA e 3) Conjuntura pandémica do Coronavírus, tendo como
pano de fundo a Agenda 2030.
Tendo mobilizado uma metodologia de “bola de neve”, com o propósito de alargar o campo de inquirição, os resultados são ilustrativos das experiências e opiniões de 160 peritos. No que à EA diz
respeito, mas não só, verificam-se distintas posições e abordagens
nos diferentes países da CPLP quer na resposta à pandemia por diferentes instituições governamentais e não governamentais, quer
na resposta ao repto da Agenda 2030 que, segundo os inquiridos,
sofre revezes com a conjuntura pandémica.
Keywords: Educação Ambiental, Covid 19, Desenvolvimento
Sustentável, Agenda 2030, Comunidade de Países de Língua Portuguesa

Introdução
Na conjuntura mundial atual, em que, à crise climática se agrega
uma crise sanitária que, por seu turno, agudiza uma crise socioeconómica de longo lastro, as consequências para um desenvolvimento justo e sustentável crescem exponencialmente. A Educação
Ambiental e para o Desenvolvimento Sustentável (EA) ganha, assim, uma centralidade acrescida, exigindo-se-lhe um, ainda maior,
aprofundamento da transversalidade que lhe sustenta a ação. Isto é,
uma ação intergeracional e transdisciplinar que integra a saúde ambiental e a educação para a saúde (Mohr e Schall, 1992), abordando várias formas de conhecimento e desenvolvendo competências e
práticas reflexivas participativas e mobilizadoras.
A presente comunicação foca-se, portanto, no terceiro objetivo
específico da 2ª Edição do Inquérito de Educação Ambiental na
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (EA2CPLP), refletin-
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do sobre a situação atual da EA nos países da CPLP, bem como o
impacto da pandemia Covid-19 aí percebido pelos especialistas e
promotores desta atividade. Esperamos, com estes resultados ainda
preliminares, dar conta de uma visão simultaneamente contingente, multifacetada e alargada da EA e seus condicionalismos conjunturais, tendo como pano de fundo os reptos da Agenda 2030 e os
desafios da pandemia que, no espaço multicultural e multinacional
da lusofonia, tendem a multiplicar-se.

O Inquérito de EA na CPLP
Com o intuito de mapear e compreender as realidades da EA nos
países de língua oficial portuguesa e fomentar a cooperação internacional para o Desenvolvimento Sustentável, desenvolveu-se uma
colaboração entre o Observatório de Ambiente, Território e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
(Observa ICS-ULisboa) e a Associação Portuguesa de Educação
Ambiental (ASPEA).
A primeira edição do inquérito (aplicação do questionário online em 2017) foi pioneira no espaço lusófono e teve como objetivo
desenvolver um diagnóstico “da realidade da EA e encontrar o seu
lugar nos sistemas de educação formal e não formal nos países da
CPLP” (Schmidt, Guerra & Ramos Pinto, 2017: 13). Neste sentido, o
inquérito permitiu a identificação dos enquadramentos legislativos
e constitucionais da EA nestes países, a sua presença no currículo escolar formal, a variedade de equipamentos de EA, e temáticas
exploradas, assim como a origem e natureza de recursos financeiros (públicos e privados) e dos recursos humanos e modalidades
de formação disponíveis nesta área. Em termos gerais, verificou-se
que, nos diversos países, a EA estava sob a responsabilidade dos Ministérios do Ambiente e da Educação, estando reservado um papel
especialmente importante aos municípios, às escolas e às ONG de
Ambiente. Apesar de ser promovida e praticada de forma desigual
e, nalguns casos, ainda numa fase embrionária, os resultados indicaram, ainda, que a EA já tinha entrado definitivamente nas agendas públicas e políticas nestes países.
Três anos depois, em 2020, renovando a parceria OBSERVA/
ASPEA e contando com a colaboração de Tim O’Riordan (Universidade de East Anglia, Reino Unido), a segunda edição do inquérito
(EA2CPLP) procurou aprofundar o trabalho já realizado, agora em
pleno processo de implementação da Agenda 2030 e num contexto
mundial marcado pelo agudizar de problemas pré-existentes e pelas emergentes apreensões decorrentes da pandemia COVID-19. O
Inquérito dividiu-se assim em três grandes secções:
1. Contextos e abordagens da EA nos países da CPLP;
2. O papel de crianças e jovens no campo de atuação da EA,
3. A Conjuntura pandémica do Coronavírus, tendo como pano
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de fundo a Agenda 2030.
Tendo mobilizado uma metodologia de amostragem em “bola
de neve” para alargar o campo de inquirição, na primeira fase de
divulgação do inquérito foram abordadas entidades e especialistas
identificados na sua primeira edição, assim como outras entidades
recenseadas na mesma área de ação, a partir de diferentes atividades desenvolvidas pelas duas instituições promotoras (Observa e
ASPEA) desde 2017. A estes primeiros contactos foi solicitado, para
além da sua própria participação (i.e., preenchimento do questionário), que retransmitissem o inquérito a entidades congéneres nos
respetivos países e/ou regiões, com o propósito de abranger as suas
redes de contactos no terreno.
Importa ainda acrescentar que, dada a atual conjuntura, o período de recolha de respostas (previamente previsto para decorrer entre abril e agosto de 2020) foi sucessivamente prorrogado: primeiro
para outubro e, atualmente para finais de novembro. Os resultados
de que aqui damos conta resultam, assim, de 160 respostas válidas
recebidas até outubro. E focam-se, muito particularmente, no seu
terceiro objetivo específico: refletir sobre as visões de futuro da EA,
, tendo em conta a Agenda 2030 e os ODS, num contexto de Coronavírus. Dois fatores conjunturais que reforçaram a necessidade
desta prática educativa, mas, simultaneamente, dificultaram a ação
dos seus promotores.

A Educação Ambiental tendo em conta a Agenda 2030, num
contexto de Coronavírus.
Tendo em conta o processo de amostragem e o estado preliminar
destes dados, é importante relembrar que estes resultados não são
estatisticamente representativos. Representam, sim, 160 testemunhos de especialistas que, nas diversas realidades sociogeográficas,
estão empenhados ou interessados na EA e na promoção da sustentabilidade o que, só por si, já é significativo. Temos, afinal, um
conjunto de opiniões e/ou posicionamentos sobre a EA de gente
que trabalha no terreno e reconhece oportunidades e/ou desafios
decorrentes da atual conjuntura.
Breve Caracterização da Amostra

Se nos focarmos na representação nacional, verificamos que a
maioria dos respondentes são provenientes do Brasil (54) e Portugal (46), havendo, no entanto, um peso considerável dos países
africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) que contabilizam 59
respostas. Entre os países PALOP, verificou-se uma forte adesão de
especialistas de Cabo-Verde (23), da Guiné-Bissau (14), de Moçambique (11) e de São Tomé e Príncipes (6). Verificou-se um volume de
respostas aquém do esperado de Angola (4), sobretudo, se tivermos
em conta a dimensão geográfica e demográfica deste país. Igual-
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mente pouco mobilizados para responder estiveram os inquiridos
da Guiné Equatorial, o que, muito provavelmente, se justifica pelas
dificuldades acrescidas das diferenças linguísticas. Quanto a Timor-Leste, apesar dos esforços na abordagem de especialistas neste
país, apenas se verificou a receção de uma resposta válida.
Em termos das funções que os respondentes desenvolvem em
matéria de EA, verificou-se que a maioria atua simultaneamente
em várias instituições, sendo que as tipologias mais representadas
são a pertença a associações e movimentos ambientais, instituições
educativas e administração pública, sendo que as instituições em
que menos atuam são na área da comunicação social (apenas 3).
Finalmente, no que diz respeito aos níveis geográficos abrangidos pelos projetos de EA recenseados, a maioria desenvolve EA a
um nível de proximidade, junto de municípios, localidades e/ou escolas, sendo que 10% trabalham nestes três âmbitos. Ainda assim,
quase metade dos respondentes indicou desenvolver também projetos de nível nacional.
Impactos e Respostas Nacionais à Pandemia Covid 19

Voltando o nosso olhar para a atual conjuntura pandémica, a
generalidade dos inquiridos, qualquer que seja a sua nacionalidade, avalia os impactos da COVID-19 de forma muito expressiva e
negativa, sempre muito próxima do valor máximo (i.e., 6). Encontramos, no entanto, maior diferença na avaliação destes impactos
quando comparadas a sua origem institucional.
Gráfico 1
Impacto da Pandemia Covid-19
e respostas nacionais (governo,
ONG e escolas)

Fonte: EA2CPLP (Dados Preliminares)

Tal como se pode verificar no Gráfico 1, em geral, os respondentes angolanos, portugueses, cabo-verdianos, são-tomenses e também moçambicanos, não diferenciam a eficácia de resposta desenvolvida pelo governo nacional, organizações não governamentais e
escolas, ainda que os inquiridos de São Tomé e Príncipe tendam a
mostrar-se mais críticos – atribuindo uma pontuação de cerca de
3 numa escala de 6. Por outro lado, os inquiridos da Guiné-Bissau
destacam pela positiva o papel das ONG e os brasileiros destacam
pela negativa, e a grande distância, o Governo Federal, com o valor
médio mais baixo de todas as avaliações dispostas no Gráfico 1.
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Situação atual dos ODS

Na sua avaliação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos seus países, os especialistas indicaram, em geral,
insatisfação acerca do seu estado atual, com uma média de cerca de
3 numa escala de 1 a 6.
Tal como se poderá verificar no Gráfico 2, os ODS que os especialistas avaliam ter a pior prestação são relacionados com as desigualdades sociais, o sistema económico, e o desenvolvimento sustentável em áreas urbanas. Esta apreciação é consonante com os
achados das Nações Unidas relativamente ao estado dos ODS pré-covid; cujas projeções indicavam que “nenhum dos indicadores
ODS acerca da pobreza, fome, crescimento [económico] e emprego”
(UN DESA, 2020: pp.20) estavam em consonância com os objetivos
para o fim da década de 2030.
Por outro lado, para além da água e saneamento (ODS 6), a área
com o valor máximo atribuído (3.3), os especialistas indicam uma
visão relativamente mais positiva acerca da igualdade de género, o
desenvolvimento de parcerias para os ODS, e avanços na inovação
tecnológica e energias renováveis.
Gráfico 2
Avaliação da situação atual nacional relativamente aos 17 ODS.

Fonte: EA2CPLP (Dados Preliminares)

Relativamente à sua avaliação dos ODS mais vulneráveis à pandemia Covid-19, no Gráfico 3, verificamos que os especialistas indicam que são precisamente os ODS menos bem desenvolvidos até
à data que consideram mais impactados pela pandemia, particularmente nas questões relacionadas com a pobreza, o crescimento
económico, a erradicação da fome, e, dada a pressão exercida nos
sistemas de saúde, também o ODS dedicado à Saúde de Qualidade
(ODS 3).
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Gráfico 3
ODS mais vulneráveis aos efeitos
da pandemia (Covid-19)

Fonte: EA2CPLP (Dados Preliminares)

Por outro lado, verificamos que até mesmo áreas que são consideradas mais bem conseguidas no âmbito da Agenda 2030, como a
água e saneamento e educação de qualidade são consideradas particularmente vulneráveis à atual crise de saúde. De facto, o ODS 6 é
identificado como particularmente vulnerável na Guiné-Bissau, Angola e no Brasil, condizendo assim com os achados internacionais
deste ODS ser identificado como uma área com progresso insuficiente para atingir as metas para 2030 (UN DESA, 2020).
Apesar das áreas de conservação e recuperação da natureza, tais
como o ODS 14 e 15, serem menos referidos como particularmente
vulneráveis, verificamos que a avaliação medíocre do seu desenvolvimento configura, até à data, um quadro preocupante testemunhado
pela priorização errática e desadequada de medidas para enfrentar
as crises sanitária (e.g., pandemia), económica (e.g., desequilíbrios
orçamentais), social (e.g., agravamento das desigualdades sociais)
e ambiental (e.g. alterações climáticas). No mínimo, esta inconsistência poderá pôr em risco a mitigação de efeitos e consequências,
de adaptação a novas condições de existência e de transformação
social que emerge como fator essencial perante estas crises múltiplas e interligadas.
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Contributos e Desafios da EA até 2030

Os especialistas sublinharam o contributo da EA, particularmente
no atual contexto, para uma Educação de Qualidade e desenvolvimento de literacias essenciais, no âmbito do ambiente, saúde, segurança alimentar e saneamento, tal como no estabelecimento de
estratégias e planos de ação participativos.
No entanto, apontaram para a existência de desafios concretos
que, atualmente, enfrentam, tais como: i) movimentos e políticas
negacionistas nas áreas da ciência climática e da saúde; ii) retrocessos que poderão advir de respostas à Pandemia que menosprezam a
importância dos ODS; iii) dificuldades no acesso a recursos necessários para garantir qualidade de vida e segurança às populações;
iv) subfinanciamento de atividades em áreas onde as instituições
promotoras de EA desenvolvem atividade.
Neste contexto, os respondentes elencaram a reavaliação e revisão das prioridades como fator crucial, assim como a necessária
refocagem da ação educativa. Em particular, os respondentes sublinharam a importância da EA desenvolver uma postura menos
académica, mobilizando abordagens mais interventivas e participativas, reforçando a sua atividade onde é mais necessária: junto de
comunidades rurais, periféricas e indígenas, integrando, se necessário e sempre que se justifique, sobretudo em tempos de pandemia, mais meios digitais.
Quando questionados acerca do desenvolvimento de projetos de
EA para lidar com o contexto pandémico, aliás, a maioria dos respondentes referiu que a sua instituição não desenvolvia projetos de
EA dedicados ao atual período pandémico (44%), ou, indiciando a
mesma inexistência de atividades, desconheciam o seu desenvolvimento no terreno (16%).
Gráfico 4
Desenvolvimento de Projetos de
EA para lidar com Pandemia

Fonte: EA2CPLP (Dados Preliminares)
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Entre os que afirmaram conhecer projetos e programas em desenvolvimento para enfrentar a pandemia (41%), tal como poderemos verificar no gráfico 4, a categoria de resposta mais mencionado
foi que as circunstâncias atuais não permitem o desenvolvimento de
tais projetos (19%). Contudo, outros inquiridos afirmaram que, na
sua instituição, uma boa parte desses projetos já estão a ser implementados, seja numa fase inicial (14%), seja em pleno desenvolvimento (18%), restando apenas 8% em fase de planeamento.

Reflexões Finais
Como pudemos constatar com estes resultados preliminares, os especialistas em EA dos vários países da CPLP apontaram de forma
transversal para uma avaliação tenuemente negativa na prossecução dos ODS, até mesmo antes do contexto pandémico, reforçando,
assim, a ideia de uma vulnerabilidade persistente nas diversas realidades nacionais.
Acresce que a Agenda 2030 e a pandemia são dois fatores conjunturais que reforçaram a necessidade da EA, mas, simultaneamente, dificultaram a ação dos seus promotores. Daí que, apesar do
papel crucial atribuído à EA para enfrentar os atuais desafios, cerca
de um em cada cinco respondentes indicou que as suas instituições
não têm condições para desenvolver projetos que incidam nestas
áreas de premência acrescida em tempos de pandemia.
As reflexões apresentadas pelos especialistas acerca da relevância da EA no atual contexto, bem como as áreas prioritárias a
abordar, são, aliás, consonantes com outros estudos que indicam
a importância de desenvolver abordagens participativas, capazes
de criar capacidades de redução de risco e formar resiliência local
perante desastres sempre dolorosos e inesperados, particularmente
junto da população infantojuvenil que é a mais vulnerável (Delicado
et al., 2017).
No entanto, apesar dos impactos transversais das múltiplas crises que assolam a atualidade, a sua gravidade não se põe sempre
da mesma forma, nem com a mesma gravidade. Daí a importância
de uma ação concertada e da cooperação internacional para garantir a entreajuda, a solidariedade e a justiça socioambiental. Neste
sentido, os especialistas que responderam ao inquérito indicaram a
CPLP como instrumento de ação, capaz de reunir recursos a alocar
nos esforços da EA, assim como na prossecução dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
A CPLP e a cooperação internacional que dela se espera poderá, assim, contribuir para a consolidação de marcos conceptuais e
políticos no espaço lusófono, fortalecer o estado democrático e assegurar a defesa dos direitos humanos e ambientais. Olhando particularmente para algumas das suas declarações mais livres nas perguntas de resposta aberta, os inquiridos sublinharam a importância
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de promover uma EA que reconheça as realidades dos países da
CPLP, mas que, simultaneamente, não deixe de abordar de forma
crítica e consequente os fatores de desigualdade existentes.
As prioridades enumeradas por estes especialistas estão, afinal,
em concordância com as prioridades já identificadas pelas Nações
Unidas (UN DESA, 2020) que, num exercício prospetivo procuraram concretizar um cenário pós pandémico positivo para o mundo
(i.e., para os povos e para a natureza). O foco e a colaboração aos
níveis locais, nacionais e internacionais para enfrentar esta crise sanitária com consequências socioeconómicas e ambientais apontam
para uma capacidade acrescida de adaptação que importa reforçar
numa ótica de mudança transformacional. Se os esforços de recuperação pós-pandémica prosseguirem num caminho ambicioso,
também se garante a mudança interligada e interdependente capaz
de enfrentar uma crise mais alargada, protagonizada pela mudança
ambiental e, mais especificamente, pela mudança climática.
Para prosseguir tal desiderato, esperamos, com os resultados
deste inquérito, contribuir para potenciar a ação e apontar caminhos mais informados, mais seguros e mais eficazes para os esforços
dos educadores ambientais. Disso poderão depender abordagens
futuras mais focadas e mais bem direcionadas para os problemas
complexos e as incertezas crescentes que marcam as sociedades
contemporâneas. Afinal, numa ótica sistémica de sustentabilidade.
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Abstract
Climate change is one of the biggest challenges of our time, with
repercussions on air quality and human health. Most European
cities have air pollution levels that exceed the threshold for human
health protection. Children are sensitive to air pollution and thus
it is important to try to ensure they are not exposed to high concentrations of air pollutants. In order to make a positive change,
a joint effort is needed, involving all civil society actors. Schools
and local communities have a decisive role, and can, for example,
become engaged in citizen science initiatives and knowledge coproduction. In June 2019, with the aim of raising awareness for
air quality, the European Clean Air Day was launched, being coordinated by the European Citizen Science Association (ECSA) working group on air quality. Citizens, schools, students and teachers
in six different countries measured outdoor air quality, using two
different methods. Here, we present the experiences of Lisbon
(Portugal) and Oslo (Norway), in schools, using a low-cost and
low-tech method to monitor air quality. This method uses paper
and vaseline and can be used and adapted to students of different levels, including primary school and young adults, both immigrants and locals. We present the method, results, challenges, and
new questions that arose from the projects activities.
Keywords: air quality, Clean Air Day, school, inclusiveness, citizen science.

Introduction
Since the Industrial Revolution, air quality in most European countries has improved. However, many cities in Europe, in certain
times of the year, have air pollution episodes caused by high levels of
ozone or particulate matter (WHO 2015, Castell 2019). These high
levels exceed the threshold for human health protection, defined
by the European law. Some authors have argued that there is no
safe threshold for human health, as different susceptible individuals – as children, pregnant women, chronic patients and the elderly
– can have disease symptoms triggered by pollutants at different
levels. Exposure to air pollution can cause heart diseases, vascular
diseases and respiratory diseases, as asthma (WHO 2015, Oliveira
2010). Air pollution is especially harmful to children, as their lungs
are still developing. According to the World Health Organization
(WHO), 9 in 10 children worldwide do not breathe safe air, and almost 600 000 children under 5 years old, die prematurely, due to
air pollution; in Europe, 500 000 premature deaths are due to air
pollution (Breathelife 2030, 2016). In Norway, child asthma rate
is over 20%, and four times higher than in the 1970’s; in Portugal,
school-children asthma rate is 10 - 15% (Castell 2020, FP Pulmão).
In order to better protect human health, WHO has established
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air quality guidelines for several pollutants, including particles as
PM2.5 and PM10. Data from annual PM2.5 mean concentration in
European countries shows that for most of them (26 in 37), these
mean concentration is above WHO guidelines (see Graph 1). Climate change is one of the biggest challenges of our time, with repercussions on air quality and human health (Kerry 2014). Southern
European countries are prone to hotter days and more heat waves,
and air pollution peaks are likely to occur more frequently in the
future (IPCC 2018). In order to raise awareness for air pollution,
the European Citizen Science Association (ECSA) working group on
air quality, has called out for an European Clean Air Day, to be celebrated annually around Europe, starting in 2019 (ECSA 2018). In
order to make a positive change, a joint effort is needed, involving
all civil society actors. Schools and local communities have a decisive role and can become engaged in citizen science initiatives and
knowledge coproduction (Harris and Ballard 2018).
Citizen science can be defined as the involvement of
non-professionals, i.e. volunteer lay people, in scientific research (Bonney et al. 2009, Fiske et al. 2019). It is
not new, as its tradition goes back to before the eighteenth century, and has included areas like astronomy,
ornithology, and meteorology (Shaefer and Kieslinger
2019). According to Kieslinger and colleagues (Kieslinger et al. 2017):
“Citizen science is a (…) growing phenomenon that
bridges science and society. The bridging pillars are
based on the active engagement of citizens in scientific
activities and processes (Bonney et al. 2009). Citizens
join as active contributors in research, addressing both
societally relevant as well as fundamental research
questions. Via their voluntary engagement in research
they can also contribute to evidence for policy evaluation and development (Rowland 2012; Haklay 2015).”
Citizens can contribute to scientific research at different levels,
from helping to co-design a citizen science project to collecting data,
and/ or analysing results and disseminating them (Haklay 2013 in
Sui 2013, Irwin 2018).
Many environmental citizen science projects have focused on air
quality (e.g. Curieuze Neuzen, Sensing the Air, HackAir, D-Noses,
URair, Mapear). Some of them, like Curieuze Neuzen and Mapear
(Irwin 2018, MAPeAR), including schools, teachers and pupils.
Governmental air quality monitoring stations provide data with
high accuracy; yet, they are expensive and dispersed, requiring high
maintenance. And, in smaller cities, these air quality monitoring
stations may not exist (Castell et al. 2017). For this reason, citizens’
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contribution to provide air quality data may be important in identifying areas of concern - due to poor ambient air quality -, that are
not covered by governmental monitoring stations. Those data do
not have the same accuracy, yet they have a huge potential to complement existing air quality assessments. (Schade et al. 2019).
Graph 1
Country comparison of the PM2.5
particles concentrations in 2017.
(EEA 2019). Upper horizontal, blue
line: limit value set by EU legislation; the lower blue dotted line represents WHO guideline for PM 2.5
(particles with a diameter of 2.5 micrometers). Source: https://www.
eea.europa.eu/data-and-maps/
figures/country-comparison-ofthe-pm2/country-comparison-ofthe-pm2/Fig8.4-103287-Countrycomparison-v1.eps.75dpi.gif/
download

Citizen science has been described as having several benefits for
participants, including: enhanced science literacy and critical thinking, developing new skills and advocacy/ taking action to influence
policy (Irwin 2018, Harris and Ballard 2018, Den Broeder 2016).
In Portugal, the National Plan for School Health recognizes
schools’ environmental risks, including indoor and outdoor air
quality, and climatic (dis)comfort (von Amann, 2015). The author
recommends teachers and students participation in environmental
health projects, as a way to contribute to improve school’s environmental health (Silva et al. 2018).
The major objectives of the ECSA Air Quality Working Group include: scale up methods in air quality monitoring with citizen science approaches to European scale, by focussing efforts towards one
European Clean Air Day, annually; connect existing citizen science
initiatives, facilitating the sharing of information and (…) engagement approaches; involve more European citizens, of all ages, in air
quality monitoring and increase awareness about air pollution and
health. The 2019 European Clean Air Day (ECAD 2019), https://
cleanairday.eu/#About , was celebrated in several cities, including
Amesterdam, Utrecht, Ispra, Katowice, Berlin and Lisbon, and 2
methods were used: low-cost sensors (SensorCommunity Platform)
and the “Clean Air for All” paper and Vaseline method. Here we
explore the later, that was used both in Oslo and in Lisbon schools.
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Methodology
Norwegian and Portuguese students were involved in air quality
monitoring, using a hands – on, low cost and low tech dust monitors,
based on paper and Vaseline (“Clean Air for All” method, developed
at NILU – Norwegian Institute for Air Research). This method first
targeted primary schools students, and the purpose was to involve
children in improving the air quality where they study, and also, developing research skills and critical thinking This engagement was
based in hands – on activities, challenging the students to make
their own decisions and deductions. However, these materials were
also developed in a way that both older students, and children at
home, could easily use them.
In Oslo, primary school students from 10 schools participated, in
a total of 60 classes. In Lisbon, young adult students from 2 classes
participated. The time frame was different; as Oslo was the European Green Capital, activities were planned and anticipated earlier
by NC at NILU, and a sampling period between March 15th and
May 15th took place. After this period, materials were then translated to English, and meetings within the ECSA AQ WG allowed
for knowledge and know-how exchange. Then, MCO volunteered
with a Lisbon school teacher working with adult students engaged
in night school classes. In Lisbon, a sampling period took place between June 17th and June 25th. In 2019, the ECAD was celebrated
on June 20th, and by that time, primary school activities in Portugal had finished.
Oslo students age ranged from 8-9 years of age, all attending 4th
grade classes. In Lisbon, students age ranged from 18 – 40 years
old, divided between two classes: a middle class level and secondary
level one. In both cases, activities were developed and adapted according to the students school curriculum. In Portugal, a focus was
made on “Mathematics for life” (middle class level students) and
“Science – Technology – Society – Environment” (secondary class
level students) disciplines.
In Oslo, sessions in schools were offered in Norwegian. In Lisbon,
sessions were in Portuguese. Students worked in small groups of 2
– 4. While in Oslo, all primary school classes have one or two assistants that help children with special educational needs, in Lisbon
that does not happen at adult level education. In Lisbon, one student struggled to read and write, but was helped by colleagues; this
student had recently immigrated from an African country. Overall,
in Lisbon, there were students from four different countries, other
than Portugal, including African countries and Brazil. In Oslo, immigrant students understood Norwegian, and at this point there is
no detailed information regarding countries of origin.
School activities sequence was identical in all cases: a first day
of activities, presenting the method, sharing information about air
quality and health, and then students preparing the dust monitor
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devices and choosing the location to study. A second day of activities, one week after, included students retrieving the devices, using a scale to compare the amount of dust adhering to the Vaseline, classifying the level of pollution, and having a discussion about
possible measures of action. Each class had a 45-minute session, in
each of the days of activities. At a later stage, all the data gathered by
the Oslo students was uploaded by the teachers into https://luftaforalle.nilu.no/ website; in Lisbon, the data was uploaded by MCO,
as there was a language barrier, for the Portuguese teacher. This
website displays a collaborative map, with results from all the participating schools.
In Oslo, a group of selected students presented the project results
in an international conference and at the Environmental Miljøfestivalen Festival. In Lisbon, there was no public presentation of results, in 2019.
The educational materials were pre-tested in Oslo; the Portuguese translation was used in the participant school of Lisbon, without pre-testing. A pre and post activity questionnaire was handled
to students. Data were analysed using excel and qualitative analysis.

Material
The materials for the “Clean Air for All” method were developed by
NILU, The Norwegian Institute for Air Research, under the project
Ren luft for alle. The target group were primary schools students,
and the purpose was to involve the children in improving the air
quality where they live and also, developing research skills and critical thinking. This engagement was based in hands – on activities,
challenging the students to make their own decisions and deductions. These materials were also developed in a way that both adults
and children at home, can use them.
The “Clean Air for All” method educational materials pack include a guidance document, three worksheets and background information about air quality and health:
Guidance document, for teachers: this includes a detailed description of how to build a dust monitor, analyse the results and
upload them on a collaborative online map.
Three worksheets: Dust monitor; a template to be printed (see
figure 2); Dust scale; a tool to help finding out the air pollution level, by comparing the provided images with the students dust monitor, after being exposed in the outdoors (see figure 6); My air quality
experiment, a working document for the students, to take notes of
the experiment, write their hypothesis and fostering to think like a
scientist (see figure 4).
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Background information

Background information: information to learn more about air
quality and health (see figure 2).
Figure 1
“Clean Air for All” materials display
in the Clean Air Day website. Source: https://cleanairday.eu/?page_
id=1675.

Figure 2
“Clean Air for All” educational
material: Air quality information for
students.

In Lisbon, a video disseminated by the Portuguese Environmental Agency, on air quality and health (“Por um bom Ar”, 2019), was
also displayed, in the first day of the activities. This video is part
of materials produced for the National Air Day, that was first celebrated in 2019 (April).
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Figure 3
“Clean Air for All” educational
material: Air meter.

Figure 4
“Clean Air for All” educational material: My air quality experiment.

Figure 5 shows examples of air meters assembled by Norwegian
and Portuguese students. After 1 week of being exposed to outdoor
air, the meters were removed and taken indoors, to be analysed.
Students used one of two methods (described in the Guidance document, for teachers), to determine the air pollution level; one is
based in visual comparison with the dust scale (see figure 6), and
the other involves selecting squares, counting the number of particles in these and then, calculating the average number.
The collaborative mapping, with the air pollution level informa-
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tion uploaded by Norwegian and Portuguese schools, is displayed
in Figure 7.
Figure 5
Air meters assembled by Norwegian and Portuguese students.
Source: authors.

Figure 6
“Clean Air for All” educational
material: Dust scale.

Figure 7
Collaborative mapping, with the air
pollution level information uploaded by schools. Source: http://
renluftforalle.nilu.no/markers.
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Results
Students from 60 classes in Oslo, and 2 classes in Portugal, used
the “Clean Air for All” method. All students worked in small groups
and assembled a dust monitor using paper and Vaseline. All groups
successfully were able to classify the air pollution level, using the
materials and guidance provided. In all schools, the resulted were
uploaded on the collaborative online mapping. In Oslo, results varied from high air pollution level to low pollution level. In Lisbon,
results varied from medium to low level.
100% students reported to enjoy the activity, although a small
number of students needed help from teaching assistants or colleagues, to read and interpret. For example, in Lisbon, this included
a recent immigrant student, from an African country. In Oslo, teachers reported that some students, not usually interested in science,
enjoyed going outside deploying the sensors, and then becoming
interested in finding out the results. The teachers also commented
that having the visit from a NILU scientist (in Oslo) and an environmental professional (in Lisbon) helped to increase the students’
engagement.
Both Portuguese and Norwegian students filled in a “My experiment” worksheet, decided on a hypothesis and engaged in discussions on possible actions to improve the air quality they could implement. 80% of Portuguese students filled-in both the initial and
the final questionnaire. In Oslo, pre- and post- tests were applied,
to evaluate whether the air monitoring campaign, using the “Clean
Air for All” method, had contributed to increased knowledge and
awareness about air pollution among the participating students.
Results showed a reduction in the students misconceptions, e.g., related to the particulate matter diameter being wider than a human
hair (46% versus 22% in post – test). A 10% increase in the number
of total correct answers was observed; even though, evaluation has
to be considered with care because there was no control case.
Middle level Portuguese students enjoyed particularly the hands
– on activities, watching the video displayed and engaging in the
internal debate within the groups. Secondary level Portuguese students engaged in discussion in a vivid way, providing several examples their personal and daily working experience.

Discussion
All groups successfully were able to classify the air pollution level,
using the materials and guidance provided. And, in all schools, the
resulted were uploaded on the collaborative online mapping. These
results seem to indicate that the educational materials are appropriate and can be used and adapted to different contexts. Air pollution level measures varied from low to high. The Lisbon results were
influenced by unexpected rain; still, students critically commented
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the differences encountered, mentioning different possible sources
of air pollution (man-made and natural causes) and local context
(few kilometres distance from the city airport).
100% students reported to enjoy the activity, although in both
countries overall, a small number of students needed help from
teaching assistants or colleagues, to read and interpret. In Lisbon,
this included a recent immigrant student, from an African country,
who despite that, was enthusiastic in assembling the dust monitor.
In Oslo, teachers reported that some students, not usually interested
in science, enjoyed going outside deploying the sensors, and then becoming interested in finding out the results. This, in our opinion, indicates that the activities were inclusive and contributed to creating
a feeling of ownership (Harris and Ballard 2018; UC Davies 2018)
Oslo pre and post test results showed a 10% increase in the number of total correct answers; even though, we acknowledge that evaluation has to be considered with care because there was no control
case.
The teachers also commented that having the visit from a NILU
scientist (in Oslo) and an environmental professional (in Lisbon)
helped to motivate students’ and increase their engagement.
Both Portuguese and Norwegian students filled in a “My experiment” worksheet, decided on a hypothesis and engaged in discussions on possible actions to improve the air quality they could
implement. While in Oslo, students presented their results in an international conference, Lisbon students didn’t.
The Oslo school campaign helped Norwegian researchers to obtain data on particulate matter from many places where data was not
yet available; and, increased awareness among the students about
the climate and sustainability challenges their city faces.
Not all Portuguese adult students were able or willing to suggest
concrete actions to implement. However, the enthusiastic way the
secondary level students engaged in discussion, providing several
examples of environmentally related good and bad practices - connected to their working and personal experience -, and commenting
decisions made on the city low emissions zone, seems to indicate
a high level of awareness. This vivid discussion proved to be challenging, in terms of time management of the session; the decision
was made to allow for the interaction and discussion, and not implementing the last part of the activities that were initially planned with
the teacher (this included displaying a low-cost sensor and challenge
students to discuss ideas about different monitoring methods, costs,
and data quality). More time for follow up activities was not possible, but it would have been interesting to have it, allowing for a
deeper making sense of the data and reflection (Harris and Ballard
2018; Eriksson and Lindberg 2016), and inquiring about possible
bottom – up and top – down actions to be further implemented.
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Conclusion and recommendations
The European Clean Air Day was first celebrated in 2019, to raise
awareness about air pollution and foster citizens participation, of
all ages, in monitoring air quality and reflect on ways of improving
it. With the collaboration of NILU – the Norwegian Institute for
Atmospheric Research, and the European Citizen Science Association working group on air quality, several cities organized activities,
including Oslo (Norway) and Lisbon (Portugal). In these two cities,
a hands-on, low – tech and low cost “Clean Air for All” method,
using paper and Vaseline, was used in schools. Students with different age range and attending different levels (4th grade primary
school children; and young adults studying at middle school level
and secondary school level) were challenged to study air quality in
a location chosen by them, near the school. Students then used a
dust scale, developed by NILU, to classify the air pollution level in
the area they studied; and, reflected on which actions they could
implement. Teachers uploaded the results on a website, allowing
the creation of a collaborative map with results from all schools. All
students reported to have enjoyed the activity, although not all were
able or willing to suggest concrete actions. Particularly, the young
adult Portuguese students questionnaire responses, and comments
raised during the discussion period, revealed awareness of the existing gap between being aware and being/ becoming an agent of
change. Younger, Norwegian students, engaged also in presenting
their results in an Environmental Festival and at the Urban Future
Global conference.
Being a low cost and low-tech method, means it can be easily
used by schools, regardless having low or higher budgeting. The
educational materials are open source and freely available online,
in several languages. They can be adapted and used with students
attending different school levels and from different backgrounds,
including immigrant students. Also, disseminating training for
teachers on topics as air quality citizen science, co-construction,
and participatory mapping, can be useful in fostering students engagement, awareness raising and bottom – up inclusive decision
making.
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Resumo
A pesquisa em Educação ambiental crítica entende o meio ambiente como objeto de transformação e lugar de emancipação e, portanto, procura oferecer caminhos para envolver o público com as
questões ambientais por meio da ação participativa, investigando
a constituição de comunidades de aprendizagem - um grupo de
pessoas que estão associadas em torno de um objetivo comum, em
uma dinâmica de diálogo, para resolver um problema ou construir
propostas. Neste artigo, traremos os pressupostos de um projeto de
pesquisa que tem como principal objetivo investigar a construção
colaborativa de planos e práticas de educação ambiental em quatro Unidades de Conservação - UC do estado de São Paulo - Brasil, bem como proporcionar a disseminação desse conhecimento. A
pesquisa se fundamenta em abordagens quantitativa e qualitativa, e os principais instrumentos que utilizamos são as produções
dos diferentes atores sociais, questionários, entrevistas e grupos
focais. O processo tem envolvido conversas e entrevistas com gestores das unidades de conservação, bem como identificação das
ações educativas já desenvolvidas ao longo do tempo em cada UC.
Os resultados são disponibilizados de forma contínua, por meio
de cursos de formação e oficinas, educomunicação, elaboração de
material didático, livros e sumários executivos, buscando trazer a
educação ambiental para a biodiversidade como parte intrinsica
do processo de gestão de áreas protegidas.
Palavras-chave: educação ambiental, unidades de conservação,
aprendizagem social, educomunicação, biodiversidade

Abstract
Critical environmental education research understands the environment as an object of transformation and a place of emancipation and, therefore, seeks to offer ways to engage the public with
environmental issues through participatory action, investigating
the constitution of learning communities - a group of people who
are associated around a common goal, in a dialogue dynamic, to
solve a problem or build proposals. In this article, we will present
the assumptions of a research project whose main objective is to
investigate the collaborative construction of plans and practices
of environmental education in four Conservation Units - UC in
the state of São Paulo - Brazil, as well as providing the dissemination of this knowledge. The research is based on quantitative
and qualitative approaches, and the main instruments we use are
the productions of different social actors, questionnaires, interviews and focus groups. The process has involved conversations
and interviews with managers of the conservation units, as well
as identification of the educational actions already developed over
time in each UC. The results will be available on a continuous ba-
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sis, through training courses and workshops, educommunication,
preparation of teaching materials, books and executive summaries, seeking to bring environmental education to biodiversity as
an intrinsic part of the process of managing protected areas.
Keyword: environmental education, conservation units, social
learning, educommunication, biodiversity

Introdução
Um estudo publicado na revista Science apontou a integridade
da biosfera como um processo fundamental para a manutenção do
sistema terrestre (STEFFEN et al., 2015). O estudo demonstra que
as alterações provocadas pelos seres humanos na biosfera podem
ser grandes o suficiente para comprometer a capacidade da Terra
de sustentar as sociedades humanas como as conhecemos. Segundo
os autores desse estudo, “o risco é que, embora o sistema terrestre
possa tolerar um nível de extinções maior que o normalmente esperado, não sabemos quais níveis ou tipos de perda de biodiversidade
podem possivelmente provocar mudanças não-lineares ou irreversíveis no sistema terrestre” (STEFFEN et al., 2015, p. 742, tradução
nossa).
Segundo relatório da Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo as cinco principais causas de perda de biodiversidade
determinadas nas Conferências das Partes são: perda de habitats;
uso não sustentável e exploração de recursos biológicos; mudanças climáticas; espécies exóticas invasoras e poluição (SÃO PAULO,
2013). A partir desta análise, foi construído um planejamento Estratégico para Biodiversidade 2011-2020 para o Estado de SP, articulado com as metas mundiais de Aichi referentes à preservação da
biodiversidade. Este projeto pretende produzir conhecimentos de
forma a contribuir com três metas que destacamos a seguir:
•

•

Meta 1 – que indica que as pessoas devem estar cientes dos valores da biodiversidade e do que podem fazer para conservá-la
e usá-la sustentavelmente (Objetivo estratégico A – tratar as
verdadeiras causas da perda da biodiversidade internalizando o tema biodiversidade em todo o governo e a sociedade);
Metas 17 e 19, que indicam que deve ser desenvolvida uma
estratégia sobre a biodiversidade nacional e participativa e
onde a ciência, tecnologia, valores, funcionamento e tendências, bem como consequências da perda da biodiversidade
devem ser melhoradas e amplamente compartilhadas (Objetivo estratégico E – Aprimorar, ampliar a implementação por
meio do planejamento participativo, gestão do conhecimento
e capacidades).
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Significamos a biodiversidade na medida em que abarcamos a
complexidade que a compreende. O estudo que referenciamos anteriormente faz alertas sobre a forma como estamos lidando com
a biosfera, trazendo formas de mensurar os impactos na diversidade genética decorrentes das ações humanas. Este, dentre outros
fatores, são procedimentos que ainda não estão bem estabelecidos
quando se pensa e planeja ações de preservação da biodiversidade.
No entanto, é de se esperar que o cumprimento das metas apontadas acima resultem, prioritariamente, de uma sociedade que se
proponha a participar das discussões e decisões referentes à biodiversidade e a sustentabilidade socioambiental. Nesse sentido, faz-se necessário a problematização e o diálogo de saberes da relação
entre os conhecimentos científicos sobre a biodiversidade com a diversidade cultural das comunidades locais, sendo que a formação
de grupos colaborativos envolvendo diferentes atores sociais, que
tratamos neste projeto, se ambienta na apropriação da Educação
Ambiental (EA) por meio de abordagens inerentes à aprendizagem
social (MURO, JEFFREY, 2008; JACOBI, 2013a).
Uma outra importante publicação na revista Science destaca que
as atuais propostas de EA devem focar nas condições e processos de
aprendizagem que permitem aos cidadãos (i) desenvolver sua própria capacidade de pensar criticamente, eticamente e criativamente
na avaliação de situações ambientais; ii) tomar decisões informadas
sobre essas situações; e (iii) desenvolver a capacidade e compromisso de agir individual e coletivamente de maneiras que sustentem
e aprimorem a resolução de problemas socioecológicos complexos
(WALS et al., 2014).

Objetivos
Este trabalho é um recorte que apresenta os dados preliminares de
um amplo projeto que se própõe a investigar a construção colaborativa de planos e práticas de educação ambiental em quatro Unidades de Conservação Paulistas, por meio de formação e fortalecimento de comunidades de aprendizagem, bem como proporcionar
a disseminação desse conhecimento entre unidades, entes e atores.
Nesta etapa, apresentamos a caracterização das Ucs envolvidas e o
levantamento histórico de suas práticas de educação ambiental.

Contexto de investigação
Este projeto tem como contexto de investigação quatro Unidades
de Conservação paulistas. Unidades de Conservação (UC) é a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000) às áreas
naturais passíveis de proteção por suas características especiais. São
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“espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção da lei” (Lei
9985/2000. art. 1º, I).
Nos anos de 2018 e 2019, membros do nosso grupo de pesquisa
participaram como formadores do Curso de Formação de Monitores/as Ambientais das Unidades de Conservação do Estado de São
Paulo, em parceria com a Assessoria Técnica de Educação Ambiental. Em 2018 participaram 83 monitores/as e em 2019 foram 69.
Um dos resultados do curso de formação em 2019 foi o mapeamento de problemas que possam subsidiar a construção dos planos de
EA de cada UC participante. Destacaram-se como principais problemáticas a adequação e acessibilidade em trilhas, atropelamento
de fauna, avistamento e acompanhamento de avifauna, conscientização e pertencimento da população do entorno da UC. Além desses temas, também surgiram questões relacionadas à melhoria de
comunicação, maior integração entre a UC e a Fundação Florestal,
recorrências de incêndios florestais antrópicos, necessidade de cursos técnicos, manejo de resíduos sólidos e turismo desordenado, de
massa e/ou predatório.
No que se refere ao trabalho com educação para a biodiversidade, particularmente em Unidades de Conservação (UC), Oliveira
Junior e Sato (2006) destacam a enorme variedade de modos de
vida e culturas diferenciadas e que estabelecem relações particulares com os ciclos naturais. Desta forma, os processos de educação
ambiental devem buscar desenvolver ações formativas que possibilitem acessar essas diferentes relações e modos de vida e possibilitem articulação com conhecimentos científicos relacionados à
conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

Referencial teórico metodológico
Em nossas formações colaborativas buscamos aproximar os sujeitos de formação/investigação, da concepção crítica de educação
ambiental e da aprendizagem social, usando como principais ferramentas a formação de porfessores e monitores e a educomunicação.
De acordo com Carvalho (2004), o projeto político-pedagógico
da EA crítica é o de auxiliar e guiar os sujeitos para mudanças de
valores e atitudes, contribuindo para a formação de um sujeito ecológico, cuja prática educativa é constituída na formação do sujeito
enquanto ser individual e social. “Na perspectiva de uma EA crítica, a formação incide sobre as relações indivíduo-sociedade e, neste
sentido, indivíduo e coletividade só fazem sentido se pensados em
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relação” (CARVALHO, 2004, p. 9). A educação ambiental crítica
parte de uma premissa que entende a educação como elemento de
transformação social, baseada no diálogo, no exercício da cidadania
e no fortalecimento dos sujeitos (SILVA, CAMPINA, 2011; LOUREIRO, 2012).
Assim, um dos pilares da EA crítica é a promoção da compreensão dos problemas socioambientais considerando o ambiente como
o conjunto das inter-relações estabelecidas entre os âmbitos natural e social mediados por saberes tradicionais e culturais em consonância com os conhecimentos científicos (CARVALHO, 2004;
OLIVEIRA JUNIOR; SATO, 2006). A EA crítica exige um tratamento dinâmico, sendo os processos educativos construídos de forma
ativa, coletiva, cooperativa, contínua, interdisciplinar, democrática,
participativa e dialógica, visando uma prática social emancipatória,
essencial para a construção de sociedades sustentáveis (TOZONI-REIS, 2006).
Carvalho (2006) apresenta algumas recomendações para processos educativos, considerando a dimensão política como central, seguida da dimensão dos conhecimentos, dos valores éticos e estéticos
– dimensão dos valores – e da dimensão da participação política. A
dimensão dos conhecimentos é fundamental para se compreender
a complexidade dos processos naturais por meio de conteúdos não
apenas científicos (CARVALHO, 2006), mas também por meio de
interações entre a ciência e os conhecimentos prévios do sujeito,
para assim poder transformar a realidade socioambiental. A dimensão dos valores éticos e estéticos está atrelada ao âmbito da sensibilização e do respeito ao ambiente para a revisão dos padrões vigentes. Em uma perspectiva contemporânea, a ética e a estética têm o
foco em superar as características essencialista e utilitarista do ser
humano, e passa a valorizar os aspectos histórico-sociais (GEORGEN, 2005). Já a terceira dimensão, a da participação, se refere ao
exercício da cidadania, estando relacionada à organização da sociedade em um coletivo que reflita, construa e reivindique, de modo a
possibilitar uma efetiva atuação social (VALENTI, 2010).
Ademais, a EA é um componente indispensável na conservação
das espécies, intimamente atrelada aos contextos locais (THIEMANN, 2013), constituindo-se um instrumento fundamental para
a conservação da diversidade biológica e cultural (BRASIL, 2000),
que também pode colaborar para a resolução de conflitos que atingem as UCs e seu entorno (VALENTI-ROESE, 2014). A EA contribui para a conservação da biodiversidade pelo fato de proporcionar
relações com a natureza e com a sociedade (MENDONÇA, 2005;
VALENTI, 2010) e a ação frente aos problemas ambientais (HAMÚ;
AUCHINCLOSS; GOLDSTEIN, 2004).
Nesse processo de trabalho com as UC, as escolas também assumem um papel essencial, sendo a formação continuada de professores um caminho de construção de novas comunidades de apren-
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dizagem sobre a questão ambiental na escola. Neste sentido, temos
orientado nossas propostas de formação continuada pelas abordagens expressas em Sauvé (2004), construídas a partir da análise de
programas de formação de diferentes países. A autora indica que a
formação de educadores, deve integrar coerentemente os mesmos
princípios que a intervenção educacional, a partir das seguintes
abordagens:
•

•

•

•

•

abordagem experiencial, que significa aprender a pedagogia
da educação ambiental na ação educativa diária, descobrir ou
redescobrir as características da realidade do ambiente, da
escola, do bairro, explorando sua própria relação com a com
todos os elementos do ambiente;
abordagem crítica das realidades social, ambiental, educacional e, particularmente, pedagógica, identificando tanto os
aspectos positivos e os limites, as lacunas, as rupturas, as inconsistências, os jogos de poder, etc., com o objetivo de transformar as realidades problemáticas.
abordagem práxica, que associa reflexão e ação. Essa reflexão
crítica é realizada a partir da experimentação das realidades
ambientais e pedagógicas.
abordagem interdisciplinar, que implica a abertura a diferentes campos do conhecimento, para enriquecer a análise e
compreensão das realidades complexas do ambiente, possibilitando o desenvolvimento de uma visão sistêmica e global
das realidades, sendo importante também aprender a reconhecer o valor de outros tipos de conhecimento, como o conhecimento tradicional, em um diálogo de saberes.
abordagem colaborativa e participativa, pois sendo o ambiente um objeto essencialmente compartilhado, é necessário que
seja abordado em conjunto, fazendo convergir os olhares, as
esperanças e os talentos de cada um, sendo que a estratégia
da comunidade de aprendizagem (ORELLANA, 2002) é particularmente apropriada.

Além dos processos de formação docente, esta investigação propõe o uso da comunicação como ferramenta dialógica. No que se
refere aos modos de relação entre a Educação e os meios de comunicação com suas mídias, destaca-se também a abordagens da educomunicação. Com raízes na América Latina, a educomunicação tem
como foco a gestão dos processos comunicativos no processo educativo, com um conjunto de princípios teórico-metodológicos norteadores de um modelo democrático e participativo da sociedade. Na
definição de Soares (2013) refere-se ao:
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conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e
produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas
comunicativos em espaços educativos presenciais ou
virtuais, assim como a melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas
com o uso dos recursos da informação nos processos de
aprendizagem. Tem como essência a intencionalidade
educativa e como meta o pleno exercício da liberdade
de expressão dos atores sociais” (SOARES, 2013, p. 155).
Também se articula com nossas propostas de formação a perspectiva da aprendizagem social (AS), que tem como objetivo principal “contribuir para o diálogo e intervenção conjunta dos atores
locais na realidade” (BACCI; JACOBI; SANTOS, 2013; SILVA, et al.,
2017), de modo que auxilia na construção de eixos interdisciplinares a partir de uma abordagem holística e complexa. Com isso, a AS
possibilita a constituição de identidades coletivas em espaços variados, o que potencializa o diálogo horizontalizado e a democracia
entre diferentes atores sociais locais em prol da elaboração de projetos de intervenção coletivos (JACOBI, 2013b; MURO, JEFFREY,
2008).
O desenvolvimento de uma ação ou projeto com base na AS não
é um processo simples, visto que é “uma espiral de comprometimento e aprendizagem conjunta, que leva seu próprio tempo de
maturação” (JACOBI, GRANJA, FRANCO, 2006). No entanto, um
dos principais pontos da AS é o “aprender junto para compartilhar”
(JACOBI, 2013a), de modo que os atores participantes desenvolvem seu próprio plano de ação, de forma dialogada, integrada e holística, o que promove uma construção coletiva, facilitando a aprendizagem colaborativa e o trabalho em grupo, sendo, portanto, um
modelo de ganhos mútuos.
O conceito original da AS consiste na “aprendizagem em grupos, comunidades e sistemas sociais que operam em circunstâncias
novas, inesperadas, incertas e imprevisíveis” (WILDEMEERSCH,
2009, p. 100, tradução nossa). Nesse sentido, a mesma autora desenvolveu quatro dimensões e, em cada uma delas, há dois pólos
opostos que criam uma tensão, tendo na AS uma crescente capacidade do sistema social de gerenciar e conduzir tais tensões. As
quatro dimensões são: ação, reflexão, comunicação e negociação.
Além das quatro dimensões citadas acima, vamos incluir a dimensão da participação e engajamento (DYBALL, BROWN, KEEN,
2009). As cinco dimensões da AS apresentadas anteriormente fornecem um conjunto integrado e completo de processos que podem
orientar a prática de AS em áreas de mudança social (DYBALL,
BROWN, KEEN, 2009), principalmente em áreas de conflitos socioambientais, como em UC e áreas com conflitos humano-fauna.
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Jacobi (2013a) destaca a importância do conceito de aprendizagem social na gestão dos recursos naturais, ressaltando a emergência socioambiental e a necessidade de novas formas de governança.
As ferramentas de AS pretendem aperfeiçoar a compreensão dos
problemas inter-relacionados e complexos em torno da gestão compartilhada das Unidades de Conservação, contribuindo para que
diferentes atores compreendam melhor as percepções dos outros
sobre os problemas ambientais, promovendo a melhora das relações entre os participantes e interconexão rumo ao avanço para
uma gestão mais sustentável dos recursos naturais. Possibilitando
aos envolvidos laços de confiança e cooperação para administrar e
resolver conflitos (JACOBI, 2013a).
Nesse sentido, a aprendizagem ocorre quando o sistema social e
seus gestores, facilitadores, educadores, conseguem encontrar um
equilíbrio criativo ao longo das cinco dimensões. Com isso, a AS
busca o equilíbrio de todas essas dimensões por meio de um gerenciamento de todos os polos de tensão que as permeiam, lembrando
que estes não são estáveis, mas sim dinâmicos em consequência das
constantes transformações que o sistema sofre ao longo do tempo
(WILDEMEERSCH, 2009).
A partir de referências sobre formação participativa de professores, educação ambiental crítica, educomunicação e aprendizagem
social, temos encontrado respaldo na constituição de comunidades
de aprendizagem que, segundo Orellana (2002), é baseada em uma
estrutura formada por um grupo de pessoas que estão associadas
em torno de um objetivo comum de aprendizagem, em uma dinâmica de diálogo, para resolver um problema que as preocupa ou
para construir um projeto comum. É um local de troca de ideias,
discussões, cooperação, pesquisa colaborativa, confrontos e negociações, em que se aprende de um e outro com outro, além de realizar conjuntamente um projeto significativo e relevante em relação
ao contexto cultural e socioambiental.
E sobre essa construção de comunidades de aprendizagem relacionadas às unidades de conservação que esse projeto pretende
mobilizar, fomentar e produzir conhecimento.

Procedimentos metodológicos
Iremos centrar nossas ações em cinco Ucs, escolhidas devido à suas
diferentes localizações, características e práticas educativas: Parque Estadual do Jaraguá, APA Parque e Fazenda do Carmo, ambos
na cidade de São Paulo, o Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual
da Serra do Mar (PESM), em região litorânea, APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá- Perímetro Corumbataí, ambas no interior (próxima a regiões rurais) do estado de São Paulo.
A pesquisa se fundamentará em abordagens quantitativa e qualitativa, como uma Pesquisa de Natureza Interventiva, definida

186

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

como: “práticas que conjugam processos investigativos ao desenvolvimento concomitante de ações que podem assumir natureza
diversificada.” (TEIXEIRA; NETO, 2017, p. 1056). Pressupomos
o contato direto dos pesquisadores com a realidade estudada, de
modo a compreender de forma integrada os fenômenos a partir da
perspectiva das/os próprias/os participantes do estudo (GODOY,
1995). Além disso, faz-se necessário considerar que esse tipo de pesquisa tem um caráter que procura garantir a participação democrática de todos os envolvidos, de modo a atrelar a teoria e a prática.
E, mesmo havendo interesses científicos, estes são conectados aos
sociais, cuja junção gera conhecimentos capazes de atenderem a demanda dos/as participantes (EZPELETA, 1989; AGUDO; TOZONI-REIS, 2012).
Nessa primeira etapa, fizemos a análise documental e planos da
educação ambiental das Ucs, verificando as identidades e similaridades entre eles, bem como as conexões com o Programa da FF e
analisamos o histórico da educação ambiental correlacionando as
práticas das Ucs em um grupo focal que contou com a participação dos gestores das unidades, monitores ambientais, coordenação
de EA da Fundação Florestal (gestora das UCs no Estado de São
Paulo). O grupo focal foi realizado no mês de outubro em formato
remoto, onde cada UC apresentou suas práticas dois pesquisadores
da equipe construiram uma linha do tempo coletiva em um mural
virtual por meio da plataforma padlet (https://pt-br.padlet.com/
dashboard).
Nas próximas etapas, está prevista a proposição e investigação
de formações com vistas a investigar a constituição de comunidades de aprendizagem, bem como construir coletivamente materiais
de educomunicação socioambiental, sendo que as próprias mídias
construídas e os processos de produção constituirão dados de pesquisa. A confluência destes instrumentos tende a reforçar a formação de comunidades de aprendizagem que se apropriem dos espaços educadores das Unidades de Conservação, bem como divulgar
para outros públicos o conhecimento produzido e as diferentes realidades socioambientais.

Resultados e discussão
O processo tem envolvido conversas e entrevistas com gestores das
unidades de conservação, bem como identificação das ações educativas já desenvolvidas ao longo do tempo em cada UC. Os resultados
são disponibilizados de forma contínua, por meio de cursos de formação e oficinas, educomunicação, elaboração de material didático,
livros e sumários executivos, buscando trazer a educação ambiental
para a biodiversidade como parte intrinsica do processo de gestão
de áreas protegidas.
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A figura 1 contém pao registro feito em plataforma online a partir do grupo focal com as equipes gestoras, num formato de linha
do tempo, indicando como e quando ocorreu a construção das propostas de educação ambiental de cada unidade. A linha do tempo
também pode ser acessada no link: https://padlet.com/hectorbarrosgomes/biota.
Figura 1
Trechos da linha do tempo construída a partir das ações educativas relatadas por gestores e
monitores das quatro unidades de
conservação investigadas (Fonte:
Acervo da pesquisa – Outubro de
2020)

A linha do tempo contém desde os contextos de cada UC, história
das áreas, os temas geradores que foram mobilizando a formação
em educação ambiental. A primeira ação relatada aconteceu em
1961, demonstrando uma história construída da EA nesses espaços.
Ao longo do tempo, embora tenham sido apresentadas experiências
pontuais de ações em datas comemorativas e busca de espécies bandeira, vai se ampliando para oficinas comunitárias (ex. Observação
de aves), viveiro de mudas, caminhadas ecológicas, sendo possível
identificar, ao longo do tempo, o desenvolvimento de programas
já institucionalizados, investimento em formação de professores e
educadores, planejamentos participativos e de intervenções onde a
população possa se sentir pertencente à UC, como por exemplo, o
muro da UC ser pintada por artistas do bairro.
O Programa de Educação ambiental virá para ampliar essas ações
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e integrá-las ao plano de gestão. Nosso projeto pretende acompanhar e contribuir com esse processo, de forma integrada e colaborativa com a comunidade local.
Ao final da realização do grupo focal, também solicitamos
que os participantes indicassem três palavras sobre suas expectativas, que foram inseridas na plataforma mentimeter (https://www.
mentimeter.com/) formando uma núvem de palavras, apresentada
na Figura 2.
Figura 2
Nuvem de palavras representando as expectativas dos gestores
e monitores ambientais sobre o
projeto (Fonte: Acervo da pesquisa
– Outubro de 2020)

Conforme é possível observar empiricamente na imagem, a
integração, participação e conhecimento foram as palavras mais citadas, mostrando um grande potencial para que, ao final do projeto,
além da produção de conhecimento situada na realidade tenhamos
uma comunidades de aprendizagem de educação ambiental nas
unidades de conservação paulistas.

Considerações finais
Mais do que um espaço, as UCs envolvem histórias e saberes de diferentes atores sociais. Como um projeto que tem sua centralidade
na produção de conhecimento sobre educação ambiental, a criação
de uma rede colaborativa integrando diferentes objetos das ciências
naturais e humanas é fundamental para a articulação de conceitos,
valores e formas de participação essenciais para a contribuir com a
transversalidade dos planos de gestão e com o Programa de Educação Ambiental da Fundação Florestal.

Referências BIbliográficas
Agudo, M. M., Tozoni-Reis, M. F. C. (2012). Educação ambiental na
escola: pesquisa-ação a partir do conto “A maior flor do mundo” de José Saramago. In. XVI ENDIPE – Encontro Nacional
de Didática e Prática de Ensino – UNICAMP – Campinas.
189
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Bacci, D. L. C., Jacobi, P. R. Santos, V. M. N. (2013). Aprendizagem
social nas práticas colaborativas:exemplos de ferramentas
participativas envolvendo diferentes atores sociais. In: Revista
de Educação em Ciências e Tecnologia, v. 6, n. 3, p. 227-243.
Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade
e Florestas (2000). Convenção sobre diversidade biológica CDB. Brasília - DF. Disponível em: <https://www.mma.gov.
br/biodiversidade/conven%C3%A7%C3%A3o-da-diversidade-biol%C3%B3gica.html>. Acesso em: 25 ago. 2019.
Brasil. Ministério do Meio Ambiente. (2000). Lei No 9.985, DE 18
de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9985.htm
Carvalho, I. C. M. (2004). Educação ambiental crítica: nomes e endereçamentos da educação ambiental. In: Philippe Pomier
Layrargues. (Org.). Identidades da educação ambiental brasileira. 1ª ed. Brasília (DF): Edições Ministério do Meio Ambiente, p. 13-24.
Carvalho, L. M. (2006). A temática ambiental e o processo educativo: dimensões e abordagens. In: Cinquetti H. S.; Logarezzi, A.
Consumo e resíduo: fundamentos para o trabalho educativo.
São Carlos: Edufscar, p. 19-41.
Dyball, R., Brown, V. A., Keen, M. (2009). Towards sustainability:
five strands of social learning. In: In: Wals, A. E. J. Social Learning: towards a sustainable world, p. 181-194.
Ezpeleta, J., Rockwell, E. (1989). Pesquisa participante. São Paulo:
Cortez.
Godoy, A. S. (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de administração de empresas, v. 35, n. 2,
p. 57-63.
Hamú, D., Auchincloss, E., Goldstein, W. (2004). Recommendations on the role and impact of education and communication
for protected areas management in LatinAmerica. In. Hamú,
D.; Auchincloss, E. Goldstein, W. (Orgs.) Communicating Protect Areas. Gland: IUCN, p. 3-8.
Jacobi, P. R., Granja, S. I. B., Franco, M. I. (2006). Aprendizagem
social: práticas educativas e participação da sociedade civil
como estratégias de aprimoramento para a gestão compartilhada em bacias hidrográficas. In. Revista da Fundação SEADE – São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 5-18.
Jacobi, P.R. (2013a). Aprendizagem social e unidades de conservação: aprender juntos para cuidar dos recursos naturais. São
Paulo: IEE/PROCAM.
Jacobi, P. R. (2013b). Aprendizagem social e formação de professores em educação para a sustentabilidade socioambiental. In.

190

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Revista do Instituto de Geociências – USP, São Paulo, v. 6, p.
5-10.
Loureiro, C. F. B. A. (2012). Sustentabilidade e educação: um olhar
da ecologia política. São Paulo: Cortez (coleção questões de
nossa época vol. 39).
Mendonça, R. (2005). Conservar e criar: natureza, cultura e complexidade. São Paulo: Senac Editora.
Mendonça, R. (2007). Educação ambiental vivencial. In: Ferrado-Junior, L. A. In: Encontros e caminhos: formação de
educadoras(es) ambientais e coletivos educadores. Brasília:
MMA, v. 2, p. 117-130.
Muro, M, Jeffrey, P. (2008). A critical review of the theory and application of social learning in participatory natural resource
management processes. Journal of Environmental Planning
and Management, v. 51 (3), p. 325-344.
Oliveira Junior, S.B., Sato, M. (2006). Educação ambiental e etnoconhecimento: parceiros para a conservação da diversidade de
aves pantaneiras. Ambiente & educação, vol. 11.
Orellana, I. (2002). Buscando enfrentar los desafíos educativos
contemporáneos: la estrategia pedagógica de la comunidad
de aprendizaje en educación ambiental. In L., Sauvé, Orellana, I, & Sato, M. (Eds.), Textos escolhidos em educação ambiental. De uma América à outra. Montréal: Les Publications
de laChaire de recherche du Canada en éducation relative à
l’environnement, p. 221-231.
São Paulo. (2013). Plano de ação de São Paulo – Metas de Aichi
2020: implementação no Estado de São Paulo.
São Paulo. (2017). Programa de Educação Ambiental da Fundação
Florestal: um guia para implantação nas unidades de
conservação. Secretaria do Meio Ambiente, 108 p.
Sauvé, L. (2004). Perspectivas curriculares para la formación de
formadores em educación ambiental, Foro Nacional sobre la
Incorporación de la Perspectiva Ambiental en la Formación
Técnica y Profesional. Disponível em :www.magrama.gob.
es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2004_11sauve_ tcm753066.pdf acessado em: 25 ago. 2019.
Silva, R. L. F. , Campina, N. N. (2011). Concepções de educação ambiental na mídia e em práticas escolares: contribuições de uma
tipologia. Pesquisa em Educação Ambiental (Online), v. 6, p.
29-46.
Silva, R.L.F., Faustino, M.T., Roberto, E. C. O. ; Bacic, M. C., Barros, H., Moreira, C. A., Silva, G. M., Silva, N. F., Alfonsi, L. E.,
Martins, C. (2017). Grupo de pesquisa como espaço de articulação entre produção de conhecimento, práticas e formação.
In: Anais do III Encontro Regional de Ensino de Biologia - Regional 1, v. 1. p. 212-218.
Soares, I. O. (2013). Educomunicação e as múltiplas tradições de um

191

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

campo emergente de intervenção social na Europa, Estados
Unidos e América Latina. In Lima, João Cláudio & Marques,
José (Orgs). Panorama da Comunicação e das Telecomunicações no Brasil- 2012/2013, IPEA, Memória- Brasília,Volume
4, pg 169-202.
Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E, Fetzer, I.,
Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., De Vries, W., De
Wit, C. A. +8 more. (2015). Sustainability. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet.
Science, v. 347, n. 6223, p. 736-747. Disponível em: https://
science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855 Acesso
em: 23 jan. 2020.
Teixeira, P. M. M., Neto, J. M. (2017). Uma tipologia para pesquisas de natureza interventiva. Ciênc, Educa. Bauru, v.23, n.4,
p.1055 - 1076.
Tozoni - Reis, M. F. C. (2006). Temas ambientais como “temas geradores”: contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, transformadora e emancipatória. In: Educar,
Curitiba, n. 27, p. 93-110. Editora UFPR.
Valenti, M. W. (2010). Educação ambiental e biodiversidade em unidades de conservação: mapeando tendências. 97f. Dissertação
(Mestrado), Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.
Valenti-Roese, M. W. (2014). Educação Ambiental dialógico-crítica
e a conservação da biodiversidade no entorno de áreas protegidas. 147f. Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.
Wals, A.E.J., Brody, M; Dillon, J., Stevenson, R.B. (2014). Convergence Between Science and Environmental Education. Science, v. 344, p. 583 – 584.

192
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Resumo
O objetivo central deste trabalho é realizar um estudo comparativo
das atitudes ambientais por estudantes universitários matriculados nos cursos de Pedagogia do Centro Universitário de Santa Fé
do Sul/Brasil e um grupo de estudantes que integram a licenciatura de Educação Básica no Politécnico de Leiria/Portugal, a fim
de verificar o estágio de comportamento ambiental em que cada
grupo se encontra. O conceito de sustentabilidade está relacionado
ao apoio, cuidado e conservação que são direcionados a setores
considerados estratégicos em sociedade, os quais se encontram
sob estresse em resultado de comportamentos ambientalmente
prejudiciais Ou seja, os referidos estudantes foram questionados
acerca de suas práticas cotidianas quanto ao uso de recursos hídricos, energia elétrica, derivados de combustíveis fósseis, assim
como sobre o descarte de resíduos potencialmente poluentes ao
meio ambiente. Tais práticas são de suma relevância em vista da
compreensão de que as ações humanas em relação ao ambiente
são determinantes para a continuidade da vida e do equilíbrio do
planeta e às demandas fundamentais das gerações futuras. É uma
realidade na sociedade contemporânea, os efeitos deletérios da
utilização irracional dos recursos naturais, o que traz como consequências fundamentais questões como significativas alterações
climáticas e desastres ambientais diversos, contribuindo para desarmonia do planeta. Nessa perspectiva, é de suma importância
que as novas gerações, que estão sendo formadas para atuar na
área de educação apresentem consciência das demandas preservacionistas colocadas às presentes gerações. No que concerne à
metodologia, os dados foram obtidos por meio de aplicação de entrevista estruturada, contando com uma amostra de respostas de
110 estudantes da Licenciatura em Educação Básica (ESECS-PL) e
respostas de 120 estudantes da Licenciatura em Pedagogia (UNIFUNEC). Os dados obtidos foram tabulados por meio do excel,
sendo os resultados apresentados em gráficos e tabelas que foram
analisados com base no referencial teórico pertinente à temática.

Abstract
Palavras-chave: Meio ambiente, Práticas ambientais, Sustentabilidade. The main objective of this work is to carry out a comparative study of environmental attitudes by university students
enrolled in Peda-gogy courses at the University Center of Santa Fé
do Sul / Brazil and a group of students who are part of the Basic
Education degree at the Polytechnic of Leiria / Portugal, in order
to verify the stage of environmental behavior in which each group
is. The concept of sus-tainability is related to the support, care and
conservation that are directed to sectors considered strategic in
society, which are under stress as a result of environmentally har-
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mful behaviors. In other words, these students were asked about
their daily practices regar-ding use water resources, electricity,
derived from fossil fuels, as well as the disposal of potentially polluting waste to the envi-ronment. Such practices are of paramount
importance in view of the understanding that human actions in
relation to the environment are decisive for the continuity of life
and the balance of the planet and the fundamental demands of future generations. It is a reality in contemporary society, the deleterious effects of the irrational use of natural resources, which brings as fundamental consequences issues such as significant climate
change and various environmen-tal disasters, contributing to the
disharmony of the planet. In this perspective, it is extremely important that the new generations, who are being trained to work
in the area of education, are aware of the preservationist demands
placed on the present generations. Regar-ding the methodology,
the data were obtained through the applica-tion of a structured interview, with a sample of responses from 110 students in the Basic
Education Degree (ESECS-PL) and responses from 120 students in
the Pedagogy Degree (UNIFUNEC). The data obtained were tabulated using excel, the results being presented in graphs and tables
that were analyzed based on the theoretical fra-mework relevant
to the theme.
Key words: Environment. Environmental practices. Sustainability.

Introdução
A proposta central deste artigo é compreender o modo como, em
seu cotidiano, os estudantes universitários matriculados nos cursos
de Pedagogia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul/Brasil e
os estudantes que integram a licenciatura de Educação Básica no
Politécnico de Leiria/Portugal, praticam em seu cotidiano ou compreendem, por meio de seu conhecimento técnico, a importância da
sustentabilidade para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de seus respectivos países.
O estudo apresenta grande relevância, tendo em vista que os referidos graduandos, estão em fase de formação para ocupar um papel de protagonismo no interior das futuras gerações que serão responsáveis pela produção, consumo e distribuição de recursos para
a sociedade.
Cabe considerar que a produção, em âmbito global, de mercadorias e a oferta de serviços foi expandida ao longo das décadas
acompanhando o crescimento da população, porém com mais intensidade a partir da Revolução Industrial e, especificamente, após
a Segunda Guerra Mundial. De modo efetivo, a utilização crescente
de recursos provenientes do meio ambiente para sustentar essa produção acarretou um ciclo de destruição do meio ambiente, na perspectiva global, sem satisfazer as necessidades da sociedade atual,
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que cada vez, apresenta necessidades de consumo mais complexas
e que exigem uma quantidade maior de recursos naturais. Nessa
perspectiva é ampliado o processo de degradação, tanto pela extração de recursos naturais quanto pela geração de poluentes. Não
se pode desconsiderar que apesar do grande consumo de recursos
naturais, número significativo de pessoas, no mundo, convive com a
pobreza, subsistindo de modo precário. Nessa perspectiva, emerge
a necessidade de propiciar os caminhos necessários e urgentes para
a reversão da referida situação, em vista da necessidade de criação
de um planeta mais justo em um meio ambiente saudável, o que só
será possível por meio de práticas de desenvolvimento sustentável.
Diante do crescimento dos problemas ambientais, que são cada
vez mais complexos, estes precisaram ser tratados no âmbito dos
estados nacionais. Às práticas corretivas e repressivas, somaram-se
novos instrumentos de intervenção governamental para a prevenção da poluição e a melhoria dos sistemas produtivos, tais como o
estímulo à substituição de processos produtivos poluidores ou consumidores de insumos escassos por outros mais eficientes e limpos,
o zoneamento industrial e o estudo prévio de impacto ambiental
para o licenciamento de empreendimentos com elevada capacidade
de interferência no meio ambiente.
Entretanto, muitos países, como ocorre com o Brasil, estão caminhando na contramão do desenvolvimento sustentável, adotando práticas agressivas e deletérias para o meio ambiente, como as
queimadas, o estímulo ao desmatamento e ao uso predatórios da
fauna e da flora. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva analisar
a perspectiva de universitários brasileiros e portugueses sobre as
atitudes sustentáveis que os mesmos adotam cotidianamente, por
meio da aplicação de entrevista semiestruturada, no contexto das
abordagens quantitativa e qualitativas associadas.

Análise dos comportamentos relativos ao meio ambiente
Os estudantes brasileiros e portugueses foram questionados, se em
casa, separam os resíduos recicláveis (papel, vidro, plástico, latas) e
os colocam separados por categoria. Diante do questionamento os
universitários de Leiria/Portugal apresentaram as respostas destacadas no gráfico 1:
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Gráfico 1
Separação de resíduos-Portugal

Fonte: Próprio autor

Os dados apresentados pelo gráfico mostram que 35% dos entrevistados portugueses quase sempre realizam a separação de resíduos, o que corre ocasionalmente com 32% dos entrevistados.

Gráfico 2
Separação de resíduos-Brasil

Fonte: Próprio autor

No que concerne aos resultados obtidos nas entrevistas aplicadas
entre universitários brasileiros, o gráfico 2 aponta que 46% nunca
realizam a separação de resíduos, o que ocorre ocasionalmente com
27% dos entrevistados e quase sempre com 18% dos mesmos.
Quanto ao destino que os estudantes dão às pilhas velhas, os
universitários portugueses, em sua maioria, 70% as entregam nos
pilhões, que locais destinado ao recolhimento de resíduos, o que é
destacado no gráfico 3
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Gráfico 3
Descarte de pilhas-Portugal

Fonte: Próprio autor

Já o gráfico 4 aponta que os estudantes do Centro Universitário
de Santa Fé do Sul/Brasil, em sua maioria, 50% entregam as pilhas
inutilizadas para reciclagem, enquanto 25% dos mesmos as jogam
no lixo.

Gráfico 4
Descarte de pilhas-Portugal

Fonte: Próprio autor

Quando questionados sobre onde colocam os medicamentos que
perderam a validade, 59% dos estudantes portugueses afirmam jogá-los no lixo e 25% dizem que os guardam:
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Gráfico 5
Descarte de medicamentos fora da
validade-Portugal

Fonte: Próprio autor

Os entrevistados brasileiros responderam que entregam na farmácia (47%) e que jogam no lixo (38%), com apresenta o gráfico 6:

Gráfico 6
Descarte de medicamentos fora da
validade-Brasil

Fonte: Próprio autor

Perguntados se fecham a torneira enquanto escova os dentes,
evitando a perda desnecessária de água, 64% dos portugueses afirmaram que sempre e 27% que quase sempre:
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Gráfico 7
Desperdício de água-Portugal

Fonte: Próprio autor

O gráfico 8 aponta que 60% dos estudantes brasileiros desligam
as torneiras sempre e que os outros 40% o fazem ocasionalmente.

Gráfico 8
Desperdício de água-Brasil

Fonte: Próprio autor

Quando questionados sobre o cuidado em não deixar a água a
correr enquanto lavam louça, 35% dos portugueses afirmaram que
o fazem sempre e 47% que o fazem quase sempre e 12% o fazem
ocasionalmente, conforme destaca o gráfico 9.
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Gráfico 9
Desperdício de água ao lavar
louça-Portugal

Fonte: Próprio autor

O gráfico 10 destaca que entre os brasileiros entrevistados, 60%
quase sempre evita o desperdício ao lavar louça e 40% adotam tal
precaução, como mostra o gráfico 10.

Gráfico 10
Desperdício de água ao lavar
louça-Brasil

Fonte: Próprio autor

O gráfico 11 questiona os entrevistados se enquanto a água não
esquenta para tomar banho, os mesmos a recolhem para utilizar em
outra situação.
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Gráfico 11
Recolher água do banho-Portugal

Fonte: Próprio autor

De modo efetivo, 56% dos portugueses afirmaram que nunca e
28% informaram que o fazem ocasionalmente.

Gráfico 12
Recolher água do banho-Brasil

Fonte: Próprio autor

Quanto aos brasileiros, 58% afirmaram que nunca o fazem e 25%
destacaram que o fazem quase sempre.
Os entrevistados foram questionados também se analisam os rótulos quando vão ao supermercado comprar detergentes e produtos
de limpeza e se estão atentos à sua composição química para evitar
agressões ambientais.
Cerca de 72% dos portugueses afirmaram que nunca e 17% que o
fazem ocasionalmente.
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Gráfico 13
Análise de rótulos de produtos de
limpeza-Portugal

Fonte: Próprio autor

Quanto aos entrevistados brasileiros, 58% afirmaram que nunca
o fazem e 25% dos mesmos destacaram que quase sempre o fazem.
Gráfico 14
Análise de rótulos de produtos de
limpeza-Brasil

Fonte: Próprio autor

Quando questionados, se quando compram alimentos pensam
nos produtos químicos utilizados na sua produção e seus impactos
ambientais.
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Gráfico 15
Impactos ambientais da produção
de alimentos

Fonte: Próprio autor

Cerca de 38% dos portugueses entrevistados afirmaram que adotam tais práticas, 33% nunca o fazem e 23% o fazem quase sempre.
Já no Brasil, 58% nunca o fazem 25% quase sempre o fazem.

Gráfico 16
Impactos ambientais da produção
de alimentos

Fonte: Próprio autor

Tais dados mostram o baixo nível de preocupação dos brasileiros
com a compra e utilização de detergente com potencial de gerar degradação ambiental.

Conclusão
A estrutura de organização da sociedade mundial na contemporaneidade precisa ser revisto e aprimorado. É necessário caminhar
em direção a um processo de melhoria gradativo e contínuo, pois
exigirá reposicionamentos constantes. Urge destacar que o radicalismo do ecologicamente correto não pode imobilizar a humanidade nem provocar retrocesso nos avanços tecnológicos alcançados.
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Um movimento ponderado de correção de desvios e ajustes de rumos que recuperem e preservem o meio ambiente, e possibilitem o
desenvolvimento econômico-social de toda a humanidade deve ser
o objetivo de todos. É de suma importância pensar na sustentabilidade, como um meio de significar a subsistência, de se priorizar a
conservação e manutenção dos recursos naturais, o que significa
garantir proteção, nutrição, prosperidade e vida. Nessa perspectiva, a sustentabilidade deve ser uma proposição natural e automática de todo cidadão que tem o perfeito entendimento de seu
pertencimento; da plena consciência de fazer parte do ecossistema
universal e que, num processo involuntário como a pulsação de
seu coração, deve estar atento para que suas ações, principalmente
quando transformadoras, mantenham esse ecossistema universal
em perfeito funcionamento e num estado de melhoria contínua.
Para que isso aconteça, faz-se necessária uma formação para a sustentabilidade, para que o tema sustentabilidade seja apresentado e
discutido com os estudantes, possibilitando que conheçam os argumentos favoráveis e contrários ao discurso, avaliem o conjunto
de argumentações e participem conscientemente do debate. Esse
processo visa mostrar a diversidade de visões de mundo envolvidas
no debate, de modo que os estudantes não sejam educados para a
sustentabilidade, mas capacitados a comparar, debater e julgar por
si próprios as diversas posições manifestas e assumirem aquelas
que lhes parecem mais sensatas.
A partir da presente pesquisa, foi possível concluir que os estudantes portugueses possuem, em questões como a separação de resíduos e o cuidado com o desperdício de água, adotando atitudes
que contribuem com os processos sustentáveis. No que concerne
aos estudantes brasileiros, este se posicionam, diante das questões,
de modo menos responsáveis frente às atitudes cotidianas, necessárias para o desenvolvimento de rotinas de sustentabilidade, demandando o avanço da educação ambiental.
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Resumo
A pandemia SARS-COV-2 tem apresentado enormes desafios à
nossa sociedade a diversos níveis. Todavia, o evidente paralelismo entre esta situação e a iminente emergência planetária decorrente das alterações climáticas, proporcionam uma oportunidade
de repensar o modo como vivemos, para melhor nos adaptarmos
à mudança e desenvolvermos estratégias capazes de mitigar este
problema ambiental. Neste sentido, no âmbito de uma disciplina
de educação ambiental, foi desenvolvida uma investigação com a
finalidade de analisar os impactos do confinamento decorrente da
pandemia nas perspetivas de estudantes do ensino superior sobre
as alterações climáticas. Participaram no estudo 34 estudantes
do Curso de Licenciatura em Educação Social de uma instituição
de ensino superior portuguesa. Considerou-se pertinente envolver neste processo educativo e investigativo futuros técnicos de
intervenção socioeducativo que atuarão com uma diversidade de
públicos no sentido da melhoria da qualidade de vida. Os resultados demonstram que a adaptação súbita dos processos de ensino
e aprendizagem ao ensino remoto foi eficaz na sensibilização e no
aprofundamento de conhecimentos sobre a problemática das alterações climáticas. Para além disso, os resultados apontam para
um impacto positivo da situação pandémica para a reflexão sobre
a mitigação das alterações climáticas e para a formação de cidadãos para a ação.
Palavras-chave: alterações climáticas; educação ambiental;
educação social; ensino remoto; pandemia SARS-COV-2.

Abstract
The SARS-COV-2 pandemic has presented enormous challenges
to our society at various levels. However, the evident parallelism
between this situation and the imminent planetary emergency resulting from climate change, provides an opportunity to rethink
the way we live, to better adapt to change and develop strategies
capable of mitigating this environmental problem. In this sense,
within the scope of an environmental education course, a study
was carried out with the purpose of analyzing the impacts of the
confinement resulting from the pandemic on the perspectives of
higher education students on climate change. 34 students from the
Social Education Degree at a Portuguese higher education institution participated in the study. It was considered pertinent to involve future technicians of socio-educational intervention in this educational and investigative process who will work with a diversity
of audiences to improve the quality of life. The results show that
the sudden adaptation of the teaching and learning processes to
remote education was effective in raising awareness and deepening knowledge about the problem of climate change. In addition,
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the results pointed to a positive impact of the pandemic situation
for reflection on the mitigation of climate change and for the formation of citizens for action.
Keywords: climate change; environmental education; social
education; remote teaching; SARS-COV-2 pandemic.

Introdução
Imagens de satélite revelaram uma redução significativa de gases
poluentes na atmosfera associados à queima de combustíveis fósseis, como consequência da pandemia (ESA, 2020). Existem ainda
registos que demonstram uma redução das emissões de CO2 na ordem dos 25% (Le Quéré, et al, 2020). Contudo, há dados recentes
que apontam para uma retoma da China para valores próximos dos
anteriores à pandemia (Filonchyk, et al., 2020). Sendo assim, à semelhança de crises anteriores e apesar da redução considerável da
emissão de gases com efeito de estufa verificada, o impacto no ambiente do confinamento será passageiro. E, naturalmente, não terá
um efeito relevante na mitigação das alterações climáticas (AC) a
não ser que ocorressem mudanças drásticas nas emissões de gases
com efeito de estufa (GEE) nos próximos anos, o que exigiria repensar os modelos económicos da nossa sociedade.
Não há, assim, razões para considerar que a pandemia tem um
efeito benéfico no ambiente, no entanto, é possível estabelecer paralelismos entre a situação que vivemos e a iminente emergência
planetária consequente das AC. A pandemia constitui uma oportunidade de aprendizagem para melhor nos adaptarmos a uma emergência súbita e para criarmos estratégias de mitigação das AC, que
implicam necessariamente a mudança dos comportamentos individuais. Neste contexto, a educação ambiental (EA) assume um papel
fundamental ao contribuir para repensar o modo como vivemos e
encaramos estas mudanças e, sobretudo, para preparar cidadãos
para agir na resolução dos problemas ambientais. Aproveitando as
similaridades entre a pandemia e as AC, as estratégias de EA poderão ser adaptadas para melhor alcançarem os objetivos a que se
propõem.
Face ao exposto, foi desenvolvida uma investigação com a finalidade de analisar os impactos do confinamento decorrente da pandemia nas perspetivas de estudantes do ensino superior sobre as
AC. Em particular, pretendeu-se envolver num processo educativo
e investigativo futuros educadores sociais, que irão intervir em contexto socioeducativo com uma diversidade de públicos no sentido
da melhoria da qualidade de vida.
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Enquadramento teórico
Existe um consenso na comunidade científica quanto às causas das
AC e a necessidade urgente de uma imediata ação, quer ao nível
individual quer ao nível da sociedade, de modo a mitigar as suas
nefastas consequências (Aksit, et al., 2018). As atividades humanas afetam o ambiente e o sistema climático da Terra de forma significativa provocando, cada vez com mais frequência, fenómenos
meteorológicos extremos, desastres naturais e as condições para
o surgimento e disseminação de vários tipos de doenças (Ching &
Kajino, 2020). Porém, compreender a complexidade dos processos
científicos subjacentes às AC e os seus impactos a curto e longo prazo constituem um obstáculo, por vezes, difícil de ultrapassar (Aksit
et al., 2018), para além de que a dificuldade de modificar o comportamento humano torna ainda mais difícil a seleção de estratégias
efetivas na educação sobre a problemática (Pruneau, et al., 2003).
Acrescenta-se, ainda, o facto da investigação (por exemplo, Aksit et
al., 2018) demonstrar que, apesar dos adultos e estudantes universitários de hoje terem uma maior exposição a fenómenos causados
pelas AC e a informação, por via formal e informal, possuem conhecimentos deficientes da ciência das AC, bem como dos seus impactos sociais e ambientais.
Crise climática e crise pandémica: aproximações

A pandemia SARS-COV-2 teve um impacto claro nas emissões
diárias globais de CO2, com a diminuição de cerca de 17% (dados
do início de abril de 2020) em comparação com os níveis médios
de 2019, entre as quais estima-se que cerca de metade se deve aos
transportes (Le Quére, et al., 2020). Todavia, especialistas têm alertado que estes efeitos são insignificantes e temporários, dado que
não resultaram de mudanças estruturais da nossa sociedade ao nível económico e energético (Forster et al. 2020; Le Quére, et al.,
2020). Barbier e Burgess (2020) vão mais longe ao considerar que
a pandemia pode mesmo reduzir o compromisso com a ação climática global, ao colocar em causa o objetivo 13 do Desenvolvimento
Sustentável (UN, 2020). Segundo estes autores, tal deve-se ao facto
de os países em desenvolvimento serem particularmente vulneráveis à pandemia. Também Oldekop et al (2020) alertam para o risco
das metas definidas para o combate às AC, bem como a outras preocupações ambientais (p. ex. perda da biodiversidade), ficarem em
segundo plano face à preocupação com a recuperação económica
pós-pandemia. De facto, como destacam estes autores, a redução
verificada nas emissões de carbono teve um enorme custo económico, com alguns países a enfrentar recessões económicas sem precedentes e pessoas com baixos salários a serem principalmente atingidas pela crise. Por isso, mais que nunca é necessária a cooperação
entre países para que os esforços de adaptação pós-pandemia não
se sobreporem ao combate às AC.
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Existem muitas semelhanças entre estas duas crises globais,
desde logo as suas causas. Tal como as AC, verifica-se um amplo
consenso que as pandemias são potenciadas pela atividade humana (Serafim, 2020). Por exemplo, a desflorestação tem forçado as
espécies selvagens a abandonarem os seus habitats naturais para
ecossistemas alterados pelos seres humanos, onde interagem com
outras espécies, o que potencia o desenvolvimento de novas doenças. Como terá sido o caso dos morcegos que estarão na origem do
SARS-COV-2 (o novo coronavírus que provoca a Covid-19).
A pandemia e as AC têm muito em comum por representarem
problemas globais potencialmente devastadores, com necessidade
de intervenção governamental urgente para a sua mitigação (Klenert, et al., 2020; The Economist, 2020). Tal como a pandemia,
as AC constituem um problema cujos processos causais e implicações subjacentes ultrapassam as fronteiras, e os efeitos negativos
são sentidos muito além do local de origem do problema, o que demonstra as dificuldades em combater as AC e a necessidade de agir
à escala global (Oldekop, et al., 2020). O evidente paralelismo entre
esta crise que vivemos decorrente da pandemia e aquilo que é esperado com a iminente emergência planetária climática, poderá também ajudar-nos a preparar uma resposta capaz de gerir a situação
(Manzanedo & Manning, 2020). O contexto atual de combate ao
COVID-19 tem proporcionado conhecimento e experiência promotores de estratégias futuras de mitigação de pandemias globais e das
AC (Ching & Kajino, 2020), que poderá ser bem aproveitado pelos
políticos e pelos cidadãos para enfrentar os grandes desafios que
as AC nos irão colocar a longo prazo (Klenert et al., 2020). Segundo Ching e Kajino (2020), vivemos uma excelente oportunidade de
capitalizar a cooperação internacional desenvolvida na luta contra
o COVID-19 para a mitigação do aquecimento global. Sobretudo,
porque não existem esforços internacionais de sucesso na melhoria
do ambiente desde a restrição de emissões de CFCs, para a redução
da rarefação da camada de ozono sobre a Antártida, como é disso
exemplo o fracasso do recente Acordo de Paris em obter compromissos para a redução das emissões de gases de efeito estufa (Ching
& Kajino, 2020; ECOSOC, 2020; Oldekop et al., 2020).
De acordo com Manzanedo e Manning (2020), estas duas crises
globais apresentam diversas semelhanças e diferenças de onde se
poderão retirar importantes lições. Em primeiro lugar, a rapidez na
resposta e a prevenção. A rapidez com que os países tomaram medidas para travar a pandemia terá sido um fator determinante na
escalada de contágio, veja-se o exemplo europeu comparativamente
com os EUA. O mesmo podemos referir quanto ao combate às AC,
se não forem feitos esforços sérios para a redução dos GEE, fenómenos meteorológicos extremos, como os que temos vivido nos últimos anos, serão cada vez mais frequentes. Segundo, as mudanças
irreversíveis. Um dos aspetos mais desafiantes na crise pandémica
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tem sido conter a propagação do vírus ao máximo, pois será muito
mais difícil combater o problema se este afetar uma grande quantidade da população em simultâneo. Também aqui se verificam
algumas semelhanças com as AC, os cientistas têm alertado para
o perigo de a Terra atingir temperaturas tão altas que provoquem
consequências para o clima irreversíveis. Terceiro, a desigualdade
social e espacial. A crise sanitária que vivemos já está a ter impacto
na economia, o que conduzirá à escassez de recursos e à instabilidade social. O mesmo acontecerá num futuro próximo com as AC, afetando sobretudo países em vias de desenvolvimento. Quarto, o reforço da solidariedade internacional. Desacordos recentes na União
Europeia demonstram a necessidade de reforçar a solidariedade
económica para fazer frente à atual crise. Com as AC repetir-se-ão
estes cenários, que irão testas os limites da solidariedade entre as
nações. Quinto, mais barato prevenir do que remediar. A prevenção
das AC tem de ser entendida como um investimento sem um necessário retorno e os cidadãos têm de ser informados claramente das
suas consequências nefastas, não se pode fazer como alguns países
fizeram agora relativamente à pandemia, que optaram por desvalorizar os riscos.
Desafios e oportunidades da pandemia para a Educação Ambiental

Os impactos temporários da pandemia na redução da poluição poderão traduzir-se em mudanças nas mentalidades, nomeadamente
na: sensibilização para as consequências da ação humana no ambiente; valorização dos espaços verdes naturais (refúgios para manter a sanidade mental neste momento); consciencialização da perda
da qualidade de vida devido a deslocações para os locais de emprego
(sobretudo, em filas de trânsito), apostando-se cada vez mais no teletrabalho para evitar movimento pendulares e deslocações desnecessárias. Mesmo sabendo que a mudança na atividade económica é
um fator mais determinante para a mitigação das AC, a mudança de
perceções sobre o ambiente poderá traduzir-se numa melhoria das
políticas em defesa do ambiente. Neste sentido, o contributo da EA
é fundamental para promover a mudança de mentalidades.
Mas esta comparação entre a pandemia e as AC também pode
trazer importantes desafios à EA. Por um lado, segundo Manzanedo
e Manning (2020), a ação individual no combate à pandemia tem
mais impacto do que às AC. Por outro lado, não existem vacinas ou
tratamentos para solucionar as AC. Outro entrave à mudança de
comportamentos em relação às AC é o facto de qualquer medida
aplicada no presente demorará muito provavelmente décadas até
surtir efeito, bem como as suas consequências a intensificar-se. No
entanto, os impactos das AC serão mais devastadores do que os da
pandemia.
Importa repensar a EA que se desenvolve hoje, que tem ainda
subjacente uma perspetiva de ambiente como algo externo, como
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salienta Bai (2020). Combater os problemas ambientais, como as
AC, requer uma visão que conecte “todas as esferas da atividade
humana, incluindo aspetos económicos, socioculturais, ambientais, geopolíticos, filosóficos e psicológicos” (Bai, 2020, p. 4), tal
como a pandemia nos tem vindo a revelar. A pandemia forçou estudantes do ensino superior em todo o mundo a concluírem o ano
2019/2020 através do ensino remoto, o que implicou um elevado
esforço de adaptação ao processo de aprendizagem em ambiente
digital. Contudo, esta súbita transição constituiu uma oportunidade para preparar os estudantes para o mundo complexo, globalizado e em constante mudança em que vivemos (Rospigliosi, 2020).
Este “novo normal” decorrente da pandemia veio também reforçar
a necessidade de apostar na educação sobre desastres ambientais
globais nas instituições de ensino superior, através de estratégias
de ensino que fomentem a inovação e o desenvolvimento de competências do século XXI (Alime et al., 2020). Para além de constituírem importantes ferramentas quando os nossos estudantes ingressarem no mercado de trabalho, estas competências (tais como,
o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração, a comunicação,
a literacia informacional, a literacia digital, a literacia dos média, a
flexibilidade, a liderança, o empreendedorismo, a produtividade e
as competências sociais) constituem alicerces da educação para o
desenvolvimento sustentável (Seema, et al., 2019).

Metodologia
Este artigo descreve um estudo qualitativo que tem como finalidade
analisar os impactos do confinamento decorrente da pandemia nas
perspetivas de estudantes do ensino superior sobre as AC. Participaram no estudo 34 estudantes do 2.º ano do Curso de Licenciatura
em Educação Social de uma instituição de ensino superior portuguesa, que frequentavam a unidade curricular (UC) de Educação
Ambiental no 2.º semestre do ano letivo anterior. Uma parte das
aulas foram lecionadas presencialmente, de 17 de fevereiro a 10 de
março de 2020, mas a grande maioria decorreu remotamente, de 11
de março a 12 de junho de 2020. O tema das AC integrava os tópicos
programáticos da UC e foi explorado em pleno período de confinamento, ou seja, recorrendo a metodologias de ensino a distância.
Assim, considerou-se pertinente incluir na análise o impacto da metodologia de ensino nas perspetivas das estudantes sobre a problemática das AC, no contexto da pandemia. Para o efeito, foi aplicado
um questionário online sobre as AC em dois momentos distintos
(no início e no final do semestre). O questionário foi adaptado de
outros estudos desenvolvidos sobre o tema (Burkholder et al., 2017;
Skeeter et al., 2019; Stevenson et al. 2016).
O pré-teste foi respondido pelas participantes na primeira aula,
presencialmente, no dia 21 de fevereiro de 2020. O pós-teste foi
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aplicado a distância, entre os dias 8 e 15 de junho de 2020, devido
ao facto de a presidência da instituição de ensino superior ter decretado que todas atividades letivas se realizariam a distância até
ao final do semestre. Na tabela 1 apresenta-se a sequência didática
das AC desenvolvida nas atividades letivas a distância (síncronas e
assíncronas) na UC.
Fases Atividades e recolha de dados
1

Aplicação do questionário (identificar as perspetivas iniciais das estudantes
sobre as AC).

2

Compreender conceitos básicos relacionados com a ciência das AC e distinguir entre contribuições naturais e humanas para as AC (análise de artigos;
construção de um glossário; participação em fóruns de discussão).

3

Compreender os impactes das alterações climáticas sobre sistemas naturais
e humanos (visualização de vídeos; análise de notícias e outras fontes bibliográficas).

4

Compreender os conceitos de mitigação e adaptação das alterações climáticas e a sua importância no contexto climático atual (pesquisa e análise de
informação; cálculo da pegada ecológica; teste de conhecimentos).

5

Aplicação do questionário (identificar mudanças nas perspetivas sobre as
AC).

Tabela 1
Sequência didática e de investigação.

Resultados
Na primeira aplicação do questionário, a maioria das estudantes
referiu ter tido a oportunidade de explorar o tema do Aquecimento Global e das AC em contexto escolar (85,3%). Quanto ao nível
de ensino, a maioria (75,9%) indicou o ensino secundário. Apenas
duas estudantes referiram o ensino superior. Contudo, a internet e
as redes sociais, a par com a televisão (30 respostas em cada opção),
exercem uma maior influência sobre as suas opiniões. Seguindo-se
a escola, a família e os amigos, a consulta de artigos académicos e,
por último, as fontes governamentais. No que toca à frequência com
que as AC são um tema de conversa, 67,6% das inquiridas respondeu “às vezes”, as restantes dividiram-se entre “raramente” (14,7%)
e “frequentemente” (17, %).
A comparação das médias das respostas obtidas no pré e no pós-teste revelou que, na maioria dos aspetos referentes às atitudes
sobre as AC (Figura 1), se registou uma evolução positiva, designadamente, as inquiridas demonstraram maior concordância com
a ideia de que a espécie humana não só contribui para as AC (nível de concordância mais elevado no pós-teste) como é a principal
responsável; e que a maioria dos cientistas concordam que o clima
está a mudar e que a espécie humana é a principal responsável por
essa mudança. Todavia, verificou-se uma redução no grau de concordância na convicção de que o clima está a mudar. Embora se
tenha registado uma clara prevalência da resposta “Concordo totalmente” (a segunda mais elevada no pós-teste e a mais elevada no
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pré-teste). A resposta com a maior evolução positiva foi a de que as
“pessoas podem agir para reduzir as AC e vão conseguir resolver o
problema”, ainda que o nível de concordância seja o mais baixo do
segundo questionário, com um expressivo predomínio da resposta “Concordo”. Também sobre as ações humanas, as últimas duas
afirmações desta questão foram apresentadas pela negativa. Apesar
dos resultados demonstrarem uma mudança positiva entre aplicações do questionário, a afirmação “As pessoas podem agir para
reduzir os efeitos das AC, mas não querem mudar o seu comportamento” apresenta maioritariamente respostas “Concordo”. Resultados mais positivos foram obtidos na última afirmação, em que a
maioria discorda totalmente com a ideia de que “Não há nada que
as pessoas possam fazer para reduzir os impactos das AC”.
Figura 1
Perceções sobre as AC
(Questão 1)

Relativamente ao nível de preocupação com as AC manifestado
pelas estudantes (Figura 2), no pós-teste a resposta “muito preocupada” prevaleceu (61,8%) ao passo que no pré-teste a resposta
“preocupada” dominou exatamente com a mesma expressividade
(61,8%). De referir, ainda, que em nenhum dos dois momentos de
aplicação do questionário as estudantes responderam “pouco” ou
“nada preocupada”. O mesmo se confirmou nas respostas à questão
“Quanto a afetará pessoalmente as AC?”, em que na primeira aplicação do questionário 58,8% das participantes respondeu “Moderadamente” e na segunda 55,9% responderam “Muito”. Destaca-se
que em ambos os momentos de aplicação do questionário a percentagem de inquiridas que responderam “no presente” à questão
“Quando é que as AC começarão a afetar as pessoas?” foi a mesma
(94,1%).
Figura 2
Perceções sobre as AC
(Questões 2 a 4)
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No pós-teste as estudantes enumeraram em maior número os impactos diretos associados às AC que no pré-teste (Figura 3), nomeadamente: o degelo dos glaciares (17/20); alterações das estações do
ano (3/6); fenómenos meteorológicos extremos (8/25); aumento da
temperatura (11/13); alterações na agricultura (0/6); riscos para a
saúde humana (4/8). Não se registaram alterações significativas nas
respostas sobre incêndios, desflorestação, perda da biodiversidade
e destruição dos habitats. É de sublinhar que “buraco da camada de
ozono” foi o único impacto das AC evocado que apresentou redução
considerável nas respostas entre o pré e o pós-teste (11/3).
Figura 3
Impactos das AC

Em relação aos setores mais afetados pelas AC, a maior alteração
registou-se para “Economia”, com uma subida de 10 para 18 respostas. Os restantes aspetos (saúde, segurança nacional, recursos
naturais e ecossistemas) não sofreram mudanças significativas.
Quanto às causas das AC, no pré-teste foram selecionados pelas
participantes três dos cinco aspetos apresentados: “a) um buraco
na atmosfera terrestre” (10); “b) flutuações naturais no clima” (1);
“d) aumento da nebulosidade” (0); “aumento das emissões de dióxido de carbono (23); atividade solar (0). Na segunda aplicação do
questionário as inquiridas selecionaram maioritariamente a opção
correta d) (30) e alguns a opção a) (4). Este último aspeto, demonstra que em quatro estudantes, à semelhança da questão sobre os impactos das AC, permaneceram ideias que associam o aquecimento
global ao problema da camada de ozono.
Em seguida, solicitou-se aos estudantes que identificassem a
causa da rarefação da camada de ozono. Também aqui a variação
nas respostas foi positiva, tendo-se verificado que no segundo questionário 76,5% das estudantes selecionaram a “libertação de CFC
na atmosfera”, o que representou um aumento expressivo de 32,4%
face ao primeiro questionário. Esta mudança evidencia um incremento de conhecimentos sobre a problemática e uma menor incidência de conceções erradas sobre a relação entre o aquecimento
global e a redução da camada de ozono.
As atividades humanas apontadas como as principais fontes das
emissões de dióxido de carbono foram consideravelmente diferentes entre o primeiro e o segundo questionário. Em particular, a “ati-
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vidade de agropecuária” que, não tinha sido referida no primeiro
questionário, foi a mais referida no segundo questionário (61,8%).
Na última questão de resposta obrigatória presente nos dois
questionários, foi pedido às estudantes que indicassem possíveis
ações de combate às AC. A análise dos questionários revelou o predomínio de ações de sensibilização (27/20) com enfoque comunitário, abrangendo diversos temas (p. ex.: separação de resíduos; poupança de papel; redução de plástico; poluição; poupança da água
e de energia; mobilidade sustentável) e públicos (crianças, jovens,
adultos e idosos). Porém, depois da frequentarem a UC registou-se
um aumento considerável de referências a projetos (1/11) nas respostas das estudantes.
O primeiro questionário termina com uma questão, de caráter
voluntário, em que é solicitado às inquiridas a partilha de dúvidas
sobre as AC. Na primeira fase de aplicação dos questionários, três
estudantes revelaram que careciam de aprofundar os seus conhecimentos sobre a problemática e sobre o modo como poderão contribuir para o combate às AC. Na segunda fase, apenas uma estudante
respondeu a esta questão referindo: “Não tenho dúvidas sobre as
AC” (E18).
No segundo questionário acrescentaram-se algumas questões
com o objetivo de identificar possíveis efeitos da pandemia nas perspetivas das estudantes sobre as AC (Figura 4). Assim, constatou-se
que 76,5% das inquiridas consideraram que a pandemia influenciou
de alguma forma o modo como encaram a problemática.
Figura 4
Influência na pandemia na forma
de encarar o problema das AC

Conforme se apresenta na tabela 2, para 19 estudantes a pandemia teve efeitos positivos para o ambiente com o abrandamento da atividade humana durante o confinamento, entre as quais
13 salientaram que “possibilitou uma oportunidade de repensar o
mundo que queremos” e “o que se deve mudar nas nossas vidas”
(E2). Algumas estudantes mencionaram que o confinamento social
deu tempo para aprofundar conhecimentos sobre as AC e para uma
maior sensibilização para este problema.
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De que modo influenciou o seu modo de encarar a problemática
das alterações climáticas?

Frequência
Absoluta

Efeitos positivos do abrandamento da atividade humana para o
ambiente

19

Provocou uma reflexão sobre a sociedade e como a devemos
mudar

13

O confinamento social permitiu a reflexão/sensibilização para o
tema e o aprofundamento dos conhecimentos

6

Tabela 2
Impacto da pandemia nas perceções sobre as AC.

De seguida, foram apresentadas oito afirmações às estudantes
sobre possíveis impactos da pandemia sobre as AC. Constatou-se
um grau superior de concordância (“concordo” e “concordo totalmente”), por ordem decrescente, no que concerne ao impacto da
pandemia: na “oportunidade para repensar o modo como vivemos,
estudamos e trabalhamos”; “na redução de emissões de carbono”;
para “demonstrar quão frágil e vulnerável é a nossa sociedade”;
para “refletir sobre a forma como daqui em diante devemos encarar mudanças bruscas na nossa vida”; para “repensar o mundo que
queremos e isso pode ser vantajoso para o desenvolvimento sustentável”; para “reforçar a importância dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ONU)”; “demonstra a capacidade de resposta
da nossa sociedade às AC”. A afirmação que registou um nível mais
baixo de concordância (18 - “concordo”; 17 – “discordo”; 4 – “discordo totalmente”) foi: “A cooperação que se verificou à escala global na procura de resolução para a pandemia está a desviar atenções
e recursos do combate às AC”.
A última questão pretendia que as estudantes apontassem aspetos relacionados com a pandemia que poderão contribuir para o ensino das AC ou para a EA. Grande parte das inquiridas (17) mencionou que recorrer ao exemplo da pandemia na EA contribuiria para
promover a mudança de comportamentos. 16 inquiridas limitaram-se a destacar os impactos positivos da pandemia sobre o ambiente,
sem indicar formas de aplicar no contexto da EA. Destacaram-se
duas estudantes que enumeraram impactos negativos da pandemia
sobre o ambiente como, por exemplo, o aumento exponencial de
resíduos gerados por materiais descartáveis (máscaras, etc.) e de
emissões poluentes no pós-confinamento.

Considerações finais
Os resultados do estudo trazem contributos para a investigação na
área da EA sobre as AC num contexto muito particular. A análise dos
questionários demonstrou que a adaptação súbita dos processos de
ensino e aprendizagem ao ensino remoto foi eficaz na sensibilização e no aprofundamento de conhecimentos sobre a problemática,
nomeadamente, para a clarificação sobre a errada associação entre
o aquecimento global e o problema da camada de ozono (Aksit, et
al., 2018).
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Para além disso, os resultados apontaram para um impacto positivo da situação pandémica para a reflexão sobre a mitigação das
AC e para a formação de cidadãos para a ação. Ainda que não tenha
sido possível concretizar os projetos de EA devido aos condicionalismos do ensino remoto, as estudantes reconheceram a necessidade de promover a dinamização de projetos de intervenção sobre
o tema das AC, ao nível comunitário, com públicos diversos. Uma
evidência disto é o facto de terem aumentado consideravelmente as
referências a projetos nas respostas das estudantes, quando questionadas sobre possíveis ações de combate.
Por último, é de sublinhar que as ideias expressas pelas estudantes no que concerne ao contributo da crise que vivemos para a EA,
se centraram nas oportunidades e pouco ou nada revelaram sobre
os desafios. Um aspeto que deve ser tido em conta em futuras intervenções no campo da EA.
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Resumo
O presente texto enquadra-se num trabalho mais amplo realizado
no âmbito do mestrado em Educação Ambiental e cuja finalidade era descrever o trabalho da Educação Ambiental, desenvolvido
nas comunidades rurais da Guiné-Bissau (GB) por Organizações
Não Governamentais (ONG). Foram selecionadas, para o estudo,
quatro ONG, três nacionais e uma internacional. Consideramos
que na GB é imperativo o desenvolvimento da educação em todos
os contextos, principalmente no âmbito não formal e informal,
para promover mudanças de comportamento, atitudes e valores
em relação à sociedade, ao ambiente e a outros setores. Neste contexto, para este texto definimos como objetivo: conhecer a perceção das comunidades rurais sobre as ações de EA desenvolvidas
pelas ONG. Relativamente à natureza da investigação trata-se de
um estudo qualitativo, com características descritivas e interpretativas. Para recolha de dados recorreu-se ao inquérito por questionário, aplicado aos membros das comunidades que se disponibilizaram para colaborar no estudo que teve a a participação
de 112 pessoas. Os resultados evidenciaram que as ONG realizam
ações de EA nas comunidades. Estas ações, na opinião da população promovem pequenas mudanças nas comunidades. A cultura
local é sempre tida em conta na elaboração e execução de projetos,
sendo fundamental reforçar o envolvimento e o comprometimento
como forma de proporcionar a participação de todos.
Palavras-chave: educação ambiental; comunidades rurais da
Guiné-Bissau, Organização Não Governamental.

Abstract
The present paper is part of a broader work carried out under the
master’s degree in Environmental Education (EE), whose aim to
describe the work of Environmental Education developed in rural
communities of Guinea-Bissau (GB) by Non-Governmental Organizations (NGO). For the study, four NGO were selected, where
three national and one international. We consider that it is imperative to develop education in all contexts in GB, especially in
the non-formal and formal context, to promote changes in behaviour, attitudes, and values about society, the environment, and
other sectors. In this context, this paper defined as objective: to
know the perception of rural communities about the actions of EEs
developed by NGO. Regarding the nature of the research, this is
a qualitative study with descriptive and interpretative features.
Data collection was through the questionnaire survey, applied to
the members of the communities that were available to collaborate
in the research that had the participation of 112 people. The results
showed that NGO carry out EE actions in the communities. These
actions promote small changes in these communities according to
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the population. The local culture was always taken into consideration while preparing and executing the projects, being fundamental to reinforce the engagement and commitment as a way to
provide the cooperation of the whole.
Keywords: environmental education, rural communities of Guinea-Bissau, Non-Governmental Organization.

Contextualização
Este trabalho tem como principal finalidade descrever a atividade
de Educação Ambiental desenvolvido por algumas ONG, nas comunidades rurais da Guiné-Bissau e descrever a perceção da população sobre o seu efeito. Consideramos que a educação desempenha
um papel muito importante e é fundamental no seio da sociedade.
Proporciona o desenvolvimento de conhecimentos, valores, atitudes e comportamentos, aquisição de capacidades e, permitindo,
desta forma para que as pessoas desenvolvam o espírito crítico,
compreensão e formação das suas próprias ideias e opiniões. Estas
capacidades e competências poderão dar o seu contributo para a
estabilidade ambiental que garantam um futuro sustentável às gerações vindouras.
A importância do estudo e o nosso interesse pela temática, traçamos as seguintes questões de investigação: (i) quais as atividades
de educação ambiental desenvolvidas pelas ONG da Guiné-Bissau?;
e (ii) qual a perceção das comunidades rurais da Guiné-Bissau sobre as ações de EA desenvolvidas pelas ONG. Baseando-nos nas
questões levantadas, elencamos alguns objetivos que pretendemos
dar resposta: (i) identificar as atividades da EA desenvolvidas pelas
ONG da Guiné-Bissau nas comunidades rurais; (ii) conhecer a perceção das comunidades rurais sobre as ações de EA desenvolvidas.
As ONG que atuam na Guiné-Bissau, principalmente as nacionais
carecem de apoio financeiros, sobretudo, do poder político Apesar
dos constrangimentos, obstáculos e limitações, conseguiram atingir
objetivos, vingar e conquistar os seus espaços, através de ações concretas e com resultados evidentes. Ganharam a confiança e o respeito da sociedade local, nacional e internacional. Na Guiné-Bissau as
ONG acabam por desempenhar o papel de “escola da vida”, mesmo
que não ensinem a ler e a escrever possibilitam conhecimento prático, experiência na liderança, dão oportunidades de conhecimento
dos problemas sociais e ambientais tentam procurar respostas e soluções para os constrangimentos identificados.

Fundamentos das práticas de educação ambiental
A revolução industrial, cuja génese ocorreu início no seculo XVIII,
na Inglaterra, introduziu novos processos de manufatura que possi-
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bilitaram que aumentou a produção e o desenvolvimento tecnológico e proporcionou grandes alterações na sociedade e sua população.
Contudo, esta revolução não considerou as questões ambientais.
Muitos problemas ambientais que hoje nos deparamos são, sem dúvida, o reflexo de decisões tomadas no passado (Goldemberg & Barbosa, 2004; Machado, 2012). Após o início da Revolução Industrial,
aumentou a poluição ambiental, eclodiram diversos problemas e
desastres ambientais à escala global. Para tentar dar uma resposta
à nova realidade, foram organizados diversos eventos, congressos,
conferências, convenções e elaborados diversos tratados internacionais sobre a problemática ambiental. sobre o ambiente. Nesta
sequência temporal, a década de 70 (Sec. XIX) ficou marcada como
a década de EA, conceito desenvolvido naquele período. Foi, ainda,
no início da referida década que se de desenquadraram importantes ações e iniciativas que revolucionaram as políticas públicas e as
ações desencadeadas atingiram maior expressão social.
Desde o momento em que se constituiu como questão central do
movimento ambientalista, a EA reforçou na educação uma proposta
de (re)discussão da sociedade, da natureza e da vida nos seus significados mais profundos (Loureiro, 2004). A EA apresenta várias
interpretações e definições, dependendo do contexto e da vivência
de cada um. De acordo com a UNESCO, a educação ambiental é um
processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam
consciência do seu ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam capazes
de agir, individual ou coletivamente, na procura de soluções para os
problemas ambientais, presentes e futuros (UNESCO, 1987). O nosso conceito sobre a EA vai ao encontro da opinião Mousinho (2003),
porque partilhamos a ideia de que a informação deve ser disponibilizada a todos, sem exceção, de forma e linguagem que permita que
a mensagem chegue mais clara e compreensível e que desenvolva o
pensamento critico e a tomada de consciência.
Neste texto, como referido por Carvalho (2004), ressaltamos as
diferentes formas da EA: popular, critica, comunitária, não formal
e informal. A educação em todas as suas vertentes é muito relevante
para a proteção do ambiente e para o desenvolvimento sustentável e é nesta perspetiva que a Agenda 21, no capitulo 36, ressalta a
“promoção do ensino, da conscientização pública e do treinamento”, a importância da educação para o alcance de um modelo de
desenvolvimento que tenha em conta as pressões sobre o ambiente,
sendo que o ensino, o aumento da consciência pública e a educação
são temas transversais em todas as áreas de programas da Agenda 21 (Tristão & Tristão, 2016, p. 48). Podemos considerar que a
educação tem três importantes dimensões: (i) educação formal; (ii)
educação não formal; e (iii) educação informal. As três, igualmente
importantes para o desenvolvimento, a que tem maior aplicação e
desenvolvimento é a educação é a formal.; a educação não formal,
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tem uma posição entre a educação formal e a informal; estas duas
desenvolvem-se a praticam-se de forma “inconsciente”.
A ações de sensibilização devem ser 0 principal desiderato da EA,
por constituir uma forma muito rápida de captar a atenção e despertar o interesse e a motivação das pessoas para a mudança, como
referem Giordan e Souchan (1996). A consciencialização, a aquisição de conhecimentos, a mudança de comportamento e atitude, a
participação de todos, o desenvolvimento da visão critica e avaliativa, são os principais, entre outros, focos destas ações.
O mundo é composto por um mosaico de países, e cada um deles
apresenta a sua própria cultura, que diferem de outros. Isto significa que aquando da elaboração e implementação das atividades,
ações e projetos deve ter-se em consideração as características e
especificidades dos países. Igualmente, o educador ambiental deve
disponibilizar ferramentas para que o educando possa questionar,
avaliar a sua cultura. O futuro hoje é muito incerto, tanto no âmbito cultural como ambiental, o que nos obriga a pensar nas nossas
ações e nos momentos certos em que as devemos realizar. Atualmente temos mais opções de escolha, o que nos torna mais livres,
porque a diversidade aumenta a nossa possibilidade de liberdade. A
pluralidade ética ajuda-nos a entender que há mais possibilidades
de escolha. Deste ponto de vista, a diversidade é um valor, no entanto temos de ter normas para a regularizar, e sobretudo capacidade
para questionar, refletir e transformar ou atualizar.

O papel das ONG da Guiné-Bissau na educação ambiental
Após a Segunda Guerra Mundial surgiram as primeiras ONG com
um objetivo central de apoiar os refugiados e denunciar a pobreza resultante da grande guerra. Nas décadas de 70/80 (Sec. XIX)
estes organismos evoluíram e ampliaram o seu campo de atuação,
focando-se além das causas humanitárias como no desenvolvimento. Como ressalta Mauri (2013) “passaram dum trabalho humanitário focalizado na ajuda aos refugiados a uma denúncia da pobreza
como consequência da ordem económica mundial. Podemos dizer,
portanto, que as ONGD (Organizações Não Governamentais para o
Desenvolvimento), se tornaram mais políticas” (p. 9).
Na esteira de Barros (2014), com a Africa descolonizada surgem
novos estados que trouxeram novas ideias e lutas, com as ONG a
orientar as ações e com um papel de porta-vozes. O surgimento das
primeiras ONG na GB, deu-se nos anos 50 e eram, sobretudo, de
cariz religioso, situação que perdurou até aos anos 70 (Sec. XIX),
porque o poder colonial censurava qualquer tentativa de conscientização da população contra o regime colonial. Eram apenas autorizados os movimentos religiosos, grupos desportivos, “mandjuandadi”, considerados inofensivos ao regime. Após o regime colonial,
durante o regime uni partidário, surgiram as Organizações Sociais
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de Massa (OSM), criadas pelo partido único, o Partido Africano da
Independência de Guiné e Cabo Verde para mobilizar e despertar a
população para a reconstrução nacional. Estas OSM eram: Juventude Amílcar Cabral; Pioneiros Abel Djassi; União Democrática das
Mulheres; União Nacional dos Trabalhadores Guineenses (Barros,
2014).
Apresentar uma definição exata de ONG é um processo complexo pois é um conceito dinâmico, amplo e com um grande leque de
seguimentos e opções, como referiu Goff (2005) pela múltipla e rica
onda de movimentos que compõem uma ONG. De uma forma simples pode definir-se como conjunto de pessoas privadas que partilham dos mesmos objetivos e metas, sem fins lucrativos. Mesmo
que a motivação dos membros seja de ordem pessoal, acaba por se
encaixar no coletivo, ideia partilhada por Bernoux (2005), afirmando que na organização existe sempre um encontro entre o individual e o social.
As ONG são indispensáveis para o desenvolvimento da GB, na
defesa dos direitos humanos, do ambiente, entre outros, para um
desenvolvimento sustentável. No entanto, apresentam grande fragilidade já que dependem mais de 90% do financiamento dos parceiros internacionais; como ressalta Barros (2006) esta dependência “resulta da fraca capacidade económica de autofinanciamento
dos seus membros e também da inexistência de mecanismos de financiamento interno” (p. 29). As ONG na GB, focadas no ambiente,
têm como preocupação maior questões associadas com à degradação ambiental e procuram formas para ultrapassá-las, para que o
desenvolvimento seja mais sustentável. Estas ONG são, sem dúvida, as responsáveis pela capacitação da maior parte da população
acerca desta temática, através do planeamento e execução de uma
extensa lista de ações de EA não formal e informal e sua implementação inovadora, de forma a motivaras pessoas para serem cidadãos
cada vez mais envolvidos e comprometidos com as questões ambientais.

Metodologia
Como já foi referido, este estudo é de natureza qualitativa e descritiva, considerando as questões formuladas e os respetivos objetivos
da investigação, que exigem uma descrição e interpretação dos conteúdos recolhidos. Segundo Carmo e Ferreira (1998), a investigação descritiva acarreta primeiramente, estudar o fenómeno, depois
compreender todo o contexto e, finalmente, expressa a situação
atual do fenómeno em causa. Numa investigação de natureza descritiva, os dados são utilizados para responder às questões do estudo.
Para recolha de dados recorremos à análise documental dos planos
e relatórios de atividades das ONG colaboradoras no estudo e ao
inquérito por questionário que contou com colaboração voluntária
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de 112 pessoas de duas comunidades em que as ONG Palmeirinha e
AD (Ação para o Desenvolvimento) desenvolvem as suas ações.
A Palmeirinha foi criada em 1992, pela União Internacional para
a Conservação da Natureza (UICN). Numa fase inicial a sua intervenção era estritamente pedagógica, com o financiamento dos parceiros internacionais. Publicavam três vezes por ano livros de banda
desenhada que continham informações acerca da conservação do
ambiente, de uma forma bastante criativa e com uma linguagem
acessível para todo o público. As publicações serviam, também, de
apoio aos professores nas escolas, que não dispunham de muitos
recursos didáticos sobre o ambiente. Durante vários anos o programa Palmeirinha desenvolveu sessões de formação aos professores e
programas radiofónicos. Só em 2004, quando alargou as suas ações
é que se sentiu a necessidade deste programa da UICN se transformar numa ONG e assim nasceu a ONG nacional Palmeirinha. Este
organismo tem seis membros remunerados e mais de 200 membros
voluntários, entre professores, guardas florestais e outros. Os seus
parceiros internacionais são: UNICEF, Partenariat Régional pour
la Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest,
Foundation pour la Nature, Programa Alimentar Mundial, UICN;
os nacionais são: Ministério da Educação Nacional, Secretaria de
Estado de Ambiente, IBAP, Tiniguena, AD, Rádios comunitárias,
Rede de professores ambientalistas das áreas protegidas (Palmeirinha, 2020). Atualmente atua em três vertentes: pedagógica, ambiental e social em todo o território da GB.
A AD (extenso) foi criada no dia 09 de Novembro de 1991 e promove o desenvolvimento através de técnicas de capacitação e animação comunitária e incentiva a participação da população rural e
urbana em atividades que promovam a cidadania, a conservação dos
recursos naturais através da EA, ecoturismo, valorização e resgate
da cultura nacional e local e da história. A promoção da transformação dos produtos locais, sensibilização através da rádio e televisão
comunitária, formação profissional e comunitária, disponibilização
de escolas comunitárias, centros de saúde, água potável, latrinas,
centros culturais e bibliotecas, são outras medidas implementadas
(AD, 2011).
A AD desenvolve as suas ações em três zonas do território nacional: Região de Tombali (Cubuca-ré e Quitafine), Região de Cacheu
(S. Domingos e Bigene) e Sector Autónomo de Bissau (Bairro de
Que-lele). Os seus principais domínios de intervenção são o reforço
organizacional e desenvolvimento das comunidades, a soberania e
segurança alimentar, o ambiente, o desenvolvimento urbano e desenvolvimento rural integrado. Tem como principais parceiros: UE;
UICN; Foundation pour la Nature; FIBA; UNICEF; Programa Alimentar Mundial; PNUD; Associação Internacionalista para a Natureza; Universidade Livre de Milão; IMVF; Fundação Mário Soares;
Instituto Politécnico de Leiria; IBAP; Ministério de Agricultura e
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Desenvolvimento Rural; Ministério de Educação; INEP; INPA; e
outros. Tem como Diretor Executivo o Engenheiro Tomane Camará
(AD, 2011).
No que respeita à ação com as comunidades, para a ONG Palmeirinha optamos pela cidade de Buba, onde estão localizadas as lagoas
de Cufada, uma das áreas protegidas conhecida pela sua grande diversidade biológica. Buba é a capital da região de Quinara, banhada
pelo rio grande de Buba, é povoada maioritariamente por Balantas
e Beafadas (Nha mininu, 2017). O facto de estas duas etnias serem
as predominantes na região, existem outras, nomeadamente as tabancas de Nhala Cruzamento, cuja maioria, 99%, dos habitantes
são da etnia Fula. A tabanca de Nhala Centro é habitada por 95% de
Fulas e 5% de Balantas. Nestas duas tabancas a base económica é a
horticultura, apicultura e extração de óleo de palma. São comunidades muito com cariz machista. As mulheres estão em segundo plano
e são muito submissas. Quando ocorreu o nosso primeiro contacto
com a comunidade foi necessário falar, primeiro, com os homens
e anciões da tabanca, para explicar e esclarecer o motivo da nossa
visita á tabanca. Só após a aprovação deles é que pudemos contatar,
falar e obter a resposta das mulheres e crianças que estavam sempre
de acordo com a opinião que homens manifestavam. Esta questão
não é um problema atual e isolado. A sociedade guineense, em geral, é machista, característica social que vem de tempos idos e só se
vai modificando e camuflando dentro da sociedade.
Para a ONG AD trabalhamos em São Domingos, uma das cidades
da Região de Cacheu, com 1.035 Km², local do mais importante posto de controlo que liga a Guiné-Bissau ao Senegal, cuja influência,
deste país, é elevada. Fica situada a norte do rio Cacheu e usufrui
de diversos e ricos recursos marítimos graças ao rio, além de recursos marítimos a região/cidade possui, ainda, uma grande e variada
quantidade de outros recursos naturais.

Apresentação e discussão dos dados
O inquérito por questionário foi respondido por 112 cidadãos das
comunidades onde atuam as ONG Palmeirinha e AD. Apresentamos, em seguida, os resultados que consideramos mais relevantes.
Na figura 1, estão presentes os dados referentes à questão cujo
objetivo foi conhecer a opinião das comunidades sobre a realização
de atividades de EA no seu ambiente.

226
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Figura 1
“Alguma ONG realiza atividades de
EA na tua comunidade?”

A leitura da figura permite observar que, segundo os inquiridos,
estas duas ONG, a Palmeirinha e a AD, realizam atividades de EA
nas comunidades. É evidente, também, que existem inquiridos que
não têm conhecimentos das suas ações. A leitura dos dados representados na figura, 92 habitantes (Palmeirinha) e 15 (AD) referem
responderam afirmativamente que ONG realizam ações de EA. Os
restantes, 3, (Palmeirinha) e 2 (AD) responderam que “não”: Podemos neste ponto classificar como positivo o trabalho desenvolvido
pelas ONG. permite inferir que as ONG estão a dar resposta aos
seus objetivos e estão a desenvolver ações de EA nas comunidades
rurais. Este facto significa que estão, em parte, justificados os financiamentos que as próprias ONG anunciaram. Para dar sustentabilidade a estes resultados apresentamos a figura 2 que patenteiam as
respostas relativos à identificação das ONG que desenvolvem atividades de EA em que os respondentes afirmam que existem ONG
que realizam estas atividades nas suas comunidades.

Figura 2
ONG identificadas pelas comunidades

A figura 2 demonstra que foram obtidas 133 respostas no total
das duas ONG, das quais 101 são referentes às comunidades onde a
Palmeirinha intervém. 92 respostas apontam a Palmeirinha como
uma destas ONG e as restantes 9 referem outras ONG que também
trabalham naquelas comunidades; nas comunidades da AD obtivemos um total de 22 respostas, com 15 pessoas que referem a AD e
as restantes 7 apontam o IBAP (extenso). Estes resultados demonstram que na Palmeirinha e AD, as ações abrangem a grande maioria
das pessoas das comunidades que entrevistamos. Nestas, existem
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outras ONG e institutos que, também, realizam ações de EA, mas
pela sua trajetória e percurso nesta temática, a população está mais
familiarizada com estas, por serem percussoras nesta área de intervenção.
Na figura 3 estão evidenciadas as respostas referentes à frequência com que as atividades são realizadas.

Figura 3
“Com que frequência as atividades
são realizadas?”

Obtivemos 78 respostas no total das duas ONG, 62 da Palmeirinha, que na opção “uma vez” obtivemos apenas 2 respostas e “três
ou mais vezes” foi a opção que totalizou maior número de respostas, 57. Para a ONG AD obtivemos 16 respostas. O indicador menos
assinalado foi “duas vezes por mês” com 3 respostas, e a mais respondida a opção “uma vez por mês” com 7 respostas. Consideramos
relevante o conhecimento do número que as ações são realizadas,
independente da temática. Estes dados permitem destacar que a intensidade e brevidade das que ações que são realizadas mais rápida
será a transmissão de conhecimentos que proporcionem mudanças
de atitudes e comportamentos que permitam a prevenção dos problemas ambientais existentes e desenvolvimento de soluções, precoces, para os já existentes.
Seguindo esta linha de analise, consideramos imperativo saber,
por um lado, o número de vezes que a ONG realiza as atividades e,
por outro, a quantidade de vezes que as pessoas nas comunidades
participam e usufruem e destas atividades. Para dar resposta à anterior questão, foi elaborada a figura 4.

Figura 4
“Quantas vezes já participaste
destas atividades?”
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A figura 4 mostra que das 107 respostas, obtidas, 89 pertencem
às comunidades da Palmeirinha, em que a opção menos respondida
“uma vez”. Com 12 respostas, a que totalizou valor mais elevado,
foi “três ou mais vezes” com 67 respostas. As restantes 15 respostas foram das comunidades da AD, cuja opção com menor valor de
respostas “uma vez”, apenas uma resposta. A que obteve maior número de respondentes foi “três ou mais” com 11 respostas. Pelo que
está apresentado no anterior gráfico, podemos inferir que apesar
de existir um pequeno número de pessoas que não participam com
muita frequência como seria desejado, a maioria participa o maior
número de vezes, o que justifica a resposta positiva sobre a questão
e sobre as alterações resultantes das atividades desenvolvidas.
Salientamos que as figuras 3 e 4, são complementares relativamente à informação que apresentam. A 3 destaca a frequência da
realização das atividades nestas comunidades e a 4 permitem observar a frequência que as pessoas da comunidade participaram
nestas atividades. participarem menos que isso ou em todas (não
entendo isto). É importante perceber se as pessoas participam por
livre vontade ou se são aliciadas, através de dinheiro, 3 para assistirem à realização das atividades. Sobre Esta questão está perfeitamente respondida e esclarecida. Obtiveram-se os seguintes resultados: num total de 107 respostas, tanto para a ONG Palmeirinha
como para a AD todos os inquiridos responderam que participavam
voluntariamente nas ações. Estes, demostram que as pessoas estão
disponíveis e com vontade para aprender para mudar os seus comportamentos, pois A GB um país considerado pelo Banco Mundial
um dos mais pobres do mundo, onde nestas comunidades a maior
fonte de renda é a agricultura e a comercialização dos produtos agrícolas, as pessoas para poderem participar nestas atividades, têm de
dispensar muitas horas de trabalho para estarem presentes.
No que concerne ao facto destas atividades terem alterado a forma de pensar e agir sobre o ambiente, das 104 de respostas obtidas todas são positivas (87 respostas para Palmeirinha e 15 para a
AD), as opções “não” e “talvez” não o obtiveram nenhuma resposta.
Este contexto permite constatar e efetuar mais uma conclusão que
as ONG estão a desenvolver um trabalho construtivo e positivo, no
seio destas comunidades, porque se através das suas ações aquelas
já observam e verificam as alterações e diferenças no seu comportamento e relação com o ambiente e a sua conservação. Podemos, assim, classificar de positivo as ações das ONG. A mudança não é algo
que acontece imediatamente, exige tempo, paciência e resiliência.
No que respeita à língua em que estas atividades são realizadas,
os dados evidenciaram que das 119 respostas obtidas, para a ONG
Palmeirinha o português e a étnica tiveram 4 respostas e o crioulo
totalizou 90. Na organização AD a opção que teve menos respostas
foi a “étnica” com 2 e o crioulo foi a que teve mais respostas, com
14. Consideramos que esta é a melhor solução para a realização de

229

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

atividades nas zonas rurais em que o nível de literacia é muito baixo
ou quase nulo. Formulamos, também a opinião de que é mais conveniente é recorrer à língua ou linguagem que a maioria das pessoas
conhece, dominam e entendem, de forma que a informação alcance
o maior número de pessoas possível.
Os dados permitiram-nos, ainda, verificar que as comunidades
fazem uma avaliação positiva do trabalho desenvolvido. A maioria
confirmou que as ações têm evidenciado resultados positivos para
a sua vida quotidiana na comunidade. No que concerne aos aspetos que as comunidades consideram importantes as ONG alterar
os comportamento e atitudes (será isto que queres transmitir?) na
realização das atividades, apresentamos os dados na figura 5.
Figura 5
“Na sua opinião a ONG deve
mudar algo na realização das
atividades?”

Nas comunidades da ONG Palmeirinha o “não” teve 62 respostas
enquanto o “sim” obteve 23 respostas e a opção “outro” teve uma
resposta. Nas comunidades da AD, os resultados foram em sentido
contrário, onde a opção “sim” obteve 11 respostas e o “não” apenas 4
respostas. Á medida que o tempo prossegue, reformulam-se e alteram-se as necessidades. A génese de novos fenómenos no ambiente,
tem uma importância vital nas ações de forma que sejam positivas.
É, assim, imperativo aperfeiçoar a cada dia para entregar o melhor.
Estas ações das ONG nas comunidades devem acompanhar a evolução e adaptar-se conforme vão aparecendo novos fenómenos. Também, as ONG devem trabalhar mais para a emancipação, autonomia
e empoderamento destas comunidades, para que possam sozinhos
fazer face aos fenómenos e acontecimentos diários.
Por último, e na questão sobre o impacto das atividades na comunidade, das 112 respostas obtidas salientamos que: “estas ações
mudaram de forma positiva o quotidiano das comunidades e paulatinamente se veem os resultados; adquiriram conhecimentos razoáveis sobre muitas questões e principalmente no âmbito da preservação do ambiente; com as formações sobre novas técnicas de
agricultura e apicultura modernizadas e sem muita pressão para a
natureza; a transformação e valorização dos produtos locais, depa-
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ra-se com uma considerável diminuição do desperdício das produtos e gera uma renda extra para as famílias”.

Considerações finais
Podemos concluir que as duas ONG desenvolvem, em grande parte
da sua atividade, as mesmas ações e com os mesmos objetivos, recorrendo a estratégias de ação muito semelhantes. As ações em que
mais investem e que mais desenvolvem são, entre outras: sensibilização através de rádios e televisões comunitárias, principal instrumento de todas as ONG. Estes meios de comunicação constituem
uma via mais rápida e prática de transmitir as informações e fazê-las chegar a um maior número de pessoas, como referem Giordan
e Souchan (1996). A promoção e transformação dos produtos locais,
atividades que promovem o desenvolvimento da comunidade e a
capacitação e promoção da horticultura para as mulheres, o melhoramento das técnicas de apicultura, realização de festivais, sessões e atividades que resgatam e promovem o património histórico
e cultural do país. Construção de fogões melhorados nas escolas,
repovoamento de tarrafes (o que é isto?), são algumas das ações
realizadas com maior frequência.
De destacar que as populações das comunidades participam voluntariamente nestas ações, tal como foi apresentado e demonstrado nos resultados do ponto anterior. Nas comunidades, das 112
pessoas inquiridas, a maioria avalia como positivo as ações de EA
desenvolvidas, considerando que hoje dispõem de um entendimento razoável sobre as questões ambientais, a proteção do ambiente
e que devem exercer menos pressão sobre ele. Salientam a importância do uso dos fogões melhorados não só nas escolas, mas que
também devem introduzir esta prática nas suas casas para poupar
o consumo de lenha na cozinha e diminuir o esforço na concessão
dos alimentos. Ainda destacam que após a realização das ações em
que destacam uma considerável melhoria na vida social e económica da comunidade, porque através das novas técnicas de apicultura
implementadas e os trabalhos efetuados com as mulheres tanto na
horticultura, produção de sal e a transformação de produtos locais
e com as vendas a economia comunitária apresenta maior estabilidade. Em grande número de respostas assinalaram o dinheiro auferido permite aplicar na formação escolar dos filhos e adquirir
produtos básicos necessários.
Ficou, também, evidente que as ONG estão comprometidas com
os seus objetivos e apesar dos obstáculos que surgem, fazem um
esforço para servir as comunidades. Embora as pessoas subtraírem
horas na sua atividade de trabalho diário, para participar nas ações
reafirma e confirma a certeza de que estas ações estão a ter efeitos
positivos, principalmente na transformação social e económica das
comunidades rurais. Antes das ONG começarem a desenvolver as
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suas ações, a agricultura, a apicultura e a extração de sal, eram tarefas efetuadas sem conhecimentos e técnicas adequadas, que desencadeavam riscos vários na apicultura cuja bem-estar das abelhas e a
sua sobrevivência 2 aspetos de preocupação e cuidados. As técnicas
utilizadas eram deficientes, a atividade da apicultura era muito cansativa; a extração do sal não era iodado e o retorno económico era
muito reduzido. A intervenção das ONG permitiu a introdução de
novas e modernizadas técnicas e que promovem a conservação do
ambiente, exercendo menos pressão no mesmo. Atualmente existem cooperativas de mulheres que extraem sal iodado e o comercializam gerando fundos para a comunidade. O número de vezes que
estas atividades são realizadas é muito importante, porque quanto
mais tempo for disponibilizado, mais diversificadas serão as atividades e maior a probabilidade de interiorização das informações.
Como sublinhado, as ações da EA devem ser realizadas em línguas
e linguagens contextualizadas de forma que sejam explicitas e compreensíveis por todos. A ideia das ONG de realizar as atividades em
crioulo ou em línguas étnicas configura uma forma de disponibilizar informações num país onde a maioria da população é analfabeta
e a língua comum de comunicação é o crioulo e onde há pessoas que
nem crioulo sabem falar. Por mais que estas ações sejam positivas, é
bom ressaltar que nada é perfeito e tudo muda e altera diariamente.
As ações que as ONG realizam devem adaptar às novas realidades
e necessidades das comunidades. De salientar que a constituição e
organização social destas comunidades, na maioria dos casos, é o
maior obstáculo para a realização e desenvolvimento das ações das
ONG. Como já referido neste estudo, cada comunidade é uma coletividade que possui as suas crenças, costumes e tradições e ideias
sobre os mais variados assuntos. Por isto, os primeiros contatos são
sempre muito sensíveis e difíceis e é necessário entender, adaptar
e familiarizar-se com a realidade local para assim se estabelecer a
confiança e relacionamento mútuos.
Com o desenvolvimento das ações das ONG nestas comunidades ocorreram mudanças de comportamentos e atitudes que já se
observam atualmente. O facto de as pessoas participarem espontaneamente das atividades realizadas, demonstra que a intervenção
das ONG desencadeou a vontade da população local de procurarem
conhecer e entender mais sobre os vários assuntos trabalhados. Em
conclusão final, este trabalho serviu para demonstrar que é imprescindível continuar a promover alterações, mesmo que este estudo
mude a opinião apenas de uma pessoa, consideramos que foi positivo , e temos a opinião que não fazer nada para proporcionar a
mudança nunca é a solução para os problemas e dificuldades das
comunidades da GB.
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Resumo
O presente artigo apresenta como objetivo central realizar um
estudo comparativo entre os discentes matriculados no primeiro
ano do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Santa Fé do
Sul/Brasil e os discentes também matriculados no primeiro ano do
Curso de Licenciatura em Educação Básica do Politécnico de Leiria/Portugal. Os questionários foram aplicados simultaneamente
nos dois países, entre os dias 23 e 30 de setembro de 2019, por
meio eletrônico, fazendo uso de plataformas digitais. A educação
ambiental possui grande representatividade no contexto atual,
tendo em vista o grau de desorientação do conhecimento, em função da rapidez das evoluções e das mudanças contemporâneas,
assim como pela complexidade característica da globalização, em
que se manifestam processos muito diversos, no âmbito econômico, político, social, demográfico, ideológico e religioso. Entenda-se
que os habitantes do mundo ocidental ou que aderiram à cultura
ocidental, se acostumaram a acessar um conhecimento compartimentado, que acaba por fragmentar os problemas fundamentais,
que demandam, ao contrário, uma compreensão transdisciplinar
dos fenômenos, inclusive das questões ambientais. Quanto aos resultados obtidos foram obtidos, pode-se afirmar que existe uma
percepção mais aprimorada, por parte dos universitários portugueses sobre a necessidade de adoção de práticas de prevenção ao
uso inadequado dos recursos presentes no meio ambiente, o que
não se mostra como uma constante no cotidiano dos universitários
brasileiros. Reforça-se a necessidade de uma educação ambiental
que se inicie em um ciclo de aquisição de conhecimento sobre a necessidade de proteger o meio ambiente em que vive, de modo a modificar a sua perspectiva sobre o meio ambiente, convertendo-se
em um agente de transformação frente à sociedade de consumo.
Palavras-chave: Educação Ambiente, Universitários, Consciência ambiental

Abstract
The main objective of this article is to carry out a comparative study between the students enrolled in the first year of the Pedagogy
course at the University Center of Santa Fé do Sul / Brazil and
the students also enrolled in the first year of the Basic Education
Degree at the Polytechnic of Leiria / Portugal. The questionnaires
were applied simultaneously in the two countries, between September 23 and 30, 2019, by electronic means, using digital platforms. Environmental education has great representativeness
in the current context, in view of the degree of disorientation of
knowledge, due to the rapidity of evolutions and contemporary
changes, as well as the characteristic complexity of globalization,
in which very different processes are manifested in the economic
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sphere , political, social, demographic, ideological and religious.
It is understood that the inhabitants of the western world or who
adhered to Western culture, have become accustomed to accessing
compartmentalized knowledge, which ends up fragmenting fundamental problems, which demand, on the contrary, a transdisciplinary understanding of phenomena, including environmental
issues. Regarding the results obtained, it can be said that there is
a better perception on the part of Portuguese university students
about the need to adopt practices to prevent the inappropriate use
of resources present in the environment, which is not shown as a
constant in the daily life of Brazilian university students. The need
for environmental education that begins with a cycle of knowledge
acquisition on the need to protect the environment in which it lives
is reinforced, in order to change its perspective on the environment, becoming an agent of transformation towards the consumer
society.
Keywords: Environmental Education. College students. Environmental awareness

Morin (2013) afirma que desde os anos 1960-1970, cada indivíduo
que vive nas regiões do globo, consideradas desenvolvidas, tem acesso a bens e serviços produzidos em diferentes regiões do planeta, em
função da estruturação de um circuito de desenvolvimento desenfreado do capitalismo que, por meio do neoliberalismo, se propaga
pelos cinco continentes, materializando uma rede de telecomunicações instantâneas, que efetiva a unificação tecnoeconômica do planeta. Verifica-se a presença, nas periferias empobrecidas da África
ou da América do Sul, de uma população miserável, que foi expulsa
de seu território de origem pela monocultura industrializada proveniente dos países ricos. De modo fundamental, a globalização das
relações de produção, se constitui no estágio atual da mundialização,
que se reflete na necessidade de produzir cada vez mais em menos
tempo, desconsiderando as práticas de produção local e a necessidade de manutenção de uma dinâmica sustentável e que garanta a
autodeterminação das populações locais, reduza o consumo de produtos industrializados e propicie a preservação dos recursos originais de cada região. O processo em questão é iniciado em 1989, com
o fim das denominadas economias socialistas e englobou o processo
de homogeneização e de padronização sob a perspectiva norte-americana, mas também originou um contraprocesso de resistências e
reflorescimentos de culturas autóctones (Morin, 2013). A lógica de
funcionamento do processo de globalização demanda um território que comporte intercomunicações, uma economia mundializada,
mas que esteja sob o controle da sociedade em questão, de modo a se
constituir na pátria daquele povo, respeitando seus usos, costumes,
hábitos, cultura e especificidades de consumo.
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“A pseudo-harmonia conquistada resulta pela destruição do polo opositor, há um rito em que se nega ou
se assimila a diferença. Ora, nem o mundo absolutizado
e fetichizado à custa da reificação do humano pode ser
legítimo; nem o humano tem direito a extrair interioridade, alma e consciência do mundo cósmico que se expressa na matéria” (Passos; Sato, 2012, p. 38).
O que se verifica no âmbito da economia mundializada, é a criação, cada vez mais intensa, de necessidades de consumo, induzindo
o cidadão a se tornar dependente das grandes corporações industriais, do agronegócio e dos interesses políticos para garantir emprego e renda para o consumo. Em certa medida, tal dinâmica tem
provocado um conjunto de resistências de ordem étnica, nacional,
cultural, religiosa e de perspectivas de consumo. Nesse contexto
urge discutir o grau de apreensão que os graduandos em cursos de
formação de professores, que atuarão na educação básica, possuem
sobre o tema ou são capazes de refletir e gerar reflexão em sala de
aula sobre as questões ambientais de maior relevância no contexto
atual. Buscou-se discutir tal questão sob a perspectiva dos estudantes brasileiros e portugueses, a fim de verificar as diferenças que se
colocam entre os mesmos. A educação ambiental de um povo não
pode ser entendida apenas como a eliminação de queimadas, cortes
de árvores e contaminação do ar, do solo e das águas. Tais comportamentos são de grande relevância para a sociedade e o ecossistema,
mas existem modificações de comportamento que possuem importância fundamental, tais como o consumo sustentável, a economia
circular e a substituição de recursos fósseis por novas alternativas
que estão sendo testadas em diversos politécnicos de pesquisa e
universidades. É nessa perspectiva que este capítulo questiona sobre a consciência ambiental e preparação dos discentes do curso
de formação de professores, para promover em sala de aula, para
as séries iniciais, um debate, crítico e que seja direcionado para a
modificação de comportamento das crianças, que nas décadas seguintes serão responsáveis pelo destino do planeta.

A relevância da educação ambiental
A educação ambiental representa um processo por meio do qual o
aluno inicia o ciclo de aquisição de conhecimento sobre a necessidade de proteger o meio ambiente em que vive, de modo a modificar
a sua perspectiva sobre o meio ambiente, convertendo-se em um
agente de transformação frente à sociedade de consumo. Cabe considerar que as questões ambientais estão cada vez mais presentes
no cotidiano da sociedade, entretanto, a educação ambiental é elementar em todos os níveis do processo de ensinar, e de modo fundamental, nas séries iniciais da escolarização. O espaço cotidiano para
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que a criança estabeleça contato com seu ecossistema, é cada vez
mais restrito, assim a incorporação da temática meio ambiente nos
sistemas de ensino, como um assunto que faça parte de toda formação escolar do indivíduo, contribui para a construção de um cidadão
consciente e apto para decidir e atuar na realidade socioambiental
de modo comprometido.
“Não é possível construir uma consciência ecológica
divorciada da dramática interação dos contrári os e da
metamorfose que, vertiginosamente, gera, expressa e
circula em todo o universo. Somos parte de uma única
totalidade” (Passos; Sato, 2012, p. 38).
Tendo em vista que a escola é o local em que se tem sequência o
processo de socialização da criança, emerge como o ponto central
do aprendizado de comportamentos necessários à construção do
cidadão, como ocorre com a consciência ambiental. Da educação
ambiental devem fazer parte: valores, habilidades, conhecimento específico, responsabilidades e aspectos capazes de promover o
progresso das relações éticas entre os indivíduos e os ecossistemas
de diferentes regiões do globo terrestre. Reigota (1998) afirma que
a educação ambiental, dentro ou fora da escola, se constitui em uma
concepção radical de educação, não porque prefere ser a tendência
rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas sim porque o contexto atual, a época, as heranças históricas e ecológicas
exigem alternativas radicais, justas e pacíficas. Lima (2006) destaca
que embora a educação ambiental tenha prestado uma contribuição
decisiva na difusão dos temas ambientais nas últimas décadas, não
se mostrou capaz de atender à crescente complexidade dos problemas socioambientais da vida contemporânea.
O autor entende que seria de grande relevância na contemporaneidade, uma proposta de educação para o desenvolvimento sustentável que deveria superar os limites da educação ambiental que está
em prática. Pode-se afirmar, que em primeira instância, emerge o
fato de que as críticas e características da educação ambiental são
distintas nos contextos europeus e latino-americanos, de modo fundamental no caso brasileiro. Tais distinções se materializam em vista das características culturais, sociais, educacionais, políticas, ambientais e históricas presentes nos dois continentes. A diversidade
histórica e cultural de cada país, produziu também diversos contextos de formação dos respectivos campos da educação ambiental, materializando-se em práticas educativas com características bastante
diferenciadas em diversos aspectos. Lima (2006) menciona que no
caso brasileiro, a educação ambiental emergiu historicamente em
um contexto em que estavam presentes um regime politicamente
autoritário que gradativamente se flexibilizou diante da redemocratização e do fortalecimento da organização da sociedade civil.
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O Brasil é marcado por um contexto social de extremas desigualdades socioeconômicas, assim como de uma educação ambiental
muito mais orientada pela perspectiva ecológica do que pelo campo educacional. Assim, estrutura-se uma educação ambiental que,
embora não seja homogênea, nem isenta de reducionismos, traz
consigo preocupações sócio-políticas, um olhar crítico da crise ambiental, da sociedade e da educação vigentes, apresentando intenções transformadoras. No que concerne ao caso europeu, em vista
de suas diferenças internas, verifica-se uma formação estruturada
com base em padrões sociais menos desiguais, em função de uma
vinculação mais estreita com as políticas de educação formal e com
a tradição do ambientalismo preservacionista resultando em um
perfil mais naturalista, comportamentalista e dissociado de injunções políticas e sociais (Reigota, 1998). Dessa forma, verificam-se
posições distintas, de povos europeus e brasileiros quanto à aceitação da educação ambiental. Os europeus têm mais facilidade em
incorporar essas dimensões ausentes de suas práticas. Em âmbito
nacional, desde meados da década de 1980 verifica-se a formação
do socioambientalismo através da aproximação dos Movimentos
Sociais e Ambientalistas. Lima (2006) menciona ainda, que o grande número e a amplitude dos problemas sociais brasileiros, não permitiu a formação de debates e de práticas educativas que não se
relacionassem também com os problemas sociais. Na mão oposta,
os povos europeus preconizam uma educação para o desenvolvimento sustentável, em vista de suas experiências socioeconômicas
e culturais. Jacobi (2003) destaca que as políticas de educação ambiental materializam um aprendizado social, baseado no diálogo e
na interação em constante processo de recriação e reinterpretação
de informações, conceitos e significados, que podem se originar do
aprendizado em sala de aula ou da experiência pessoal do aluno.
Nessa perspectiva, a escola se transforma em um local em que o
aluno terá condições de analisar a natureza em um contexto entrelaçado de práticas sociais, parte componente de uma realidade mais
complexa e multifacetada. O autor menciona que a educação ambiental possui uma relação direta com a cidadania, já que a última
se funda na identidade e no ato de pertencer a uma coletividade.
Para Jacobi (2003) a educação ambiental no contexto da formação
e exercício de cidadania manifesta-se como uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseada em uma ética
inovadora, que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens. De fato, a educação ambiental
deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem que
valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com
consciência local e planetária. Diante desta questão, emerge o questionamento sobre as iniciativas empreendidas em prol da educação
ambiental.
Jacobi (2003) responde a esta indagação afirmando que a maio-
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ria das atividades são feitas dentro de uma modalidade formal. Os
temas predominantes são lixo, proteção do verde, uso e degradação
dos mananciais, ações para conscientizar a população em relação à
poluição do ar. A educação ambiental que tem sido desenvolvida no
país é muito diversa, e a presença dos órgãos governamentais como
articuladores, coordenadores e promotores de ações é ainda muito
restrita. No contexto atual, o desafio de fortalecer uma educação
ambiental convergente e multirreferencial é prioritário para viabilizar uma prática educativa que articule de forma incisiva a necessidade de se enfrentar concomitantemente a degradação ambiental e os
problemas sociais (Jacobi, 2003). Destaque-se que o entendimento
sobre os problemas ambientais se dá por uma visão do meio ambiente como um campo de conhecimento e significados socialmente
construído, que é perpassado pela diversidade cultural e ideológica e pelos conflitos de interesse. Nesse universo de complexidades
precisa ser situado o aluno, cujos repertórios pedagógicos devem
ser amplos e interdependentes, visto que a questão ambiental é um
problema híbrido, associado a diversas dimensões humanas (Jacobi, 2003). Os professores (as) devem estar cada vez mais preparados para reelaborar as informações que recebem, e dentre elas, as
ambientais, a fim de poderem transmitir e decodificar para os alunos a expressão dos significados sobre o meio ambiente e a ecologia
nas suas múltiplas determinações e intersecções. A ênfase deve ser
a capacitação para perceber as relações entre as áreas e como um
todo, enfatizando uma formação local/global, buscando marcar a
necessidade de enfrentar a lógica da exclusão e das desigualdades.

Análise comparativa dos dados obtidos
A fim de estabelecer a comparação entre os comportamentos individuais e sociais considerados prejudiciais ao meio ambiente, os
graduandos do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul e os graduandos em Educação Básica do Politécnico
de Leiria responderam a um questionário em que deveriam assinalar comportamentos considerados por eles, gravíssimos, de média
gravidade e pouco graves. As opções apresentadas aos estudantes
das duas instituições de ensino superior, resguardadas as especificidades linguísticas de cada país, eram basicamente as mesmas e se
constituíam das opções:
1.
2.
3.
4.

Lançar óleo de cozinhar no esgoto, quando se lava a louça.
Os chineses estarem abrindo McDonalds em elevado número.
Não fazer a separação seletiva dos resíduos (vidro, papelão).
Usar pesticidas na limpeza das ervas que crescem nos passeios das cidades.
5. Lançar os medicamentos fora de prazo no lixo comum.
6. Cortar drasticamente a vegetação das margens dos rios.
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7. Jogar esgoto das cidades nos rios (Brasil)/Lançar esgotos de
suiniculturas nos solos (Portugal).
8. Ter uma alimentação com grande percentagem de carne.Não
desligar a televisão após a usar, deixando-a apenas em stand-by.
9. Pescar fora do período permitido (Brasil)/Comer jaquinzinhos e petingas com menos de 10 cm de comprimento (Portugal).
10. Continuar a utilizar combustíveis fósseis (óleo diesel) nos
transportes coletivos.
11. Usar detergentes e sabões ricos em fosfatos.
12. Ter florestas monoespecíficas em larga escala (pinhais e/ou
eucaliptais contínuos).
13. Trazer um casal de aves de outro país para o Brasil/ Trazer
um casal de aves da Venezuela para Portugal.
14. Matar as corujas porque são aves agourentas.
15. Lançar latas de bebidas (cerveja ou refrigerantes, por exemplo) no lixo comum.
16. Queimar plásticos em fogueiras.
17. Deixar lixo e fezes de animais na praia (Brasil)/Atravessar as
dunas a pé, para ir para a praia (Portugal).
18. Não desligar os carregadores de celular ou computador quando não estão em uso.
19. Comprar frutas europeias em sua cidade / Comprar frutas
tropicais em Leira. (Portugal).
As aplicações ocorreram por meio do uso de recursos de informática disponibilizados pelas respectivas instituições. O questionário
foi aplicado para 23 discentes no Brasil e 31 em Portugal, sendo que
após a aplicação os dados foram tabulados e foi realizada a análise
comparativa dos mesmos. No que concerne aos fatores considerados gravíssimos para a degradação do meio ambiente pelos universitários:
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Comportamentos considerados gravíssimos pelos discentes
Estudantes Brasileiros

Estudantes Portugueses

Lançar óleo de cozinhar no esgoto,
quando se lava a louça

Lançar óleo de cozinhar no esgoto, quando se lava a louça

Cortar drasticamente a vegetação das
margens dos rios

Não fazer a separação seletiva dos resíduos (vidro, papelão)

Jogar esgoto das cidades nos rios

Usar pesticidas na limpeza das ervas que
crescem nos passeios das cidades

Continuar a utilizar combustíveis fósseis
(óleo diesel) nos transportes coletivos

Usar detergentes e sabões ricos em fosfatos

Queimar plásticos em fogueiras

Matar as corujas porque são aves agourentas

Deixar lixo e fezes de animais na praia

Lançar latas de bebidas (cerveja ou refrigerantes, por exemplo) no lixo comum

Quadro 1
Análise comparativa entre estudantes brasileiros e estudantes
portugueses: comportamentos
considerados gravíssimos

Fonte: Dos próprios autores.

A única resposta coincidente entre os estudantes dos dois países
foi: lançar óleo de cozinhar no esgoto, quando se lava a louça. As demais respostas apresentam distinções entre estudantes portugueses
e brasileiros. Os últimos mencionaram jogar esgoto das cidades nos
rios, cortar drasticamente a vegetação das margens dos rios, queimar plásticos em fogueiras, deixar lixo e fezes de animais nas praias
e continuar a utilizar combustíveis fósseis (óleo diesel) nos transportes coletivos.
Os estudantes portugueses, por sua vez, destacaram como atitudes cotidianas consideradas gravíssimas: não fazer a separação
seletiva dos resíduos (vidro, papelão) usar pesticidas na limpeza das
ervas que crescem nos passeios das cidades, usar detergentes e sabões ricos em fosfatos, matar as corujas porque são aves agourentas
e lançar latas de bebidas (cerveja ou refrigerantes, por exemplo) no
lixo comum.
Os estudantes brasileiros manifestaram preocupação com questões latentes nas diferentes regiões brasileiras e que ainda não foram resolvidas, como a contaminação de rios por esgoto não tratado
e a destruição da vegetação, visto que tais problemas fazem parte da
realidade concreta da maioria da população brasileira. Outro problema em destaque é a dependência do país quanto aos combustíveis fósseis, que reconhecidamente precisa ser superado em vista
do uso de recursos menos poluentes.
Os discentes do Politécnico de Leiria demonstraram possuir alguma sensibilidade ambiental relacionada com a recolha seletiva de
resíduos, a qual poderá resultar de mais de duas décadas de iniciativas de educação ambiental levadas a cabo nesse domínio. Destaca-se
ainda, a preocupação com a preservação dos animais que habitam
o ecossistema local, tendo em vista a extinção de muitas espécies
ao longo de séculos. A preocupação com o uso de pesticidas e fos241
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fatos em excesso, em atividades autárquicas e domésticas, denota
a preocupação com a saúde e o bem-estar da população e a adoção
de uma dinâmica de vida mais sustentável e mais livre de produtos
químicos artificialmente sintetizados. Quanto aos comportamentos considerados de média gravidade pelos estudantes, o quadro 2
apresenta a comparação das escolhas apontadas por estudantes do
curso de Pedagogia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul e da
Licenciatura em Educação Básica do Politécnico de Leiria:
Comportamentos considerados de média gravidade pelos discentes
Estudantes Brasileiros

Estudantes portugueses

Os chineses estarem abrindo McDonalds em elevado número

Os chineses estarem abrindo Mcdonalds em
elevado número

Não fazer a separação seletiva dos
resíduos (para colocar recipiente correspondente a vidro, papel, plástico e
orgânicos)

Lançar os medicamentos fora de prazo no
lixo comum

Usar pesticidas na limpeza das ervas
que crescem nos passeios das cidades

Não desligar a televisão após a usar,
deixando-a apenas em stand-by

Não desligar a televisão após usar,
deixando-a apenas em stand-by

Comer “jaquinzinhos” e “petingas” com menos de 10 cm de comprimento. (Portugal)

Usar detergentes e sabões ricos em
fosfatos

Ter florestas monoespecíficas em larga escala (pinhais e/ou eucaliptais contínuos)

Lançar latas de bebidas (cerveja ou
refrigerantes, por exemplo) no lixo
comum

Não desligar os carregadores de celular ou
computador quando não estão em uso

Não desligar os carregadores de celular ou computador quando não estão
em uso

Comprar frutas tropicais em Leiria(Portugal)

Quadro 2
Análise comparativa entre estudantes brasileiros e estudantes
portugueses: comportamentos
considerados de média gravidade

Fonte: Dos próprios autores.

São coincidentes nos relatos dos entrevistados dos dois países, os
seguintes comportamentos: os chineses estarem abrindo McDonalds em elevado número, não desligar a televisão após usar, deixando-a apenas em stand-by e não desligar os carregadores de celular
ou computador quando não estão em uso. Os estudantes dos dois
países concordam que a expansão de grandes redes afeta a economia local, difundem o consumo de produtos com um grau cada vez
maior de industrialização, desestimulando o consumo de produtos
naturais produzidos na própria região. O desestímulo ao desenvolvimento local é propulsão da atração de grandes agroindústrias que
se dedicam à produção em grande escala de produtos intensivos em
insumos químicos e modificação genética. A demanda global por
economia de energia elétrica também é uma preocupação dos entrevistados, visto que os dois países têm enfrentado problemas de
escassez desse recurso, o que tem gerado expansão de seus preços e
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a busca por fontes pouco limpas, como os combustíveis fósseis ou a
energia nuclear.
Quanto às diferenças verificadas, os entrevistados brasileiros
destacaram como comportamentos considerados de média gravidade: não fazer a separação seletiva dos resíduos (para colocar em
recipiente correspondente a vidro, papel, plástico e orgânicos), usar
pesticidas na limpeza das ervas que crescem nos passeios das cidades, usar detergentes e sabões ricos em fosfatos, lançar latas de
bebidas (cerveja ou refrigerantes, por exemplo) no lixo comum. As
referidas respostas refletem o estágio atual das práticas de educação
ambiental desenvolvidas por escolas, entidades governamentais e
organizações não governamentais. Têm se procurado incutir, sobretudo em crianças e adolescentes, a noção de um consumismo,
muitas vezes desnecessário, e ainda do fraco reaproveitamento do
pouco que sobra desse processo de massificação do consumo. As
próprias escolas e as campanhas veiculadas pelas mesmas buscam
estimular o consumo consciente, o reuso de água, de embalagens e
de diversos materiais originários do consumo da população. Existem
ainda, vários novos negócios, que têm surgido no Brasil, na última
década, que preconizam soluções criativas para algumas necessidades de consumo, como os canudos e escovas de dente ecológicas,
que fazem uso de materiais alternativos, comprovando haver outras
vias para se enfrentarem os grandes desafios ambientais levantados
pelo consumo e gestão dos resíduos gerados.
No que concerne aos discentes portugueses, estes mostraram
uma preocupação de gravidade mediana com ações como: lançar os
medicamentos fora de prazo no lixo comum, pescar fora do período
permitido, ter florestas monoespecíficas em larga escala (pinhais e/
ou eucaliptais contínuos) e comprar frutas estrangeiras em sua cidade. Mostram uma consciência de que a questão ambiental também é
uma questão econômica e social relevante, pois à medida em que as
frutas locais ou da estação são priorizadas, os produtores locais e os
negócios locais são preservados, não abrindo espaço para a monocultura extensiva. Também entendem que o reflorestamento para
fins de exploração de pinhais e eucaliptos para o uso na produção
de papel, na construção civil, na fabricação de móveis, embalagens
e artefatos de madeira, é responsável pela degradação do espaço natural, ocorrendo a substituição de um ecossistema natural por uma
vegetação pobre, com preocupante perda de biodiversidade e com
potencial de degradação do solo e dos recursos hídricos. A grande
maioria da população brasileira joga os medicamentos vencidos no
lixo comum, desconhecendo, o que parece já ser do conhecimento
dos universitários portugueses, que as substâncias que fazem parte
de sua composição possuem um elevado potencial poluente, que no
longo prazo, podem inclusive, ocasionar contaminação da água, do
solo e modificações genéticas em peixes, por exemplo, com impactes graves ao nível da sua biodiversidade e, naturalmente, da saúde
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de todos os seus consumidores. Os jovens portugueses apenas revelam uma relativa preocupação como o facto de se comerem “jaquinzinhos” e “petingas” (juvenis de carapaus e sardinahas, respetivamente), denotando falta de conhecimento dos impactes desse ato
sobre a preservação das espécies a médio e longo prazo.
No Brasil, a pesca é utilizada comouma forma de lazer em algumas regiões ou ainda como uma fonte de renda e alimentação das
populações do interior do note e nordeste, de modo que a preocupação com o referido comportamento é menos latente que em Portugal. Por fim, foram comparados os comportamentos considerados
pouco graves pelos universitários dos dois países, o que está expresso no quadro 3, apresentado na sequência:
Comportamentos considerados de pouca gravidade pelos discentes
Estudantes Brasileiros

Estudantes portugueses

Ter uma alimentação com grande
percentagem de carne

Cortar drasticamente a vegetação das margens dos rios

Pescar fora do período permitido

Trazer um casal de aves da Venezuela para
Portugal

Quadro 3
Análise comparativa entre estudantes brasileiros e estudantes
portugueses: comportamentos
considerados pouco graves

Ter florestas monoespecíficas em
larga escala (pinhais e/ou eucaliptos
contínuos)
Trazer um casal de aves de outro país
para o Brasil
Comprar frutas europeias em sua
cidade
Fonte: Dos próprios autores.

O ponto de reflexão coincidente entre os universitários dos dois
países e que é considerado de pouca gravidade é trazer um casal de
aves de outro país para o Brasil ou Portugal, respectivamente. Os
universitários portugueses ainda destacaram o item: cortar drasticamente a vegetação das margens dos rios, facto que se poderá
prender com as preocupações revelados na comunicação social com
os contínuos erros praticados eplas entidades responsáveis no tratamento dessa vegetação ribeirinha.
Quanto aos universitários brasileiros foram considerados pouco graves: ter uma alimentação com grande percentagem de carne,
pescar fora do período permitido, ter florestas monoespecíficas em
larga escala (pinhais e/ou eucaliptos contínuos) e comprar frutas
europeias em sua cidade. Questões como a presença de florestas
monoespecíficas, a pesca predatória e o grande consumo de carne,
são entendidos pelos universitários brasileiros como de pouca gravidade, assumindo menor relevância na perspectiva da preservação
ambiental no Brasil. Tais dados, indicam os desafios que devem ser
enfrentados pela educação no Brasil, havendo necessidade de se fazer uma sensibilização/educação ambiental em que se conheçam os
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problemas ambientais específicos mas que sejam analisados numa
perspetiva holística, a única capaz de tornar a convivência do homem com os recursos naturais, mais racional e equilibrada.

Conclusão
A adoção de uma metodologia de educação ambiental implica em
uma afinada capacidade de interpretar ou de penetrar a realidade
cotidiana. Deve-se destacar a importância de se adentrar as relações
que constituem os próprios elementos observados.
É fundamental desenvolver um olhar dialético, capaz de perceber
o particular e o geral, constituindo um processo de estranhamento,
capaz de compreender o todo e suas partes constituintes. A questão
ambiental não pode ser separada da realidade concreta dos povos,
de sua história e aspectos econômicos e legais. De modo efetivo, a
construção do conhecimento, em um espaço eminentemente ético,
precisa abarcar uma sociedade de risco que vem progressivamente
incorporando-se de forma impiedosa ao cotidiano.
Na investigação sobre experiências de educação ambiental é possível perceber a existência de indivíduos com extrema dificuldade
em se desligar da sua realidade quotidiana, revelando particular
dificuldade em questionar a sua própia realidade e seus constrangimentos. om efeito, o indivíduo só se pergunta sobre o outro ou sobre
a biodiversidade, na medida em que se espelha no estranho e, assim, pode interrogar-se sobre sua própria existência. Desta forma,
a prática da educação ambiental imperiosamente torna necessária
a participação dos sujeitos, por meio da exposição do seu mundo,
que descrevem com seus potenciais, conhecimentos, contradições
e conflitos.
Os estudantes entrevistados no curso de Pedagogia do Centro
Universitário de Santa Fé do Sul apresentam uma consciência ambiental voltada para aspectos mais comuns e óbvios quanto à degradação ambiental, desconsiderando práticas que também são graves,
mas que em função da atuação da mídia, por meio de estratégias
agressivas de marketing ou por se materializarem em práticas rotineiras em sua vida cotidiana, são consideradas de baixa ou nenhuma gravidade. O fato de se consumir bastante carne, por exemplo,
implica que, com a expansão da população, cada vez mais, as áreas
de florestas precisam ceder lugar para as pastagens, ocasionando
o desmatamento, com todos os demais impactos ambientais dele
resultantes. A forte presença de florestas monoespecíficas em algumas regiões do Brasil e do mundo, não só indicam a intensificação do desmatamento, como implicam em um plantio de árvores
direcionado à exploração comerciais das mesmas, em detrimento
de uma política de reflorestamento e recuperação/conservação da
biodiversidade, solo e recursos hídricos. As plantações em larga escala de eucalipto e pinus, no Brasil, são responsáveis por abastecer
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as indústrias de papel e celulose, fábricas de móveis e de produtos
de madeira, assim como, as siderúrgicas que demandam carvão vegetal a fim de produzir ferro-gusa, utilizado na fabricação do aço.
Nessa perspectiva, o monocultivo1 dessas duas árvores ganhou força no Brasil, inclusive com apoio do governo dos municípios, estados e governo federal.
É fundamental ressaltar que na perspectiva oposta das propagandas voltadas para práticas de sustentabilidade ambiental promovidas e incentivadas por empresários e integrantes do próprio
governo, está a realidade concreta, marcada pela destruição de
ecossistemas e por prejuízos irrecuperáveis. O avanço das áreas de
pastagens e o monocultivo comercial, causam impactos de ordem
ambiental, mas também social, pois invadem áreas originalmente
ocupadas por povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais de determinadas regiões, que são responsáveis, por preservar a
biodiversidade e os corpos hídricos, nas áreas que mantêm cultivos
tradicionais e direcionados para sobrevivência e não para a exploração comercial em larga escala.
Ainda são consideradas práticas de pouca gravidade: trazer um
casal de aves de outro país para o Brasil e comprar frutas europeias
em sua cidade. As aves de uma determinada região, sobretudo de
um país, devem ser preservadas em suas regiões de origem geográfica, não podem ser deslocadas para áreas em que não reconhecem o
clima, a vegetação e as possibilidades de alimentação, que lhe mantenham a vida e a saúde. Fundamentalmente não podem ser mantidas, em cativeiro, com o prejuízo de serem extintas e causarem
prejuízos2 em suas regiões de origem, já que possuem ali, funções
específicas e importantes. Por outro lado, ao serem introduzidas
em outros países/ecossistemas podem proliferar, caso as condições
ambientais lhes sejam favoráveis, acabando por impedir que as espécies locais se mantenham. O consumo de frutas importadas de
outros países ou originárias de regiões distantes do país, desestimulam as pequenas propriedades locais, que tendem a desenvolver sua
atividade produtiva de modo artesanal e gerando emprego e renda
para a população local, além de não implicar nos prejuízos causados pela produção em escala global e fundamentada na utilização
de grande quantidade de agrotóxicos, que degradam o ecossistema.
Em Portugal, por sua vez, superadas questões históricas para os
brasileiros, como a desigualdade social intensa, o baixo acesso à
educação da população brasileira, o universitário compreende que
1
Utiliza-se a expressão monocultivo de eucalipto e pinus uma vez que uma floresta abriga grande diver-sidade de espécies de plantas e animais, o que não ocorre no
caso das plantações dessas árvores. A fim de exterminar gramíneas e outras plantas
que podem inviabilizar o plantio comercial, ocorre o uso in-tenso de agrotóxicos. Após
período determinado não se verifica nenhum crescimento e o monocultivo de eucalipto e
pinus se transforma em um deserto verde.
2
As aves atuam como dispersoras de sementes, agentes polinizadores e reguladoras de populações de suas presas.
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de médio a gravíssimo, a grande maioria dos comportamentos citados são de relevância extrema e desempenham papel central na
construção de uma dinâmica preservacionista, capaz de tornar o
consumo e a utilização dos recursos naturais mais racionais. O fato
de os universitários portugueses terem participado de atividades
voltadas para educação ambiental na educação escolar, ao longo do
seu percurso escolar anterior, terem beneficiado de iniciativas/ações
de educação ambiental, formais e não formais, poderá ter reflexo no
seu modo de pensar e representar a realidade, bem como na demanda pela adoção de comportamentos direcionados à preservação
ambiental, o que se materializa em uma carência do universitário
brasileiro que se prepara para atuar nas séries iniciais e que é alvo
desta análise. É fundamental que se entenda a necessidade de resolução dos problemas ambientais delineados no século XXI, o que se
fará de modo conjugado com um amplo processo de educação ambiental, capaz de gerar mobilização, além de mobilizar capacidade
crítica, ação subversiva e também mecanismos desconstrutivos da
lógica imperante na cultura de maximização do consumo.
A Educação Ambiental, por sua natureza complexa e interdisciplinar, envolve aspectos da vida cotidiana, questiona a qualidade de
vida e cobra transformações. É por meio desta perspectiva educacional que se pode desenvolver de forma plena a Educação Ambiental, justamente por seu caráter coletivo, participativo, investigativo
e ativo.
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Resumo
O Centro de Formação da LPN acreditado pelo Conselho Científico de Formação Contínua de Professores tem vindo a desenvolver
diversas ações de formação desde 2015, no sentido de se promover
uma cidadania ativa e informada.
Através de metodologias ativas e participativas pretende-se que os
professores adquiram as competências dos três pilares da ENEA
2020, numa perspetiva integrada enfatizando as necessidades
sentidas pelos professores no domínio da Conservação da Natureza. As ações buscam dotar os docentes para um conhecimento do território de forma interdisciplinar, integrando a educação
“outdoor” e o estudo da bio e geodiversidade nos seus projetos de
escola.
Nesse âmbito, efetuou-se um estudo que pretendeu avaliar o grau
de satisfação e as perceções dos professores face às ações de formação desenvolvidas. Da análise dos questionários de avaliação
obtidos em três anos letivos, em cerca de 34 ações de curta duração e 4 ações na modalidade de curso, os participantes revelaram
uma satisfação bastante elevada.
No entanto, a falta de um real conhecimento e conexão com a natureza e ambiente persistem na sociedade. Urge assim intensificar,
consolidar as ações de formação e inovar cada vez mais as práticas para se formar cidadãos como agentes de transformação da
realidade local
Palavras-chave: educação ambiental; formação de professores;
saídas de campo/aulas outdoor; biodiversidade e geodiversidade.

Abstract
The LPN Training Center is accredited by the Scientific Council for
Continuing Education of Teachers and has developed several training actions since 2015, in order to promote active and informed
citizenship.
Through active and participatory methodologies, it is intended
that teachers acquire the skills of the three pillars of ENEA 2020,
in an integrated perspective emphasizing the needs felt by teachers in the field of Nature Conservation. The actions seek to provide teachers with an interdisciplinary knowledge of the territory,
integrating “outdoor” education and the study of biodiversity /
geodiversity in their school projects.
In this context, a study was carried out that aimed to assess the
degree of satisfaction and the perceptions of teachers in relation
to the training actions developed. From the analysis of the evaluation questionnaires obtained in three academic years, in about 34
short-term actions and 4 actions in the course modality, the participants revealed a very high satisfaction.
However, the lack of real knowledge and connection with nature
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and the environment persists in society. Thus, there is an urgent
need to intensify, consolidate training actions and increasingly innovate practices to train citizens as agents of transformation of
the local reality.
Keywords: environmental education; teacher training; field trips
/ outdoor classes; biodiversity and geodiversity.

Introdução
A LPN – Liga para a Proteção da Natureza, associação de ambiente
nacional mais antiga da Península Ibérica teve sempre uma ação
pedagógica e de informação, em especial no âmbito da conservação
da natureza e na defesa do património natural. Para além do seu
papel pioneiro de intervenção nas Políticas Públicas de Ambiente e
na realização de projetos e trabalhos científicos na área da Conservação da Natureza em Portugal, assume como um eixo estratégico
fundamental a área da Formação e Educação Ambiental.
A sua linha de atuação emerge como resposta a um desafio permanente de formar cidadãos, que participem conscientemente nas
decisões da vida pública através de uma alfabetização ecológica,
numa aventura coletiva de constante luta contra a resignação, através de um primado ético de missão para um desenvolvimento sustentável e de promoção para uma cidadania ambiental responsável
No artigo 3º dos seus estatutos, a LPN tem como fins primordiais, entre outros, o de Fomentar o interesse pela Natureza e pelas
Ciências que lhe respeitem através da informação e formação da
opinião pública bem como divulgar, sobretudo entre os jovens, a
ideia da Conservação da Natureza e da Defesa do Património no
seu sentido mais lato. Para o efeito possui um Centro de Formação
Ambiental, com instalações na sua sede em Lisboa e no Centro de
Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, em Castro Verde, estando
acreditada como formadora pela DGERT – Direção Geral das Relações de Trabalho e Emprego e pelo CCPFC - Conselho Pedagógico
de Formação Contínua de Professores.
No sentido de contribuir para o aperfeiçoamento e atualização
científica, de preferência de acordo com os seus estatutos e objetivos da área do Ambiente e da Conservação da Natureza, a LPN
tem organizado diversas ações de formação registando-se a participação, por exemplo, de cerca de 468 formandos em 34 ações de
formação da DGERT, entre 2018 e 2019.
No que respeita à formação contínua dos professores, a Natureza, os espaços de geodiversidade e de biodiversidade urbana, nomeadamente as atividades formativas “outdoor”, têm sido os marcos privilegiados de intervenção formativa. Consideramos que a
Natureza e as atividades ao ar livre são um contributo fundamental
no processo de ensino aprendizagem de várias disciplinas e uma
ferramenta estratégica fundamental de Educação Ambiental (EA).
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Através da realização de atividades bem planeadas e estruturadas
o espaço fora da sala de aula é mesmo considerado um espaço de
excelência e indispensável para a compreensão de alguns conceitos
em EA (Compiani & Carneiro, 1993; Rebelo & Marques, 1999, citado por Dourado, L, 2006).
A dimensão de descontrolo da humanidade é crescente, desde a
Revolução Industrial a concentração de Carbono na Atmosfera aumentou mais de 40% e o mundo perdeu 68% dos animais selvagens
em menos de 50 anos de acordo com um relatório da WWF. A perda
da biodiversidade e as alterações climáticas ameaçam a segurança
alimentar. Aumentam os surtos epidémicos e as pandemias resultantes de zoonoses não havendo grande mistério relativamente às
causas da pandemia que presentemente estamos a enfrentar resultante da Covid 19, numa manifestação evidente da
rotura da relação Homem- Natureza. Os confinamentos e a crescente utilização dos espaços fechados resultantes das medidas restritivas resultantes do Sars-Cov 2 comprovaram a necessidade que
houve nos períodos de levantamentos das restrições, do aumento
da procura pelas pessoas dos espaços verdes e das atividades ao ar
livre.
A pandemia certamente traçou marcas emocionais nos educadores e alunos, fez repensar as suas vidas, as suas relações sociais e a
nossa relação com a Natureza, pelo que importa delinear cada vez
mais trajetórias de Educação Ambiental no sentido de se formar cidadãos ambientalmente literados, com conhecimentos de ecologia,
capacidades e envolvimento nas decisões de ambiente como resposta aos enormes desafios da crise social e ambiental.
Atualmente, nas sociedades ocidentais, face à urbanização crescente, às alterações de estilos de vida e à falta de espaços verdes, as
crianças e jovens estão cada vez mais distanciados do convívio frequente com locais naturais e seminaturais. No passado, as crianças
e jovens passavam uma parte significava do seu tempo em contacto
com a natureza; brincavam e divertiam-se mais ao ar livre, estabelecendo interações mais próximas e frequentes com habitats naturais
e seminaturais, o que lhes proporcionava um contacto mais vivencial e direto com outros seres vivos. Esse afastamento progressivo
de atividades ao ar livre tem vindo a traduzir-se numa maior desconexão com o mundo natural, o que pode ter consequências no valor
que as crianças e jovens atribuem a estes espaços com reflexos no
seu menor envolvimento, em menos ações a favor da preservação
da natureza. Aquilo que alguns autores referem como um processo
de “amnésia geracional” derivado da falta de contacto com a Natureza, num processo de “extinção da experiência” que ocorre em
paralelo com a extinção da biodiversidade global
Nesse âmbito, numerosas investigações evidenciam os impactos
benéficos que as atividades ao ar livre têm nas crianças e jovens,
confirmando que os encontros diretos com a natureza possibilitam
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uma maior conexão para com o território para além de uma forte evidência dos benefícios que trazem à saúde na diminuição de
agressividade e do stress. As ligações são suficientemente fortes
pelo que os investigadores na área da saúde identificaram os parques e espaços verdes como um serviço de saúde.
O ponto de partida da Formação de professores da LPN tem sido
a utilização de metodologias ativas e participativas com atividades
ao ar livre, especialmente nos territórios próximos das Escolas, nas
áreas naturais protegidas e de património natural. Procuramos
perceber qual o grau de satisfação dos professores face às nossas
atividades e qual o seu grau de consecução nas tarefas letivas dos
professores. As saídas não se restringem apenas a ambientes e paisagens naturais, têm sido realizadas em ambientes seminaturais, ou
mesmo em ambientes urbanos, num parque ou jardim, permitindo a abordagem de diversos conteúdos, motivando os professores a
realizarem atividades ao ar livre com os seus alunos, possibilitando
o contacto direto com o ambiente e a melhor compreensão dos fenómenos. Ao serem realizados esses itinerários pelos professores
para além de permitir um maior conhecimento de alguns locais e
da realidade circundante possibilita a muitos alunos, que por diversas razões, não teriam a possibilidade de conhecê-los, trazê-los para
contextos mais naturais, rompendo com as suas rotinas e estilos de
vida face a estarem demasiado tempo em contextos “indoor”.
No que respeita às vantagens da realização de atividades ao ar
livre vários autores mencionam as suas vantagens, nomeadamente
o aumento do interesse nas atividades por parte dos alunos, permitindo relacionar os conceitos tanto das diferentes unidades didáticas como das disciplinas, integrando-as. (Fernandes (1982) e Roth
(1992), citados por Almeida (1999). Também, num estudo efetuado
por Almeida e Rato (2018) sobre a importância das atividades ao ar
livre, com 110 professores do 2º ciclo, em 20 escolas de Lisboa de
duas áreas disciplinares diferentes, Matemática e Ciências Naturais
e Português, História e Geografia, mais de metade dos inquiridos
confirmaram a vantagem da realização das atividades ao ar livre na
melhoria da aprendizagem e a importância do contacto com novas
realidades. Como desvantagens os docentes indicaram o tempo dedicado à planificação e o comportamento dos alunos
Por sua vez, investigações evidenciam as ligações entre os comportamentos positivos emocionais dos professores e os resultados
positivos na aprendizagem dos seus alunos, pelo que se deverá considerar a realização de experiências positivas e agradáveis de atividades e saídas de campo na formação dos professores (O´Hare, A.
et al. 2020).
As ações de formação da LPN têm como objetivo providenciar
uma sólida fundamentação científica, exigindo-se um conhecimento profundo das áreas a visitar e um à vontade de trabalhar em campo, que alguns orientadores/professores, por carências de formação
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não têm. Alguns professores manifestam mesmo algumas lacunas
de natureza científica na interpretação de fenómenos que possam
ser observados no campo, pelo que as ações buscam essa atualização de conhecimentos. Não obstante, consideramos que a Educação
Ambiental requer para além do conhecimento sobre o ambiente, da
Geodiversidade e da Biodiversidade, a necessidade de uma interdisciplinaridade de se criar experiências positivas profundas que
proporcionem autenticidade, multidimensionalidade e a autodescoberta (Nazer, J. & Pedretti E. 2016) .
Nas nossas práticas de formação têm sido utilizadas, essencialmente estratégias de realização de atividades ao ar livre, saídas de
campo. Essas estratégias de promoção do conhecimento dos territórios têm como finalidade proporcionar aos professores o conhecimento e metodologias ativas de trabalho no sentido de possibilitar
uma aprendizagem mais significativa aos alunos. Para isso entendemos que se torna fulcral o conhecimento acerca da
Geodiversidade e biodiversidade para a compreensão do território e a
aquisição de um sentido de lugar para o sentir e logo o proteger.
No entanto, como é referido por Brilha (2005) e Almeida (2020),
a diversidade ecossistémica tem contemplado a componente biótica mas a Geodiversidade tem vindo a ser subalternizada, sendo
que a biodiversidade é mais conhecida e evidenciada em análises
valorativas. De acordo com Brilha (2005) “é cada vez mais urgente
consciencializar o cidadão do lugar que ocupa na bio e na Geodiversidade e do modo como melhor se articular com elas, no respeito
pelo equilíbrio ambiental, pela melhoria da qualidade de vida e pela
preservação do património a legar aos vindouros.” Importa assim
integrar a Geodiversidade em articulação com a Biodiversidade na
conservação da Natureza, reforçando-se uma intervenção pedagógica de divulgação e conhecimento do património natural, não
esquecendo como menciona Almeida (2020) um aprofundamento
e reflexão das abordagens éticas e dos ideários dos professores ao
nível da formação inicial e contínua dos professores.

Enquadramento da investigação - aspectos metodológicos
Procurando responder às necessidades de formação de professores
e após um diagnóstico prévio efetuado têm-se desenvolvido diversas ações de formação, esquematizando-se no quadro I um mapa
de conceitos dos objetivos e ação do Centro de formação Ambiental
da LPN. Tal como foi referido no resumo e introdução quisemos
averiguar qual o grau de satisfação dos professores acerca das ações
de formação implementadas pelo Centro de Formação da LPN. Não
pretendemos qualquer generalização dos resultados e achamos que
deveremos aperfeiçoar as nossas técnicas de estudo, pois de momento é ainda muito ténue e relativa a metodologia de investigação
utilizada necessitando-se de um maior aprofundamento. O procedi-
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mento do estudo teve como base um questionário com 14 questões
Gráfico 1: Avaliação formandos- Conteúdos programáticos e métodos por ação de formação que incluiu um conjunto de perguntas
que procuraram ir ao encontro da finalidade anteriormente mencionada. A dimensão da amostra foi de 625 professores do ensino
básico e secundário num total de 847 participantes em ações de formação na modalidade de curso de formação (4 cursos de 25 horas)
e 34 ações de curta duração no período entre 2018 e novembro de
2020. O questionário é constituído por questões de escolha múltipla de opinião havendo no final uma questão aberta para apresentação de comentários. A análise das respostas foi quantitativa através
de estatística descritiva. A questão aberta quando respondida pelos participantes foi também analisada combinando com a análise
quantitativa. (anexo 1)

Resultados
Como se pode constatar pela análise dos gráficos 1, 2,3 e 4 as ações
no seu geral apresentam elevados valores de satisfação, nomeadamente em parâmetros como conteúdos programáticos e métodos
(67,1%); formadores (78%) e na organização, calendarização e concretização de objetivos (79%). Os valores para o parâmetro insatisfeito são de 0% em todos os parâmetros de avaliação sendo residuais o parâmetro de pouco satisfeito. Para além das ações nas
áreas protegidas e Geoparques efetuaram-se ações que procuraram
sensibilizar para aplicação de práticas pedagógicas nos espaços verdes e geomonumentos das cidades, articulando o património natural com o cultural tanto na vertente da Geodiversidade, Biodiversidade e História. Sendo a Educação Ambiental uma área holística
procurou-se em todas as ações integrar todas as áreas de saber nos
espaços naturais ou seminaturais.
Gráfico 1
Avaliação formandos- Conteúdos
programáticos e métodos
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Gráfico 2
Avaliação formador (es)

Quadro 1
Mapa Conceptual dos objetivos
e ação do Centro de Formação
Ambiental da LPN
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Gráfico 3
Organização da Ação – calendarização e concretização dos
objetivos

Gráfico 4
Avaliação Global

Alguns exemplos de ações de formação com uma avaliação bastante satisfatória foram efetuadas a bordo de embarcações tradicionais dos rios Tejo e Sado. Navegou-se nos estuários do Tejo e
do Sado, contornando as suas margens, junto a praias estuarinas,
sapais e rasos de maré observando a paisagem de forma interdisciplinar, integrando as áreas das ciências com as das artes e história, nomeadamente com a leitura de excertos de poesia sobre o Tejo
através de uma associação óbvia entre o património natural, a ocupação humana e o património cultural (Figura 1). De entre as diver256
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sas ações de formação efetuadas saliente-se a ação realizada junto
à baía do Seixal, na margem esquerda do Estuário do Tejo devido a
ter sido implementada uma ação presencial de curta duração - ACD
(figura 1), com as limitações resultantes da Covid-19, com todas
as condições de segurança impostas pela Direção Geral de Saúde e
com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.
A ação realizada na modalidade de curta duração, teve uma componente presencial de 4 horas de duração e uma componente online de 2 horas. A análise dos resultados da ação demonstrou numa
amostra de 13 inquéritos e 19 participantes, um elevado nível de
satisfação, cerca de 77% dos inquiridos responderam terem ficado
totalmente satisfeitos e 23 % muito satisfeitos. (Gráfico 5)
Figura 1
Ação de formação - Estuário do
Tejo - Navegando e caminhando
ao encontro do património natural
e cultural do Seixal – 18/10/2020

Gráfico 5
Avaliação Global da Ação – Estuário do Tejo - Navegando e
caminhando ao encontro do
património natural e cultural do
Seixal. Amostra: 13 inquéritos e 19
participantes

As áreas protegidas são também locais escolhidos para a realização das ações de formação por parte da LPN, não só porque constituem locais de elevado valor pedagógico e didático, como também
a LPN foi pioneira através dos seus estudos de inventário das áreas
a proteger e na tentativa de conseguir estatutos de conservação
oficiais. Destaca-se o elevado nível de satisfação generalizado por
parte dos participantes, com 91% dos participantes a responder es-
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tarem totalmente satisfeitos com o desempenho dos formadores
(gráfico 6) da ação de formação que contou com a participação dos
formadores do CEAE – Centro de Estudos e Atividades Especiais da
LPN e professores da Faculdade de Ciências das áreas da Botânica,
Zoologia e Geologia no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Os formandos participaram na visualização da continuidade
da exploração de um novo algar no planalto de Santo António que
através de uma abertura de dimensão bastante pequena (espaço de
entrada à superfície para apenas uma pessoa) se alarga em profundidade em espaços de volumetria considerável com 155 metros de
desnível. Ao longo do percurso pedestre foram abordadas diversas
temáticas desde os aspetos naturais até aos relacionados com a ocupação humana. (Figura 2)
Figura 2
Ação de Formação (ACD) – Em
busca das orquídeas selvagens e
dos algares improváveis- PNSAC

Gráfico 6
Avaliação dos Formadores – Ação
de Formação (ACD) – Em busca
das orquídeas selvagens e dos
algares improváveis- PNSAC
(amostra 20 inquéritos, 32 participantes)

Com a finalidade de dar a conhecer e envolver os professores e
população na salvaguarda de uma zona verde expectante da Área
Metropolitana de Lisboa (AML), a LPN organizou algumas ações
de formação na serra de Carnaxide com atividades práticas de avaliação do estado ecológico do espaço verde e a realização de percursos pedestres de conhecimento do território no sentido de fomentar
uma participação informada, consciente e crítica para a preservação
da serra de Carnaxide. A avaliação desta ação foi também bastante
satisfatória com uma avaliação global de 83% dos participantes a
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considerarem totalmente satisfeitos (gráfico 7).
A serra de Carnaxide é o único espaço verde entre a serra de
Monsanto e a serra de Sintra, para além de possuir solos de excelente qualidade e um património cultural também assinalável. Dar
a conhecer vivenciando a serra de Carnaxide foi o mote para essas
ações de formação onde se torna imperativo a sua salvaguarda e
regeneração por forma a se proporcionar à população da AML um
espaço de referência social, ambiental e cultural ( figura 3).
Figura 3
Ação de Formação (ACD) – Serra
de Carnaxide – os segredos da
terra Vermelha

Gráfico 7
Avaliação dos Formadores –Ação
de Formação (ACD) –Serra de
Carnaxide – os segredos da terra
Vermelha (2/2/2019)- amostra 14
inquéritos – 35 participantes)

Níveis de respostas
1-Nada satisfeito; 2- Pouco satisfeito; 3- Satisfeito; 4- Muito satisfeito; 5- Totalmente
satisfeito

Também se efetuaram ações de formação que procuram sensibilizar os professores para aplicação e práticas pedagógicas nos espaços verdes e locais de interesse geológico e histórico na cidade de
Lisboa articulando-se o património natura e cultural (figura 4).
Figura 4
Ação de Formação (ACD) – Na rota
da geodiversidade e biodiversidade pelas ruas Seculares de Lisboa
– 19/10/2019
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Para além desses percursos urbanos desempenharem uma importante função cultural, apresentam um elevado valor didático.
Os espaços verdes urbanos transportam-nos para as memórias de
infância para além dos inúmeros benefícios que têm para o incremento da qualidade de vida das populações. Torna-se assim crucial
que exista para além da manutenção adequada dos espaços verdes
urbanos o aumento de propostas didáticas, a criação de propostas e
atividades que permitam aos professores trazerem os seus alunos,
vivenciando esses espaços. Do mesmo modo e articulando esses espaços verdes com a Geologia e a História da cidade efetuaram-se
diversas ações de formação em variados locais e jardins de Lisboa.
Uma das ações consistiu num percurso pedestre em lisboa, do Jardim do Príncipe Real a Alfama (rua da Judiaria).- Acão de Formação - Na rota da Geodiversidade e Biodiversidade pelas ruas seculares de Lisboa. Nessa ação que teve um grau elevado de satisfação
pelos participantes ( 79% Totalmente satisfeitos) – Gráfico 8, fez-se
uma viagem pelo Mundo, através das árvores, algumas classificadas
como de Interesse Público e pelas ruas e miradouros. Aí demonstrou-se a possibilidade dos professores mesmo em ambiente urbano, tanto nas fachadas dos edifícios, nos monumentos, como nos
muros, ou em afloramentos poderem ter acesso à Geologia da cidade e à percepção dos riscos naturais resultantes do crescimento da
cidade que para além da desertificação da população residente no
centro da cidade descaraterizam a “memória” da cidade agravando
os riscos naturais.

Gráfico 8
Avaliação global da Ação de Formação (ACD) – Na rota da Geodiversidade. Amostra: 20 participantes, 14 inquéritos

Um exemplo de que se está a ter um “outro olhar” para a Geodiversidade tendo em vista o Desenvolvimento Sustentável foi o da
constituição em 2006, em Portugal na lista das Redes Europeia e
Global de Geoparques da UNESCO. Os Geoparques são áreas com
limites claramente definidos e que apresentam um património geológico notável ao qual se associam um grande património de biodiversidade e histórico-cultural. É um pré-requisito que os Geoparques desenvolvam atividades educativas para todas as idades indo
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ao encontro de todas as áreas do saber. Nesse âmbito, a LPN tem
também organizado ações em Geoparques com o pressuposto de
se dar a conhecer os espaços visitáveis e de interesse didático aos
professores. Com o pressuposto de que os professores desenvolvam
estratégias de saídas de campo/atividades de trabalho de campo no
Estrela Geopark organizou-se um curso de formação com a duração
de 25 horas (Figura 5). Os resultados do questionário evidenciam
um alto grau de satisfação, (85% - Totalmente satisfeitos), tendo
os formandos considerado nas suas observações, que a ação poderá contribuir para promover uma aprendizagem relevante e significativa da Geologia, da Geoconservação e da defesa do Património
natural e Ambiente bem como estimular a criatividade e interesse
em realizar saídas de campo com os seus alunos futuramente nos
Geoparques.(Gráfico 9).
Figura 5
Curso de Formação Estrela Geopark- uma ferramenta didática
para o estudo da geodiversidade e
biodiversidade. Registo - CCPFC/
ACC – 106654/19

Gráfico 9
Avaliação global da Ação Curso de
Formação –Estrela Geopark - uma
ferramenta didática para o estudo
da Geodiversidade e Biodiversidade. Registo - CCPFC/ACC –
106654/19. amostra 16 participantes 14 inquéritos

Conclusão
O impacto da formação e professores extravasam a classe docente,
sendo constatada pela participação também elevada de participantes interessados na Educação Ambiental e na Formação da LPN que
não são educadores. Da avaliação efetuada regista-se uma satisfação generalizada tendo nenhum dos docentes revelado terem estado nada satisfeitos ou mesmo pouco satisfeitos em todas as ações de
formação realizadas o que contribui não só para a maior mobilização por parte dos docentes na melhoria das suas práticas pedagógicas como também no aumento do registo do número de associados
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decorrente da qualidade das ações de formação ministradas.
Apenas 2,2% dos inquiridos considerou terem ficado satisfeitos
na avaliação global e 2,4% na categoria organização/calendarização
e concretização dos objetivos, sendo que a justificação desses resultados se deveu à questão relativa à duração de algumas ações de formação que coincidiram com os adiamentos sucessivos e alterações
metodológicas decorrentes das restrições resultantes da Covid-19.
A qualidade dos formadores é evidenciada pelo grau de satisfação bastante elevado relativo aos formadores (mais de 78% dos inquiridos a considerar terem ficado totalmente satisfeitos) sem que
houvesse uma única resposta de pouco ou nada satisfeitos.
Todavia, este estudo apresenta diversas limitações pois torna-se necessário efetuar-se futuramente no design questões abertas
obrigatórias para aprofundamento das ideias dos inquiridos em que
sejam solicitadas justificações para as respostas mencionadas nas
questões de escolha múltipla.
Os resultados do presente estudo embora necessitando de serem
mais trabalhados e questionados por forma a traduzirem melhor o
ideário subjacente às ações realizadas são otimistas. Mas torna-se
essencial ainda um maior empenho e atenção em todas as variáveis
da formação, até porque a Crise do Ambiente agudiza-se cada vez
mais. Embora tenhamos um aumento de professores participantes
sem ser dos grupos disciplinares mais familiarizados com a Conservação da Natureza, necessitamos de aumentar mais a sua participação nas nossas ações trazendo mais áreas de saber e integrando-as
nas nossas ações de formação através de professores de outros grupos disciplinares
Interrogamo-nos de como será o Novo Normal decorrente da
Covid-19, será uma nova oportunidade de cidadania? Parece-nos
necessário o aumento de ações de Educação Ambiental no período
pós-pandemia em especial de envolvimento e contacto com a Natureza através do incremento de atividades ao ar livre e realização e
saídas de campo.
Dado os sistemas naturais serem complexos torna-se importante enfatizar igualmente um pensamento complexo de transformação na organização do conhecimento do sistema escolar. Segundo
Gaudiano (2006, p.14), ao nível educativo a “interdisciplinaridade”
ainda não se materializou em alargadas propostas curriculares. Embora a introdução na Escola do decreto lei nº55/2018 de Integração
dos Domínios de Articulação Curricular (DAC) privilegie o trabalho
prático e/ou experimental com base numa perspetiva interdisciplinar e/ou articulação curricular e não obstante o registo de diversas
práticas e projetos no domínio da Educação Ambiental relevantes no
ensino-aprendizagem existe ainda uma dificuldade na implementação das saídas de campo/atividades outdoor por parte de algumas
escolas sendo vários ainda os obstáculos à sua implementação.
Por isso, para uma Educação Ambiental ser mais efetiva é neces-
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sário uma transgressão metodológica da organização e das práticas
educativas a partir de projetos-problema, que envolvam um conhecimento e uma territorialização do espaço vivencial. Gostar e sentir
as árvores, conhecer os locais com um “outro olhar”, valorizando-os
é uma finalidade da formação da LPN.
Estamos em crer que a crescente motivação e empenho dos professores nas ações da LPN contribuirá para um futuro mais promissor em que a Conservação da Natureza e a Defesa do Ambiente são
eixos vitais para se terem sociedades mais justas e equilibradas
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ANEXO 1
CENTRO DE FORMAÇÃO DA LPN
ccpfc/ent/-ni-0147/18
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO
Com este questionário a LPN tem como objetivo manter a qualidade das ofertas formativas, educativas e de divulgação da natureza
disponibilizadas aos seus associados e simpatizantes, em resposta a
uma procura de melhoria contínua das suas atividades. A sua opinião é valiosa para nós e será levada em consideração na preparação
de eventos futuros. Este questionário é de natureza confidencial e
anónima.
AÇÃO DE FORMAÇÃO - ESTRELA GEOPARK – Uma ferramenta didática para o estudo da Geodiversidade e da Biodiversidade
Registo - CCPFC/ACC – 106654/19

Como tomou conhecimento da atividade? ____________
_____________________________________________
Indique o grupo de recrutamento________________________
Avaliação da atividade
1 - Nada satisfeito(a); 2 - Pouco satisfeito(a); 3 - Satisfeito(a); 4 Muito satisfeito(a); 5 - Totalmente satisfeito(a)
1

2

3

4

5

Interesse e utilidade da ação
Ajuste dos temas aos objetivos definidos
Calendarização da ação (Datas)
Duração da atividade
Conteúdos da ação
Estrutura dos conteúdos
Capacidade dos formadores para motivar
os assuntos leccionados
Domínio e Clareza na explicação dos assuntos abordados
Esta ação permitiu a melhoria de conhecimentos
Relacionamento com os formandos
Concretização dos objetivos propostos
Temas abordados face às expectativas
Organização
Avaliação Global

Comentários/Sugestões:
-------------------------------------------------------------------------
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Resumo
O presente estudo tem como principal objetivo analisar os (possíveis) contributos da Educação de Infância no que à Educação
Ambiental diz respeito. Realizou-se um mapeamento e a análise
documental de alguns documentos orientadores e de trabalhos
científicos produzidos, entre 2014 e 2020, pela comunidade académica (artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, relatórios finais de estágio, projetos de intervenção)
sobre Educação Ambiental em contexto de Educação de Infância.
A Educação Ambiental tem sido um tema estudado pelos especialistas em Educação, nomeadamente por docentes, investigadores/
as e estudantes de licenciatura em educação básica bem como dos
mestrados em Educação Pré-Escolar.
Na metodologia utilizada, optou-se por organizar o mapeamento
realizado por categorias: i) documentos orientadores; ii) artigos
científicos; iii) dissertações de mestrado e teses de doutoramento e
iv) relatórios finais de estágio e projetos de intervenção.
Decorrente do mapeamento e da análise documental realizados,
apontam-se algumas conclusões do estudo: elaboraram-se diversos documentos orientadores relativos à educação ambiental em
Educação de Infância; redigiram-se inúmeros artigos científicos
sobre o tema; defenderam-se uma panóplia de dissertações de
mestrado e teses de doutoramento relativas à Educação Ambiental e áreas afins; apresentaram-se um conjunto significativo de
relatórios finais de estágio e projetos de intervenção relacionados
com o tema em análise.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação de Infância;
estudos; comunidade académica.

Abstract
The main goal of this study is to analyse the possible contributions
of Childhood Education with respect to Environmental Education.
A mapping and a documentary analysis of some guiding documents and scientific works produced between 2014 and 2020 by
the academic community (scientific articles, master’s theses, doctoral theses, final internship reports, intervention projects) were
carried out on Education Environmental in the context of Childhood Education.
Environmental Education has been a subject studied by Education
specialists, namely by teachers, researchers, undergraduate students in basic education and Masters in Pre-School Education as
well.
In the methodology used, it was decided to organize the mapping
carried out by categories: i) guiding documents; ii) scientific articles; iii) master’s dissertations and doctoral theses and iv) final
internship reports and intervention projects.
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contributos da Educação de Infância
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As a result, it is possible to conclude that: several guiding documents were elaborated regarding environmental education in
Childhood Education; numerous scientific articles on the subject
have been written; defended a panoply of master’s theses and
doctoral theses related to Environmental Education and related
areas; there was a significant set of final internship reports and
intervention projects related to the topic under analysis.

Introdução
Este estudo pretende analisar os possíveis contributos da Educação de Infância relativamente à Educação Ambiental. Neste sentido, optou-se por realizar um mapeamento e a análise documental
de alguns trabalhos de investigação produzidos, entre 2014 e 2020,
pela comunidade académica, no sentido de identificar o corpus que
foi produzido sobre Educação Ambiental em contextos de Educação
de Infância.

Enquadramento teórico

Educação Ambiental: uma problemática

Em 2006, Gil e Mota elaboraram um “Guião de Educação para a
Sustentabilidade”, tendo como ponto de partida a “Carta da Terra – Valores e Princípios para um Futuro Sustentável”, no âmbito
da Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável que decorreu até 2010. A Carta da Terra foi considerada uma
ferramenta de apoio com uma síntese de valores e princípios para
toda a humanidade, nomeadamente no contexto escolar. Os autores
consideram que
a Escola, entre outros actores institucionais, tem um
papel de formação inestimável que deve ser exercido
e aproveitado em amplos domínios que não apenas os
dos saberes formais e curriculares (Teresa Evaristo, in
Gil & Mota, Prefácio, 2006).
Neste sentido, o guião elaborado destinou-se a professores/as e
educadores/as que estivessem interessados/as e motivados/as para
serem agentes de mudança nas escolas. No documento “Guião de
Educação para a Sustentabilidade” (Gil & Mota, 2006), é discutido
o conceito de “desenvolvimento sustentável”, a par com a forma de
se ensinar para o mesmo e o potencial formativo da “Carta da Terra”
para as crianças em idade escolar e pré-escolar.
A Equipa da Terra. Auditoria, Projecto e Técnicas Ambientais, Lda
redigiu, um ano depois (em 2007), um manual intitulado “Guia Agenda 21 Local - Um desafio para todos”. Este documento visava, através
de uma “Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável”,
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operacionalizar o desenvolvimento sustentável mobilizando todos os parceiros sociais (António Gonçalves
Henriques, Apresentação, 2007, p. 5).
Já em 2012, o Conselho Nacional de Educação editou um livro de
atas no âmbito do Seminário que realizou em 2011, sobre a “Educação para o Desenvolvimento Sustentável” (cf. Conselho Nacional de
Educação, 2012, Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
Lisboa: CNE). O documento reúne os contributos de diversos especialistas daquela área, apresentado e discutindo os conceitos de
“Educação para o Desenvolvimento”, “Sustentabilidade”, “Educação para o risco” e “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”.
Em 2017, a Agência Portuguesa do Ambiente define a Estratégia
Nacional de Educação Ambiental 2020. Parte da premissa de que
a EA deve ser um processo de aprendizagem ao longo
da vida, de forma a promover uma cidadania informada e ativa, que garanta o envolvimento e o compromisso de cada um de nós e das organizações que integramos com um futuro sustentável (Prefácio ENEA 2020,
in Agência Portuguesa do Ambiente, 2017).
Com base nesta premissa, o documento apresenta o “estado da
arte” sobre Educação Ambiental, os seus princípios, alguns eixos temáticos, os agentes de Educação Ambiental (no qual estão incluídos
os estabelecimentos de ensino) e as medidas estratégicas a implementar até ao ano de 2020.
Um ano volvido, em 2018, Pedroso, na qualidade de Coordenador da Direção Geral de Educação, apresenta um Referencial de
Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação
Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário (cf. Pedroso,
2018). Este referencial inserido no conjunto de Referenciais preparados pela Direção-Geral da Educação no âmbito da Educação
para a Cidadania na qual se inclui a Educação Ambiental, tem como
documento curricular de referência o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Com efeito, o documento faz referência ao Ambiente e à Sustentabilidade e elenca os principais marcos da Educação Ambiental e da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável em Portugal, nomeadamente no quadro do currículo
nacional do ensino pré-escolar, básico e secundário.
Em 2019, o Conselho Nacional de Educação edita uma recomendação (cf. Menezes, Reis & Resende, 2019, Recomendação sobre
Educação Ambiental), a partir da análise que realizou sobre o tema
e que consubstanciou através de relatórios, atas, colóquios e seminários sobre esta questão. Nessa recomendação, inclui-se
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favorecer uma lógica de “educação ambiental permanente”, ao longo da vida, a integrar em espaços de
educação formal e não formal, reconhecendo que a dimensão da transformação social que tem de se produzir
neste momento exige uma profunda mudança atitudinal, de políticas e de práticas, a todos os níveis societais (do governo às empresas e escolas) e envolvendo
todas as pessoas; (…) estimular o compromisso cívico
ambiental ao longo do ciclo vital, incluindo as instituições educativas desde o pré-escolar ao ensino superior,
no desenvolvimento de projetos que favoreçam a articulação com parceiros locais e práticas sustentáveis do
ponto de vista ambiental; colocar o foco da Educação
Ambiental na capacitação para a transformação social,
através do envolvimento democrático dos cidadãos –
crianças, jovens e adultos de diferentes (Presidente do
CNE, in Menezes, Reis & Resende, 2019, p.7).
Estas palavras proferidas pela Presidente do CNE correspondem
a um “alerta” para a urgência de uma reflexão mais aprofundada e
alargada em torno da Educação Ambiental e da sua operacionalização por parte da sociedade em geral.
Educação de Infância: um campo de estudo, uma profissão

A Educação de Infância é considerada um campo de estudo e uma
profissão. Enquanto um campo de estudo, esta área especifica da
Educação tem vindo a ser estudada pelos/as mais diversos/as autores/as do campo da Sociologia da Educação, da Sociologia da Infância e da Pedagogia da Infância. Com efeito, segundo Day, 2001,
pp.16-17) e de acordo com as investigações realizadas sobre os professores e a sua atividade docente, existem uma série de princípios
sobre a aprendizagem e o desenvolvimento profissionais e sobre os
respetivos contextos, nomeadamente: “i) os professores deverão
ter uma formação adequada, de forma a conseguirem alcançar os
seus objetivos educacionais; ii) uma das tarefas do professor é a de
desenvolver nos seus alunos a predisposição para a aprendizagem
ao longo de toda a vida; iii) o professor deve promover o seu desenvolvimento profissional; iv) o pensamento e a ação profissional
dos professores são resultado da interação entre as suas histórias
de vida, o seu desenvolvimento profissional e os contextos escolares
onde intervêm”.
Enquanto uma profissão, a Educação de Infância, na perspetiva
de Cardona (1997; 2006), corresponde a uma profissão que teve um
percurso histórico com avanços e recuos, mas que se afirmou na
esfera nacional e internacional. Quanto ao/à profissional da infância, Vasconcelos (2000) afirma que o/a educador de infância é o/a
gestor/a do currículo, um processo que, na perspetiva da autora, as-
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sume para o/a profissional da educação uma diversidade de papéis:
criar “um ambiente cuidadosamente preparado (…), a intencionalização das atividades do quotidiano, (…) alimentar a vida do grupo
[de crianças]; (…) registar como forma de alimentar a memória do
grupo” (pp.39-43).
De seguida, analisar-se-á a possível relação existente entre Educação Ambiental e Educação de Infância.
Educação Ambiental e Educação de Infância: que relação?

Depois de ser analisado os conceitos e as problemáticas em torno da
Educação Ambiental e de se ter definido, ainda que de forma breve, em que consiste a Educação de Infância e quem são os/as educadores/as de infância, tentar-se-á estabelecer a possível (relação)
existente entre estas duas dimensões da educação. Em 1997, quando foram estabelecidas pelo Ministério da Educação as primeiras
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (cf. Ministério da Educação, 1997), teve-se já em consideração a necessidade
de a criança em idade pré-escolar ter um contacto próximo com o
meio ambiente que a rodeia, bem como ser sensibilizada para as
ciências no âmbito da área do Conhecimento do Mundo, nomeadamente no que se refere à biologia, à física e química, à meteorologia, à geologia, aos materiais e recursos, à construção de conceitos
científicos e à educação ambiental, esta última relacionada com “a
educação para a saúde – bem-estar, qualidade de vida – incluindo
os cuidados com a preservação do ambiente” (Ministério da Educação, 1997, p. 84).
Esta necessidade de sensibilização da criança em idade pré-escolar para a Educação Ambiental é reiterada na reedição das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar de 2016 (cf. Lopes
da Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016). Neste documento orientador para a Educação de Infância (pp. 85-96), está evidenciada a
“sensibilização às ciências naturais e sociais” (p. 85), através do desenvolvimento de atitudes e da criação de hábitos de respeito pelo
ambiente, numa perspetiva de cidadania consciente e responsável
sobre o património natural, cultural e paisagístico.
No período que decorreu entre a primeira edição daquele documento orientador (1997) e a sua reedição (2016), foram elaborados
outros documentos orientadores e foram redigidos diversos artigos científicos sobre Educação Ambiental e Educação de Infância
(Martins et.al., 2009; Santos et. al., 2014; Santos & Gomes, 2015;
Silva, 2016, entre outros). Em 2009, Martins et.al. apresentam uma
“brochura” sobre “Educação em Ciências nos primeiros anos”, com
alguns exemplos práticos de atividades a realizar com crianças em
idade pré-escolar (atividades sobre a Água, sobre Forças e Movimento, sobre a Luz, sobre Objetos e Materiais e sobre Seres Vivos)
e evidenciam um conjunto de competências a serem desenvolvidas
através das atividades propostas, terminado o documento com uma
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lista de bibliografia de referência. Em 2014, Santos et.al. desenvolvem um estudo sobre a “Ciência na Educação Pré-Escolar”, em que
defendem a promoção da literacia científica nos jardins de infância
portugueses. O estudo apresenta os resultados obtidos num trabalho realizado em 2013 e que tinha como objetivos analisar os conhecimentos, as atitudes e as competências valorizadas naqueles
estabelecimentos de ensino relativamente à promoção da literacia
científica antes da idade escolar, assim como identificar e compreender de que modo são (ou não) as salas dos jardins de infância “amigas das ciências”. Como? Através da observação direta em
contexto e da recolha de relatos de práticas em diferentes contextos
socioeducativos de idade pré-escolar. Os resultados obtidos através
daquele estudo evidenciam que as salas de atividades
apresentam uma qualidade média na promoção da
literacia científica, mas também apontam para a necessidade de serem criadas áreas das Ciências onde não
existem e, quando essa área já existir, é importante que
existam mais materiais de ciências também noutras
áreas além da área de ciências (…) e mais materiais
naturais nessa área (Santos, Gaspar & Santos, 2014, p.
27).
Em 2015, Santos, Lima e Gomes, realizaram um estudo empírico
acerca da formação inicial dos educadores de infância na área das
ciências. Teve como principal objetivo
analisar as suas representações e práticas educativas no que concerne a atividades de índole científica e
perceber que estratégias de formação e de supervisão
poderão ser utilizadas para abordar esta área de forma
mais consistente neste nível educativo. (…) Quase todas
as educadoras admitiram a necessidade de melhorar
as suas práticas neste âmbito (Santos, Lima & Gomes,
2015, pp. 63-64).
Um ano depois, Silva realiza uma análise sobre a Educação Ambiental, a partir da sensorialidade na Interface entre a Educação Artística, a Educação Ambiental e a Educação Social. Nesta análise, a
autora defende que
a educação sensorial situa-se na interseção do desenvolvimento da literacia artística e da literacia ambiental, sendo central para o bem-estar e a qualidade
de vida de todas as pessoas, relacionando-se, por isso,
de forma muito próxima com a educação social (Silva,
2016, p. 413).
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A investigadora e docente numa escola superior de educação publica portuguesa realizou posteriormente, em parceria com outra
investigadora, um estudo sobre a Utilização Pedagógica de Sensores Eletrónicos participação na Saúde Ambiental das Escolas. (cf.
Silva & Brito, 2019). Neste estudo, editado em forma de e-book, são
apresentados um conjunto de capítulos que, na ótica de António
Dias de Figueiredo, pretendem
estudar experiências e práticas do uso das tecnologias na educação (…) e um percurso de síntese que nos
convida a ver o conjunto dos capítulos como um todo
e a estabelecer estratégias consentâneas com os ideais
de uma educação culturalmente mais rica, alargada,
emancipatória, transformadora e cidadã, onde as tecnologias têm um papel a desempenhar porque fazem
parte do presente e do futuro (Prefácio, in Silva & Brito,
2019, p. 8).
Concomitantemente, o e-book que resultou da realização do projeto “Utilização pedagógica de sensores eletrónicos para a participação na saúde ambiental das escolas” com o objetivo de “melhorar a saúde ambiental das escolas, tornando-as mais saudáveis”
(…) e “para identificar e explorar problemas de saúde ambiental”
(Silva & Brito, 2019, p. 11), apresenta um conjunto de propostas de
atividades desenvolvidas com crianças do pré-escolar, do 1.º e do
2.º Ciclo do Ensino Básico.
Depois de se ter apresentado um conjunto de perspetivas sobre a
possível relação entre Educação Ambiental e Educação de Infância,
considera-se pertinente apresentar, de seguida, a metodologia utilizada para a realização deste estudo.

Metodologia: opções metodológicas e éticas
Optou-se por uma abordagem de natureza qualitativa na metodologia utilizada pois que, segundo Bogdan e Biklen (1994), este tipo
de investigação corresponde a uma investigação descritiva, em que
os dados recolhidos são palavras, imagens e não números, sendo
que os/as investigadores/as tentam fazer uma análise rica e indutiva dos dados, (…) “respeitando, tanto quanto possível, a forma em
que estes foram registados ou transcritos” (Bogdan & Biklen, 1994,
p. 48). Realizou-se um mapeamento de alguns documentos orientadores e de trabalhos científicos produzidos, entre 2014 e 2020, pela
comunidade académica sobre Educação Ambiental em contexto de
Educação de Infância. Este mapeamento foi organizado por quatro categorias de análise: i) Documentos orientadores; ii) Artigos
científicos; iii) Dissertações de mestrado e teses de doutoramento e
iv) Relatórios finais de estágio e projetos de intervenção. A análise
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documental realizada àqueles documentos sustentou-se em Quivy e
Campenhoudt (2008); segundo os autores, o/a investigador/a precisa de recolher dados preexistentes, sejam dados secundários ou
dados documentais. Os dados secundários são estatísticos, macrossociais e correspondem àqueles que “apenas organismos oficiais
poderosos, como os institutos nacionais de estatística, têm condições para recolher” (p. 201). Os dados documentais apresentam-se em forma de documento textual e provêm, habitualmente, de
instituições e de organismos públicos e privados ou de particulares.
No entanto, as bibliotecas, os arquivos e os bancos de dados são,
igualmente, fonte de riqueza de informação. A análise de conteúdo
ancorou-se em Bardin (2009), que defende diferentes tipos de análises possíveis, entre as quais a análise de conteúdo clássica, com a
“grelha de análise categorial”, a que foi privilegiada neste estudo.
No que se refere às opções éticas tomadas no decorrer desta investigação, teve-se em consideração os pressupostos enunciados
por Máximo-Esteves (2008): “Até onde devo ir durante o processo
de investigação?”; “Que uso público vou fazer de tudo o que investiguei?” (p. 106). Neste sentido, de forma a dar resposta à primeira questão, optou-se por realizar um mapeamento e a consequente
análise documental dos diferentes documentos (legais, orientadores
e científicos) analisados a partir da consulta pública dos mesmos,
isto é, todos os documentos analisados encontram-se disponíveis
na internet e/ou em repositórios científicos ou, no caso das obras
impressas e editadas, estas encontram-se à venda em livrarias.
Quanto à segunda questão colocada por Máximo-Esteves (2008, p.
106) – “Que uso público vou fazer de tudo o que investiguei?”, foi
acautelado o mesmo, ou seja, a informação recolhida para este estudo de investigação foi devidamente referenciada ou citada, tendo
sido respeitadas na íntegra as ideias dos/as autores/as referenciados/as ou citados/as.
De seguida, apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos
através da análise documental realizada.

Apresentação e análise dos resultados

A análise documental

O mapeamento para a análise documental foi organizado por quatro categorias de análise: i) Documentos orientadores; ii) Artigos
científicos; iii) Dissertações de mestrado e teses de doutoramento
e iv) Relatórios finais de estágio e projetos de intervenção. Assim,
apresentar-se-ão e analisar-se-ão os resultados obtidos a partir daquelas categorias.
No que se refere aos documentos orientadores sobre Educação
Ambiental e Educação de Infância, realizou-se uma análise por ordem cronológica. Assim:
- Gil, H. & Mota, R. (Org.). (2006). Educação para a Cidadania.
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Guião de Educação para a Sustentabilidade — Carta da Terra;
- Equipa da Tterra. Auditoria, Projecto e Técnicas Ambientais,
Lda. (2007). Guia Agenda 21 Local - Um desafio para todos;
- Martins, I.P., Veiga, M.L., Teixeira, F., Tenreiro-Vieira, C., Vieira, R.M., Rodrigues, A.V., Couceiro, F. & Pereira, S.J. (2009). Despertar para a Ciência: actividades dos 3 aos 6;
- Conselho Nacional de Educação (2012). Educação para o Desenvolvimento Sustentável;
- Santos. M.L., Gaspar, M.F. & Santos, S. S. (2014). A Ciência na
Educação Pré-Escolar. A promoção da literacia científica em jardim de infância em Portugal;
- Agência Portuguesa do Ambiente (2017). Estratégia Nacional
de Educação Ambiental 2020;
- Pedroso, J. V. (Coordenador da DGE). (2018). Referencial de
Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação
Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário;
- Menezes, I., Reis, P.R. & Resende, A. (2019). Recomendação
sobre Educação Ambiental.
Estes documentos foram mobilizados para o enquadramento
teórico deste trabalho, pois que se considerou serem reveladores do
que se tem produzido em Portugal em matéria de Educação Ambiental e Educação de Infância.
Quanto aos artigos científicos analisados, encontrou-se um conjunto significativo de diferentes autorias e dos mais diversos quadrantes da comunidade académica e científica: os Cadernos de
Educação de Infância e a brochura Infância na Europa Hoje da
Associação de Profissionais de Educação de Infância são editados
quadrimestralmente, sendo que foram analisados os seguintes artigos:
- Fiolhais, C. (2012). De pequenino é que se torce o destino: Ciência no jardim de infância;
- Carvalho, R.L. (2015). Arte & Ciência no Jardim de Infância;
- Folque, M.A., Aresta, F. & Melo, I. (2017). Construir a sustentabilidade a partir da infância;
- Melo, I. (2017). O nosso espaço exterior: da ideia à fruição;
- Folque, M.A. (2018). Construir a sustentabilidade a partir da
infância;
- Malavasi, L. (2018). As crianças como protagonistas do seu
processo formativo: construir uma escola a partir da natureza e de
aprendizagens no interior e no exterior;
- Bernardo, A.C. & Lopes, F. (2019). Projeto Brincar Lá Fora.
Criação de Ambientes Saudáveis em Creche.
A partir dos títulos dos artigos apresentados, verifica-se a diversidade de temas abordados em torno da Educação Ambiental e da
Educação de Infância.
Analisaram-se, também, um artigo publicado numa revista científica e um outro num livro de atas:
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- Santos, M., Lima, J. & Gomes, C. (2015), A Formação dos Educadores de Infância na Área das Ciências. Da Investigação às Práticas, 6(2), 63-78;
- Silva, M. J. (2016) A Sensorialidade na Interface entre a Educação Artística, a Educação Ambiental e a Educação Social. In T.,
Pereira, A., A. Almeida, N., Vieira, M., C. Loureiro (Orgs.), Atas do
VII Encontro do CIED – II Encontro Internacional, Estética e Arte
em Educação. (pp. 413-421). Lisboa, Portugal: CIED.
Na categoria Dissertações de mestrado e teses de doutoramento, ao pesquisar-se com as palavras-chave “Educação Ambiental”
e “Educação de Infância”, encontraram-se apenas dois trabalhos,
uma dissertação de mestrado e uma tese de doutoramento:
- Carrega, M.L.T.N. (2014). Contributos para a Educação Ambiental no Pré-Escolar: promoção de parcerias comunitárias no
planeamento de um projecto de educação não-formal a implementar no Parque das Conchas e dos Lilases – Lumiar. Dissertação
de mestrado. Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade de Lisboa;
- Barata, A.R.F. (2014). A educação ambiental no contexto da sociedade: como promover comportamentos pró-ambientais? Tese
de doutoramento. Lisboa. ISCTE.
Não obstante, ressalva-se a possibilidade de existirem, com certeza, outros trabalhos desta natureza, mas que não foram mobilizados e analisados neste estudo.
A categoria Relatórios finais de estágio e projetos de intervenção foi a que, na pesquisa efetuada com a expressão “relatório final
de estágio”, evidenciou um maior volume de produção académica
disponível nos repositórios científicos das universidades e dos institutos politécnicos. No que respeita aos Relatórios finais de estágio,
a título de exemplo, foram encontrados no repositório científico do
Instituto Politécnico de Lisboa/Escola Superior de Educação, os seguintes:
- Pinto, D.F. (2014). Pré-cientistas: A ciência na educação pré-escolar. Relatório final da Prática Profissional Supervisionada.
Mestrado em Educação Pré-Escolar;
- Ganchas, A.M.R. (2015). Trabalhar as Ciências no Pré-Escolar. Relatório final da Prática Profissional Supervisionada. Mestrado em Educação Pré-Escolar;
- Brito, D.S.L. (2017). Naturalmente ciências: As ciências naturais em contexto pré-escolar. Relatório final da Prática Profissional
Supervisionada. Mestrado em Educação Pré-Escolar;
- Martins, C.T.C.F. (2019). Construção e exploração da “Área
das Ciências” numa sala de Pré-Escolar - Contributos para o desenvolvimento da atitude científica das crianças. Relatório final da
Prática Profissional Supervisionada. Mestrado em Educação Pré-Escolar.
Constata-se que a educação pré-escolar, tem vindo, de forma gra-
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dual e progressiva, a demonstrar uma maior valorização da Educação Ambiental através de trabalhos de investigação acerca desta
problemática.
Sobre projetos de intervenção realizados no âmbito da Educação
de Infância e noutros níveis de ensino, foi possivel encontrar:
- MacQuarrie, S., Nugent, C., & Warden, C. (2015). Learning with
nature and learning from others: nature as setting and resource for
early childhood education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 15(1), 1-23;
- Reis, P. & Marques, A. R. (Coord.) (2016). As exposições como
estratégia de ação sociopolítica: cenários do projeto IRRESISTIBLE. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa;
- Guerra, J. & Schmidt, L. (2017). Capacitação local e processos
adaptativos. O lugar dos professores no projeto ClimAdaPT.Local.
ambientalMENTEsustentable, ano XII, vol. I, núm. 23-24: 63-73;
- Rios, C. & Menezes, I. (2017) ‘I saw a magical garden with
flowers that people could not damage!’: children’s visions of nature
and of learning about nature in and out of school. Environmental
Education Research, 23:10, 1402-1413;
- Centro Social da Paróquia de Penamaior (2018-2021). Projeto
Educativo Educação Ambiental para a Sustentabilidade;
- Reis, I. & Martins, L. (2019). Aprendizagem por projetos no jardim de infância. Cadernos de Educação de Infância, 118, 02-06.
- Silva, M. J. & Brito, R. (Coord.). (2019). Utilização Pedagógica
de Sensores Eletrónicos para a participação na Saúde Ambiental
das Escolas. Lisboa: CIED.
Os exemplos apresentados revelam que se tem vindo a realizar,
quer a nível nacional, quer internacional, alguma investigação em
torno da Educação Ambiental, através da conceção e da implementação de projetos de intervenção em contextos formais de educação.
Face à análise documental realizada, considera-se ser possível
identificar os possíveis contributos da Educação de Infância no que
respeita à educação Ambiental, o principal objetivo deste estudo.
Educação Ambiental: contributos da Educação de Infância

Depois de ser elaborado um enquadramento teórico relativo à Educação Ambiental e à Educação de Infância e de se ter analisado alguns documentos orientadores e científicos em torno desta problemática, encontraram-se evidências dos (possíveis) contributos da
Educação de Infância face à Educação Ambiental.
E as nossas práticas? Que contributos podem ter para a Educação Ambiental? Para além da investigação realizada, constata-se
a existência de estabelecimentos de educação pré-escolar que são
considerados eco escolas e que desenvolvem projetos com crianças
de 3/5 anos de idade, realizando atividades de sensibilização e respeito pela natureza.
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Resumo
“Vamos Cuidar do Planeta” é um projeto integrado no Programa
“Cidadãos Ativos” do fundo EEA Grants, operado em Portugal
pela Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto.
O objetivo é reforçar a cultura democrática e a consciência cívica
dos jovens em idade escolar, através da implementação da metodologia Let´s take care of the planet!
Aplicam-se metodologias ativas, inovadoras e participativas, capazes de incentivar os jovens a pensar criticamente sobre o seu
território, e a nele agir em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Partindo de uma formação de professores, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, desenrola-se o
processo educativo nas escolas. Aumentar as competências de liderança e comunicação dos jovens, fortalecer as suas capacidades
de ação, e promover o seu envolvimento nos processos de decisão
ou nos processos de influência das políticas públicas, perspetiva o
seu contributo para a construção de sociedades ambientalmente
responsáveis e socialmente justas. Simultaneamente o projeto contribui para a implementação da ENEC e da ENEA e constitui-se
como uma proposta de articulação entre departamentos curriculares e a área da Educação para a Cidadania.
O contexto de pandemia exigiu a re-calendarização das propostas
inicialmente previstas, tendo-se mantido o vínculo com as escolas
através de desafios virtuais dirigidos aos alunos, com o envolvimento das famílias, que foram positivamente acolhidos.
Palavras-chave: Educação Ambiental, cidadania, juventude, políticas públicas, cultura democrática

Abstract
“Let’s Take Care of the Planet” is a project integrated in the “Active
Citizens” Program of the EEA Grants fund, operated in Portugal
by the Calouste Gulbenkian Foundation and the Bissaya Barreto
Foundation. The objective is to reinforce the democratic culture
and civic awareness of young people of school age, through the implementation of the “Let´s take care of the planet!” methodology.
Active, innovative and participatory methodologies are applied,
capable of encouraging young people to think critically about their
territory, and to act in accordance with the Sustainable Development Goals (ODS).
Based on teacher training, accredited by the Scientific and Pedagogical Council for Continuing Education, the educational process
is developed in schools. To increase the leadership and communication skills of young people, strengthen their capacity for action,
and promote their involvement in decision-making processes or
processes of influence of public policies, envisions their contribu-
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tion to building societies environmentally responsible and socially
just. At the same time, the project contributes to the implementation of ENEC and ENEA and constitutes a proposal for articulation between curricular departments and the area of Education
for Citizenship.
The pandemic context demanded the rescheduling of the proposals initially foreseen, having maintained the link with the schools
through virtual challenges aimed at students, with the involvement of families, which were positively welcomed.
Keywords: Environmental Education, citizenship, youth, public
policies, democratic culture

Introdução
O projeto “Vamos Cuidar do Planeta!” (VCP) surge de uma candidatura ao Programa Cidadãos Ativ@s, através do Fundo EEA Grants,
financiado por três países doadores: Islândia, Liechtenstein e Noruega. A Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaia Barreto são as entidades gestoras deste programa em Portugal.
Este projeto é coordenado pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e integra como parceiros: o Center of
Collaborative Learning (Inland Norway University), a Assembleia
da República, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o
Centro da Juventude de Lisboa, a Universidade NOVA de Lisboa,
5 Centros de Formação de Professores (CFAE da Lezíria e Médio
Tejo) e a Direcção-Geral da Educação de Portugal.
O objetivo principal do projeto VCP é reforçar a cultura democrática e a consciência cívica de jovens em idade escolar, através da
implementação, em Portugal, de uma rede de escolas aderentes à
metodologia estandardizada do “Vamos cuidar do Planeta”. Pretende-se fortalecer a capacidade de ação dos jovens no seu território,
incluindo aqueles com menos oportunidades, aumentando as suas
competências de liderança, capacidade de comunicação e diálogo
intercultural e democrático.
Destaca-se a formação de professores como uma das ações fulcrais do projeto, durante a qual os docentes são capacitados para
implementar metodologias de ensino ativas, com grande carácter
inovador e dinâmicas e participativas. Através da aplicação de técnicas diversificadas, os professores conhecem e vivenciam a metodologia e replicam-na nas suas práticas letivas. Desta forma desenvolvem atividades nas escolas que contrariam a falta de envolvimento
e participação dos jovens na vida da comunidade, reforçando a sua
cultura democrática e consciência cívica.
O projeto VCP incentiva os jovens a pensar criticamente sobre
a sua comunidade e a agir em conformidade com os ODS, e vai ao
encontro das políticas educativas expressas na Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania (ENEC) e na Estratégia Nacional de
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Educação Ambiental (ENEA2020).

A Metodologia “Vamos cuidar do Planeta”
O projeto VCP é um processo, difícil de apresentar numa só definição. Poder-se-ia dizer que é um programa de ação, com várias fases
sucessivas, em forma de processo: pedagógico porque aprofunda os
conceitos e os valores sobre cidadania, ambiente, democracia e participação; educativo-ambiental pois procura o compromisso e a responsabilidade dos jovens face à crise ambiental do nosso planeta;
interativo entre jovens de diferentes idades e de distintas regiões e
países que aprendem e atuam juntos com um fim comum: cuidar do
planeta. Finalmente, é uma aproximação da dimensão da política
ambiental à educação, interação esta que está presente na educação
ambiental desde as suas origens e que, poucas vezes, se tem visto
integrada intencionalmente nas suas propostas e programas.
O objetivo geral é o fomento, nas escolas, de conferências de
jovens sobre o ambiente, promovendo simultaneamente o envolvimento da comunidade educativa para a discussão sobre as problemáticas ambientais locais e propor ações para minimizar ou
eliminá-las. Através da realização de uma conferência, um evento
que inclui momentos de debate, de troca de ideias e reflexões e de
tomadas de decisão sobre diferentes tópicos, a comunidade educativa é convidada a observar o seu contexto geográfico e decidir sobre papel da escola na comunidade. No contexto das conferências
é ainda implementado um processo democrático representativo,
com a eleição de alunos representantes responsáveis por dar voz
às propostas discutidas e definidas no seio escolar local, regional e
nacional.

O VCP assenta em quatro princípios:
1. Educação Ambiental e ética planetária. Trata-se de construir
um processo educativo ambiental baseado nos princípios
e valores de documentos como o Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global, A Carta da Terra, o Manifesto pela Vida e a Carta das
Responsabilidades Humanas.
2. Responsabilidade. O reconhecimento das responsabilidades
e compromissos individuais e coletivos face à crise ambiental.
3. Ação coordenada pelos jovens. Reconhece a juventude como
sujeito que vive, atua e intervém no presente, mas que requer
uma aprendizagem mediada (facilitada), que fornece ferramentas e técnicas, proporcionando espaços de aprendizagem
e avalia o processo e os resultados, naquilo que se designa por
comunidades de aprendizagem. A Conferência de âmbito es-
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colar contribui para transformações na qualidade de vida do
ambiente próximo, através da intervenção real e significativa
na realidade local.

4. Ação “glocal”. O Princípio “Pensar global, agir local”, é um
princípio que mobiliza para a problemática ambiental no seu
conjunto. Esta visão ajuda os alunos a perceber que os problemas do seu meio têm reflexo nos problemas globais, pelo que
uma ação local se converte em global.
Fases de trabalho

A metodologia desenvolve-se em diferentes fases (Tabela 1), de forma a que todos os participantes tenham a possibilidade de aprofundar conhecimentos sobre temas socioambientais, compartilhar experiências e construir caminhos conjuntos rumo à sustentabilidade
planetária.
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Fase

Objetivo

Descrição

Investigação

Oferecer uma perspetiva crítica
aos jovens de forma a adquirirem
uma opinião informada sobre
questões específicas relacionas
com a qualidade de vida da
comunidade.

Trabalho autónomo de investigação
facilitado pelo professor: leitura
de bibliografia, visitas de estudo,
entrevistas a atores sociais, especialistas e políticos, etc.

Conferências
escolares,
locais ou
nacionais

Capacitar os jovens a passar do
conhecimento para a formulação
de propostas coletivas (ações).
Intercâmbio e partilha de experiências.

Em função da dinâmica nacional,
os países poderão organizar só
conferências escolares ou regionais, ou também organizar conferências nacionais.

Conferência
europeia

Aumentar a conscientização
sobre a importância da sustentabilidade nos seus três níveis
económica, social e ambiental;
sensibilizando para a necessidade de atuar a nível “glocal”
(compreendendo como as
questões locais e globais estão
ligadas). Fortalecer as capacidades de ação dos jovens,
incluindo aqueles com menos
oportunidades, aumentando as
suas competências de liderança,
capacidade de comunicação e
diálogo intercultural. Aumentar a
compreensão sobre como funcionam as instituições públicas e
sua a complexidade, através do
diálogo com os representantes
locais, representantes eleitos
nacionais e europeus;

Programa de 3 ou 4 dias, em
função do local e logística disponível. No programa há espaço para
apresentação dos projetos nacionais; trabalho sobre o conceito
da responsabilidade e os ODS;
Workshops de Educomunicação e
debates com decisores políticos. A
metodologia de trabalho para estas
atividades é definida consoante a
conferência, a equipa e os recursos
disponíveis.

Disseminação dos
resultados

Divulgar os resultados da conferência a nível local, nacional e
europeia.

Os delegados participantes na
conferência europeia têm o compromisso de divulgar os resultados
da conferência, quer aos outros
alunos e comunidade escolar em
geral, quer aos decisores políticos
locais, nacionais e europeus.

As ações propostas e desenvolvidas pelos alunos nos seus projetos locais são enquadradas nos ODS, em particular:
Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
para todos, em todas as idades;
Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água e saneamento para todos;
Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e
a preço acessível à energia para todos;
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança
climática e seus impactos;

Tabela 1
Fases do “Vamos Cuidar do Planeta”.
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Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres.

Formação de professores
A formação de professores anteriormente referida, um dos aspetos
fulcrais de implementação da rede VCP em Portugal, decorre na
modalidade de oficina de formação, com uma duração total de 50
horas (25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo). A
formação é acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores com os seguintes objetivos:
- Capacitar para o desenvolvimento de projetos que reforcem a
cultura democrática e a consciência cívica;
- Partilhar experiências e reflexões sobre Educação Ambiental e
Educação para a Cidadania;
- Disponibilizar ferramentas e técnicas de ensino-aprendizagem
ativa;
- Refletir sobre as implicações pedagógicas de estratégias de ensino-aprendizagem centradas fora da sala de aula;
- Alargar o conhecimento sobre as questões socioambientais
atuais;
- Capacitar para a aplicação da metodologia “Vamos Cuidar do
Planeta”;
- Criar uma rede de escolas “Vamos Cuidar do Planeta”;
- Reconhecer o papel das instituições, empresas, ONG e sociedade civil nas problemáticas ambientais atuais.
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Durante as sessões presenciais são desenvolvidos diversos conteúdos, sendo o programa organizado numa primeira fase através
da apresentação e contextualização do curso e reflexão sobre as
orientações e documentos estratégicos de Educação para a Cidadania e Educação Ambiental. Seguem-se a apresentação e enquadramento histórico da metodologia “Vamos cuidar do Planeta!”, bem
como o seu enquadramento no Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Os métodos e técnicas pedagógicas do VCP são
implementados de forma contínua, proporcionando aos docentes
a oportunidade de vivenciarem o processo e dessa forma ficarem
mais capacitados para o replicar.
Sendo a comunicação um dos aspetos fundamentais do processo
educativo que se pretende promover, reforçam-se as competências
dos docentes através da apresentação dos fundamentos e interfaces
da educomunicação. Finalmente, é dada especial enfase aos instrumentos democráticos da Constituição Portuguesa, de forma a impulsionar a construção da cultura democrática jovens, através da
utilização das oportunidades que têm à sua disposição para influenciar as políticas públicas.
A formação é avaliada através do seguimento da implementação
do projeto VCP na escola - desenvolvimento das diferentes fases e
organização da conferência escolar -, do registo de assiduidade e
participação nos momentos de discussão e intervenção, e da apresentação de relatório individual autocrítico sobre a experiência
formativa, o interesse para a sua prática docente e a aquisição de
competências. O projeto VCP pode ser acompanhado através da informação disponibilizada no seu site onde inclui um fórum de discussão, permitindo aos docentes utilizarem esse espaço como parte
integrante do processo de avaliação.
No relatório de reflexão crítica é solicitado aos professores uma
reflexão sobre as metodologias ativas implementadas e sobre o carácter inovador do processo de ensino-aprendizagem proposto.
Os professores são convidados a avaliar se a metodologia VCP
posiciona o aluno no centro do processo educativo e se dessa forma
se contribui para a criação de maior autonomia do aluno, maior capacidade de reflexão crítica e aumento da criatividade, com vista a
um melhor desempenho do seu papel de cidadão ativo na sociedade.
Os professores são, ainda, convidados a avaliarem se a formação
cumpriu os objetivos e finalidades a que se propôs, e se contribuiu
para a melhoria do contexto de trabalho pedagógico com os alunos.
Desta forma avaliam-se as 25h de trabalho autónomo, concretizadas através das atividades desenvolvidas com os alunos. Através da
avaliação pretende-se, também, promover a reflexão sobre as dificuldades sentidas na aplicação da metodologia ou sobre a forma
como se adapta o sistema educativo à necessidade de utilizar metodologias mais ativas no processo de aprendizagem.
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Implementação do “Vamos Cuidar do Planeta!” nas escolas
Em sede de candidatura foi proposta a participação de 4 escolas por
CFAE da Lezíria e Médio Tejo (20 no total). O facto de a escolha ter
recaído neste número inicial de escolas deveu-se ao carácter piloto
do primeiro ano de implementação do projeto. Esta estratégia pretendeu assegurar a exequibilidade do acompanhamento do trabalho de todas as escolas e aferir, na fase piloto, a concretização dos
objetivos esperados, já que um menor número de escolas permite
mais facilmente identificar eventuais constrangimentos ao processo
planeado, validar a implementação da metodologia e, dessa forma,
equacionar melhorias para a criação da rede de escolas VCP.
Contudo, na fase preparatório do projeto os Centros CFAE desafiaram a ASPEA a alargar a fase piloto a um maior leque de turmas,
perante o elevado interesse de várias outras escolas em implementar o projeto. Neste contexto, o projeto foi alargado, tendo para o
efeito sido consideradas 2 tipologias de escolas participantes, em
cada CFAE (Tabela 2): “escolas piloto” e “escolas controlo”, tendo-se selecionado 4 escolas/turmas na primeira tipologia, tal como
inicialmente previsto, e 2 escolas/turmas na segunda tipologia.
Tipologia de
Escola

Condições e compromissos

- Podem participar na formação até 5 professores por escola.

Piloto

Tabela 2
Condições de participação das escolas em cada uma das tipologias
identificadas para a implementação da fase piloto do “Vamos
Cuidar do Planeta!”

-1 técnico da ASPEA realiza uma visita à escola ao longo do ano
letivo, no momento a definir pela escola. Pode ser uma apresentação do projeto, uma sessão com alunos, uma saída de campo,
etc., onde os professores considerarem mais útil o apoio.
- 1 técnico acompanha as conferências escolares.
- Apoio através de mail e telefone e fórum do Website do projeto
durante o ano letivo.

Controlo

- Podem participar na formação até 2 professores por escola.
- Apoio através de mail, telefone e fórum do Website do projeto
durante o ano letivo.

Com esta estratégia foi possível assegurar a comparação do sucesso de implementação da metodologia “Vamos Cuidar do Planeta!” no contexto atual e em contexto semelhante ao que teremos
no futuro, após o fim do financiamento dos EEAGrants, quando o
acompanhamento do trabalho em cada escola será eventualmente
menos personalizado. Efetivamente, uma vez implementada a rede
VCP no âmbito do presente projeto, é necessário assegurar a sua
sustentabilidade futura, e nesse sentido, foi importante considerar
esta avaliação precoce das condições mínimas que o promotor ASPEA deve ter em consideração no alargamento da rede VCP.
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Assim, durante o ano letivo 2019/2020 participaram um total de
27 escolas e/ou agrupamentos escolares na implementação do VCP,
distribuídas pelas zonas de Azambuja, Benavente, Santarém, Torres
Novas e Tomar.
Adaptação da metodologia e reestruturação das atividades em contexto de pandemia

No seguimento das medidas decretadas pelo governo face à pandemia Covid-19, tais como a necessidade de isolamento social, o
fecho de espaços públicos e o encerramento das escolas, entre outras medidas, os projetos escolares e outras iniciativas de natureza
pública ou de contacto social tiveram de ser cancelados, adiados ou
reestruturados.
Todas as escolas/turmas participantes realizaram as tarefas previstas até à fase de organização da conferência escolar e as formações de professores foram finalizadas. Contudo, tendo em conta
que as conferências escolares se encontravam calendarizadas para
ocorrer entre o final de março e abril, só duas escolas conseguiram
organizá-las, pelo que a maioria foi adiada e/ou cancelada, nomeadamente as conferências regionais e a conferência nacional.
Neste contexto, foi definido um conjunto de medidas de forma a
garantir a manutenção do vínculo entre as escolas e o projeto até ao
término do ano letivo 2019/2020, nomeadamente o lançamento de
2 desafios:
Desafio 1: Os alunos foram desafiados a identificar os temas
abordados nas últimas Assembleias Municipais dos seus municípios e a avaliar a sua relação com os problemas que identificaram
na sua comunidade no âmbito do VCP. As orientações consistiram
na pesquisa dos locais onde se encontram as informações e/ou atas
das assembleias, seja através da consulta dos sites dos diferentes
municípios ou contactando a Assembleia Municipal por e-mail, na
análise dos temas discutidos e identificação da relação com algum
dos tópicos dos seus projetos (tema, parceiros, ação prevista). Este
desafio apenas teve a participação de apenas uma escola e cujos dados estão a ser tratados.
Desafio 2: Os alunos e respetivas famílias foram desafiados a
refletir sobre a realidade que enfrentamos, a pandemia COVID 19,
através da resposta às seguintes questões: “Que comportamentos
adquiriram durante este período que consideram poder ter um impacto positivo no ambiente e na comunidade?”, “Quais desses comportamentos acham que podem manter após o período de confinamento?”.
Os resultados da reflexão dos alunos foram partilhados numa
plataforma Padlet. Alguns exemplos de comportamentos adquiridos pelos alunos no período de confinamento foram o consumo
responsável, a mobilidade ativa (com um uso muito reduzido do
automóvel) e a reutilização de materiais. Os comportamentos com
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impacto positivo na comunidade serão compilados e enviados pela
ASPEA aos poderes políticos locais das áreas de residência dos alunos, como exemplos de formas de melhorar a vida em comunidade,
e que possam vir a ser estimulados pelos municípios.
Resultados preliminares

A análise dos resultados do primeiro ano de projeto foi efetuada
com base na leitura dos relatórios de reflexão autocrítica produzidos pelos professores, através de reuniões realizadas entre os parceiros, num encontro virtual de professores e, finalmente, através
da avaliação interna da equipa da ASPEA.
Os temas e as atividades desenvolvidas durante a formação permitiram aos professores desenvolver de forma autónoma com os
seus alunos o processo educativo “Vamos Cuidar do Planeta”.
A metodologia de trabalho desenvolvida permitiu ampliar e, em
alguns casos, despertar os professores para as temáticas da sustentabilidade, demonstrado pelo trabalho que desenvolveram com os
alunos nas escolas, tendo-os convocado a observar, identificar, refletir, tomar decisões e intervir na resolução de problemas ambientais locais.

Enquadrados pelo trabalho autónomo da formação, todos os formandos aplicaram com os seus alunos a metodologia de trabalho
do “Vamos Cuidar do Planeta!”, tendo implementado, dentro dos
constrangimentos de cada escola, as diferentes fases propostas. No
projeto participaram 83 professores de 28 agrupamentos de escolas, sendo que o projeto envolveu mais de 800 alunos.
Os temas dos projetos escolares incidiram, sobretudo, nos resíduos, com temas como a redução do plástico, a falta de “oleão” na
escola, a recolha de lixo do chão, entre outros, mas também foram
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abordados outros temas ligados ao ambiente como a plantação de
árvores e o consumo responsável de água.
As escolas estabeleceram parcerias e contactos com outras entidades para a implementação do projeto, como autarquias, empresas, associações, clubes e estabelecimentos comerciais. Houve,
ainda, uma turma do 7º ano que participou numa sessão da Assembleia Municipal, o que foi uma oportunidade para os alunos desenvolverem a sua participação cívica e partilharem as suas opiniões,
de acordo com os objetivos do projeto.
Devido aos constrangimentos impostos pela pandemia e à suspensão do trabalho letivo em modo presencial, as fases finais de
concretização do “Vamos Cuidar do Planeta” foram adiadas para o
próximo ano letivo, demonstrando a generalidade dos professores
intenções de retomar a aplicação da metodologia proposta logo que
retomem a atividade letiva presencial, seja por considerarem que
há grande motivação por parte de alunos e professores para a sua
realização, porque muitas parcerias com os órgãos do poder local
e empresas estão definidas ou porque existe grande apoio dos próprios agrupamentos de escolas para a concretização do VCP.
De entre as várias considerações efetuadas pelos professores e
diretores dos centros de formação, destaca-se a referência à importância do projeto para com a comunidade local, através do processo
de intervenção cívica, e por incentivar o trabalho colaborativo entre
todos os intervenientes (escolas, associações, locais, etc.). Isto é, o
uso do território e dos seus intervenientes como recurso educativo.
Ao longo do projeto, está a ser realizada uma avaliação externa
do projeto, por uma entidade subcontratada pela ASPEA. Após o
primeiro ano do projeto, a avaliação referiu que em termos de eficiência, no âmbito das dimensões avaliadas neste relatório intercalar, o projeto apresenta um cumprimento satisfatório das metas
previstas atendendo ao momento que atravessamos e aos impactos
que a COVID-19 trouxe ao projeto. Também referiram que deverão
ser tomadas medidas para manter a motivação de alunos e professores, sendo que no caso destes últimos se deve procurar negociar
com as direções dos Agrupamentos formas de alocar horas letivas
ao projeto.
Também no âmbito do projeto, a ASPEA teve a oportunidade de
participar num processo de Diagnóstico operacional, onde através
de um conjunto de metodologias, tais como entrevistas, Teoria da
Mudança e SWOT, foi realizada uma leitura das potencialidades da
ASPEA, e também um plano de ação para a melhoria da própria organização. Entre as ações do plano de ação, destacar um workshop
de coesão interna e formação nas áreas da comunicação externa e
advocacy.
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Considerações finais
O contexto de pandemia condicionou a concretização do planeamento previsto, contudo a formação dos professores foi totalmente
executada e a avaliação preliminar dos resultados obtidos permite-nos de forma objetiva confirmar as enormes potencialidades do
projeto.
O processo de preparação e execução da formação aumentou as
competências e capacidades da equipa do projeto, ao nível da cooperação e de novas estratégias e metodologias de ensino, e também
foi uma oportunidade para ASPEA, a nível institucional, para reforçar o seu papel a nível da educação ambiental em Portugal Por outro lado, o projeto fortaleceu o trabalho colaborativo entre os cinco
centros de formação, por se tratar de um projeto integrador, e porque vai ao encontro de todas as linhas da política educativa atual, e
nesse contexto, motiva o envolvimento das escolas.
A formação e o envolvimento ativo de professores são a chave
para a sustentabilidade dos projetos, e o VCP não é exceção. As metodologias vivenciadas em contexto de formação foram apropriadas
pelos professores que relataram terem recorrido à sua utilização
noutros contextos para além do VCP. Neste sentido, o uso das metodologias participativas e ativas em processos de formação, e a sua
replicação, fortalecem a apropriação do projeto.
Ao longo da participação no projeto, os alunos melhoraram as
competências de sustentabilidade, melhorando as capacidades necessárias para poder contribuir para o desenvolvimento sustentável; incluindo conhecimentos, habilidades e valores relevantes.
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Resumo
O presente artigo apresenta as potencialidades de se trabalhar
educação ambiental a partir do livro Maravilhas da Bacia do Apa,
inicialmente voltado para o público infantojuvenil, mas que neste
trabalho foi abordado com acadêmicos do ensino superior, com
vistas a possibilidade de abordagem transversal sobre sustentabilidade na construção de edifícios. São ressaltados os contextos
os quais geraram as ideias norteadoras para o uso do material, os
aspectos de preparo e resultado de uma proposta de uso do livro.
Verificou-se que os acadêmicos, ao conhecerem melhor o ambiente
onde pretendem construir, se mostraram mais abertos a reflexões
e discussões a respeito do tema sustentabilidade, mostrando interesse em ampliação do conhecimento e respeito pelo local. A análise dos resultados mostrou o grande potencial de uso do material,
a abordagem, por meio de imagens e textos curtos despertaram o
interesse do público adulto e possibilitaram a transversalidade e
a introdução da educação ambiental em todos os níveis de ensino
de forma simples, leve, natural e coerente com cada etapa de formação.
Palavras-chave: Edificações. Sustentabilidade. Bacia do Apa.
Material didático.

Sustentabilidade em
edificações: a aplicação
do livro de figurinhas
“Maravilhas da Bacia do
Apa” para acadêmicos
do curso tecnólogo de
Construções de Edifícios

Abstract
This article presents the potential of working with environmental
education from the book Maravilhas da Bacia do Apa, initially aimed at children and adolescents, but which in this work was approached with academics of higher education, with a view to the
possibility of a transversal approach on sustainability in construction of buildings. The contexts that generated the guiding ideas for
the use of the material, the preparation aspects and the result of
a proposed use of the book are highlighted. It was found that the
academics, when they got to know the environment where they
intend to build better, were more open to reflections and discussions on the theme of sustainability, showing interest in expanding
knowledge and respect for the place. The analysis of the results
showed the great potential of using the material, the approach,
through images and short texts, aroused the interest of the adult
public and made possible the transversality and the introduction
of environmental education in all levels of education in a simple,
light way , natural and consistent with each stage of formation.
Keywords: Buildings. Sustainability. Apa basin. Courseware.
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vil, requer uma análise cuidadosa, isto porque, construção civil e
educação ambiental, tendem a ser temas vistos como dicotomias,
quando contrário, o trabalho em conjunto é essencial. Quanto
mais conhecimento em educação ambiental um acadêmico possuir
ao longo da graduação, mais ele irá exercer a profissão de maneira
adequada, aplicando este conhecimento, trabalhando para manter
uma relação de equilíbrio entre as atividades e necessidades humanas e no uso dos recursos naturais disponíveis.
A Lei Federal, n 9.795 (BRASIL, 1999), que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu art. 5°, estabelece
como fundamental a preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania.
A promoção da sustentabilidade não pode excluir a racionalidade
econômica, nem a lógica da inovação tecnocientífica, mas também
não pode se limitar a elas, pois a educação proporciona conhecimento, e o conhecimento permiti escolhas responsáveis, contudo,
mesmo escolhas responsáveis são passíveis de dúvidas, porque
mesmo soluções sustentáveis oriundas do desenvolvimento de conhecimento, não excluem possibilidade comprometimento do meio
ambiente (PELICIONE & PHILIPPI Jr., 2014, p. 782).
A educação conservacionista, na qual foca no manejo de recursos naturais, baseando-se nas ciências biológicas e na crença de que
a tecnologia tem potencial para solucionar os problemas gerados
mundialmente (PELICIONE & PHILIPPI Jr., 2014, p. 4) é ainda
a principal ideia apresentada na educação para a sustentabilidade,
adotada pela maioria dos educadores para desenvolver os conceitos
de sustentabilidades nos cursos de nível superior, mais específico
neste trabalho, na área de construção civil.
Há uma grande quantidade de literaturas e materiais de ensino que tratam do tema, porém, abordam principalmente duas linhas voltadas a sustentabilidade, o uso de técnicas baseadas nas
inovações tecnológicas ou vernacular. Estas abordagens, devem ser
apenas uma das diversas formas de se trabalhar com o tema, pois
também é necessário problematizar, discutir, conscientizar e sensibilizar para a questão.
No programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências, do Instituo de Física, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(PPEC), a disciplina de Educação Ambiental e Biodiversidade (parte do currículo do curso de mestrado e doutorado) foi apresenta
aos acadêmicos, na sua maioria professores de diferentes áreas do
conhecimento (pedagogia, literatura, biologia, geografia e engenharia, dentre outras) de modo a dar subsídios para que estes possam
trabalhar a educação ambiental no seu dia a dia.
Neste contexto, durante umas das atividades, foi apresentado
um material produzido inicialmente para alunos do sexto ano do
ensino fundamental, o livro de figurinhas Maravilhas da Bacia do
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Apa (SOUZA, 2016), um material rico em imagens e informações
da Bacia do Apa. O livro de figurinhas Maravilhas da Bacia do Apa
é resultado do projeto de Educação Ambiental Apa para Todos, um
dos quatro projetos desenvolvidos pelo Programa “O Rio Apa para
Todos” (UFMS, 2016).
Idealizado pelo professor Paulo Robson de Souza, professor integrante do programa, e também é autor das fotos que compõe o
livro, nas quais algumas fotos representam as espécies que só existem na bacia do Apa, o livro traz informações relevantes sobre 80
figuras adesivas da fauna e flora da bacia, além de um glossário com
o nome científico, a pronúncia aproximada e o nome popular de
algumas espécies que vivem na bacia do Apa (UFMS, 2016).
Neste cenário, e aliado a ideia de Tamaio (2012) na qual a natureza através de imagens serve como mediadora no papel de debate a
temática ambiental, ocorreu a ideia da utilização do uso do livro de
figurinhas para trabalhar o tema de Educação Ambiental (EA) com
alunos da construção civil.
A natureza nos revela diversas formas e funções, junto com soluções e inspirações para os mais variados projetos, inclusive os de
edificações, como por exemplo o uso da biomimética, na qual busca
uma solução que desempenhe a estratégia que foi observada na natureza.
Observar e estudar o contexto, sistemas, interrelações presentes
na natureza é fundamental para uma correta aplicação da questão
da sutentanbilidade na construção civil e do uso do ambiente, tanto
como fonte de fornecimento de materia prima, quanto de espaço
para construção ou inpiração, e são nestas associações que está a
riqueza do uso do material presente no livro, na qual as figuras e
textos curtos são o começo para desenvovler as dicusões.

Processo de construção da proposta de uso do material
Para explicar o uso do material que possibilitou sua aplicação para
alunos do ensino superior, é relevante apresentar a dinâmica na
qual a proposta foi construída.
A partir do conhecimento do material, viu-se a possibilidade por
parte dos autores do artigo, do uso do livro, como conteúdo para aulas em turma do ensino superior. A definição pela turma na qual seu
deu o uso do material, ocorreu pelo contato dos autores do artigo,
com acadêmicos do curso de Construção de Edifícios, na qual um
dos autores, leciona a disciplina, denominada Sustentabilidade na
Construção de Edifícios (parte do currículo do curso de tecnológico
superior de Construções de Edifícios).
Esta disciplina tem como objetivo compreender o conceito de
sustentabilidade e a importância dele na vida de todos; identificar
ações sustentáveis que podem serem realizadas no dia a dia e desenvolver valores e atitudes que contribuam para a preservação do
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planeta Terra e assim aplicar estes conceitos na construção de edifícios. Deste modo, foi possível, através da disciplina, contextualizar
e embasar os alunos antes da proposta da atividade.
Definido a turma a qual seria aplicada a proposta, o passo seguinte, se deu na montagem do álbum. Foram identificados itens
importantes para se trabalhar, como por exemplo a presença de figurinhas com a apresentação de espécies endêmicas e de fatores
históricos associados a paisagem.
Após a montagem do livro foram definidos três pontos para serem discutidos e apresentados. A presença de figurinhas com rios e
o foco do livro “Bacia do Apa”, determinou a discussão sobre a ocorrência de despejo de resíduos (industriais, agrícolas, de construção
civil ou de esgoto tratado ou não, etc.).
Já as imagens com paisagens e as espécies endêmicas, permitiu
a discussão do uso do espaço para a construção de edificações e as
suas consequências no espaço ao qual será construído. Por fim, uma
terceira proposta foi a de utilizar, para estudar a disponibilidade de
materiais locais e clima, e como as características construtivas devem se apropriar deste conhecimento.

Atividade Proposta
A abordagem inicial começou pela apresentação do livro aos acadêmicos, na Figura 1 é possível visualizar o livro. Inicialmente foi
realizada a apresentação do livro, e destacado um dos fatores da
sustentabilidade, que é a da valorização da produção local. Este fato
pode ser abordado pois, o livro é fruto de um trabalho desenvolvido
na UFMS, mesmo instituição de ensino dos acadêmicos participantes deste trabalho.
Figura 1
Capa e conteúdo do livro.

Fonte: Souza (2016).

A disciplina seguiu sua programação curricular de acordo com
a ementa padrão do curso. Ao final da disciplina, foi proposto aos
acadêmicos como um trabalho, um projeto de uma edificação inspirado em uma ou mais das figurinhas presentes no livro, ficando
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a livre critério do acadêmico escolher qualquer imagens. Para tal,
foram entregues aos alunos o livro, que novamente foi apresentado, lido em conjunto e disponibilizado um exemplar para que cada
acadêmico pudesse individualmente lê-lo, destacar as figurinhas,
pesquisar sobre os assuntos, enfim, pudessem contemplar o livro e
os detalhes inerentes a ele.
Neste momento, também foi apresentado aos acadêmicos o
conceito de biomimética, e com a apresentação das imagnes do livro, foi definido o conceito de biomimética e também apresentado
exemplos de sistemas, interrelações presentes na natureza que se
aplicaram como soluções na construção civil e no uso do ambiente.
Em seguida a atividade constou de:
- Indicar os elementos (ou figuras) de inspiração, descrevendo o
porquê da escolha.
- Fazer um projeto de edificação inspirado no elemento de escolha.
- Fazer uma conclusão quanto ao uso do material, indicando: se
ocorreu dificuldades (ou não) de uso; se foi fácil desenvolver as propostas ou se teve alguma dificuldade; se conhecia ou desconhecia as
informações apresentadas no livro; e qual a contribuição a atividade trouxe.

Resultados e Conclusões
Procurou-se através desta atividade, possibilitar ao acadêmico compreender, que o processo de construção de uma edificação vai muito
além de construir (edificar), ele altera e influencia no ambiente. A
atividade se mostrou muito produtiva e rica quando a utilização do
livro.
Inicialmente observou-se uma surpresa dos acadêmicos ao receber o material, por se tratar de um livro de figurinhas, a surpresa
inicial logo deu início ao um deslumbre quanto a beleza do material,
e o interesse foi crescente à medida que se aprofundou nas discussões do mesmo.
A apresentação do conceito de biomimética foi importante, este
auxiliou a validar a ideia da importância de educação ambiental e construção civil trabalharem em conjunto, além de validar o
conceito que já é amplamente estudo. Observou-se que o papel
do entorno, do conhecer o espaço onde vivemos, ou onde iremos
construir (neste foco do trabalho, a edificação), obteve um outro
significado aos acadêmicos, que notadamente passaram a ter um
olhar mais curioso, detalhista e atencioso a região, até o momento
sem importância e desconhecida para os mesmos, a frases a seguir,
apresentada nos trabalhos, ilustra este fato:
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“ O trabalho materializado no “livro de Figurinhas
Maravilhas da Bacia do Apa apesar de desconhecido,
para mim, mostrou-se uma agradável surpresa não só
por suas belas fotos como também por seu conteúdo informativo buscando demonstrar a diversidade da fauna e flora da bacia do Aba” (acadêmico).
“O trabalho realizado serviu para despertar o interesse em conhecer as riquezas naturais da região, fazendo assim com que pesquisasse não apenas a fauna
e flora como também os meios pelos quais a população
interage com eles” (acadêmico).
Nitidamente, surgiu uma relação diferente com a EA, que certamente contribuiu para as resoluções do conflito associado à destruição dos espaços e as questões ambientais inerentes aos impasses do
desenvolvimento e expansão das construções.
Por isso, se faz urgente “redefinir o modo como nos relacionamos
conosco, com as demais espécies e com o planeta” (LOUREIRO,
2004, p. 81). Um dos alunos relata:
“Não conhecia nenhuma das propostas apresentadas
no livro, mostrando o quanto desconheço da flora nativa do nosso país, me inspirando a ter mais cuidado com
a natureza e sua flora, preservando o meio ambiente e
cuidando dele” (acadêmico).
A afirmação supracitada reafirma a ideia de que para a construção de uma nova sociedade que exista em comunhão com outras
sociedades, outros humanos e outras espécies será necessária a superação das formas de expropriação que oportunizam a dicotômica
sociedade-natureza (LOUREIRO, 2004).
O foco da análise da atividade não esteve nos projetos em si, este
serviu apenas de motivação para o desenrolar das discussões. Procurou-se analisar o uso do material e quanto isto possibilita trabalhar a educação ambiental.
Em uma das propostas, a inspiração para desenvolvimento do
projeto veio as figurinhas de plantas aquáticas e do rio Piripucu,
apresentadas na Figura 2. A partir das imagens destas figurinhas,
elementos como água, uma vez que as flores são aquáticas e representação do rio como forma de atender a gosto regional (já que atividades na natureza como passeios e pescaria são bastante apreciados), foram os motivadores para o projeto, que constituiu de um
espaço público.
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Figura 2
Em sequência: Planta aquática
Lagartixa, Rio Piripucu e planta
aquática Lodo.

Fonte: Souza (2016).

“A ideia desta proposta, “foi a de uma construção
de fácil realização e que pudesse ser aproveitada pelos
moradores da região tornando possíveis interações familiares e atividades físicas, aproveitando área pertencente ao município e não utilizada” (acadêmico).
Diante destas produções, trazem-se os princípios da Permacultura para as edificações. A permacultura pode ser definida como “a
forma sustentável de planejar construções e um modo de vida em
equilíbrio com o ambiente” (TIAGOR; HACK-NETO, 2010, p. 07).
Assim, o objetivo da Permacultura, nas palavras de Mollison (1991):
[...] é a criação de sistemas que sejam ecologicamente corretos e economicamente viáveis; que supram suas
próprias necessidades, não explorem ou poluam e que,
assim, sejam sustentáveis a longo prazo. A Permacultura utiliza as qualidades inerentes das plantas e animais,
combinadas com as características naturais dos terrenos e edificações, para produzir um sistema de apoio à
vida para a cidade ou a zona rural, utilizando a menor
área praticamente possível. (MOLLISON, 1991, p. 13).
Assim, as edificações planejadas a partir dos princípios da Permacultura consideram a integração entre a comunidade em que o
imóvel será construído, bem como as características do ambiente
em que haverá a construção, bem como na sustentabilidade dos recursos investidos.
Entende-se, assim, a Permacultura como um padrão alternativo
que se contrapõe aos padrões dominantes difundidos na sociedade
e bem descritos por Guimarães (2005):
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Os seres humanos superam, e muito, os seus limites
biológicos de intervenção no meio, atingindo duramente a capacidade suporte do ambiente. Isso deu-se principalmente a partir da Revolução Industrial, em que o ser
humano conquista tecnologia cada vez mais poderosa.
Tecnologia que traz intrinsicamente em sua concepção
valores antropocêntricos, consumistas, fragmentados e
por consequência destrutivos ambientalmente, em que
a qualidade e a quantidade da intervenção dos seres
humanos sobre a natureza por meio dessa tecnologia
assumiram parâmetros atuais, com grandes e nefastos
impactos ambientais (GUIMARÃES, 2005, p. 33).
A mesma imagem, de um cacto (Figura 3), inspirou dois alunos,
os quais se basearam nela para propor um sistema de captação de
água de chuva. Além do aproveitamento dá água de chuva, um dos
acadêmicos foi mais detalhista na sua análise e se preocupou com
questões como o uso de madeira ilegal e aplicação de outras tecnologias, como uso de energia fotovoltaica.
“A construção residencial baseada neste cacto com
um formato cilíndrico com 2 pavimentos e uma escada
interna para acesso ao pavimento superior, construída inteiramente de madeira certificada e de reflorestamento. Assim como nos cactos a casa terá captação
e armazenamento de água da chuva para ser reusada
novamente. A Flor em seu topo será coberta de painéis
fotovoltaicos, sem deixar a aparência de fora” (acadêmico).
“Neste projeto do cacto, o acadêmico ressalta que “sei
que uma casa redonda foge os um pouco dos padrões
brasileiros é justamente por esse motivo que gostaria de
inspirar a construção neste cacto”.
Figura 3
Tuna (Echinopsis rhodotricha).
Cacto colunar pequeno, só ocorre
no Chaco de Porto Murtinho, no
Mato Grosso do Sul-Brasil.

Fonte: Souza (2016).
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Neste ponto, registra-se, implicitamente no acadêmico, o conceito de ecotécnica. De acordo com Pereira
(2010):
[...] ecotécnicas são tecnologias ambientais sustentáveis que visam à economia e ao reaproveitamento dos
recursos naturais, incorporando saberes históricos dos
grupos humanos, tanto o conhecimento universal como,
principalmente, as sabedorias da população local (PEREIRA, 2010, p. 09).
Especificamente, as ecotécnicas relacionadas à água visam a captação da água da chuva associada à revegetação, desta forma atuam
de diferentes maneiras, tais como: menor impacto nos mananciais;
menor dependência de fontes de abastecimento; menor custo no
abastecimento da água potável; menor ocorrência de enchentes; e
proteção aos rios e córregos.
Uma das propostas que chamou a atenção, foi uma na qual se baseou na Figurinha do Morro Margarida (Figura 4). Nesta proposta o
acadêmico faz sua escolha pela questão da paisagem e da importância histórica que esta figura representa (José Francisco Lopes guiou
as tropas brasileiras, pelo Morro Margarida, durante o episódio da
Retirada da Laguna, na Guerra da Tríplice Aliança, 1864 -1870), relacionando o posicionamento previlegiado do Morro, com as questões de posicionamento da edificação.
O Morro Margarida, é a maior referência geográfica do vale do rio
Apa, o que permite uma ampla vista e servir de ponto de referência,
tal fato, inspirou o projeto do acadêmico, quanto ao aproveitamento
das vistas, que uma edificação deve propor. Outro fator é questão do
aproveitamento da posição solar, para permitir maior iluminação e
ventilação e no cuidado que uma edificação deve ter com as demais
questões de entorno, de modo a não construir e afetar as vistas das
edificações já existentes ou futuras construções.
Reconhece-se, que o acadêmico, demonstrou conhecimento acerca do conforto térmico. Para que sejam aplicadas às ecotécnicas e os
princípios da Permacultura e, consequentemente, sejam planejadas
edificações sustentáveis é preciso recorrer ao “posicionamento do
edifício, posicionamento dos ventos, características do entorno, posição dos cômodos em relação ao trajeto do sol, insolação, tipo de
fachada e telhado, espessura das paredes, dimensão e posição das
aberturas e, principalmente, materiais empregados” (PEREIRA,
2010, p. 19).
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Figura 4
Morro Margarida.

Fonte: Souza (2016).

Além disso, deve-se conhecer a zona climática da região em que
a edificação será construída, pois dependendo do clima serão projetadas as janelas, aberturas, os forros, os beirais, o pátio e o teto.
Todas estas ideias apresentadas inspiradas no Morro Margarida, foram explanadas pelo acadêmico, pois, apesar de compreender bem o assunto e desenvolver as ideias, estava com dificuldades
registrá-las em forma de projeto.
A maior dificuldade dos acadêmicos esteve em definir um projeto
arquitetônico, contudo isto não foi avaliado diretamente, pois como
já citado, a ideia não era o projeto, mas as possibilidades de ampliar
os conhecimentos e a visão para o assunto, com uso de um material
que fomentasse possibilidades arquitetônicas sustentáveis.
“Tive um pouco de dificuldade em realizar a atividade pela falta de ideias sobre o que construir, fora isso foi
tranquilo” (acadêmico).
Os resultados mostraram o grande potencial de uso do material,
a abordagem através imagens e textos curtos mostrou que é possível
despertar o interesse tanto de crianças (foco inicial do livro) quanto
de adultos, possibilitam a interdisciplinaridade e a introdução da
educação ambiental em todos os níveis de ensino de forma simples,
leve, natural e coerente com cada etapa de formação, mostrando
que a partir de imagens é possível aprofundar o conteúdo de acordo
com cada nível de ensino a qual se pretende ser aplicado.
É preciso admitir que a compreensão da problemática ambiental
exige a integração de conhecimentos e a retotalização do saber, e por
isso, necessita da convergência de conhecimentos de um conjunto
de disciplinas articuladas para intercâmbios teóricos, metodológico, conceituais e terminológicos (LEFF, 2002). Assim, as atividades
educativas de Educação Ambiental são planejadas em consonância
com a transversalidade e a interdisciplinaridade.
Portanto, a educação ambiental, proposta neste trabalho, tenta
recuperar a criticidade nas práticas educativas de EA, bem como o
caráter libertário e emancipatório para o surgimento de um saber
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ambiental que estabelece, horizontalmente, a relação entre conhecimentos científicos e saberes tradicionais e populares.
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Resumo
O MAPEAR - Mapeamento ambiental colaborativo da qualidade
do ar e ruído - é um projeto piloto, iniciado em maio de 2020, cujo
objetivo é a promoção da literacia sócio-ambiental, na comunidade escolar, sobre os impactos do ruído e da poluição do ar nos metabolismos urbano e humano, cuja mitigação e eliminação estão
diretamente associados aos ODS #3. Saúde de qualidade» e #11.
Cidades e comunidades sustentáveis.
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De setembro até ao final de novembro teve lugar a fase de implementação do projeto, financiada pelo Fundo Ambiental. Durante
estes três meses desenvolvemos as seguintes atividades: Capacitação de professores e técnicos através de seis Oficinas de Implementação do MAPEAR (final setembro e início de outubro); sessões de
mapeamento da qualidade do ar (partículas, gases) e ruído em
pontos fixos nas escolas e núcleos da ASPEA (início: 12 de outubro)
e em percursos pendulares nas cidades do projeto piloto (de 19 de
outubro a 13 de novembro); Criação dos dashboards da plataforma websig (início: final de outubro); Oficina de democracia, participação pública e cidadania ativa (9, 10, 16 e 23 de novembro); e
o Seminário de Boas Práticas Ambientais em Ar e Ruído MAPEAR,
que teve lugar no dia 27 de novembro.
Neste momento estamos a terminar a edição do e-book de boas
práticas em Qualidade do Ar e Ruído, que será publicado entre o final de dezembro e início de janeiro. Toda a experiência acumulada
no projeto será transposta para o e-book que será disponibilizado
gratuitamente no microsite do projeto, amplamente divulgado nas
redes sociais e distribuído através da rede de instituições/organizações parceiras da ASPEA, nomeadamente escolas, ONGAs, juntas de freguesia e câmaras municipais. Este guia terá um enquadramento teórico rigoroso e reunirá a metodologia implementada
no projeto, bem como a descrição das atividades e das tecnologias
utilizadas, incluindo instruções técnicas detalhadas sobre os kits
de monitorização da qualidade do ar e ruído tendo em vista a possibilidade de replicação do projeto e das suas práticas educativas
noutras escolas, para lá do âmbito do mesmo.
Este guia de boas práticas, juntamente com o microsite e a continuidade e expansão dos grupos permanentes de monitorização da
qualidade do ar e ruído para, pelo menos, mais 30 escolas, serão o
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garante da sustentabilidade do projeto.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Ciência Cidadã, Open
Source, participação cidadã, políticas públicas, cultura democrática
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Abstract
The MAPEAR project – Air quality and noise environmental collaborative mapping – is a pilot that began in May 2020. Its objective
is the promotion of socio-environmental literacy at the middle and
secondary school level regarding the impact of noise and air pollution in the urban and human metabolisms, whose mitigation and
elimination are directly associated with the SDGs #3. Good health
and well-being and #11. Sustainable cities and communities.
The implementation phase of the project took place from September to November. During those 3 months we developed the
following activities: Teacher and technical staff training through
six MAPEAR implementation workshops; Air quality and noise
mapping sessions at schools and ASPEA regional branches, and
along pendular paths in the project’s cities (19th of October to 13th
of November); Websig platform implementation, with the creation
of 6 dashboards (beginning: end of October); Democracy, public
participation and active citizenship workshops (9, 10, 16, and 23rd
of November); and the Air Quality and Noise Good Environmental
Practices Seminar that took place at the 27th of November.
At present we are finishing the edition of the air quality and noise
good practices e-book, which will be published at the beginning of
January. All activities and experience gathered during the project
will be transposed to the e-book, which will be freely available at
the project’s microsite and widely disseminated in the social networks and distributed throughout the ASPEA partner’s network,
namely schools, environmental NGOs, town halls and local councils. This guide will have a rigorous theoretical and methodolo-
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gical framework, as well as the description of the activities and
adopted technologies, including the detailed technical instructions
of the air quality and noise monitoring kits, taking into account
the replication potential of the project and its pedagogical practices in other schools and institutions.
The good practices guide, together with the microsite and the continuity and growth of the permanent monitoring groups to, at
least, another 30 schools, will ensure the project’s sustainability.
Keywords: Environmental Education, Citizen Science, Open
Source, civic participation, public policies, democratic culture.
Introdução
O projeto MAPEAR - Mapeamento Ambiental Colaborativo da Qualidade do Ar e Ruído, financiado pelo Fundo Ambiental em 2020,
promove a literacia sócio-ambiental na comunidade escolar, sobre
os impactes da poluição do ar e ruído nos metabolismos urbano e
humano, cuja mitigação e eliminação estão diretamente associados
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável #3. Saúde de qualidade» e #11. Cidades e comunidades sustentáveis (United Nations
2015).
O conjunto de atividades desenvolvidas pelo MAPEAR pretende contribuir para uma aprendizagem ativa, inclusiva, colaborativa, interdisciplinar e humanista, de base ecologista e social, dentro
do ensino formal, com práticas que reforcem as competências, os
princípios e os valores descritos no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, no que respeita às competências soft e hard
da sustentabilidade, reflexão crítica, inovação, participação e cidadania.
O MAPEAR ambiciona introduzir metodologias de investigação-ação nas comunidades educativas, em áreas temáticas ambientais
menos desenvolvidas nas escolas, nomeadamente a qualidade do ar
e o ruído e, deste modo, incentivar à participação ativa no quotidiano das comunidades e cidades em que as escolas se inserem - trata-se de enraizar a “aprendizagem fora de portas” através do recurso
às novas tecnologias ao dispor da ciência cidadã. Por conseguinte,
enumeram-se os principais objetivos SMART (específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais) a atingir:
•

•

Promover a literacia sócio-ambiental relativamente à qualidade do ar e ruído nas cidades e nas comunidades em que
as escolas se inserem, incutindo a sensibilização ambiental
em meio escolar, a partir de estratégias de monitorização e
mapeamento de dados com base na metodologia de ciência
cidadã, análise de resultados e diagnóstico, proposta e disseminação de boas práticas;
Capacitar professores como agentes multiplicadores do MAPEAR;
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•

•

Dotar os professores de ferramentas digitais e de medição
que possam utilizar nas suas atividades letivas com vista à
promoção de uma consciência crítica e ativa dos alunos no
que respeita à qualidade do ar e ruído ambiente, numa aprendizagem fora de portas;
Estimular os princípios, competências e valores recomendados pelo despacho n.º 6478/2017 (Ministério da Educação
2017), referente ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, bem como da Recomendação n.º 1/2020 do
Conselho Nacional de Educação, por forma a criar propostas
em políticas públicas para a materialização da educação ambiental na transição para as cidades inteligentes, resilientes e
sustentáveis.

As iniciativas a desenvolver abordam dois eixos temáticos da
ENEA relevantes: Descarbonizar a sociedade e Valorizar o território.
No que respeita ao pilar Descarbonizar a sociedade, o projeto
propõe atividades que contribuem para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma
sociedade justa, inclusiva e de baixo carbono (ENEA 2020, p. 16),
no sentido de que as ações propostas ao nível educativo conduzirão a uma maior consciencialização das causas e efeitos relativos à
qualidade do ar e ruído e, consequentemente, a uma mudança de
comportamentos por parte dos professores, alunos e, indiretamente, das redes sociais e afetivas dos mesmos. Para além disso, estas
ações prevêem que se tome a iniciativa de encetar propostas, junto
dos poderes públicos, de diminuição dos níveis de poluição atmosférica e ruído, o que implica uma redução das emissões carbónicas, nomeadamente no setor dos transportes, no sentido de contribuir para a descarbonização profunda da sociedade Portuguesa até
2050. Nessa perspetiva, as ações da EA são fundamentais, estando
relacionadas com o objetivo estratégico da ENEA nº 11 (Dinamização de programas e atividades de EA).
Relativamente ao pilar Valorizar o território, o tipo de ações de
EA propostas neste projeto são importantes, na medida em que permitem que professores e alunos identifiquem, monitorizem e analisem dados quantitativos relativos à qualidade do ar e ruído e que,
a partir daí, se tornem atores empoderados e ativos na co-construção de políticas públicas participativas conducentes à valorização
e ordenamento do território, no sentido de melhorar a qualidade
de vida e saúde das populações em regiões afetadas pela poluição
atmosférica e ruído, seguindo de perto os objetivos estratégicos nº4
(Envolvimento dos cidadãos no seu km² de ação) e nº 12 (Elaboração de Programas Municipais de EA).
Assim sendo, este projeto pretende contribuir para o fomento de
uma cultura cívica territorial que considere o ordenamento do território, a paisagem e o Ambiente no centro das escolhas de locali-
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zação e distribuição das atividades e apropriação e gestão dos seus
recursos e valores (ENEA 2020, p. 20-21), e na construção de uma
sociedade mais justa, equitativa e com uma baixa pegada carbónica
na prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 3 e
11 (Saúde de qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis) da
Agenda 2030.

Metodologia
O projeto MAPEAR baseia-se na metodologia pedagógica PAP - Pessoas que Aprendem Participando - através de uma estratégia e uma
prática de educação-ação e investigação-ação. Este projeto está, de
momento, implementado nas áreas geográficas correspondentes à
localização dos núcleos regionais da ASPEA no território nacional
Português, nomeadamente na Região Autónoma dos Açores e distritos de Braga, Bragança, Aveiro, Viseu e Lisboa, pelo que será um
factor enriquecedor para a formulação das políticas públicas e ações
ambientais locais com base na descentralização de contributos e estudos de ciência cidadã e participação pública das diferentes comunidades escolares piloto locais.
Segundo Viezzer (2005), as principais orientações da PAP aplicada à Educação Ambiental são: 1) Adotar princípios e valores que
orientem para um futuro sustentável; 2) Compreender o seu posicionamento no planeta-Gaia, relacionando o global com o local; 3)
Transitar do paradigma de educador-aprendiz passivo para o de
aprendiz-educador ativo; 4) Desenvolver sinergias entre os diversos atores sociais; 5) Trabalhar em diferentes níveis de abstração
teórica; 6) Investigar métodos e técnicas apropriadas; 7) Elaborar
produtos diversificados; 8) Incrementar/estreitar a relação entre
investigadores e comunidades.
Esta metodologia parte de um processo vivencial, democrático
e participativo, que engloba a educação de adultos, a investigação
científica, a ação e intervenção social e a política na comunidade
em que a escola se insere. A partir deste referencial metodológico teórico-prático em educação ambiental (EA), desenharam-se 7
ações para este projeto por forma a atingir os objetivos propostos e
contribuir para uma maior tomada de consciência, sensibilização e
participação local na área da qualidade do ar e ruído ambiente, em
prol de uma saúde pública e qualidade de vida urbana mais sustentáveis e responsáveis.
Preparação do projeto

A preparação do projeto englobou as seguintes atividades:
•

Elaboração da documentação para gestão do projeto, planos
de gestão, comunicação, sustentabilidade e de monitorização,
avaliação e, em particular, um plano especial de contingência
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•

•

•

relativamente a ações a tomar relativamente a uma segunda
vaga do COVID-19;
Criação e manutenção de um micro-site1 do projeto a partir
do site da ASPEA, onde estão disponíveis todos os resultados e recursos didáctico-pedagógicos produzidos ao longo do
mesmo pelos diversos stakeholders envolvidos;
Produção de materiais de comunicação e divulgação do projeto a incorporar nas redes sociais da ASPEA, de forma a
aproveitar a extensa rede de utilizadores já consolidada e nos
meios de comunicação social. Com estas ações de divulgação
pretende-se, ao mesmo tempo que se apresenta o projeto e se
apela à participação no mesmo, dar a conhecer a Associação
e o trabalho que esta tem vindo a desenvolver, ao longo das
últimas 3 décadas, em prol de uma melhor EA em Portugal.
Foram produzidos materiais de comunicação apropriados
para as redes sociais - facebook e instagram -, nomeadamente
infografias, posters, brochuras, design dos recursos e formatação com logos e mensagens apropriadas a serem utilizados
na comunicação digital e em papel, entre outros.

Workshop de Capacitação

O objetivo deste workshop consistiu na capacitação de membros dos
núcleos da ASPEA e professores do 3º ciclo do ensino básico e secundário inseridos nas regiões com núcleos da Associação (Açores,
Aveiro, Braga, Bragança, Lisboa e Viseu) relativamente às temáticas
da qualidade do ar e ruído, contextualizando-as dentro dos eixos temáticos da ENEA “Descarbonizar a sociedade” e “Valorizar o território”. Para além de uma capacitação teórica ao nível dos conteúdos
propostos, ela engloba uma formação prática no uso das tecnologias
propostas para medição dos referidos poluentes atmosféricos e do
ruído. Os instrumentos utilizados, ou seja, um dispositivo para medição de gases, outro de partículas e um de medição da intensidade
sonora ambiente estão ilustrados na Figura seguinte.

1

https://aspea.org/index.php/pt/o-que-fazemos/projetos-nacionais/mapear
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A capacitação tem como base estratégias de investigação-acção
e educação-ação participativa, envolvendo a apropriação por parte
dos monitores dos núcleos da ASPEA, dos professores e, posteriormente, dos estudantes, de tecnologias open source de monitorização de concentrações de gases e partículas e dos níveis de ruído nas
imediações das escolas parceiras e em zonas estratégicas das suas
localidades, nomeadamente em zonas de maior concentração de
tráfego automóvel (núcleos urbanos), nos percursos pendulares entre casa e escola, nos parques e zonas verdes da cidade, entre outros.
A Figura seguinte mostra uma fotografia de uma ação de capacitação, que teve lugar no Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, em
Bragança.

Plataforma WebSIG
Foi desenvolvido um WebSIG2 que constitui um espaço onde todos
os intervenientes poderão partilhar, analisar e comparar os resultados recolhidos durante as atividades de monitorização, no que se
pretende que possa vir a ser um grande reservatório online de informação relativa à qualidade do ar e do ruído. O WebSIG conta, no
momento com seis componente interativa do tipo dashboard, aplicação que permite apresentar os resultados quantitativos do projeto
de uma forma imediata e em tempo real ou quase real, recorrendo
não só a mapas, mas também a elementos visuais de análise como
gráficos, listas ou medidores. No futuro contamos desenvolver outras componentes do tipo geovisualizador, aplicação de mapeamento que permite cruzar informação quantitativa e qualitativa do
projeto através de diversas camadas e do tipo storymaps, aplicação
indicada para comunicar dados quantitativos e qualitativos através
2

https://aspea.org/index.php/pt/plataforma-sig
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da concepção de narrativas que podem gerar mudança, influenciar
opiniões e criar consciência, das quais os mapas personalizados são
parte integrante, ilustrando relações espaciais, dando um sentido
de localização mais forte e adicionando apelo visual e credibilidade
à mensagem a comunicar.
A plataforma georreferenciada online do MAPEAR está ilustrada
na Figura seguinte.

Ela contém o mapeamento dos níveis de ruído e de concentração
de poluentes atmosféricos PM2.5 e PM10 registados nas escolas,
nos percursos pendulares dos estudantes definidos nas várias localidades do projeto, nomeadamente, zonas de maior concentração de
tráfego automóvel e nas escolas, nos períodos anterior e posterior às
aulas. A partir destas informações é possível identificar os impactes
ambientais positivos e negativos para as várias zonas, com o intuito
de formular posteriores propostas de melhores práticas ambientais,
que poderão ser implementadas para a resolução ou minimização
dos problemas identificados, através da formulação de propostas de
mudança nas políticas públicas locais, no quadro dos orçamentos
participativos municipais e comunicações às assembleias.
O mapeamento tem sido feito pelos professores e membros da
ASPEA capacitados, em conjunto com os alunos. Os resultados obtidos foram comparados com os índices da plataforma QUALAR, da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pelos professores e alunos,
seguindo os mesmos critérios e parâmetros físico-químicos de medição, como forma de aferição da sua qualidade. A Figura seguinte
mostra os equipamentos portáteis usados numa das sessões de monitorização, ocorrida na cidade da Horta, ilha do Faial, Açores.
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Uma vez uniformizados, os índices da base de dados do projeto
poderão complementar a plataforma QUALAR, uma vez que cobre
micro-regiões fora do alcance da rede de medição da APA. Por fim,
este mapeamento será também integrado numa plataforma mais
extensa que pretende configurar um futuro Observatório de EA,
que incluirá iniciativas em diversas áreas temáticas e abordagens
sociopedagógicas.
Grupos permanentes MAPEAR

Foram e estão a ser organizados grupos permanentes de monitorização da qualidade do ar e ruído nas escolas aderentes, com programas regulares de medições, divulgação e publicação de resultados,
a partir de metodologias de ciência cidadã e PAP. Será estimulada
a participação dos alunos na elaboração de propostas e recomendações ao nível dos orçamentos participativos municipais e das políticas públicas, procurando mitigar, reduzir e eliminar a poluição
atmosférica e ruído nos locais mais afetados da comunidade onde
a escola se insere. Esta prática de fomentar a sensibilização para a
participação pública em órgãos do poder local e administrações públicas regionais, permite um maior conhecimento dos instrumentos
de participação que estão ao alcance dos cidadãos e munícipes, conduzindo a um maior envolvimento na construção de uma sociedade
mais justa e socialmente responsável.
Por conseguinte, foi realizado, para todos os grupos intervenientes até agora no projeto, um workshop de democracia, participação
pública e cidadania ativa. Este workshop trabalha com os resultados obtidos pelos grupos, ou seja, ajuda na interpretação dos dados recolhidos com os alunos e faz uma introdução aos processos
de democracia participativa pública em Portugal, ensinando-os a
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escrever uma comunicação apelativa, sucinta e eficaz adaptada ao
uso, conforme as normas dos regimentos das assembleias afetas à
participação dos cidadãos nas reuniões ordinárias de Assembleia
Municipal ou Freguesia, bem como à participação em consultas públicas, orçamentos participativos e advocacy-lobbying sobre partidos políticos e movimentos associativos populares. As duas Figuras
seguintes mostram os integrantes do grupo permanente MAPEAR
em Vila Franca de Xira e a sessão de formação que ocorreu via plataforma zoom com os alunos e professores do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda.
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Seminário nacional MAPEAR

Foi organizado um Seminário Nacional de boas práticas ambientais
em ar e ruído na transição para as cidades e comunidades sustentáveis. Durante o seminário fez-se um panorama geral das atividades do projeto e incluiu a participação de especialistas na área da
qualidade do ar e ruído. Cada escola fez uma apresentação oral e
submeteu um trabalho escrito em forma de artigo, relatório, infográfico ou comunicação de intervenção cidadã. O seminário contou ainda com um workshop de criação de storymaps. Este evento
foi um meio para disseminar os resultados do projeto e pensar na
forma de multiplicar e ampliar o piloto a nível nacional, através da
divulgação e ampliação da rede de parceiros.
O Seminário serviu como fórum de apresentação dos resultados
alcançados e como balão de ensaio para a comunicação de propostas a serem apresentadas junto aos órgãos do Poder Local, fundamentadas na análise dos dados referentes às campanhas de monitorização efetuadas, constituindo assim um exercício inovador de
ciência cidadã.
Concurso de projetos MAPEAR3

O Programa Eco-Escolas definiu, para o período letivo 2020/2021,
o tema do ano “O ar que respiramos”. Neste âmbito, a ASPEA, através do projeto MAPEAR, em parceria com o Programa Eco-Escolas,
promove, durante o mês de Dezembro de 2020, o concurso de projetos de intervenção na comunidade educativa sobre o tema “A qualidade do AR que respiramos”. O concurso de projetos tem prevista
a distribuição de 30 kits de qualidade do ar, o que nos ajudará a
expandir a nossa rede de parceiros.
E-book de boas práticas MAPEAR

A partir da experiência acumulada no projeto, está a ser elaborado
um ebook, guia de boas práticas em qualidade do ar e ruído, que
3

https://aspea.org/index.php/pt/concurso
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será disponibilizado gratuitamente no micro-site do projeto, amplamente divulgado nas redes sociais e distribuído através da rede
de instituições/organizações parceiras da ASPEA, nomeadamente
escolas, ONGAs, juntas de freguesia e câmaras municipais. Este
guia tem um enquadramento teórico rigoroso e reúne a metodologia implementada no projeto, bem como a descrição das atividades
e das tecnologias utilizadas, incluindo instruções técnicas detalhadas sobre os kits de monitorização da qualidade do ar e ruído tendo
em vista a possibilidade de replicação do projeto e das suas práticas
educativas noutras escolas para lá do âmbito do mesmo.

Adaptação da metodologia e reestruturação das atividades
em contexto de pandemia
No seguimento das medidas decretadas pelo governo face à pandemia Covid-19, tais como a necessidade de isolamento social, o fecho
de espaços públicos e o encerramento das escolas, entre outras medidas, os projetos escolares e outras iniciativas de natureza pública
ou de contacto social tiveram de ser reestruturados.
Todas as escolas/turmas participantes realizaram as tarefas previstas até à fase de organização do seminário MAPEAR e as formações de professores foram finalizadas. A realização do seminário
teve de ser repensado, tendo sido realizado por videoconferência,
através da plataforma zoom.

Resultados
Relativamente aos resultados alcançados, podemos sintetizar na tabela seguinte os mesmos, relacionando-os com as ações e as metas
propostas para o projeto. Os documentos produzidos encontram-se
nos links embebidos na tabela. Os números das ações correspondem à seguinte descrição constante do cronograma do projeto:
•
•
•
•
•
•

Ação 1. Ações Preparatórias;
Ação 2. Capacitação de professores e técnicos e recursos do
projeto;
Ação 3. Ações de mapeamento colaborativo;
Ação 4. Produtos do projeto;
Ação 5. Formação e acompanhamento dos grupos de monitorização permanente;
Ação 6. Evento de disseminação.
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Ações

Ação 1.

Metas

Resultados

- 1 guião de procedimentos;
- 1 Plano de comunicação (documento);
- 1 Plano de disseminação;
- 1 Plano de monitorização e avaliação;
- 1 Plano de sustentabilidade;
- 1 Plano de contingência COVID-19;
- 1 microsite;
- 1 página de Facebook;
- 1 conta no Instagram do projeto;
- 500 visualizações
no microsite;
- 500 seguidores nas
redes sociais criadas
(Facebook e Instagram);
- 100 recursos e
notícias divulgados
nos canais de comunicação;
- 1 imagem gráfica
do projeto (logo,
banner, poster);
- 1 brochura com informação do projeto.

-Guião de procedimentos para a gestão do projeto
- Plano de Gestão;
Plano de comunicação;
Plano de disseminação;
Plano de monitorização e avaliação;
Plano de sustentabilidade;
Plano de contingência COVID-19;
Micro-site concluído;
Canais de comunicação criados. Nota: usámos os
canais de comunicação já existentes da ASPEA,
pois concluímos que seria muito mais eficaz a
disseminação numa página já existente com alguns
milhares de seguidores:
- Desde o início de setembro tivemos um total de
1658 visualizações no site da ASPEA.
- Facebook: https://www.facebook.com/aspea.org
Seguidores: 7984 @ 30/10/2020
- Durante o decurso do projeto foram divulgadas 34
notícias e recursos do projeto em diversos canais
de comunicação (jornais físicos e virtuais, órgãos
de comunicação das escolas, site da ASPEA, redes
sociais, posts com #mapear, comunicações em
congressos, comunicação em rádio, newsletters e
spot publicitário). A relação completa destes materiais encontra-se na nossa grelha de disseminação,
no Anexo A1.1.3.
-O valor atingido fica abaixo dos 100 recursos previstos. Pensamos que aqui cometemos o equívoco
de termos projetado o número de recursos para
doze meses.
O logo, imagem gráfica e design dos materiais para
disseminação (postal, banner, cartaz, bandeiras,t-shirts) foram produzidos e estão disponíveis no
Anexo A1.7.
A brochura do projeto está a ser terminada para
apresentação do projeto às novas escolas aderentes.
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- 1 Plano de formação;
- 6 ações de capacitação de professores
(6 grupos);
- 50 professores
formados.

- O plano de formação da oficina de capacitação
está disponível através do seguinte link, ou através
do Anexo A1.1.2.
- Foram feitas 6 ações de capacitação de professores nas cidades-alvo do projeto: Aveiro, Braga,
Bragança, Horta, Vila Franca de Xira e Viseu. Os
materiais didáticos, na forma de slides, encontram-se disponíveis numa pasta partilhada do google
drive, disponível através deste link, ou através dos
Anexos A2.3 e A5.1, assim como as fotos das diferentes ações de formação (fotos formação A e fotos
formação B)
Professores formados por localidade:
Aveiro: 4
Braga: 4
Bragança: 9
Horta: 7
Vila Franca de Xira: 7
Viseu: 11
Total: 42
- O nº de participantes da ação de formação ficou
próximo do esperado. Pensamos que a situação
da pandemia provocada pelo COVID-19 possa ter
afastado muitos potenciais formandos das sessões
de capacitação presenciais. No entanto, realizámos
reuniões virtuais de acompanhamento onde participaram 68 professores.

- 50 professores e
500 alunos envolvidos nas ações de
monitorização;
- 1 plataforma Web
SIG;
- Registo de pelo
menos 25 sessões
de medição.

- Número de professores e alunos envolvidos nos
grupos de medição:
Professores diretos: 26
Aveiro: 5
Braga: 2
Bragança: 9
Horta: 3
Vila Franca de Xira: 4
Viseu: 3
Professores indiretos: 58
Alunos diretos: 149
Aveiro: 41
Braga: 7
Bragança: 65
Horta: 10
Vila Franca de Xira: 20
Viseu: 6
Alunos indiretos: 1.650
- Número de dashboards na plataforma Web SIG: 7
1 Dashboard para os sensores fixos.
6 Dashboards para as sessões de monitorização
móveis.
-Número de sessões de medição entre 19/10 e
13/11: 90
Aveiro: 31
Braga: 9
Bragança: 21
Horta: 9
Vila Franca de Xira: 16
Viseu: 4

Ação 2.

Ação 3.
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Ação 4.

Ação 5.

- 1 E-book MAPEAR;
- Descarga do E-book MAPEAR por
pelo menos 500
usuários;
- Edição e impressão
de 100 exemplares
em papel.

- O e-book está a ser terminado. A disseminação
será feita por via digital e pela entrega de exemplares impressos nas escolas aderentes e nas câmaras
municipais e juntas de freguesia.
- O e-book será divulgado pela rede de contactos
da ASPEA, da DGE e da APA para chegar ao maior
número de pessoas.
-Os exemplares do e-book em formato papel serão
entregues nas Jornadas Pedagógicas de Educação
Ambiental da ASPEA.

- 25 professores e
250 alunos envolvidos nos Grupos
Permanentes de
Monitorização.
- 25 sessões efetuadas;
- 12 artigos publicados;
- 15 propostas de
ação;
- 1 programa de formação da oficina de
participação pública
e cidadania ativa;
- 12 oficinas organizadas;
- 60 participantes
nas oficinas;

- Os grupos permanentes ainda se encontram
em constituição pelo que ainda não houve tempo
suficiente para obter quantitativos dos integrantes
dos mesmos.
- As sessões efetuadas durante a vigência do financiamento do Fundo Ambiental ocorreram durante a
ação 3 do projeto. As sessões relacionadas com os
grupos permanentes irão realiza-se tendo em conta
que está garantida a continuidade do projeto em
parceria com o programa Eco Escolas.
- O número de artigos publicados que derivaram
da campanha de monitorização (Ação 3) do projeto
ascendeu a 23.
- As propostas de ação serão feitas a partir do
concurso de projetos (Ação 6).
- Programa de formação;
- Organizamos 4 oficinas de democracia, participação pública e cidadania ativa, em modo online,
através da plataforma Zoom. Decidimos efetuar
menos sessões do que o previsto, pois chegamos
à conclusão que a participação por escola seria
reduzida. Assim sendo, fizemos 4 sessões: 3 com
duas escolas e 1 com uma escola.
Atendendo à pandemia as oficinas transformaram-se em sessões de acompanhamento permanente
por zoom e por grupo WhatsApp.
Irão ser realizadas mais oficinas como os grupos
Permanentes de Monitorização.
As oficinas realizadas tiveram um total de 40 participantes entre alunos e professores:
Aveiro e Horta: 16
Braga: 5
Vila Franca de Xira e Bragança: 13
Viseu: 6
O número de participantes ficou abaixo do esperado. Pensamos que o período de tempo em que
decorreram as oficinas, durante uma fase de provas
de avaliação dos alunos (final de outubro e início
de novembro), assim como o cansaço devido à
situação de pandemia que atravessámos poderá ter
limitado o número de participantes nas oficinas.
Iremos aumentar este número com as oficinas para
os novos grupos.

319
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Ação 6.

- 12 trabalhos apresentados;
- 4 oficinas;
- 12 projetos apresentados ao concurso;
- 50 participantes
presenciais e 100
online;

Foram apresentados, em sessões de comunicação
oral, 6 trabalhos no total, um por escola, no entanto
foram realizados 15 trabalhos no total.
- Decorreram duas oficinas no seminário MAPEAR
sobre a criação de Storymaps na plataforma ARCGIS, e Plataforma MapeAR. Por ser um evento
online considerou- se que ficaria muito pesado para
os participantes, serem realizadas as 4 oficinas.
- O concurso de projetos MAPEAR foi adiado para
a semana de 18 a 23 de dezembro.
- Devido à pandemia, o seminário MAPEAR foi um
evento 100% online, tendo sido realizado através
da plataforma Zoom. Tivemos um total de 78 participantes.
- Pensamos que sobrestimamos um pouco a
participação e atividades do evento, mas tendo
em conta o contexto da pandemia, pensamos que
a participação no seminário MAPEAR foi bastante
positiva e bem conseguida.

Considerações finais
Consideramos que o projeto MAPEAR cumpriu quase todos os objetivos a que se propôs no seu curto tempo de existência, durante a
vigência do financiamento do Fundo Ambiental.
Para 2021 e anos seguintes esperamos projetar e multiplicar o
projeto a nível nacional. Através da ação final do MAPEAR, o concurso de projetos, serão oferecidos kits sensores de partículas às 30
primeiras candidaturas, o que permitirá a expansão da rede a dezenas de novos parceiros para 2021 e anos seguintes. Teremos ainda
cerca de 20 kits de partículas para oferecer às instituições interessadas em integrar a rede MAPEAR no decurso de 2021, em parceria
com a Rede Eco Escolas. Durante o próximo ano faremos atividades
de capacitação e formação, para apoiar e acompanhar os grupos de
monitorização que vão sendo formados um pouco por todo o país.
Esperamos, portanto, ter, pelo menos, 50 grupos aderentes no final do próximo ano, entre escolas de ensino básico e secundário,
universidades, institutos politécnicos, associações e organismos de
poder local. A projeção e multiplicação do projeto será reforçada
com a divulgação do e-book MAPEAR de boas práticas ambientais
em qualidade do ar e ruído, que será distribuído nas Jornadas da
ASPEA entre instituições de ensino e órgãos do poder local, estando
disponível gratuitamente na página da ASPEA para o público em
geral.
Relativamente à sustentabilidade, a nossa estratégia passa, em
primeiro lugar, pelo estabelecimento e crescimento dos grupos permanentes de monitorização nas escolas aderentes, que irão dar continuidade às campanhas de monitorização durante o ano de 2021 e
seguintes. O alargamento da rede MAPEAR estará garantido pela
distribuição de kits de partículas a diferentes instituições durante
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o ano de 2021. A partir dos dados obtidos, juntamente com as oficinas de capacitação e formação que esperamos oferecer em 2021,
pensamos melhorar a consciencialização de alunos, professores e
cidadãos em geral relativamente às questões relacionadas com a
qualidade do ar e ruído. A sustentabilidade do projeto será ainda
reforçada com a publicação do e-book MAPEAR de boas práticas
ambientais em qualidade do ar e ruído.
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Resumo
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil agrupa as áreas protegidas que o compõe em duas categorias: as de
proteção integral e as de uso sustentável. Além delas há outras
áreas protegidas, como os manguezais, as matas ciliares, as nascentes dos cursos d`água, independentes de fazerem parte ou não
das Unidades de Conservação (UCs) criadas por legislações nacional, estaduais ou municipais. Considerando a potencialidade
desses espaços na promoção do conhecimento e da compreensão
do ambiente de forma sistêmica, na educação formal e não formal, a Fundação Joaquim Nabuco, instituição do Ministério da
Educação do Brasil, desenvolveu a pesquisa “Unidades de Conservação como Lugares Educadores” tendo como objetos de estudo
cinco UCs presentes no Nordeste do País: o Parque Nacional do
Catimbau, a Reserva Extrativista Acaú-Goiana, a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, o Monumento Natural do Rio São
Francisco e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do
Tubarão. Na sua segunda etapa realizou ações em duas delas – no
Parna do Catimbau e na Resex Acaú-Goiana, através de oficinas,
excursões didáticas e mapeamentos colaborativos. O presente trabalho refere-se às oficinas de Educomunicação realizadas com o
objetivo de contribuir para ampliação do conhecimento sobre as
UCs citadas e do papel que têm como lugares educadores. Traz as
reflexões teóricas que embasaram a escolha da Oficina, desde a
sua concepção até os resultados no âmbito da pesquisa.
Palavras-chave: Educomunicação, Lugares Educadores, Unidades de Conservação do Brasil, Educação Formal e Não Formal.

Abstract
The National System of Conservation Units in Brazil groups the
protected areas that compose it into two categories: those of integral protection and those of sustainable use. In addition to these
there are other protected areas, such as mangroves, riparian forests and water courses springs, regardless of whether they are
part of Conservation Units (UCs) created by national, state or
municipal legislation. Considering the potential of these spaces
in promoting knowledge and understanding of the environment
in a systemic manner, both in formal and non-formal education,
the Fundação Joaquim Nabuco, an institution of the Ministry of
Education of Brazil, developed the research “Conservation Units
as Educational Places” with five UCs present in the Northeast of
the country as objects of study: the Catimbau National Park, the
Acaú-Goiana extractivist Reserve, the Costa dos Corais Environmental Protection Area, the São Francisco River Natural Monument and the Ponta do Tubarão Sustainable Development Reserve
. In the second stage of the research, actions were carried out in
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two of them - in Parna do Catimbau and in Resex Acaú-Goiana,
through workshops, educational tours and collaborative mapping.
The present work refers to the Educommunication workshops held
with the objective of contributing to the expansion of knowledge
about the aforementioned UCs and the role they have as educating
places. It brings the theoretical reflections that supported the choice of the Workshop, from its conception to the results in the scope
of the research.
Keywords: Educommunication, Educational Places, Conservation Units in Brazil, Formal and Non-Formal Education.

Considerações Iniciais
A pesquisa “Unidades de Conservação como Lugares Educadores”,
desenvolvida na Fundação Joaquim Nabuco, instituição do Ministério de Educação do Brasil, teve como questão de partida incertezas quanto às relações que se estabelecem entre Unidades de Conservação (UCs) e Educação – se estas são de complementaridade,
de conflito, de indiferença ou de desconhecimento mútuo ou unilateral. Neste contexto, teve como objetivo central avaliar Unidades
de Conservação como Lugares Educadores no âmbito das políticas
públicas vinculadas à Educação e à Sustentabilidade a partir da sua
inserção na educação formal e não formal. Para o seu alcance, contou com os seguintes objetivos específicos: verificar a relação de
complementaridades e conflitos das Unidades de Conservação, no
que concerne às suas instâncias administrativas, conselhos, outros
instrumentos de gestão e infraestrutura, com a dimensão educativa formal e não formal; apreender como os sistemas educacionais
formais e não formais estão respondendo, e como poderiam melhor responder, aos desafios de gestão participativa das Unidades,
considerando as dinâmicas socioecológicas e culturais lá existentes;
produzir conjuntamente conhecimentos e construir coletivamente
materiais pedagógicos que contribuam para o aumento da oferta
de instrumentos que facilitem a relação de complementaridade entre Educação e Sustentabilidade a partir do potencial educativo das
Unidades de Conservação.
Na pesquisa foram tomados como objetos do estudo cinco Unidades de Conservação da Região Nordeste do Brasil que se encontram
em diferenciados contextos geográficos e de categorias de proteção,
dentre elas a Reserva Extrativista (Resex) Acaú-Goiana e o Parque
Nacional (Parna) do Catimbau que foram alvos de estudos mais
aprofundados. Também estão sendo objetos do estudo a Área de
Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, o Monumento Natural
(MONA) do Rio São Francisco e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Estadual Potiguar Ponta do Tubarão. Desta forma o
trabalho abrangeu áreas dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte, incluindo ambientes
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costeiros, marinhos e continentais.
Na Reserva Extrativista Acaú-Goiana e no Parque Nacional do
Catimbau, foram programadas e executadas atividades que buscaram contribuir mais diretamente para a discussão da questão motivadora da pesquisa e o entendimento das Áreas Protegidas como
Lugares Educadores tanto para os que atuam na educação formal e
também na não formal, como para os gestores destas Unidades de
Conservação. Assim, no ano de 2018 foram realizadas quatro Oficinas de Educomunicação, duas em cada uma das UCs, envolvendo
gestores de diferentes modalidades de ensino e de outros setores
da administração pública, servidores do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), lideranças locais relacionadas à educação não formal e população beneficiária no processo
de criação da Unidade, no caso da Resex Acaú-Goiana.
O presente artigo apresenta as motivações para escolha dessa
temática para a pesquisa e, principalmente para o trabalho desenvolvido para e com as Oficinas de Educomunicação, traz algumas
reflexões teóricas que embasam a escolha e apresenta o processo da
Oficina, desde a programação até os registros desse diálogo entre
diversos segmentos da sociedade.

Por que Educomunicação?
No âmbito do Governo Federal, o conteúdo educativo e de comunicação para a implementação de políticas públicas na gestão do meio
ambiente é visto como necessário para que a proteção da natureza
possa ser duradoura e efetiva, a partir da participação e controle
social da população na identificação de áreas, na criação de UCs e
na gestão das mesmas.
O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído no ano de 2006, apresenta princípios e diretrizes que vão
nortear as ações a serem desenvolvidas para o estabelecimento de
um sistema abrangente e representativo de Áreas Protegidas e tinha como horizonte o ano de 2015 (Decreto 5.758/06). Uma das
estratégias apontadas pelo PNAP para o alcance de seus objetivos
é o fortalecimento da comunicação, da educação e a sensibilização
pública para participação e controle social sobre o Sistema Nacional
de Unidade de Conservação (SNUC). Para tanto, o PNAP previu a
formulação de uma Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental (ENCEA), no âmbito do SNUC, com o objetivo de
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Fortalecer e estimular a implementação de ações de
Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de
Conservação, Corredores Ecológicos, Mosaicos e Reservas da Biosfera, em seu entorno e nas zonas de amortecimento; promovendo a participação e o controle social
nos processos de criação, implantação e gestão destes
territórios, e o diálogo entre os diferentes sujeitos e instituições envolvidos com a questão no país (BRASIL, p.
20, 2011).
A Encea, por meio de ações educomunicativas exercidas nas UCs
e em seus entornos, funciona como uma estratégia utilizada para
possibilitar à sociedade um crescimento educacional coletivo, aperfeiçoando a qualidade de vida através da conservação dos ambientes em que residem e, assim, desfrutando bem estar e até oportunidades de renda, o que, segundo Coutinho; Ferreira; Silva (2019),
estaria em acordo com a Agenda 2030, contribuindo, direta ou indiretamente, para o alcance dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). A motivação existente com essa iniciativa
também se correlaciona com a construção da gestão participativa
das UCs, aproximando as Unidades Gestoras dos diversos sujeitos
sociais (FERREIRA; CAVALCANTI, 2019).
É indiscutível que a comunicação tem hoje um papel fundamental na vida de todo ser humano. Na chamada sociedade da informação (ou pós-industrial), a TV, o rádio, o jornal, a revista e a Internet
têm um papel intenso, sobretudo, na vida do jovem. A informação,
já não é adquirida prioritariamente através dos livros ou com professores e professoras, mas sim por uma complexa, abrangente e
líquida teia de meios de comunicação que por sua vez possui filtros
e mediações, escolhas e orientações políticas. Nesse sentido, “o processo da comunicação é técnica e mercadologicamente redefinido
pela informação, isto é, por um produto a serviço da lei estrutural
do valor, também conhecida como capital” (SODRÉ, 2006, p. 20).
Na atualidade, na situação de pandemia na qual o planeta se encontra, a importância da comunicação passa a ter um caráter de vida
ou morte. E isso se percebe nos diferentes âmbitos e entre os mais
diferenciados atores.
O escritor e intelectual italiano Umberto Eco chegou a denominar à época que se vivia como “Idade Mídia”, pois, ao contrário das
sombras da Idade Média, quando o conhecimento ficou restrito à
vida monástica, a época atual disponibiliza tanta informação que o
“excesso de luz” pode também conduzir a espécie humana longe da
compreensão de tudo que chega até ela. Até porque o acesso à informação também é desigual. As mídias se inserem nesse processo
com tecnomediações de conteúdos modelados e visualizáveis por
meio de formatações convencionadas entre os construtores da informação e os que com ela interagem (JORANTE; SANTOS, 2014).
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A Internet e seu desenvolvimento aprofundaram, mas também
abriram possibilidades sobre esse cenário. O surgimento da rede
mundial de computadores, não só aumentou a quantidade de informação disponível, como abriu um caminho, até então, de difícil
acesso à maior parcela da população: a produção de comunicação.
Essa é uma grande virada das mídias, que abre crise e ao mesmo
tempo oportunidade na sociedade: produção de fake news e possibilidade de produzir comunicação de forma horizontalizada. Texto,
imagem e vídeo são facilmente criados (até por meio do telefone celular) e também veiculados. Se consideramos que a Educação, nos
preceitos do que nos oferta Paulo Freire, tem o objetivo de construção autônoma dos educandos, seja na educação formal como não
formal, como então seria possível realizar essa tarefa deixando de
fora a informação, a comunicação e seu papel na sociedade hoje?
O Direito à Comunicação tem relação com os preceitos da educação popular surgida na América Latina nas décadas de 1960 e 1970,
então dominada por ditaduras militares, com o trabalho de diversas
experiências de comunicação comunitária e cultural, muitas vezes
na clandestinidade ou desafiando a censura, com um intenso processo de valorização da palavra dos setores populares, influenciado
pela Teologia da Libertação, então hegemônica na Igreja Católica, e
pelo pensamento político marxista.
A comunicação popular se conecta com esse universo e tem no argentino Mário Kaplún (1923-1998), um de seus precursores e também reconhecido como criador do neologismo “educomunicador”,
por ele usado em menção ao profissional ou voluntário em projetos
de jornalismo/radialismo alternativos (KAPLÚN, 1998). Com larga
experiência em produção de televisão e tendo trabalhado em meios
de comunicação comerciais, na década de 1970 Kaplún deu início
a um trabalho educomunicacional por meio da rádio, envolvendo
pessoas adultas de origem rural. Seu objetivo era contribuir para a
formação de uma consciência crítica, capaz de desvelar os meios de
comunicação em relação à sua interferência na visão de mundo e no
comportamento político das pessoas e grupos.
Kaplún comungava do entendimento freireano de que a neutralidade frente ao mundo, ao histórico e aos valores reflete não mais
que o receio que o sujeito tem de revelar seu compromisso com seus
próprios interesses ou “com os interesses dos grupos aos quais pertence” (FREIRE, 2001, p. 20). Nesse sentido a intenção de Kaplún
era fazer com que a comunicação e os meios, tradicionalmente a
serviço do capital, cooperassem para o fomento da organização popular – aqui entendida como ação politizada de grupos organizados
ligados à classe trabalhadora em geral.
Anteriormente a Kaplún, porém, na década de 1970, o estudioso
espanhol Francisco Gutierrez já versava sobre o tema, ainda que
não sob o nome de educomunicação. Gutierrez afirmava que era
preciso preparar a pessoa para a vida, considerando o aluno como
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uma pessoa inteira – com sua afetividade, percepções, sentidos, crítica, criatividade. Para ele, fazia-se “(...) urgente a necessidade de
revisar a educação à luz das novas exigências que nos oferecem os
meios de comunicação social, tanto por seu conteúdo quanto por
suas formas” (GUTIERREZ, 1978, p.14). A comunicação, afirmava
Gutierrez, é um problema da humanidade e, em síntese, é diálogo.
A educação, por outro lado, deveria proporcionar as possibilidades
para que o ser humano atuasse, modificasse e transformasse a realidade.
Nesse sentido, a compreensão de que “educação é comunicação,
é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação de significados” (FREIRE, 1998), anima o campo da educomunicação como
um caminho a ser trilhado na lógica de diminuição de vulnerabilidade social a informação. Este campo defende, segundo Soares
(2002), o uso da comunicação como um meio eficaz para ampliar
ações voltadas à cidadania e para ampliar as formas de expressão
dos membros de uma comunidade. Nesse sentido, interdiscursividade e polifonia são aspectos inerentes ao processo educomunicativo, que coloca a comunicação como componente indispensável de
uma educação transformadora e o ser humano, relacional e cultural, como de natureza comunicativa (FREIRE, 1988).
Como registra Schaun, “os objetivos do educomunicador são
atuar dentro e fora dos muros, servir de ponto de mediação de integração e de reflexão, saindo de impasse e transitando nos vários
territórios, comunicar não apenas os enunciados científicos e técnicos, mas produzir a comunicação de discursos éticos, estéticos e
sobretudo políticos que mirem transformações e inclusões sociais”
(SCHAUN, 2002, p. 84). Para que essa comunicação e construção
de discursos ocorram, o outro é indispensável. Por esse motivo, afirma Schaun que a educomunicação propõe credulidade no ser humano – seu permanente conflito e encontro com o outro. Conforme
ela escreve,
a alteridade é o substrato constitutivo da educomunicação, que visa relações sociais mais humanizadas,
acredita na transformação do indivíduo e da sociedade, na descoberta de novos caminhos para a resolução
colaborativa de problemas e, sobretudo, na criação
inovadora de olhares diferenciados sobre o cotidiano
(SCHAUN, 2002, p. 82-83).
A mídia rádio no processo educomunicativo

A rádio é um meio de comunicação que permite um alto nível de
proximidade: atividades como dirigir, trabalhar, ler, descansar,
correr na praia, podem ser embaladas ao som de um programa de
rádio. Além disso, a rádio é um meio de comunicação que mostra
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outra vantagem sobre os demais – diferentemente da televisão ou
do jornal impresso, por exemplo, ele trabalha somente com a questão sonora e, por esse motivo, desperta a imaginação dos ouvintes.
Como afirma Salomão (2003, p. 26), “a rádio é um convite permanente à imaginação, ao envolvimento e, mesmo, à cumplicidade na
realização do processo enunciativo”. A palavra ou a ausência dela
é o que constrói o discurso na rádio que não conta com imagens
para ser compreendido, mas com diálogos. Também é uma mídia
que vem se adaptando às mudanças tecnológicas, e hoje é bastante
popularizada a rádio web e, de acordo com Salomão (2003, p. 23),
“(...) a rádio cumpre um papel de preenchimento e mostra que a lógica de identificação – de caráter coletivo – significa para o ouvinte
uma alternativa de compartilhamento de experiências e emoções”.
Ainda que qualquer meio de comunicação possa ser tido como
uma tecnologia usada em favor do processo comunicativo na educação, a rádio, além de ter um caráter de proximidade com o receptor
e estimular a imaginação, é um veículo cujo manuseio é simples e
fácil de ser apreendido pelas crianças. Outra questão que colabora para que seja inserido nas escolas é o investimento que implica,
mais barato do que outros meios de comunicação (como a televisão
ou a Internet, por exemplo). Tanto pelos custos mais baixos quanto
ao manuseio dos equipamentos, a rádio tem um potencial para contribuir com a democratização da informação.

As oficinas de Educomunicação no âmbito da pesquisa UCs
como Lugares Educadores.
O processo de construção das Oficinas de Educomunicação teve
o envolvimento da equipe da pesquisa, incluindo bolsistas e estagiários da Fundação Joaquim Nabuco e APA Costa dos Corais e a
gestora do Parna do Catimbau. O trabalho foi participativo vivenciando-se metodologias de problematização e uso de processos educomunicativos. Na oportunidade foi possível refletir sobre o campo
de trabalho da Educomunicação e construir conjuntamente as atividades pensadas e seus respectivos objetivos, e definir a programação base a ser trilhada.
Um ponto importante na concepção das Oficinas foi o da articulação local, através da inserção dos pesquisadores nos contextos das
UCs objeto do aprofundamento da pesquisa, por meio de estudos e
pesquisas anteriores, da participação no Conselho Gestor, no caso
da Resex Acaú-Goiana, e do envolvimento em eventos diversos,
construídos em parceria com instituições públicas e da sociedade
civil organizada, discutindo temáticas ligadas às Áreas Protegidas,
o que criou uma condição de confiança e credibilidade junto a sujeitos sociais locais. Essa tessitura foi feita a partir das ciências sociais,
mas ampliando o diálogo para outros campos disciplinares e ainda
para outros modos de conhecimento, acolhendo saberes que vão
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além dos científicos (RIGOTO; LEÃO; MELO, 2018).
Em trabalho recente no Parna Catimbau, buscando entender a
relação entre os processos educativos e as áreas protegidas junto
a professores dos municípios da área de entorno da UC, Coutinho;
Albuquerque; Bertuccelli (2019), observaram que 90% dos entrevistados, consideram o Parque como lugar educador, mas quando
perguntados sobre qual o principal objetivo a ser atingido por aquela UC, predominou ser a proteção ambiental, com 32%, enquanto
educação e turismo, ambos apresentaram 22%.
O percurso das Oficinas desvelado no processo de sistematização

O caminho escolhido para desvelar o processo das Oficinas de Educomunicação teve inspiração na concepção de sistematização desenvolvida por Jara (2006, p. 24),
a sistematização é aquela interpretação crítica de
uma ou várias experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do
processo vivido, os fatores que intervieram no dito processo, como se relacionaram entre si e porque o fizeram
desse modo.
Nesse sentido, por ser mais que uma descrição e narração, pode
ofertar conhecimentos e aprendizagens significativas que possibilitam apropriar-se criticamente das experiências vividas, compreender a própria prática, e traçar pistas para o futuro, para continuidade de ações ou novas iniciativas. Nesse sentido, é importante a
decisão de aprender com a experiência, deixar que ela se evidencie
e fazer análise e síntese da mesma. A proposta de Jara (2006) tem
cinco momentos que dialogam entre si: a) O ponto de partida; b) As
perguntas iniciais, c) Recuperação do processo vivido; d) A reflexão
de fundo e, e) Os pontos de chegada. A partir disso foi desenvolvido em subitens a sistematização das Oficinas de Educomunicação,
sendo que os pontos de chegada estarão sendo apresentados nas
considerações finais do trabalho.
a) O ponto de partida – mobilização, preparação e acolhimento

Ao mesmo tempo em que se planejou o roteiro geral das Oficinas
foi iniciado o processo de mobilização, a partir de levantamentos de
dados secundários, visitas ao campo e contatos remotos. Tomou-se
como referência a amostra das escolas no contexto da área de entorno de cada uma das duas UCs. Além disso, foram visitadas instituições e gestores ligados à educação e ao meio ambiente, representantes da sociedade civil e comunidades beneficiárias das áreas
protegidas em questão. Na ocasião também foram identificados novos contatos, possíveis nomes e repassou-se um breve informativo
impresso sobre a pesquisa, a Oficina, datas, a quem procurar, etc. É
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importante destacar que o processo de mobilização foi compreendido como etapa educativa, já que na oportunidade de contato com as
escolas – representadas por seus gestores e professores indicados
por estes –, com as lideranças representativas de populações tradicionais, com beneficiários da Resex ou de segmentos da sociedade
civil, se estabeleceu diálogo, reflexão, ponderações, sugestões. Mobilizar significa envolver e convocar vontades convergentes para um
propósito comum que faça sentido ao grupo e contribua para evidenciar as interpretações presentes sobre um tema (TORO; WERNECK, 2007).
Ao todo participaram das quatro Oficinas 101 pessoas. Esse público, no entanto, representa um contingente bem maior de pessoas, já que cada participante está inserido em universos educativos
que ampliam o potencial de reedição do que foi vivido, refletido e
reelaborado a partir das perguntas, discussões e construção conjunta de conhecimentos.
b)As perguntas iniciais

No contexto da Resex Acaú-Goiana e do Parna Catimbau, foram
colocados os seguintes pontos para reflexões introdutórias: Por que
e para que a existência de Áreas Protegidas? O que se conhece a respeito da UC em questão (Resex ou Parna)? Como localizar no mapa
o que conhecemos na Unidade e em seu entorno? É importante falar/comunicar sobre esses assuntos? Se sim, como isso poderia ser
feito? E o propósito da sistematização foi reconstituir a experiência
gerada a partir dessas provocações.
c) Recuperação do processo vivido – breve descrição do movimento das Oficinas

As Oficinas tiveram cada uma, sua pulsação e ritmos próprios,
mesmo havendo um roteiro comum. Sempre contavam com a recepção e inscrição dos participantes e um lanche de boas-vindas,
além de um processo de apresentação dinâmica, sempre com o cuidado de cultivar o sentimento de pertencimento. (Fotos 1).
Foto 1
Dinâmica de apresentação na
Oficina de Goiana/PE.

Fonte: arquivo da pesquisa.
330
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

A problematização do tema Áreas Protegidas, a partir da expressão inicial dos participantes em tarjetas, foi importante para
entender as diferentes percepções existentes, assim como inserir
elementos históricos, da legislação e institucionalidade. Esse momento possibilitou discutir aspectos ligados ao sentido de proteger
áreas e como essas iniciativas se deram ao longo da história do País
e o que foi mudando; quais as referências legais (Código Florestal
e suas alterações; Constituição Federal de 1988; Lei do SNUC, etc.)
e também como foi se dando o arcabouço institucional para lidar
com essa questão. Também foi a oportunidade de falar sobre categorias de Unidades de Conservação, de refletir sobre as Áreas de
Preservação Permanente (APP), seus sentidos ecológicos e sociais e
os embates políticos.
Além disso, veio à tona as tensões e conflitos existentes nas UCs,
a criação de Conselho Gestor e Plano de Manejo como prerrogativas, ficando evidenciado que a Resex possui Conselho Gestor de
caráter Deliberativo, com altos e baixos em seu funcionamento, mas
ainda não possui Plano de Manejo, só acordo de gestão.
Utilizando como apoio o processo de mapeamento colaborativo,
que perpassou todo o contexto da pesquisa, os participantes puderam correlacionar as perguntas geradoras com o olhar sobre o território vivenciado, num exercício desafiador de espacialidade, escala,
localização. De forma individual, com um mapa da UC em formato
A4, foram estimulados a pensar sobre aquele espaço, identificando
aspectos ambientais que colocariam como positivos e os que apontaria como negativos. Depois, em grupos definidos para que houvesse diversidade de formação e área de atuação, para permitir diálogo mais horizontalizado sobre a temática, eles trabalharam esses
pontos, buscando construir consensos, usando o mesmo mapa em
formato A3 (Figura 2).
Foto 2
Trabalho em grupo no mapa A3 do
Parna do Catimbau, na Oficina de
Buíque/PE.

Fonte: arquivo da pesquisa.

Ao mesmo tempo em que exercitavam esse olhar-memória sobre
o território de inserção da UC, os participantes também foram esti-
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mulados a destacar um desses aspectos para trabalhar no processo
de comunicação e também levantar o que abordar sobre o tema escolhido. Para subsidiar esse ponto, também foi estimulada reflexão
sobre o que significa comunicação, quais as transformações experimentadas pelo mundo tecno-informacional, mas também trazendo
elementos da educação popular, direito à comunicação, etc. A partir
daí, havia um pequeno aprofundamento na mídia rádio, como recorte para o desenvolvimento da atividade educomunicativa.
A partir de sugestão de roteiro, os grupos desenvolveram seus
programas de rádio, definindo nome da rádio e do programa (Quadro 1) e encenaram os mesmos (Foto 4), possibilitando, a partir de
um processo criativo e lúdico, a aproximação e um mergulho na temática escolhida.
Foto 3
Apresentação de programa de
rádio na Oficina de Buíque/PE.

Fonte: arquivo da pesquisa.

Oficinas Resex Acaú-Goiana
1. Rádio Pitimbu FM. Programa Nossas Raízes; 2. Eco Rádio – Aqui é o Eco é
Sistema; 3. Programa Mangação; 4. Programa Rasgando a Rede; 5. A “Maré”
não está pra peixe; 6. Rádio apicum: Programa Goiana Ecologia; 7. Programa
Vozes do Rio

Quadro 1
Alguns exemplos de nomes dos
Programas de Rádio nas Oficinas

Oficinas Parna Catimbau
1. Rádio Umbuzeiro: o uso dos 3 Rs da sustentabilidade; 2. Rádio Mandacaru.
Programa a Voz do Sertão; 3. Rádio Flor de Mandacaru. Programa Eco no Ar; 4.
Rádio Cachimbo Pequeno: programa chapadão 51; 5. Rádio Vale FM: programa vale em foco; 6. Rádio educativa Catimbau FM: programa voz do Parna; 7.
Rádio Terra de Caboclo: programa rota dos encontros naturais
Fonte: Organizado pela equipe da pesquisa.

d) A reflexão de fundo

A recuperação do processo vivido nos permitiu identificar uma
profusão de entendimentos sobre a temática das Áreas Protegidas,
e a dificuldade em organizar o pensamento sobre conservação e
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preservação. O desconhecimento sobre as UCs trabalhadas e seus
objetivos também foi significativo entre os professores, com o tema
sendo praticamente inexistentes na organização dos conteúdos
abordados nas disciplinas pelas quais são responsáveis. Dos professores participantes das Oficinas, poucos haviam visitado a área da
UC da qual fazem parte da área de entorno e um número pequeno
fez referência a algum trabalho educativo desenvolvido a partir da
Unidade Gestora de cada UC. Os que fizeram alusão a existência de
alguma ação, refletiram que não houve continuidade.
As reflexões sobre o tema da Educomunicação nos trouxeram
elementos interessantes sobre a existência de iniciativas diversas
no campo da educação ambiental, muitas ainda no formato pontual, relacionada a datas comemorativas, outras mais elaboradas
num planejamento mais alargado e conectado a partir do desenvolvimento de projetos. Vale destacar que na grande maioria essas referências são individuais ou por parceria entre poucos professores,
sem que haja uma proposta mais articulada no âmbito da escola. Os
processos de comunicação decorrentes também vão nessa direção,
em que pese a existência e uso de murais em algumas escolas, de
organização de feiras de ciências e de processos estimuladores da
criatividade.

Considerações e reflexões finais
O trabalho nas oficinas contribuiu para o diálogo entre escolas (professores/as e gestores/as) e comunidades de pescadores/as e de marisqueiras, guias locais de turismo e artesãos. O estímulo para olhar
e verdadeiramente enxergar o território permitiu estabelecer conexões com outras escalas de análise, perceber questões que estavam
fora da pauta de discussões, evidenciar que o aprendizado a partir
do mundo vivido das pessoas, da experiência é da importância dada
a ela, são mobilizadores de vontades, de criatividade e de ação.
Os meios de comunicação quando inseridos em comunidades
ativas e organizadas, podem assumir mais claramente um papel
educativo, tanto na construção de conteúdo, como de mensagens,
quanto pelo processo de participação popular que eles podem suscitar na produção, planejamento e gestão da comunicação.
Nesse sentido, a vivência com a construção dos programas de rádio, o lugar de encontro entre diferentes conhecimentos, a definição de temas, pauta, escolhas, músicas… tudo isso permitiu deslocar
olhares, experenciar o novo, perceber intencionalidades e pautar o
contexto. E também contribuiu para uma leitura mais crítica e ativa
da realidade e estimulou possibilidades de transformação da mesma.
A inserção de uma Oficina de Educomunicação nos procedimentos metodológicos da pesquisa contribuiu positivamente para o
alcance do objetivo do estudo em questão e foi mais além, propiciando a ampliação de formas de comunicação que agregam abor-
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dagens educativas mais eficientes e prazerosas. Aquelas que criam
oportunidades de ampliar a participação conjunta de educadores e
educandos formais e não formais tornando-os, de fato, sujeitos da
aprendizagem continuada seja através de livros, de programas de
rádio, de músicas, de danças, de filmes e de lugares, a exemplo das
Unidades de Conservação – Lugares Educadores.
A educação e a comunicação, como toda prática social, servem
para manter ou alterar uma dada realidade e não é qualquer educação e nem qualquer comunicação que contribui para auto-gestão e
comunicação ativa.
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Resumo
Há um grande consenso sobre o aquecimento global. O número de
97% dos cientistas costuma ser citado, mas pode ainda ser maior
hoje em dia. Também a contribuição humana para o aquecimento
global pode ser verificada através de vários fontes, como sejam
razões isotópicas, registos no gelo e simulações. Os ditos “negacionistas” do aquecimento global são em número residual (com
algumas exceções famosas) e por vezes não estão onde se espera.
A indústria e as companhias adaptaram-se ativamente à nova situação, tal como os artistas, os fazedores de opinião e as notícias.
É usual parecer que todos parecem falar do mesmo contra o mesmo “espantalho de palha.” É aqui que o problema da comunicação
começa a tornar-se perigoso: os ativistas (provavelmente muitos
estão certos, mas as suas atitudes não são científicas), e mesmo alguns cientistas, iniciaram uma escalada sem esperança e sem que
sejam apontadas soluções. Ao mesmo tempo, as notícias abandonaram o usual sistema de contraditório (de facto é difícil dar voz
a 3%). Isto abre espaço aos argumentos não-científicos e ao falso
conhecimento. Em nome da verdade e da urgência de alertar as
pessoas, alguns factos errados são propagados e as pessoas que
chamam a atenção para esses erros são chamadas, por vezes, “negacionistas.” Este trabalho procura refletir sobre estes temas, com
base em exemplos concretos de outros assuntos em que há menos
consenso científico, como o dos plásticos, terminando com a proposta de algumas soluções.
Palavras-chave: aquecimento global, companhias, plásticos, notícias

Abstract
There is a large consensus on global warming. The number of 97%
of the scientists used to be cited, but the figure is probably higher
nowadays. Also, the human contribution to global warming can
be verified from various sources, in particular isotopic ratios, records in the ice, and simulations. The so-called “negationists” of
global-warming are residual and non-relevant (with some notable exceptions), and sometimes are not where they are expected.
The industry and companies have actively adapted to this new situation, artists, opinion-makers, and newspapers. It is usual to see
that all appear to repeat the same things against the same straw-man enemy. Here is where the communication problem starts:
the activists (provably are right, but their attitude is not scientific), even some scientists, have started an escalade on this with neither hope nor solutions. The newspapers have also abandoned the
usual contradictory system (it is a foregone conclusion that it is
difficult to give space to the 3% who are negationist). This situation
offers freeway to non-scientific arguments and wrong knowledge.

Cientistas, activistas e
comunicação: oportunidades, armadilhas e
perigos
Sérgio P. J. Rodrigues
spjrodrigues@ci.uc.pt
Universidade de Coimbra,
CQC, Departamento de
Química
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In the name of the truth and the urgency of alerting people, some
false facts are propagated and who that show the formers’ mistakes are sometimes considered “negationists.” This work reflects
on these subjects, considering some concrete examples, where there is a less scientific consensus, as the plastic subject matter, and
proposes some solutions.
Keywords: global-warming, companies, plastics, news

O público não se sente seguro com incertezas. Isso tem sido explorado pelos políticos que oferecem certezas. Mas é uma ilusão.
Sabemos que a ciência avança precisamente devido a essas incertezas. Mais concretamente, com a diminuição das incertezas. Por
outro lado, a ciência, com a sua análise minuciosa da realidade, usa
os métodos que permitem obter os melhores resultados possíveis.
Como resolver esta equação entre incertezas necessárias e incertezas existentes? Como explicar corretamente às pessoas como funciona a ciência?
Por outro lado, a diversidade de pontos de vista ou de atitudes
costuma ser apontada como uma vantagem. Mas nem sempre é,
como é bem sabido. Ao longo da história da ciência, tem havido
situações em que muita diversidade causa mais problemas do que
soluções e não faz avançar a ciência, pelo menos no imediato. Será
que é possível e desejável distinguir situações positivas de situações
patológicas (Rodrigues, 2019b)?
Este artigo não discute diretamente os problemas e soluções possíveis para vários problemas ambientais, como o aquecimento global (isso foi feito anteriormente, Rodrigues, 2018), mas sim as atitudes do público em geral e dos cientistas e ativistas. Em particular,
dos ativistas que que vêm de áreas científicas (Egan, 2012; Wright,
2019; Hagedorn, 2019; Muir, 2020).
Se é certo que há grande consenso científico à volta do aquecimento global e das suas contribuições humanas (Andregg et al.
2010), este não é tão grande no que respeita as suas consequências
e soluções. Mais, há outros assuntos, como seja o dos plásticos, que
não apresentam um consenso científico tão grande (e.g, Phillips,
2017; Burton, 2017; Burns, 2019), embora socialmente este pareça
existir. No que concerne aos efeitos no ambiente, um dos aspetos
básicos a considerar é o do ciclo de vida completo, não sendo certo
que o papel (um polímero natural), em materiais complexos, seja
melhor do que o plástico, por exemplo. Entretanto, a questão não
tem impedido o desenvolvimento de soluções (até porque vários
produtores vêem estas questões como oportunidades), através de
polímeros cada vez mais mais finos e mais sustentáves, polímeros
obtidos de matérias naturais, polímeros compostáveis e biodegradáveis, etc. (ver Figura 1). E estas afirmações são rigorosamente verificadadas (e.g, TUV - AUSTRIA Group, 2020). Assim, o que acaba
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por se passar é que o público é afastado do conhecimento desses
desenvolvimentos, aumentando ainda mais o afastamento deste em
relação à ciência e à técnica (Bensaude-Vincent, 2001). É esse um
dos problemas do pensamento único em ciência: parecer não haver
mais nada, além do que é dito.
As pessoas vulgares (não cientistas especializados nas matérias
analisadas) são tratadas, e muitas vezes mesmo infantilizadas, apenas como consumidores e atores acríticos, não como participantes
ativos. Mas, sabe-se que os modelos estáticos de comunicação de
ciência são menos eficazes do que os modelos participativos (Brossard & Lewenstein, 2010).
Figura 1
Objetos de plástico em novembro de 2020 nos supermercados
portugueses: (esquerda) brinquedos feitos de bioplástico; (centro)
garrafas de água parcialmente de
plástico reciclado; (direita) saco de
plástico compostável. (Fotos do
autor).

Outro problema surge com as visões do mundo. O artigo de Cofnas, Carl, & Woodley of Menie (2018) procura precisar que os conservadores não confiam nos cientistas - não na ciência - e dá alguns
exemplos. O artigo destes autores apresenta o que poderíamos considerar uma posição conservadora da separação entre a ciência e o
ativismo. Neste artigo defende-se que os cientistas não devem ser
ativistas sob pena de perderem a sua credibilidades perante uma
parte da população. Por outro lado, há artigos (e.g, Price 2019; Bassett, 2020) que sugerem que a solução para ser ouvido é antes tornar-se ativista ou político. No segundo destes artigos é dado como
exemplo a saúde nos EUA: cara e ineficaz, é dito. Todos acabam
por ter razão, mas é importante analisar os detalhes. Por um lado,
nenhum cientista é neutro, cívica ou politicamente, e poderemos
considerar bastantes casos em que o facto dos cientistas se terem
tornado ativistas acabou por fazer avançar uma solução de forma
mais rápida. Os mais famosos são a crise da SIDA e dos gases de
efeito de estufa (Henderson & Turner, 2018), mas há muitos outros,
como as vacinas, da qualidade da água em Flint (veja-se aqui, entretanto, os problemas que podem estar envolvidos no ativismo, Flintwaterstudy, 2019), entre outros. Por outro lado, ao abandonarem
a procura de independência, ao escolher voluntariamente defender
um assunto, estão a abandonar os métodos da ciência (veja-se, e.g,
Wright, 2019) e a usar os dos tribunais e do direito.
Gerasimova (2018) prefere a expressão “promoção científica”
(advocacy science) em vez de “ativismo científico” (activist science). Não devemos esquecer que nos tribunais há pessoas que fazem
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acusações, outras que defendem e alguém que decide, um juiz. Além
disso, há recursos. Na ciência também é mais ou menos assim, mas
a organização é muito diferente. Todos os papéis são representados
por todos e em cada momento, e de cada um deles se espera que
decida da melhor forma possível. Por outro lado, na ciência o recurso mais comum é a replicação dos resultados, não a re-análise dos
mesmos dados.
Han & Kim (2020) tentam precisar as atuações das “elites partidárias” (partisan elites), dos cientistas e dos ativistas cívicos, concluindo que os partidos exploram as incertezas, usando o combustível da ciência. Os seus estudos mostram que quanto maior é ou
parece ser o grau de certeza, mais eficaz é a comunicação nomeadamente a comunicação científica. Isso tem sido explorado pelos
ativistas que se aproximam nesse aspeto dos políticos. Passemos a
alguns exemplos.
Greta Thunberg (n. 2003), prémio Gulbenkian, foi a líder mundial das greves pelo clima em 2019. Há muitos outros ativistas jovens, muitos deles anteriores, mas a Greta acabou por encarnar a
ideia dos jovens que esperam mais dos políticos para “salvar o futuro” (Douglas, 2020). Por outro lado, temos James Lovelock (n.
1919) que publicou um livro muito influente nos anos 1970, “A Teoria de Gaia”, republicado em 1990. Deste livro relativamente sensato, este cientista passou para o “The Revenge of Gaia” em 2006,
até que 2009 publicou o “The vanishig Face of Gaia”. Lovelock, que
nunca foi ao longo da vida um cientista convencional, foi-se radicalizando, tendo atingido um nível muito elevado de ativismo e de
radicalismo no último.
Vandana Shiva (n. 1952) é, neste contexto, razoavelmente diferente. Física e ecofeminista, tem sido, desde há anos, uma ativista
da agricultura tradicional contra a agricultura industrializada. Há
um filme recente (“The Seeds of Shiva” de 2020) que retrata a sua
vida e ideias. Este filme inspirador e de grande beleza não deve ser
tomado, obviamente, como um instrumento diretamente científico.
Aliás, este documentário tem semelhanças com o “Before the Flood”
de 2016 com Leonardo diCaprio. É um documentário interessante,
assustador e cativante, mas os cientistas deverão ter cautela com o
seu conteúdo. Estando, na maioria das vezes, correto, procura causar um efeito, podendo, por vezes, mostrar os factos de forma conveniente para obter maior impacto. É assim que os filmes e livros de
sucesso fazem. Contam histórias convincentes. No caso do “Before
the Flood”, verifiquei na altura da sua divulgação alguns dos dados.
Não percebia porque algumas companhias apareciam como “más”
e outras, muito parecidas, não. No caso das multinacionais da fast-food, percebi que uma delas tinha convencido as organizações que
as vigiam (felizmente há muitas, mas as companhias também não
estão quietas a ver o que acontece!) que o que faziam era sustentável. Não parecia que era, nem parecia ser diferente das demais, mas
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convenceram as organizações de que era. E foi o suficiente para uma
aparecer e a outra não. No caso das empresas petrolíferas, também
me chamou a atenção a forma como foram geridos os factos (talvez
inadvertidamente, ou talvez não). Os derrames de umas empresas
europeias eram muito valorizados, os de outras empresas americanas não.
Outro exemplo é a minissérie de 2008, “Em Chamas” (“Burn
up”). O aquecimento global serve de pano de fundo a uma trama
complexa, que, como não poderia deixar de ser, tem malvados, heróis e histórias de amor. Muitos mais exemplos se poderiam usar.
A verdadeira ciência procura muito menos o efeito. Procura antes a
verificação minuciosa dos dados e processos. E nenhum filme, documentários, livro, ou artigo, tem toda a verdade.
Outro cientista que se tem tornado ativista é Martin Rees (n.
1942), astrónomo real desde 1995, que publicou em 2003, “Hour
Final Hour” e tem escrito livros e feito palestras sobre este assunto.
Mas o extremo dos livros deprimentes e pessimistas é “A Terra
Inabitável” de 2019, de David Wallace-Wells. Sem querer fazer um
processo de intenções, vemos que também no caso deste tema se
aplicam as leis do mercado. Se o mercado quer este ou outros temas, aparecem livros e filmes sobre eles. Mas, claro, muitas necessidades acabam por ser criadas.
Muitos artistas plásticos, jornalistas, líderes de opinião, entre
outros, têm-se debruçado sobre este tema do aquecimento global.
As instalações de Isaac Cordal correm mundo. A indústria também
acaba por participar de todas as maneiras possíveis nesta problemática. As companhias de distribuição e as cadeias de supermercados
apoiam o consumo responsável. As companhias petrolíferas fazem
grandes investimentos nas energias renováveis. Se todos pensam
o mesmo, quem se combate afinal? Poder-se-ia dizer que estes (as
companhias) eram hipócritas e que o que as conduzia era o lucro,
o “business as usual”. Certo, claro, não querem ir à falência, mas
veem nisso oportunidades. O ativismo, nesse aspeto, é bom, pois
obriga os mais renitentes e comodistas a agir de forma ativa.
No entanto, quando os incentivos são enormes e quando as alternativas são muito difíceis, ou mesmo impossíveis, aparece quase
sempre alguém disposto mentir ou a enganar, como nos casos das
emissões da Volkswagen (Schiermeier, 2015) ou das energias renováveis (Prado, 2020). Em geral, os batoteiros acabam por ser apanhados, mas o resultado pode ser desastroso para a credibilidade da
ciência e da tecnologia.
Na base de dados Web of Science (WoS) aparecia, em 24 de Novembro de 2020, apenas 224 vezes a expressão “negacionismo”
(denialism) e 48 vezes a expressão “negacionista” (denialist). Isso
contrasta com a internet e a linguagem comum (no Google em 25
de novembro de 2020, a primeira aparecia mais de 800 mil vezes
expressão e a segunda mais de 300 mil). Mais, essa expressão, que
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esperava que fosse usada mais no contexto do aquecimento global,
repartia-se por outras áreas, como sendo as da saúde e da ciência em
geral. Num caso particular em que o título incluía bombasticamente
“explosão de negacionistas das infestantes” podemos acompanhar
as respostas e contrarrespostas, os esclarecimentos e verificações,
mostrando que a ciência não se faz com um único artigo, mas da
análise sistemática de vários trabalhos.
Vale a pena analisar esta questão. Em 2017 surgiu alguma controvérsia sobre a biologia de invasão (uma revisão é feita por Davis,
2020, mas poderá ser também interessante ler os artigos originais).
Não sendo especialista neste tema, interessei-me como público em
geral, mas também pelo uso da palavra “negacionismo.” Por ser um
exemplo aplicado do que é uma controvérsia científica, de como
funciona a ciência e como esta aparece nos meios de comunicação
social. Por exemplo, sabe-se que as incertezas são pouco comunicadas ao público (Dumas-Mallet et al., 2018) e, quando o são, são-no muitas vezes como fraquezas ou controvérsias, não aparecendo
como parte do processo normal de diminuição da incerteza e avanço da ciência.
É especialmente interessante o artigo de Ricciardi e Ryan (2018)
sobre este tema. Explicam estes autores que o “negacionismo” está
num extremo do ceticismo aplicado, o qual abandona a verificação
dos factos, e, assim, começa a ser simples retórica. Isso é verdade,
mas isso também se aplicaria às pessoas dos outro lado da barreira,
se abandonarem os factos e recorrerem à retórica. Ou seja, a acusação dação não basta, é preciso também prová-la com factos. E, finalmente, sugerem uma comunicação mais persuasiva para o público
em geral. Tem sido isto que tem acontecido com bastante sucesso,
mas não sei se é sempre benéfico.
Há também alguma sobreposição entre a divulgação científica, o
marketing científico e o ativismo. Em assuntos mais polémicos, esta
sobreposição é ainda maior, provavelmente.
Há muito poucos livros otimistas (dir-se-ia que o otimismo vende
muito menos que o pessimismo). Entre estes livros, são de realçar o
“Factfulness” (Rosling, Rosling, Ronnlund, 2018) e “Enlightnment
Now” (Pinker, 2018). Chamo a atenção para estes livros por analisarem os números existentes, mas chegarem a algumas conclusões
diferentes dos outros autores referidos, muito mais pessimistas. É
interessante também comparar a reação exagerada ao livro de Lomborg (2010), o qual partilha muito dos dados com os outros livros.
Finalmente, há a referir livros como os de Emsley (2010), que sendo
de divulgação, acabam por ser, de alguma forma, livros ativistas.
Todos estes livros são, de alguma forma, factuais e, se estiverem
errados, podem ser corrigidos. O que é diferente acaba por ser as
suas previsões e análises, as quais são, em grande parte, especulativas, tanto nos trabalhos pessimistas como nos otimistas. Quem os
ataca(o Lomborg foi muito atacado, contrariamente a Rosling que
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disse mais ou menos o mesmo) está também a usar os métodos do
ativismo não a ser um “deus ex-maquina.”
Alguém disse que um astrónomo a discutir com um astrólogo
perderia sempre porque o primeiro trabalhava com incertezas e o
segundo com certezas. A história tem mostrado que não foi isso que
aconteceu. O astrónomo descobre todos os dias mais coisas sobre a
origem do universo e tem ajudado a fazer as viagens espaciais e o
astrólogo acabou nas páginas de lazer dos jornais e revistas. Como
é óbvio, a ciência e a técnica têm um capital de sucessos para mostrar e por isso todos os charlatães procuram imitar os métodos da
ciência. Mas esse capital não pode ser abandonado simplesmente
tornando a ciência o que não é nem pode ser: uma nova religião,
realçando os aspetos dogmáticos e autoritários.
Os catastrofismos científicos, embora usem os factos da ciência,
estão mais perto dos fenómenos religiosos, nomeadamente dos movimentos milenaristas e apocalípticos, do que seria desejável. Pode
até ser que estejam certos nas suas previsões, mas estas não são
científicas.
Quanto a mim, devo referir que não me coloco de fora (como um
deus ex-maquina). A divulgação científica (e.g, Rodrigues, 2014,
2016a, 2016b, 2018) acaba por ser uma forma de ativismo, como já
disse, mas, por outro lado, acho importante que existam vozes diferentes. Que se distinga, tanto quanto possível, a análise dos dados e
dos facto por um lado, da retórica, por outro. E, sobretudo, que não
haja uma retórica única. É por essas razões que tenho a obrigação
social de ser ativo e participativo (Hagedorn, 2019), mas não acho
que tenha cruzado a linha imaginária entre a ciência e o ativismo.
Por exemplo, a questão da Amazónia tem muitos apectos a considerar (Rodrigues, 2019a). Poderão existir muitos problema envolvidos e haver assuntos muito sérios a considerar (Amnesty International, 2020), mas há com certeza vários aspetos envolvidos.
Como foi já referido, a ciência é a forma que temos para obter
as melhores respostas possíveis (Hansson, 2017). É extremamente
bem sucedida (veja-se, e.g., Keinan, 2013 e Peels, 2017), mas tem
também esqueletos no armário (Brusch, 1974; Lemaitre, 2015;
Ioannidis, 2016; Rodrigues, 2009b) como não poderia deixar de
ser, mas isso faz parte do processo de melhoria e avanço (Rodrigues, 2019b).
A ciência é também uma forma de ceticismo organizado. É precisamente quando as afirmações parecem apoiar os nossos preconceitos que deveremos ser mais cuidadosos. Todo o sistema de
fake-news, pós-verdade e outras formas de mentira se baseia nessa
nossa tendência para acreditar naquilo que confirma as nossas expectativas e procurar erros naquilo que não confiram. Por isso, é
mais fácil publicar resultados que estão de acordo com as nossas
expectativas (Cofnas, Carl, & Woodley of Menie, 2018). É também
por isso que os testes clínicos são duplamente cegos – nem os mé-
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dicos nem os voluntários sabem se o que está a ser testado é ou não
um placebo.
As incertezas são necessárias para percebermos como um problema é resolvido de forma científica, para o público saber como
funciona a ciência, mas são mostradas apenas em cerca de um terço
das vezes (Dumas-Mallet et al., 2018). No entanto, sabe-se que o
público não é muito afetado por elas (van der Bles et al., 2020), o
que é positivo.
Entretanto, sabe-se que os métodos dos ditos “negacionistas” são
essencialmente de cinco tipos (Diethelm & McKee, 2009); Lewandowsky, Oberauer, & Gignac, 2013): (1) identificação de conspirações; (2) uso de especialistas enganadores; (3) escolha de resultados
convenientes (4) criação de expectativas impossíveis de verificar;
(5) recurso a falácias. Sabendo-se quais são as táticas usadas, poderemos melhor combatê-los se for necessário, mas apenas se for
necessário, não criando, claro está, “espantalhos de palha.” E se for
necessário combater as ideias “negacionistas,” deveremos fazê-lo,
claro, mas não através da questionação e recapitulação, que acabam por reforçar as opiniões, mas de ações pró-activas (Slater et al.,
2020), lembrando que as pessoas não são necessarimente piores
por pensarem de forma diferente (Levy, 2019). Preocupante é quando, em nome da verdade, são usados alguns desses métodos, ou os
seus opostos retóricos, por cientistas. Concordo que haja urgência,
mas é importante que sejam separados cuidadosamente os papéis
de cientista e ativista para não confundir o público (Lewis, 2014) e
que seja apresentada a diversidade correta, ao mesmo tempo que se
aproveita para explicar como funciona a ciência e se convidam as
pessoas a participar nas decisões. Não como crianças às quais só se
apresenta uma parte da verdade, mas, se for possível - tem de ser -,
como cidadãos completos, adultos e não manipulados.

Conclusão e propostas
É perigoso e não científico aderir a um pensamento único, pois está-se a escolher um lado e a não analisar com rigor o outro. Também
é enganador referir que as incertezas da ciência são fraquezas, pois
estas incertezas fazem parte da análise minuciosa e das replicações
necessárias ao sucesso do processo científico. E se os cientistas não
sabem ainda, ou não têm certezas, ninguém mais sabe, nem tem
certezas (em especial os políticos e os ativistas). Por outro lado, o
público pode perder a confiança nos cientistas se não perceber claramente porque eles estão a defender um causa, podendo confundi-los com advogados. Finalmente, os cientistas podem e devem mostrar a sua autoridade na aplicação destes métodos e explicar como a
incerteza tem diminuído com mais estudos.
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Desenvolvimento
e Sustentabilidade

Resumo
Desde o início dos estudos em comunicação existem duas grandes
escolas sobre a interacção entre a humanidade e a tecnologia. Uma
delas defende que a humanidade altera a tecnologia e a coloca ao
seu dispor; a outra, pelo contrário, defende que a humanidade é
modelada perante a enormidade do desenvolvimento tecnológico.
Este trabalho pretende apresentar, de um ponto de vista hermenêutico, algumas fragilidades de ambas as perspectivas face aos desafios que a humanidade tem enfrentado ao longo da história, e enfrenta hoje, tais como a pandemia que se vive actualmente.
Face à instabilidade actual, a ideia de sustentabilidade tem vindo a
surgir como uma resposta necessária para impedir desenvolvimentos nefastos para a humanidade. A comunicação parece poder ser
a base de uma mudança de mentalidades, que se pretende radical.
Assim, este artigo propõe uma discussão sobre pensar a sustentabilidade no novo real, que é a comunicação digital, global, constante, pensando também os desafios de um mundo pós-pandemia
em que o desenvolvimento sustentável pode não ser uma opção,
mas uma inevitabilidade.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Comunicação, Filosofia da
Comunicação, Pandemia.
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Abstract
Since the beginning of studies in communication studies, there
have been two major schools on the interaction between humanity and technology. One argues that humanity changes technology
and makes it serve her purposes; the other, on the contrary, argues that humanity itself is shaped by technological development.
This work intends to present, from a hermeneutic point of view,
some weaknesses from both perspectives, taking in consideration
the challenges that humanity has faced throughout history and
still faces today, such as the pandemic that we are currently experiencing.
In view of the current state of instability, the concept of sustainability has emerged as a necessary answer to prevent harmful developments for humanity. Communication seems to be the basis for a
change, which is intended to be radical, in mentalities.
Thus, this article proposes a discussion on thinking about sustainability in the new real, which is digital, global, constant communication, and also discussing the challenges of a post-pandemic
world in which sustainable development may not be an option, but
inevitable.
Keywords: Sustainability, Communication, Communication Philosophy, Pandemic.
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Introdução
Comunicação terá tantas definições e concepções quantas se possam conceber. Na sua essência poder-se-á definir Comunicação
como processos de troca de informação ou, pelo menos, tentativas
de trocas de informação, recordando sempre as sábias palavras de
Niklas Luhmann (2002: 169), “Humans cannot communicate; not
even their brains can communicate; not even their conscious minds can communicate. Only communications can communicate.”
Tendo isso, toda a história da comunicação pode ser posta à prova
servindo de lupa para a relação que a humanidade desenvolve com
a tecnologia. No pós-industrialismo, na era da informação, como
a define Castells (2010), a Comunicação ultrapassa o carácter de
processo e quase se torna uma inevitabilidade; é no dealbar dessa
Era que o Homem hoje se posiciona, em que a Comunicação deixa
apenas de descrever e transcrever o Real para passar a defini-lo e
alterá-lo. Na esteira de este novo status quo a célere evolução na
velocidade de transmissão de conhecimentos resultou em diversas novas questões de natureza social e cultural, com alterações na
forma como o Homem observa o ambiente. Como Flusser o prevê,
num trabalho escrito para uma conferência em 1987, com o aparecimento, no auge da era da informação, de plataformas digitais como
as redes sociais, as amizades e os contactos - ou seja, os receptores
de determinada mensagem a que alguém pode ter acesso - são uma
nova moeda que se pode traduzir em capital financeiro.
“A sociedade vai ser vivenciada enquanto soma de
relações sociais, o indivíduo enquanto nó de relações
sociais, e, desatados tais nós, desaparece o conceito “indivíduo” e “sociedade” (um é função do outro). O futuro
pensamento político (e a futura ação política) não mais
poderá querer modificar a “sociedade” ou o “homem”,
mas vai querer programar a estrutura das relações sociais que são o único dado concreto e outros termos: o
pensamento e as ações políticas passaram a ser “cibernéticos” (“cibernética” e “governo” sendo sinônimos), e
isto permite, desde já, explicarmos os novos fenômenos
políticos como seja tecnocracia e terrorismo. São, desde
já, tentativas de programar ou desprogramar o campo
relacional que é a sociedade.” (Flusser, 1987)
Claro, todo esse processo, ou melhor, esse Contexto, se altera
quando deparado com um fenómeno, uma singularidade, usando
emprestado um termo da Física Quântica, como a Pandemia associada à Covid-19. Esse tipo de acontecimento, por ser incomensurável nas suas consequências, consegue ter uma capacidade modeladora da Humanidade tão imensa, que quase faz lembrar o termo
Ges-tell, que Martin Heidegger emprega na sua obra “The question
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concerning technology” (1977) fazendo referência à concepção segundo a qual a tecnologia, pela sua própria essência, engloba uma
forma específica da existência humana e, de alguma forma, a caracteriza.
Nesta relação Texto - Contexto a pandemia veio gerar uma mudança no Real, mas de forma inaudita. Em vez de incidir o foco sobre o sensível, palpável, aquilo que se afasta da Híper-Realidade,
é do entender deste trabalho que acabou por aumentar aquilo que
Baudrillard (1981) poderia categorizar como “Deserto do Real”, em
que o virtual passou a ter uma importância vital, não apenas como
Comunicação, mas como espaço onde uma maioria da actividade
humana se concentra.
Nesse cenário de mudança paradigmática da sociedade com o
mundo, surge uma interessante introspecção sobre sustentabilidade. A pandemia, pela sua natureza fenomenológica com valor intrínseco, em si mesma, mas com capacidade de modelar a comunicação humana, conseguiu pôr a nu o carácter fundamental da
sustentabilidade.
Este trabalho forcar-se-á nessa força simbólica e, por isso, transformadora, da palavra e conceito Sustentabilidade na Híper-Realidade Pós-Pandemia.

A Híper-Realidade e o Deserto do Real
Híper-Realidade pode ser pensada como a noção segundo a qual a
realidade já não é apenas, essencialmente, composta daquilo que
é palpável, até sensível, e que envolve o Homem, mas sim daquilo
que, no seu cotidiano, este encara como real, mesmo sendo virtual.
A realidade passa, então, a ser ditada por tudo aquilo que directa ou indirectamente influencia a humanidade, mesmo que não se
processe no mundo físico; por exemplo, os novos media, que muitas vezes não existem num plano palpável, são instrumentos fundamentais, capazes de alterar o quotidiano de qualquer um para
quem eles comuniquem. “O «todo verdadeiro» identifica-se como
«todo falso». A irrealidade absoluta se oferece como presença real.
“ (Eco, 1984: 13).
Não é por mera casualidade que no seu fenomenal livro “A Confissão de Lúcio”, Mário de Sá Carneiro faz referência a “uma Americana” que faz o louvor da voluptuosidade, enquanto arte, e a argumentação em defesa dos excessos sensoriais. Já em 1914 surgia
a percepção da vinda de uma nova realidade, uma realidade super
sensorial e mutável pela mão do Homem. Mas, como nos lembra
Eco no seu livro “Viagem na Irrealidade Cotidiana” (1984), não é só
no séc. XX que surge esta nova relação com o quotidiano, subjugado
agora a um novo real, sendo prova disso as empreitadas de Luís da
Baviera com o seu famoso castelo Gótico, todo ele idealizado no séc.
XIX.
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Quer-se, com isto, demonstrar, que a Híper-Realidade não é
uma ideia propriamente inovadora ou nova na análise do carácter
Humano mas, todavia, actualmente, com a sociedade da Internet
obtém um significado de proporções gigantescas. Aquilo que antigamente seria mera virtualidade, em tudo afastada da existência
humana, cada vez mais tem vindo a obter um carácter de realidade,
como observa Baudrilard (1991: 32) quando analisa o crash da bolsa
de 1987,
“Lo interesante del crac de Wall Street en 1987 es la
incertidumbre respecto a la catástrofe. ¿Hubo, habrá,
una autentica catástrofe? Respuesta: no habrá catástrofe real porque vivimos bajo el signo de la catástrofe
virtual.”
Com o uso da tecnologia que é feito actualmente, a sua incorporação na existência em comunidade, com a divulgação de que tem
sido alvo e a importância que a comunicação célere e troca de informação imediata têm nessa mesma comunidade mundial fizeram
com que o virtual ganhe, cada vez mais, o caracter de real, e a realidade vai-se tornando num falso real, por não ter, ou ir perdendo,
em si, as ferramentas que constroem a nova realidade.

A Sustentabilidade enquanto Questão Política
“Uma constituição, que tenha por finalidade a máxima liberdade humana, segundo leis que permitam que a
liberdade de cada um possa coexistir com a de todos os
outros (não uma constituição da maior felicidade possível, pois esta será a natural consequência), é pelo menos
uma ideia necessária, que deverá servir de fundamento
não só a todo o primeiro projecto de constituição política, mas também a todas as leis, e na qual, inicialmente,
se deverá abstrair dos obstáculos presentes, que talvez
provenham menos da inelutável natureza humana do
que de terem sido descuradas as ideias autênticas em
matéria de legislação.” (Kant, 1771: B373)
Pense-se, agora, na sustentabilidade enquanto uma questão eminentemente política. Se é fundamental na acção cívica, humana e
política não impedir a liberdade do outro, a sustentabilidade acarreta cada vez mais um carácter de obrigatoriedade moral perante a
liberdade. Compreende-se que se pode entender sustentabilidade
de diferentes maneiras e até, como uma quase ideologia, modelando um nível de vida, mas, no que diz respeito a questões ambientais,
a sustentabilidade no consumo começa a tornar-se prioritária, pois
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os recursos naturais revelam-se cada vez mais escaços e finitos, “O
“desenvolvimento sustentável” é um conceito que visa sobretudo
descrever e caracterizar um processo político, económico e social
de transformação e mudança.” (Soromenho-Marques, 2017: 81). O
diálogo, já de tempos ancestrais, era um acto político e, na actualidade, em que a realidade é altamente condicionada na troca de
informação, falar-se sobre sustentabilidade, pondo as preocupações
de cada cidadão a nu, já pode constituir, em si, um acto político,
digno de nota e, talvez, de agoiros de mudança.
Quando se pensa em acção cívica, por exemplo, cada vez mais se
pensa em activismo online (Castelles, 2015; Ghobadi e Cleeg, 2015)
e é inegável o papel que este tm vindo a desempenhar nas diferentes
mudanças e evoluções sociais que o ser humano tem sofrido. Como
consequência da globalização, há cada vez mais uma consciência do
mundo, talvez até um reconhecimento do “outro” e, como tal, observando a degradação do planeta, as alterações climáticas, diversos
desastres ambientais, como os incêndios da Austrália, Califórnia ou
Amasónia, torna-se evidente a impossibilidade da negação do facto
que a Sustentabilidade representa.
Não se quer com isto afirmar que basta comunicar a necessidade
de se ser sustentável para que isso encerre, em si, um acto político
com repercussões imediatas, quer-se sim defender que, actualmente, é impossível pensar em soluções sustentáveis sem considerar a
nova Realidade do virtual, e como afecta o Planeta palpável que se
pretende salvar. Por outras palavras, uma humanidade voltada para
a sustentabilidade não pode ignorar o mundo global de constante
comunicação em que vive, sendo essa condição necessária para o
sucesso do pensamento sustentável.

Sustentabilidade na Pandemia
A pandemia que surge com o aparecimento da Covid-19 teve, e ainda
está a ter, diversas consequências não previsíveis e que, em alguns
casos, nada tinham que ver exclusivamente com a área da saúde. O
aumento vertiginoso do trabalho remoto (Ozimek, 2020) e, por resultado de isso, do tempo de utilização da Internet, são exemplos de
isso mesmo. A pandemia, enquanto conceito, tema, forma de agir,
encontra agora um novo plano onde se comunicar e tornar a sua
mensagem real, a Híper-Realidade.
Quando Itália entrou em quarentena, poucos seriam capazes de
prever que uma das consequências seria o regresso de uma determinada fauna às águas, naquele momento, límpidas de Veneza (Mohite e Sarode, 2020). As imagens que circularam por milhões de
observadores são um exemplo quase táctil de como o Híper Real
afecta objectivamente o ambiente e, neste caso, demonstrou a importância enorme de acções ambientais que têm consequências
imediatas. Mas o que demonstrou isso foram essas imagens que fo-
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ram circulando, imagens de utilizadores singulares, imagens que,
apesar de serem código binário traduzido em pixéis, reproduziam
um fenómeno real.
“As imagens tradicionais são superfícies abstraídas
de volumes, enquanto as imagens técnicas são superfícies construídas com pontos. De maneira que, ao recorrermos a tais imagens, não estamos retornando da
unidimensional idade para a bidimensionalidade, mas
nos precipitando da unidimensional idade para o abismo da zerodimensionalidade.” (Flusser, 2008: 15)
O que a impossibilidade de viver no mundo físico, quase encarcerando a humanidade na sua casa, veio demonstrar foi a importância
do mundo em si e o como ainda há tanto para aprender sobre ele.
A sustentabilidade pode, assim, tornar-se a nova palavra de ordem
capaz de alterar a realidade.

Conclusão
O virtual obrigou o Homem a encarar a sua própria existência em
sociedade de maneira diferente. A instantaneidade da troca de informação e a saturação da informação quase que fez com que a humanidade esquecesse a sua própria mortalidade.
“And while famines and catastrophes remind us of
our vulnerability to biological time, the extraordinary
advances of genetic engineering are propelling humans
into the illusion of controlling their bodies and regenerating their cells, thus pushing to an indefinite future
the ultimate time limit of our existence: death. (Castells,
2010: 43)”
A pandemia associada à Covid-19 serviu como uma recordação
brutal da fragilidade humana no ecossistema e a necessidade premente que este tem de o salvar. Por outro lado, também o forçou a
viver mais de perto a Híper-Realidade, aumentando o tempo passado no virtual e deslocando actividades reais para o reino da virtualidade. Nesse meio de virtualidade, a discussão sobre sustentabilidade pode ter efeitos fundamentais para o futuro do ambiente pois
poderá ser absolutamente impossível criar um futuro ambiental
sem esta nova realidade que o Homem criou, uma solução sustentável, em todos os sentidos, passará obrigatoriamente pelo digital.
Sobra, então, para efeitos deste artigo, questionar de que forma falar sustentável se torna uma inevitabilidade. Por um lado, é
inviável, perante a realidade que é vivida actualmente, não ter um
pensamento verde pois a pandemia, de diversas maneiras e de uma
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forma absolutamente global, demonstrou essa necessidade. Claro,
ser sustentável implica necessariamente um corte no consumismo,
que se dá cada vez mais no digital, o que implica uma mudança difícil da psique humana.
De alguma maneira, falar sustentável, por carregar um valor simbólico verdadeiro, atribuído também pela tragédia da Covid-19, pode
ser um primeiro passo vital para viabilizar uma agenda verde, que
prima pela conservação das liberdades individuais, de usufruir do
paraíso que é a Terra, pois, comunicando sustentabilidade, poder-se-á alterar tendências e começar consciencializar mentalidades.
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Resumo
A agricultura de menor escala e com práticas agroecológicas podem minimizar os efeitos nocivos da agricultura em larga escala e contribuir para a mitigação do aquecimento global. A grande questão que se enraiza é se essa forma de produção agrícola
agroecológica poderá suprir o grande aumento de demanda esperado, substituindo as grandes indústrias, em um contexto esperado de um grande aumento populacional. Na tentativa de elucidar
esta questão, foi conduzida uma entrevista com dois especialistas
de uma instituição governamental de apoio tecnológico para a extensão agropecuária na região sul do Brasil. Os principais resultados demonstraram que a agricultura orgânica detém potencial
de inovação tecnológica capaz de atender aos requisitos para a
sustentabilidade, e é imensamente superior à agricultura convencional, por promover o equilíbrio do meio ambiente, trazer ganhos
econômicos para os produtores e em aspectos de saúde para os
consumidores. Através de incentivos políticos públicos para mais
inovação e estímulos aos pequenos agricultores, a agricultura orgânica demonstra potencial sustentável e produtivo, capaz de responder aos desafios deste século.
Palavras-chave: Agricultura Orgânica; Sustentabilidade;
Agroecologia; Aquecimento Global.
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Abstract
The small-scale agriculture, with agroecological practices, can
minimize the harmful effects of large-scale agriculture and contribute to the mitigation of global warming. The big question that
is rooted is whether this form of agroecological agricultural production will be able to supply the expected large increase in demand, replacing large industries, in an expected context of a large
population increase. In an attempt to elucidate this issue, an interview was conducted with two specialists from a governmental
institution of technological support for agricultural extension in
southern Brazil. The main results showed that organic agriculture
has the potential for technological innovation capable of meeting
the requirements for sustainability, and is immensely superior to
conventional agriculture, in promoting the balance of the environment, bringing economic gains for producers and in health aspects
for consumers. Through public political incentives for more innovation and incentives for small farmers, organic agriculture demonstrates sustainable and productive potential, capable of responding to the challenges of this century.
Key words: Organic Agriculture; Sustainability; Agroecology;
Global Warming.
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Introdução
A agricultura de extensão provoca danos ecológicos e significantes
impactos ambientais, inclusive em relação aos processos ecossistêmicos e impactos evolucionários em espécies selvagens. O entendimento destes impactos é primordial para o desenvolvimento de
medidas mitigatórias e práticas agrícolas resilientes e sustentáveis.
O principal desafio desta primeira metade do século XXI será o de
reinventar os métodos atuais de produção de alimentos para novos
métodos mais sustentáveis que ofereçam alimentos suficientes para
a população mundial, sem comprometer os ecossistemas terrestres
tendo em vista os avanços climatológicos que poderão culminar
com um aquecimento global irreversível para a sustentação da civilização humana na Terra (Foley et al., 2011; Godfray et al., 2010;
NATURE, 2015; FAO, 2019).
A adaptação a uma economia de base biológica requer uma mudança radical nos padrões de produção, usando energias limpas
alternativas e insumos renováveis nos processos de produção (Devaney & Henchion, 2018; Hernandez et al., 2019). A utilização de
combustíveis fósseis, fertilizantes, pesticidas e herbicidas devem ser
substituídos por biotecnologia e práticas agroecológicas, de modo
a reduzir o desflorestamento e desertificação de frágeis pastagens,
que impactam na habilidade terrestre em absorver ou refletir luz e
calor (Legg & Huang, 2010).
O futuro da agricultura global neste novo período chamado Antropoceno, já que o século XXI está marcado por mudanças nas
características do planeta devido às ações humanas, dependerá
essencialmente dos agricultores que deverão se adaptar às alterações climáticas que poderão apresentar chuvas mais erráticas, temperaturas extremas, seca, erosão do solo, ervas invasoras e pragas
mais duradouras (“Prepare Farms for the Future,” 2015). Práticas
de manejo orgânico, agroecológico, ecológico e sustentável, dizem-se capazes de mitigar as mudanças climáticas ao mesmo tempo em
que estão habilitadas a melhorar a qualidade da água, do solo e da
biodiversidade como um todo (Legg & Huang, 2010).
O resgate de métodos tradicionais de produção alimentar combinado com estratégias de manejo agroecológicas, representam a
mais adequada maneira robusta e viável de aumentar a produtividade, a sustentabilidade e a resiliência da agricultura camponesa em
cenários climáticos restritos. As estratégias agroecológicas, como a
agricultura orgânica, realçam a resiliência ecológica de sistemas de
produção agrícola, mas singularmente não são capazes de atingir a
sustentabilidade. Uma questão fulcral é a habilidade das comunidades e grupos de produtores rurais, especialmente os pequenos,
em adaptar-se em face de pressões políticas, sociais ou ambientais
externas (Altieri & Nicholls, 2017).
Em face do exposto, esta pesquisa buscou elucidar as questões
sobre a capacidade de a agricultura orgânica atender às expectati-
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vas em relação as três dimensões estruturantes da sustentabilidade:
ambiental, social e econômica, deforma a corroborar o conhecimento científico e empírico dessa questão tão essencial para um futuro
terreno que clama por soluções que revalorizem as relações humanas com o meio ambiente.

Métodos
Foram compiladas as informações sobre sustentabilidade e agricultura orgânica discutidas nas seções seguintes, para construção
de categorias de análise, que resultaram em um questionário de 11
perguntas para uma entrevista semiestruturada conduzida em duas
etapas. A entrevista semiestruturada tem como característica a formulação de questionamentos que estejam apoiados em hipóteses
e teorias que estejam relacionadas com o tema da pesquisa, e dão
frutos a novas hipóteses que surgem a partir das respostas dos informantes (Triviños, 1987).
Dois especialistas de uma empresa estatal de apoio rural, fruto
da implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da agricultura de pequena escala, foram entrevistados separadamente. Na primeira etapa da entrevista foi feito uma breve
introdução dos objetivos da pesquisa e procedeu-se com questionamentos sobre o perfil técnico dos entrevistados. Em um segundo momento, conduziu-se através do roteiro pré-definido, porém
outras perguntas surgiram no decorrer do evento, e dessa forma as
respostas foram depois transcritas. Após a coleta destes dados, procedeu-se a análise de conteúdo seguindo as técnicas propostas por
Bardin (2011), que são organizadas em três fases: 1) pré análise, 2)
exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e
interpretação. A seguir apresentam-se os aspectos teóricos que embasaram o conteúdo da entrevista e, finalmente, são apresentados
os principais resultados interpretativos.

O que se entende por desenvolvimento sustentável?
A sustentabilidade é a capacidade de sustentar um processo ou sistema. No entanto é necessário refletir sobre as práticas sustentáveis
para além do contexto ecológico. É preciso pensar sobre a sustentabilidade por diferentes vieses, incluindo o social, o econômico e o
ambiental, definição subjacente ao conceito estruturante da sustentabilidade, denominado de triple bottom line (Ahi & Searcy, 2013). O
Desenvolvimento Sustentável apresentado originalmente pelo Relatório Brundtland em 1987, apresentava como conceito principal:
satisfazer as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ao longo
do tempo, este conceito angariou novas perspectivas, visto que simplesmente considerar a sustentabilidade visando a preservação das
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capacidades de gerações futuras não basta. A indústria moderna,
impulsionada pela crescente demanda da sociedade consumidora,
avança alarmantemente na exploração de recursos de forma simultânea à degradação ambiental, provocada em consequência da sua
atividade. Neste sentido, em crítica à inércia em relação aos impactos provocados, Freitas (2019) relata que o desenvolvimento que
nega os aspectos ambientais é insustentável.
Observa-se que as discussões políticas a nível mundial, associadas aos esforços de instituições intergovernamentais, como a ONU,
têm disseminado perspectivas relativas ao aquecimento globlal,
dentre outros impactos ambientais provenientes da atividade antrópica. Este movimento protagonizado pela ONU promove diretrizes às nações, bem como faculta o despertar da consciência ambiental na sociedade. As restrições ecológicas atuais são uma questão
ambiental importantíssima. O cenário pandêmico que acomete o
mundo em 2020 é inegavelmente um resultado da ação antrópica
e exploração demasiada da biodiversidade, e trouxe mudanças em
escalas diferentes, impactando diretamente nas certezas. Dada tal
evidência, ressalta-se a necessidade de compreender os vieses possíveis da sustentabilidade, visto que nem sempre o predominante é
o aspecto ecológico, o aspecto social possui um peso relevante nesta
análise.
Corroborando o exposto, entende-se que o foco recai sobre a
premência de ampliar o entendimento acerca de desenvolvimento
sustentável integrando os dois termos, no sentido que é necessário compreender a interação entre as necessidades de consumo da
sociedade, bem como compreender e delimitar os limites da exploração natural. Em se tratando de desenvolvimento sustentável, Giddens (2010) ratifica que o desenvolvimento econômico deve ocorrer
em equilíbrio com a sustentabilidade, não apenas utilizando recursos de forma mais eficiente, como também mitigando impactos ambientais e garantindo a sustentabilidade inerente as esferas subjacentes e estruturantes do conceito de desenvolvimento sustentável.

A Agricultura Orgânica pode ser sustentável?
A questão que comumente se enraiza é se a agricultura orgânica
pode contribuir de modo substancial para um sistema de produção
alimentar mais sustentável. Badgley et al.(2007) sugerem que não
somente a agricultura orgânica é capaz de produzir o alimento de
que a população mundial necessita, como também citam que países
em desenvolvimento, podem aumentar a sua segurança alimentar
através da agricultura orgânica. Diversos estudos conduzidos em
diferentes países sustentam que a agricultura orgânica é sustentável, principalmente por contribuir para o aumento da biodiversidade e melhoria do solo, através da construção de matéria orgânica
pela rotação de cultivos, com a implementação de culturas de legu-
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minosas (Silva & Delate, 2017).
O manejo baseado em cultivo de coberturas também tem potencial de mitigação de carbono (Silva & Delate, 2017) essencial para
mitigação do aquecimento global. As estratégias de controles de
pragas que não utilizam produtos sintéticos têm resultados benéficos para o meio ambiente (Peigné et al., 2016; Beach et al., 2018).
Um extenso estudo conduzido por Markuszewska e Kubacka (2017)
compreendendo 2074 comunidades, concluiu que o desenvolvimento da agricultura orgânica na Polônia está estritamente dependente
de um sistema de suporte financeiro, que seja capaz de encorajar
os agricultores a alterarem sua forma de produção para uma mais
ambientalmente amigável.
No intuito de sustentar metodologicamente a avaliação da sustentabilidade dos métodos orgânicos produtivos, a avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta largamente utilizada para comparação
entre a agricultura orgânica e convencional. Nesse sentido, muita
variação nos resultados é observada, principalmente quando a medida de análise de variável é alterada, ou dependendo dos cultivos
avaliados. Meier et al., (2015) ponderam que, todavia, essa ferramenta de análise é incompleta, por ignorar características específicas do sistema cultivar relacionado.
Críticos da agricultura orgânica, frequentemente mencionam
que pela necessidade de utilização de mais terra, devido a citada
baixa produtividade, no final das contas o sistema se torna menos
sustentável que o convencional por ocasionar o desflorestamento.
Nesse sentido o estudo de Cederberg e Werf (2020) buscou avaliar
em maior profundidade a metodologia de análise do ciclo de vida,
utilizada nestes estudos que argumentam que a agricultura orgânica
é menos sustentável. O que os autores inferiram é que os resultados
foram muito simplistas e ignoraram aspectos positivos importantes do manejo orgânico, resultando em um método que não fornece
suficientemente a figura total em relação aos aspectos sustentáveis.
Argumentam que essa avaliação falha na contabilização total em
relação à degradação de terra, diminuição da biodiversidade e dos
impactos dos pesticidas na agricultura intensiva.

Produção x Ecoeficiência?
Uma das grandes objeções à proposta da agricultura orgânica contribuir com o suprimento alimentar global está no argumento de
que os fertilizantes orgânicos aceitáveis no manejo, não permitem
grande produtividade e que as quantidades produzidas não são suficientes para produção de alimentos em grande escala.
Diversos estudos foram conduzidos no sentido de tentar elucidar
melhor esta questão como o de Badgley et al. (2007), que concluiu
que os métodos orgânicos podem sim produzir alimento suficiente
em uma base global per capita sustentada pela população atual e
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potencialmente, até mesmo em um cenário de aumento populacional, sem a necessidade de aumento de terras agrícolas cultiváveis.
O mesmo estudo demonstrou que o cultivo de cobertura baseada
em leguminosas pode estabelecer nitrogênio suficiente para substituir o montante de fertilizante sintético atualmente em utilização.
A agricultura orgânica é clamada pelo potencial de contribuir substancialmente para a alimentação global mundial ao mesmo tempo
em que reduz impactos de detrimento ambiental como na agricultura convencional (Badgley et al., 2007; Issaka et al., 2016; Bravo-Monroy et al., 2016).
Em contrapartida, outros estudos como o de Tricase et al. (2018)
e Knapp e van der Heijden (2018) argumentam que a estabilidade
produtiva relativa da agricultura orgânica é menor do que a convencional e que a agricultura convencional é mais eficiente em termos de produtividade. Em um estudo de Lin et al. (2017) conduzido
com 5 propriedades agrícolas de cultivo multivariado concluiu que
a eficiência do solo na agricultura convencional é maior do que nos
sistemas produtivos orgânicos. A agricultura baseada em princípios
de rejeição da utilização de inputs minerais e pesticidas e herbicidas
sintéticos, resultam em um produto de maior custo de produção,
principalmente porque a produtividade é mais baixa e a utilização
da terra menos eficiente. Além disso, sustentam que as práticas
orgânicas nem mesmo são necessariamente conservacionistas ao
meio ambiente (Trewavas, 2001).
Outro estudo conduzido por Findlater et al. (2019) demonstrou
que as práticas conservacionistas dependem do tipo de cultivo agrícola que se está manejando em determinada fazenda. E que diferentes cultivos implicam em desafios práticos distintos na sensibilidade
à temperatura e água, insumos agrícolas, plantio, controle de ervas
daninhas e doenças, que culminam com diferenças no entendimento do estabelecimento de melhores práticas e então na percepção
dos agricultores.

Agricultura orgânica e bem estar social
O crescimento econômico tem proporcionado um aumento de renda significativo através dos países, ainda que de forma desigual.
Enquanto o aumento de renda contribui para progressos no bem
estar humano, social e econômico, os efeitos na sociedade humana e no meio ambiente são atualmente insustentáveis (FAO, 2019).
No contexto da produção agrícola, há atualmente um chamamento
social para a alteração dos métodos produtivos para se tornarem
mais sustentáveis, abandonando a utilização de insumos sintéticos
e inputs energéticos de fora do sistema produtivo. A solução possível é a transição para uma produção de base agroecológica (Trabelsi et al., 2016; Altieri & Nicholls, 2017) que beneficia também a
dimensão social dos aspectos da sustentabilidade, ao prover às fa-
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mílias rurais significantes benefícios socioeconômicos e ambientais
(Nicholls & Altieri, 2018).
Em vista disso, a agricultura orgânica, cuja essência está na valorização dos princípios agroecológicos, além de beneficiar o meio
ambiente, através da contribuição para o equilíbrio do ecossistema,
ainda preserva a identidade cultural e as condições de saúde da família e/ou da comunidade envolvida no processo. No entanto, esse
tipo de produção ainda enfrenta algumas barreiras, como: aprendizado do manejo orgânico, falta de tecnologia apropriada, falta
de capacidade de investimento, questões mercadológicas, mão de
obra, dificuldades gerenciais, entre outros (Assis & Romeiro, 2007;
Cruz et al., 2010).
A agricultura orgânica não pode ser oportunista e visar apenas
o lucro, conforme ressalta Azevedo (2012), e sim potencializar os
benefícios sociais e ambientais. Um estudo desenvolvido por Assis
e Romeiro (2007) demonstrou que os entrevistados, 59 produtores
orgânicos, adotaram a produção orgânica por motivos de melhor
remuneração financeira/estabilidade dos preços, preocupação com
a saúde pessoal e da família, seguidos de convicção ideológica/filosofia de vida e preocupação com o meio ambiente.
A construção de uma identidade agroecológica é constantemente
citada como primária para a consolidação de práticas sustentáveis
junto a comunidades de pequenos agricultores. Isto posto, Nicholls
e Altieri (2018) pontuam que para a irradiação dos princípios agroecológicos na comunidade local, é necessário a criação de uma rede
para construção da base estratégica que promova mais eficiência,
diversidade, sinergia e resiliência. Tais estratégias devem ser complementadas por políticas e associações solidárias de mercado para
a amplificação das práticas como as orgânicas.
Estudo conduzido por Srivastava et al. (2016) na Índia, concluiu
que para ser sustentável a agricultura tem de ser além de resiliente,
ser eficiente, economicamente viável e ambientalmente correta, eticamente justa e socialmente aceitável. As práticas agrícolas têm de
estar baseadas em um misto do conhecimento tradicional ecológico
com o moderno conhecimento científico. Para isso, é indispensável
o apoio das forças de mercado, dos subsídios governamentais e de
políticas e conscientização pública (Silva & Delate, 2017; Qiao et al.,
2018).
Em relação ao aspecto do cooperativismo como possível propulsor tanto da conversão para práticas orgânicas, como estabilização
dessa forma de produção agrícola, Pinna (2017) revelou uma relação
inversa entre economia e as percepções coletivas entre agricultores
italianos e espanhóis. Quanto mais forte os objetivos econômicos,
mais fracos os conceitos sobre a importância social e ambiental da
agricultura orgânica. Nesse sentido, Qiao et al. (2018) atestaram
que entre os produtores orgânicos, aqueles que eram membros de
cooperativas performavam melhor economicamente daqueles que
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não eram participantes. Concluíram que a agricultura orgânica é
capaz de assegurar meios de subsistência sustentáveis, desde que
os agricultores, principalmente os menores, tenham acesso ao mercado e possam ter poder de barganha, facultado pela formação de
cooperativas.

Resultados
Através do levantamento dos aspectos teóricos sobre agricultura
orgânica e sustentabilidade, foi organizado um roteiro para conduzir uma entrevista semiestruturada com dois especialistas do setor
público agrário, responsáveis pela extensão rural da agricultura orgânica junto a pequenos agricultores localizados na região sul do
Brasil. Os principais resultados advindos foram divididos entre as
macro dimensões da sustentabilidade, descritos entre as principais
forças, fraquezas e desafios citados pelos entrevistados, sob a perspectiva da produção orgânica no sul do Brasil.
As principais inovações tecnológicas desenvolvidas pela instituição, junto aos agricultores orgânicos, viabilizam o alcance da sustentabilidade sob os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Tais
avanços tecnológicos, citados pelos entrevistados, são diferentes
técnicas que trazem elementos de outros sistemas agroecológicos,
como Permacultura, Biodinâmica, Agricultura sintrópica e Sistema
Agroflorestal. Estas técnicas que visam aumentar a eficiência energética do sistema agrícola, reduzindo a dependência de inputs de
fora da propriedade, possibilitam a construção de um sistema mais
biodiverso, economicamente viável e de melhores condições sociais
para os envolvidos, conforme relato dos especialistas.
As associações e formação de cooperativas, conforme atestado
em outros estudos como o de Pinna (2017) e Qiao et al. (2018), possibilitam ganhos econômicos e melhoria da relação com o meio ambiente, além do aumento da sensação de pertencimento ao meio natural e uma identidade mais aderente à proteção dos ecossistemas.
Outros aspectos positivos levantados acerca do cooperativismo são:
menos competitividade entre os agricultores, aumento da difusão
do conhecimento e difusão de práticas mais sustentáveis. Os ganhos
das últimas décadas em respeito à consolidação e fortalecimento da
legislação e da certificação participativa, proporcionaram o aumento do cooperativismo e a consolidação das melhores técnicas e práticas. O resultado valida também o estudo Nicholls e Altieri (2018)
acerca da importância do cooperativimos para irradiação das práticas e princípios agroecológicos, tornando o sistema eficiente economicamente, mais resiliente e solidário.
Os sistemas integrados apresentam-se como uma fraqueza, ao
alongarem a cadeia de produção dos orgânicos, por transformarem
os pequenos produtores em meros intermediários, que apenas fornece a matéria prima para transformação dos insumos e detêm uma
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pequena parcela do lucro da cadeia, mesmo assumindo a maior respondabilidade e os maiores custos.
Outra fraqueza, do ponto de vista social, está na ruptura da sucessão da cultura e do conhecimento do homem do campo, já que
os filhos ou netos dos agricultores proprietários das fazendas, preferem a vida urbana e acreditam que o modo de vida capitalista,
trará mais benefícios para o bem estar social destes jovens. Segundo
relato dos especialistas, um desafio para o contorno deste problema, está na motivação e nos maiores incentivos aos pequenos agricultores, além da aproximação dos consumidores com os produtores e a expansão tecnológica urbana para o campo. Outros estudos
como os de Assis e Romeiro (2007) também apontaram a falta de
aprendizado do manejo orgânico e obstáculos de mão de obra como
barreiras para o sistema.
Sob os aspectos econômicos, os entrevistados afirmaram que a
agricultura orgânica não é menos produtiva que a convencional,
corroborando o que estudos como os de Badgley et al. (2007); Issaka
et al. (2016) e Bravo-Monroy et al. (2016) elucidaram. Os especialistas pontuaram que o desafio seria a transição de um sistema convencional para um ecológico, como o orgânico, já que o solo estará
degradado e com menor quantidade de nutrientes, devido ao acúmulo da utilização de adubos sintéticos. O que está posto corrobora
com o elucidado por Trabelsi et al. (2016), de que para atender aos
objetivos de transição agroecológica, é necessário combinar know-how local, agricultura tradicional conhecimento desenvolvido para
lidar com a situação particular da população em uma determinada
região, e novos conhecimentos gerados por pesquisas científicas em
agronomia, ecologia e outras disciplinas.
Um dos aspectos chave está na reconstrução dos nutrientes do
solo e nesse período de adaptação e de aplicação de diferentes técnicas para reversão dos déficits ambientais. Neste sentido, diversos
tipos de manejos são desenvolvidos, como aproveitamento de gramíneas, esterco, biomassa de leguminosas, biochar e tricoderma,
tanto para reequilíbrio do solo, como para processamento de microrganismos para incorporação nos sistemas de produção, através
de processos microbiológicos. Essas diferentes técnicas melhoram
a produtividade, aumentam a biodiversidade do sistema, e a capacidade de resiliência. Este achado corrobora com o estudo de Silva
e Delate (2017) que relacionam a sustentabilidade da agricultura
orgânica com a melhoria do solo, construção de matéria orgânica e
o aumento da biodiversidade.
A qualidade nutricional do alimento orgânico é outro benefício
percebido, já que os produtos convencionais têm mais teor de água
e menos matéria seca, diferente dos orgânicos, que retêm menos
água e concentram propriedades nutricionais maiores. Na visão dos
especialistas, será crucial a expansão deste entendimento de promoção de saúde, para conquistas de novos mercados e maior ade-
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são de consumidores.
Uma das principais fraquezas da produção orgânica na região
Sul, posta também como desafio, a questão climática própria da região, que apresenta um inverno mais rigoroso e de baixa luminosidade. Para os especialistas, estas características climáticas tornam a
dinâmica de crescimento da vegetação mais lenta do que em climas
tropicais e subtropicais, onde os sistemas proporcionam respostas
mais rápidas e benéficas. Este resultado ratifica o que demonstrou
Findlater et al. (2019) o qual relata que as diferenças de temperatura e água ocasionarão diferentes empregos de técnicas de cultivo
e desafios diversos. O desafio está no desenvolvimento de técnicas
capazes de aumentarem a luminosidade, como a inserção de plantas caducifólias e outras árvores de extratos altos.
Acerca dos aspectos sustentáveis do sistema como um todo, os
especialistas afirmaram que a agricultura orgânica é mais sustentável, por utilizar menos inputs energéticos de fora do sistema, podendo ser até 100% independente em termos de não necessidade
de nenhum insumo que venha de fora da propriedade. A produção
de biogás, por exemplo, pode ser utilizada para abastecimento dos
veículos da propriedade, mas essa técnica ainda está restrita para
detentores de grande quantidade de biomassa, ficando ainda um
pouco aquém da realidade dos pequenos agricultores, que ainda dependem da mecanização e da consequente queima de combustíveis
fósseis. Esse é um dos principais desafios postos e fraquezas para os
pequenos produtores orgânicos da região.

Conclusões
Este artigo buscou, por meio da revisão teórica sobre desenvolvimento sustentável e agricultura orgânica, bem como com a entrevista com dois especialistas de uma empresa pública de extensão
tecnológica agrária, elucidar os principais pontos fortes, fracos e
desafios, quanto as dimensões econômicas, sociais e ambientais, no
contexto da agricultura orgânica como fonte de alimento sustentável para um população em crescimento ao redor do mundo.
Os elementos que foram trazidos pelos especialistas, corroboram com achados na revisão teórica, no sentido de que a agricultura orgânica não é menos produtiva do que a convencional, e que
o sistema é plenamente capaz de atingir a sustentabilidade através
do cooperativismo, da implementação de técnicas inovadoras para
melhoria dos nutrientes do solo e construção de um sistema biodinâmico equilibrado, que diminuem ou até mesmo zeram as necessidade de inputs advindos de fora da propriedade orgânica.
Porém, para vencer as principais fraquezas e desafios, em relação
à substituição de combustíveis fósseis e expansão da inovação tecnológica para os pequenos produtores, é necessário o apoio econômico e político através de programas de incentivo para os produtores
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rurais, subsídios e campanhas de conscientização do consumidor
e também de aproximação do público com os produtores, encurtando a cadeia e as distâncias entre quem produz e quem compra o
alimento, valorizando o pequeno produtor rural para a não ruptura
dessa cultura tão importante para o equilíbrio do meio ambiente.
O suporte político público para formulação de novas inovações
tecnológicas será importante para a quebra de paradigmas que ainda persistem equivocadamente em incentivar modelos produtivos
que afetam e desequilibram o meio ambiente e são socialmente injustos e inviáveis em um ambiente de aumento dos impactos climáticos e restrição de recursos.
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Resumo
A exigência do cumprimento da legislação associada à crescente
preocupação evidenciada pelos consumidores, em relação ao meio
ambiente, tem sido temática recorrente de discussões no meio corporativo e acadêmico. Considerada a segunda maior atividade
causadora de impactos ambientais, a indústria busca meios de
tornar o seu desenvolvimento sustentável. Desta forma, adotar estratégias relacionadas à Produção Verde tem sido uma maneira
de atender a essa demanda de mercado que se delineia. Considerando o exposto, a presente pesquisa tem por objetivo identificar
práticas de Produção Verde em uma indústria calçadista localizada no sul do Brasil. Para o seu alcance, os autores optaram pelo estudo de caso único, com abordagem qualitativa e coleta de dados
empíricos, por meio de entrevistas com os gestores e levantamento
documental. Entre os principais resultados, destaca-se a integração do controle ambiental nas práticas e processos industriais,
principalmente, no que se refere à separação e destinação correta
de resíduos. Evidencia-se que as práticas de gestão ambiental, já
operacionalizadas pela organização facultam a redução dos impactos ambientais provenientes de suas atividades, contudo, ainda apresentam algumas limitações, que podem representar oportunidades de melhorias.
Palavras-chave: Impacto Ambiental. Produção Verde. Responsabilidade Ambiental. Sustentabilidade.

Abstract
The requirement to comply to the legislation associated with the
growing concern shown by consumers, in relation to the environment, has been a recurring theme of discussions in the corporate
and academic environment. Considered the second largest activity
causing environmental impacts, the industry seeks ways to make
its development sustainable. Thus, adopting strategies related to
Green Production has been a way to meet this market demand that
is outlined. Considering the above, the present research aims to
identify Green Production practices in a footwear industry located
in southern Brazil. For their reach, the authors opted for a single
case study, with a qualitative approach and empirical data collection, through interviews with managers and documentary survey.
Among the main results, the integration of environmental control
in industrial practices and processes stands out, especially with
regard to the separation and correct disposal of waste. It is evident that the environmental management practices, already operationalized by the organization, provide for the reduction of environmental impacts from its activities, however, it still has some
limitations, which may represent opportunities for improvement.
Keywords: Environmental impact. Green Production. Environ-
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mental responsibility. Sustainability.

Introdução
Os impactos gerados pelo uso inadequado dos recursos naturais
suscitam a necessidade de conscientização no que tange a um posicionamento ambientalmente correto por parte da maioria das organizações. O contexto atual incita uma pressão constante e crescente
sobre as empresas para que desenvolvam produtos e/ou serviços
eco friendly, ou seja, considerados amigáveis ao meio ambiente.
Esta situação demanda maior atenção em relação às práticas organizacionais, seja devido às questões legais impostas por órgãos
reguladores, seja por imposição do mercado mediante exigências
dos stakeholders (Deliberal, Tondolo, Camargo, & Tondolo, 2016).
A adoção de modelos organizacionais, alinhados aos conceitos
de desenvolvimento sustentável, representa uma tendência em nível mundial, ocasionando alterações em decisões estratégicas organizacionais e facultando a implementação de práticas de Produção
Verde, ou seja, aquelas que podem contribuir positivamente com
a redução de impactos ambientais provenientes das atividades industriais. A referida tendência se justifica, à medida que a deterioração do meio ambiente representa uma séria ameaça à qualidade
ambiental. O consumo atual dos recursos naturais, a médio e longo
prazo, excede a capacidade do planeta, por isso a importância de
pensar em formas inovadoras para promover o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e meio ambiente.
Diante deste contexto, o objetivo desta pesquisa é verificar a internalização de práticas de Produção Verde em uma indústria calçadista localizada no sul do Brasil. Dentre as três principais atividades
geradoras de impacto ambiental no Brasil, as atividades industriais
são as que ocupam a segunda posição. As atividades da indústria
podem gerar desde impactos pontuais até impactos de maior gravidade e abrangência, no qual a sociedade pode ser afetada direta ou
indiretamente (Molina-Sánchez, 2013). Por isso se faz necessário
pensar em novas formas de conduzir os negócios.
Para melhor compreensão sobre a proposta deste estudo, o artigo está dividido em cinco partes. Após esta introdução, segue a fundamentação teórica, na qual se abordam os conceitos de impacto
ambiental e desenvolvimento sustentável, bem como de Produção
Verde. Posteriormente, apresenta-se a metodologia, a análise e discussão dos resultados. Por fim, as considerações finais e referências
bibliográficas encerram o presente trabalho.

Impacto Ambiental versus Desenvolvimento Sustentável
A indústria, por meio de seu papel fundamental para a economia,
é caracterizada como indispensável para o crescimento e desenvol-
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vimento, desde pequenas regiões até territórios de maior extensão,
como de países. Devido à demanda de produtos, decorrente do crescente aumento da população mundial, a indústria, por meio de seus
processos produtivos, também demanda volumes crescentes de recursos naturais e, consequentemente, gera resíduos. Esta realidade
confirma e justifica o fato da indústria, atualmente, ser a segunda
maior atividade geradora de impactos ambientais (Riegel, Staudt
& Daroit, 2012; Oliveira Neto, Godinho Filho, Ganga, Naas, & Vendrametto, 2015).
O desenvolvimento sustentável é frequentemente definido como
a utilização de recursos que suprem a necessidade atual sem comprometer as gerações futuras (Glavic & Lukman, 2007). O termo
recebeu novas interpretações, conforme sugerido por Ahi e Searcy (2013), os quais evidenciam a abordagem de aspectos sociais e
econômicos além de aspectos ambientais. Estes 3 pontos de vista
abordados de forma concomitante, facultou a concepção do conceito estruturante da sustentabilidade, denominado de triple bottom
line (Ahi & Searcy, 2013).
Nota-se uma crescente conscientização sobre a importância da
preservação dos recursos naturais, em decorrência da evidenciada
degradação do meio ambiente. Conforme aponta o relatório Living
Planet Report 2018 (Grooten & Almond, 2018), nos últimos 50 anos
o consumo de recursos naturais aumentou em 190%, em nível mundial. Neste sentido, certificações baseadas em normas de padrões
ambientais, como a ISO 14.001 da Associação Brasileira De Normas
Técnicas [ABNT] (2015), foram estabelecidas visando melhorar e
contribuir com a proteção ambiental, por parte das organizações
(Yang, Yang, & Peng, 2011). A pressão regulatória, bem como as demandas crescentes pela qualidade ambiental exigem maiores esforços das indústrias para que reduzam consideravelmente ou eliminem os impactos ambientais resultantes de seus processos.
Impacto ambiental é definido conceitualmente pela Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N° 001, de 23 de
janeiro de 1986. Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas;
a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a
qualidade dos recursos ambientais (Brasil, 1986).
O passo inicial dado pelas indústrias, a fim de reduzir seus impactos negativos ao meio ambiente, e assim atender aos requisitos
legais, estrutura-se a partir de três perspectivas: i) controle ambiental nas saídas - o que corresponde à preocupação de redução dos
impactos ambientais negativos apenas no final do processo produtivo (end-of-pipe) como chaminés e redes de esgoto; ii) a integração do controle ambiental nas práticas e processos industriais
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- maior prevenção de impactos através de reuso e/ou reciclagem
de matéria-prima, e iii) o redesenho de processos, a fim de reduzir
a poluição, no qual a gestão ambiental passa a ser parte integrada
das estratégias organizacionais (Donaire, 1994; Martins, Escrivão
Filho, & Nagano, 2015).
A essência da gestão ambiental em uma organização, conforme
sugerem Tsai e Lai (2018), é resolver problemas ambientais durante
o processo de crescimento dos negócios, bem como proporcionar às
empresas maior eficiência na produção e uso de matérias-primas,
incluindo redução, reciclagem e reutilização de matérias-primas.

Produção Verde
A Produção Verde, em sua concepção, visa o desenvolvimento de
produtos que acarretem pouco ou nenhum impacto ao meio ambiente e à saúde humana. Em geral, os produtos ecológicos podem
ser produzidos a partir de resíduos reciclados, fabricados de maneira mais eficiente em termos de energia ou fornecidos ao mercado
com menos embalagens (Deif, 2011; Tsai & Lai, 2018).
O modelo de Produção Verde, conforme evidenciam Baines,
Brown, Benedettini e Ball (2012), apoia-se em práticas operacionais que facultam a redução do risco ao meio ambiente, bem como a
alocação ótima de recursos organizacionais de ponta a ponta dentro
do processo produtivo de uma empresa. Deif (2011) aponta 3 aspectos como principais justificativas para adoção de técnicas de produção verde: (1) eficiência ecológica, (2) participação de mercado e
(3) adequação às normas e diretrizes governamentais. Em relação
ao aspecto da eficiência ecológica, Deif (2011) relata que tempo e
energia representam valor monetário, sendo assim, desenvolver um
produto de forma mais eficiente e que consuma menos recursos ou
energia é uma estratégia expectável.
Corroborando o exposto, produzir algo gerando menos desperdício de insumos, além de ser ecológico é economicamente atrativo.
A priori, entende-se que o investimento em iniciativas de produção
verde reverte-se em economia como resultado de um sistema mais
eficiente. No tocante à participação de mercado, entende-se que o
consumidor tem valorizado mais as empresas que adotam medidas
de responsabilidade ambiental. Por fim, como terceiro aspecto evidenciado por Deif (2011), em função da ampla geração de resíduos
que se tem discutido eminentemente ao longo dos últimos anos, a
adequação às normas torna-se obrigatória.
Como premissa da Produção Verde, incentiva-se a substituição
do consumo de energias convencionais (a base de combustíveis
fósseis) por energias de fontes renováveis. O modelo preconiza a
aplicação dos 3R’s, a saber: reduzir, reutilizar e reciclar. Além disso, é substancial a redução do consumo de água, ao qual se sugere
a criação de sistemas internos de reaproveitamento deste recurso
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natural, bem como se recomenda reduzir a disposição final de resíduos com adição de poluentes ao meio ambiente - fato atribuído,
principalmente, à indústrias têxteis, de couro e construção. Almeja-se na Produção Verde, conceber e implementar diversas técnicas
alternativas de manufatura, que priorizem a adoção de métodos
mais eficientes no aproveitamento de matéria-prima, do mesmo
modo que considerem a saúde do indivíduo que executa a atividade
(Su, Heshmati, Geng, & Yu, 2012; Nuñez-Cacho, Górecki, Molina-Moreno, & Corpas-Iglesias, 2018).
Toke e Kalpande (2019) evidenciam alguns fatores que são considerados determinantes para o bom desempenho da Produção
Verde, como: o compromisso e engajamento da alta gerência; a
participação e treinamento dos funcionários; o gerenciamento de
fornecedores; a avaliação e gerenciamento de informações, bem
como investimentos em novas habilidades e conhecimentos.
Além disso, Toke e Kalpande (2019) e Pang e Zhang (2019), sugerem que estratégias de Produção Verde incluam: mudanças no
planejamento da produção, na política de compras, utilização de
tecnologias mais limpas, envolvimento de colaboradores e gestores
em todas as fases de adaptação, atividades básicas de reciclagem e
monitoramento de indicadores sobre águas residuais, emissões atmosféricas, resíduos sólidos e consumo de energia.
Wang, Wan, Zhang, Li e Zhang (2016) evidenciam dois aspectos que causam a insustentabilidade do paradigma industrial atual.
Como primeiro aspecto, os autores expõem os níveis de impacto da
produção industrial ao meio ambiente, que acentua severamente o
aquecimento global e o aumento da poluição ambiental. Além disso,
Wang et al. (2016) destacam o risco do consumo de derivados do
petróleo e carvão, que representam recursos não renováveis. Estes
são fatores que devem ser considerados para repensar esquemas de
manufatura. Neste sentido, tecnologias emergentes podem representar oportunidades para viabilizar fábricas verdes, com sistemas
mais eficientes em termos de consumo de recursos e responsabilidade ambiental.

Metodologia
A presente pesquisa estruturou-se com base nos resultados de um
estudo de caso único com abordagem qualitativa, sendo considerada uma pesquisa exploratória e descritiva, acerca do processo
produtivo de uma indústria calçadista da região sul do Brasil (Gil,
2010; Farias Filho & Arruda Filho, 2013).
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada e levantamento documental. Cabe salientar que o estudo
previa a realização de uma terceira etapa de coleta de dados por
meio de observação não participante, porém em função do atual
cenário pandêmico de 2020, em que medidas de distanciamento
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social são prementes, não foi possível executar a terceira etapa.
Para a entrevista semiestruturada, se estruturou um roteiro com
questões abertas em conformidade com referencial teórico pesquisado (Yin, 2015). O roteiro de entrevista foi aplicado ao gestor de
assuntos ambientais (terceirizado à empresa/advogado com especialização em direito ambiental), o qual realiza o monitoramento
das questões relativas ao manejo e controle de resíduos.
Frente ao cenário evidenciado, a entrevista foi realizada em julho
de 2020 de forma online por meio do aplicativo de chamada de voz
e vídeo, WhatsApp. A transcrição da entrevista se deu no prazo máximo de seis horas, após a finalização da chamada de vídeo. Além
da entrevista, o levantamento documental foi realizado por meio de
documentos internos fornecidos pela própria empresa, bem como
busca em sítios eletrônicos. Os dados obtidos foram submetidos à
análise de conteúdo, buscando evidenciar as ideias principais ressaltadas pelo entrevistado (Silva, 2006; Bardin, 2011). A análise e discussão dos resultados estão evidenciadas no subcapítulo sequente.

Análise e discussão dos resultados
A organização, objeto de estudo desta pesquisa, é considerada uma
das maiores fabricantes de calçados do Brasil. Fundada em 1985
por quatro sócios, conta com dois mil colaboradores diretos e mil
pessoas em empresas terceirizadas. Os colaboradores estão distribuídos entre cinco unidades fabris, todas instaladas no interior do
estado do Rio Grande do Sul e produzem aproximadamente 45 mil
pares de calçados femininos por dia. Os calçados são comercializados em mais de cinco mil pontos de venda no Brasil, além de serem exportados para 37 países da América Latina, América Central,
América do Norte, África, Europa e Oriente Médio.
Conforme evidenciado pelo entrevistado, a empresa não possui
certificação de qualidade do tipo ISO. No entanto, se sujeita a auditorias anuais, de empresas contratadas pelos clientes, onde são
verificados todos os processos, desde as matérias-primas utilizadas
no processo de fabricação de calçados, armazenagem e destinação
dos resíduos industriais, aspectos relativos à saúde e segurança
ocupacional dos trabalhadores, bem como certidões que identificam o cumprimento das obrigações sociais, fiscais e trabalhistas da
empresa.

Diagnóstico Ambiental e Análise das Práticas
A entrevista baseou-se em um roteiro de questões, previamente estabelecido, baseado em conceitos de impacto ambiental, geração e
gerenciamento de resíduos.
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Quadro 1
Atividades que geram impacto
ambiental

O responsável por gerenciar as questões ambientais, na indústria
em questão, entende que impacto ambiental “É a alteração, benéfica
ou adversa, das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”.
Vale comentar que esta definição é a mesma trazida pela Resolução
CONAMA (Brasil, 1986), demonstrando grande afinidade do entrevistado com a legislação ambiental brasileira.
Ademais, foi questionado sobre os possíveis impactos que uma
indústria calçadista pode gerar. De acordo com o entrevistado a indústria gera “impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos, a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau
de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribuição dos ônus e benefícios sociais”. Dessa forma, tendo em
vista a grande possibilidade de impactos, o entrevistado salientou
que a empresa adota uma série de processos para reduzir ao máximo os seus impactos ambientais, pois possuem o conhecimento
que todas as atividades do processo de produção de calçado geram
impactos ambientais.
Os processos adotados compreendem atividades “Desde o almoxarifado, com os resíduos de embalagens de matérias-primas e insumos descartados, até o material que é preparado para ingressar
nas linhas de produção, incluindo o setor de costura, com as sobras
dos cones de linha e outros”. A preocupação com o reaproveitamento e redução do desperdício de matérias, vai ao encontro do exposto
por Su et al. (2012) e Nuñez-Cacho et al. (2018), que relatam a importância da adoção de métodos mais eficientes para uma Produção
Verde.
O entrevistado citou as principais atividades que geram ou potencializam o impacto ambiental:
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Quadro 2
Atividades que geram impacto
ambiental

Como forma de prevenção dos impactos ambientais provenientes dos processos citados, o entrevistado ressaltou que a empresa
encaminha seus resíduos de classes I e II para coprocessamento. Os
resíduos de classe I, considerados perigosos, de acordo com o entrevistado são: aparas de couro curtidas com cromo; farelo de couro
cromo; resíduo têxtil contaminado (panos sujos de cola ou solvente); resíduos perigosos de varrição (são aqueles resíduos que caem
no chão e não são selecionados, como exemplo, pequenos retalhos
de forro e couro, restos de linhas sintéticas, panos sujos, papelão
sujo com cola ou solvente); embalagens vazias contaminadas. Além
disso, se houver resíduos líquidos, tais como: óleo lubrificante e
solventes contaminados, provenientes do processo produtivo, bem
como lâmpadas queimadas, estes são encaminhados para empresas especializadas e licenciadas pela FEPAM (Fundação Estadual de
Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul) para o devido tratamento e descontaminação, conforme evidencia o entrevistado.
Em relação ao exposto pelo entrevistado, entende-se que a destinação correta dos resíduos, para coprocessamento, compreende
uma etapa importante evidenciada por Donaire (1994) e Martins,
Escrivão Filho e Nagano (2015). Os referidos autores ressaltam a
importância da integração da gestão ambiental às estratégias organizacionais. Neste sentido, ainda que a organização não tenha um
Sistema de Gestão Ambiental burocraticamente implementado, as
ações são realizadas em conformidade às perspectivas de controle
ambiental nas saídas, prevenção de impactos por reuso e reciclagem e gestão ambiental.
Cabe ressaltar que, de acordo com o entrevistado, todos os resíduos que apresentam algum tipo de risco ambiental são transportados para seus destinatários acompanhados de um documento
chamado MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) e da nota
Fiscal, documentos que comprovam legalmente a destinação do
resíduo e permitem a rastreabilidade, evidenciando o atendimento aos requisitos legais exigidos pelos órgãos competentes e se refere diretamente aos aspectos evidenciados por Deif (2011), mais
especificamente o terceiro aspecto, que, segundo o autor refere-se
à adequação às normas e diretrizes governamentais como justifica-
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tiva para a adoção da Produção Verde.
Os resíduos de classe II, considerados não perigosos, com destaque para: embalagens metálicas não contaminadas, papel e papelão, resíduos de plástico, resíduos de borracha, resíduos de EVA,
espumas, retalhos de material sintético, paletes de madeira, dentre
outros, são encaminhados para empresas licenciadas pela FEPAM
a fim de dar o devido destino aos referidos materiais. Atualmente
a indústria em questão atua fortemente na classificação, redução e
reaproveitamento dos resíduos gerados. Cabe ressaltar que o entrevistado relatou que os resíduos sólidos são separados já no momento da geração, a partir da disponibilização de coletores para diversos
tipos de materiais distribuídos ao longo dos postos de trabalho no
processo produtivo. Em determinados períodos do dia, colaboradores recolhem os resíduos desses coletores e os armazenam temporariamente num depósito. Vale ressaltar que empresas terceirizadas
especializadas em serviços ambientais periodicamente coletam os
resíduos no depósito, realizando o transporte e a destinação final
de resíduos.
Tais ações resultam na reciclagem de 60 toneladas de resíduos
ao mês, o que de acordo com o entrevistado “é quase 100% de reaproveitamento em um processo que abrange todo o parque fabril,
desde o refeitório até a fabricação do calçado”.
Gráfico 1
Reciclagem dos resíduos da produção calçadista

Foram evidenciadas práticas operacionais que facultam a reduzir
o risco ambiental e fabricar produtos de maneira mais eficiente em
termos de consumo de recursos naturais (Deif, 2011; Baines et al.,
2012; Tsai & Lai, 2018), o que representa uma das principais premissas da Produção Verde. Desta forma entende-se que a empresa
em questão apresenta algumas conformidades.
Conforme evidenciado no Gráfico 1, os resíduos são transformados em palmilhas (2 toneladas), fertilizantes (12 toneladas) e até em
combustível (46 toneladas) que é destinado empresas que utilizam
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em fornos de produção de cimento. As palmilhas, por exemplo, retornam ao processo de produção em forma de um novo e qualificado componente. Além disso, vale citar a utilização de retalhos de
couro, que sobram de outros processos, em calçados que precisam
de menos materiais. Também é realizado um reaproveitamento de
borracha, quando as solas de borracha, que possuem imperfeições,
passam por um processo de moagem e se transformam novamente
em matéria-prima para solados. “Práticas como essas não apenas
reduzem o impacto ambiental, como também tornam o processo de
fabricação mais eficiente e produtivo”, salienta o entrevistado.
O entrevistado enfatiza a realização de visitas técnicas à empresas fornecedoras de matérias-primas e empresas que coletam e destinam os resíduos originários do processo industrial. “A empresa
precisa ter certeza que os fornecedores estão regulares, com todas
as licenças em dia e o local de destino está de acordo com as normas
vigentes”. Tal evidência baseia-se no exposto por Deliberal et al.
(2016), os quais mencionam sobre a necessidade de se adequar às
demandas ambientais não somente por exigência de órgãos reguladores, mas também pelos stakeholders, que estão mais exigentes e
conscientes dos impactos ambientais. Desta forma, percebe-se que
o próprio mercado acaba se autoregulando, por pressão de parceiros em uma cadeia de negócios. Corroborando ao exposto, Toke e
Kalpande (2019) e Pang e Zhang (2019) também citam, como aspecto da Produção Verde, a necessidade de mudanças na política de
compras.
A Empresa não conta com um Sistema de Gestão Ambiental implantado, tampouco possui uma política ambiental definida, porém
em 2013 deu início a um programa especial de descarte de resíduos,
que vem resultando nas ações supracitadas. Para o entrevistado a
forma de prevenção ao impacto ambiental varia conforme a indústria. “Empresas mais maduras em termos de sistemas de gestão
ambiental realizam o mapeamento dos seus impactos ambientais
e os monitoram periodicamente, procedem a auditorias ambientais
de conformidade anualmente, elaboram e executam planos de ação
para atacar as não conformidades e oportunidades de melhoria detectadas”.
A empresa estudada não possui um orçamento específico para
área ambiental, atuando de acordo com as demandas e com as obrigações que surgem dos órgãos reguladores e fiscalizadores (Fepam,
Ibama e Secretaria Municipal do Meio Ambiente). A área de segurança do trabalho é responsável por manter em dia todas as obrigações, apresentando as necessidades e os custos para aprovação da
direção da empresa.
O entrevistado também foi questionado sobre o controle e consumo de água e energia elétrica. De acordo com o entrevistado a empresa possui uma assessoria contratada que realiza o acompanhamento de todas as unidades fabris e envia relatórios mensais com

378

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

diagnósticos do consumo, bem como possíveis melhorias. “Hoje a
empresa possui duas unidades no Mercado Livre de Energia” (Entrevistado). A empresa realizou a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED que consomem menos energia. A utilização de recursos provenientes de fontes renováveis, bem como a
otimização de processos para economizar recursos, vai ao encontro
do exposto por Su et al. (2012), Nuñez-Cacho et al. (2018), Toke e
Kalpande (2019) e Pang e Zhang (2019), os quais conceituam ações
de uso de energias mais limpas como parte integrante da Produção
Verde.
Em relação ao consumo de água, a empresa utiliza água proveniente da companhia de saneamento local e também água proveniente da extração de poços artesianos. Neste aspecto, salienta-se
que não há um controle relativo a consumo, nem mesmo um sistema de reaproveitamento, um aspecto a ser melhorado e incluído
nos controles já existentes e supracitados.
Para que as práticas de Produção Verde sejam passíveis de aplicação em uma organização, sabe-se que o aspecto fundamental, a
ser considerado, corresponde ao grupo de colaboradores que estão
envolvidos nos processos. Dessa forma, foi questionado ao entrevistado de que forma e com qual periodicidade os colaboradores são
capacitados para lidar com questões ambientais e quais são os colaboradores capacitados. Para esta pergunta, o entrevistado respondeu: “Periodicamente os colaboradores passam por treinamentos,
práticos e teóricos, dentro da empresa ou fora dela”. O entrevistado
ainda salientou que técnicos de segurança e auxiliares são submetidos às capacitações.
Em relação ao resultado deste engajamento dos colaboradores, o
entrevistado apresentou dados, evidenciando que apenas no ano de
2019, 3 mil metros de couro foram economizados devido ao novo
sistema de corte e treinamento dos colaboradores. A conscientização repercute em favor do meio ambiente e da sociedade como um
todo.
De acordo com o entrevistado a empresa nunca experienciou algum incidente ambiental de grande proporção. Contudo ele cita alguns “comuns incidentes, mas sem gravidade, tais como: separação
dos resíduos de forma inadequada e a emissão de gases das áreas
de injetados e pinturas que foram resolvidos com a instalação de
filtros”. Todavia, o entrevistado evidencia compreender a gravidade
da falta de planejamento, sabendo dos possíveis riscos ambientais
que uma ação inadequada pode causar e neste caso, não há um planejamento de ações preventivas.
Dentre as perguntas finais da entrevista, buscou-se compreender
de que forma é organizada a documentação relativa à gestão ambiental. Todas as licenças e relatórios relativos à gestão ambiental
ficam a cargo do setor de segurança do trabalho, que realiza o seu
armazenamento, mantendo sempre em arquivo magnético e dispo-
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nível para quando necessário. Além disso, por meio da empresa de
consultoria ambiental, auxilia-se a a elaboração e organização de
documentos referentes aos órgãos públicos (Fepam, Ibama e Secretaria Municipal do Meio Ambiente).
Cumpre salientar que a empresa não adota integralmente o modelo de Produção Verde, fato observado quando se ressaltam os
aspectos que, em detrimento dos possíveis impactos negativos que
geram, contrapoem este modelo. No entanto, a referida empresa,
apresenta ações pertinentes ao contexto da produção verde que se
demonstram efetivas, a medida em que resultam em dados positivos, como reaproveitamento de matéria-prima, destinação adequada de resíduos, treinamento de colaboradores, utilização de energia
do mercado livre (fontes renováveis), dentre outros aspectos supracitados.

Considerações Finais
Por meio do estudo de caso único com abordagem qualitativa, acredita-se ter alcançado o objetivo proposto que era verificar a internalização de práticas de Produção Verde numa indústria calçadista
localizada no sul do Brasil.
Percebe-se que por mais que a organização presente nesse estudo não tenha um setor ou um colaborador diretamente responsável
pelas questões relacionadas ao meio ambiente, a mesma possui de
forma terceirizada uma assessoria que detém o domínio sobre a temática. Essa assessoria vem contribuindo para o cumprimento com
a legislação vigente no Brasil. Contudo, salienta-se a importância de
haver responsáveis internamente à empresa, que possam verificar
diariamente os processos e contribuir com sugestão de novas formas de redução de impactos ambientais. Tal ação pode ocasionar
em redução de custos para a organização e até mesmo geração de
receita por meio dessas novas formas. Cabe destacar a necessidade
da definição de uma política ambiental organizacional para direcionar estas estratégias e estabelecer ações preventivas ao risco ambiental.
Diante do exposto, entende-se que a educação ambiental de todos
os colaboradores é um fator importante para um desenvolvimento
sustentável que almeje a Produção Verde, afinal, coletivamente todos podem estar de certa forma relacionados à geração de impactos
dentro da empresa e por meio da capacitação sobre os riscos, os danos podem ser previstos e medidas preventivas podem ser tomadas.
Por fim, apesar das limitações dos resultados, a organização participante deste estudo vem contribuindo para a redução de impactos ambientais. No entanto, cabe destacar que há uma série de ações
de Produção Verde com a possibilidade de implementação, o qual
se sugere identificar em um estudo futuro.
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Património(s)
e Identidade(s)

Resumo
A geodiversidade é composta por fenómenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, água, fósseis, solos, clima e outros depósitos. Esta especialidade tem sido
frequentemente usada na geoconservação do património natural,
nomeadamente em monumentos geológicos, paisagens naturais e
paleontológicos. Estas formações localizam-se em lugares considerados de grande importância patrimonial para a humanidade,
espaços favoráveis à prática do geoturismo, e a sua utilização deve
ter a preocupação em não alterar o local com poluição hídrica e
queimadas. A combinação entre a dimensão naturalística (i.e., beleza da paisagem), a funcionalidade (i.e., valor ecológico) e a vertente educativa assume elevado potencial geoturístico alinhado
com os princípios da sustentabilidade. O objetivo deste trabalho é
o de evidenciar a relevância da atividade geoturística a partir do
substrato do componente abiótico como recurso não renovável na
região central de Roraima, Brasil. Para tal, procedeu-se à descrição da diversidade natural e vulnerabilidades ambientais identificadas. Concluiu-se que o geoturismo é uma atividade em ascensão
em muitos países, onde os atributos naturais (i.e., geodiversidade)
são entendidos como recursos geoturísticos e sustentáveis.
Palavras-chave: geodiversidade; geoturismo; vulnerabilidade
ambiental.

Introdução
A forma como os recursos naturais têm sido explorados resultou
num desiquílibrio em que aproxima uma situação insustentável de
renovação dos mesmos. Enquanto essenciais à sobrevivência básica,
para além de proporcionam lazer e bem-estar, a sua erradicação trará sérias consequências à sustentabiliade dos ecossistemas bióticos e
abióticos. Perante esta evidência, a geodiviersidade é das dimensões
mais visadas uma vez que dela fazem parte vários elementos, tais
como os recursos hídricos. Ancorado no vasto património geológico,
por vezes niglicenciado pelas autorialidades locais e nacionais, o reconhecimento por parte da comunidade científica trouxe ao debate o
seu valor educativo e turístico como uma forma recente de entender
as dinâmicas dos ecossistemas e, em especial, como meio de sensibilização das comunidades locais para a salvaguarda dos elementos
constituientes em moldes sustentáveis.
A partir da segunda metade do século XX, após duas guerras
mundiais, a sociedade desperta para uma delapidação do património natural, movida pelo lucro económico que dele resulta . Assim,
inicia-se uma onda mundial de debates, conferências, acordos, documentos e protolocos em que a tónica se coloca na defesa do ambiente (Nogueira e Vidal, 2018). Com a Carta de Atenas em 1933,
a Convenção para a Salvaguarda dos Bens Culturais em Caso de
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Conflito Armado de 1954 e a 2ª Conferência Internacional para a
Conservação dos Monumentos Históricos de 1964 representam mudanças substanciais, ainda que alicerçadas numa lógica de mera
preservação dos monumentos, da valorização e reconhecimento
da importância dos bens patrimoniais, não se encontrando alusão
à sua intangibilidade (Smith, 2006). Só no pós-guerra mundial, e
depois de perdas irreversíveis no património, se adopta uma postura
de conservação. Mas foi somente em 1972, com a Convenção para
a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, ainda
que com um discurso predominantemente de conservação e
proteção dos monumentos, que se assiste a uma reformulação
do conceito de património, com a introdução de uma necessidade
política de valorizar e reconhecer o património natural (Nogueira
e Vidal, 2018). Em 2003, fruto da Convenção para a Salvaguarda
do Património Cultural Imaterial da Humanidade, vislumbra-se
uma abertura do campo, colocando a tónica na sua dimensão
imaterial. Segundo à mesma, o património cultural imaterial fazem
parte das expressões culturais e as tradições, formas de vida e de
organização social que se preserva como forma de respeito da sua
ancestralidade, para as gerações futuras (UNESCO, 2003).
O conceito de sustentabilidade surge mais tarde, bem como a
sua prática universal (Vidal, 2019). Alinhado com a sustentabilidade, com as ações depreendidas em favor das comunidades locais,
de melhoraria do conforto e dos seus conhecimentos, o geoturismo emerge como uma atividade que usa os recursos estéticos para
incentivar o desenvolvimento económico sustentável, promovendo
a qualidade de vida da população local, valorizando e potenciando
o saber tradicional que é utilizado como ferramenta de transmissão com realismo aos geoturistas e pesquisadores. Nesse sentido,
o presente artigo tem como objetivo apresentar algumas vantagens
da geodiversidade disponível na Região Central de Roraima, Brasil
numa abordagem geográfica. Em termos de abordagem metodológica efetuou-se um levantamento de referencial teórico sobre a geodiversidade multifacetada para a interpretação geoturística. Quanto
ao aprofundamento da temática as ilustrações foram captadas na
região, através de observação participante e registo in loco.

A Geodiversidade e o desenvolvimento sustentável local
A “geodiversidade” foi usada pela primeira vez em 1993 como equivalente geológico do termo biodiversidade. Aceite internacionalmente nos últimos anos, tornou-se parte do paradigma geológico,
amplamente divulgado e utilizado nas agendas internacionais, nomeadamente como um critério básico para selecionar locais de geoconservação que representam a geodiversidade de um país, província ou região.
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Como área recente dos estudos das geociências e de amplo escopo, a geodiversidade abarca treze áreas e usos que despertam a salvaguarda mundial: planeamento, gestão e ordenamento territorial,
prevenção de desastres naturais, promoção da saúde e de um meio
ambiente com qualidade e saudável, estudo da evolução da Terra e
da vida, mitigação das mudanças climáticas globais, levantamento
geológico e pesquisa mineral, adequada utilização dos recursos hídricos e da agricultura, obras de engenharia, promoção de educação
de qualidade para todos e, ainda, uma geoconservação e turismo
sustentada nessa visão da biodiversidade de ecossistemas complexos (Ramos et al., 2020; Santos et al., 2020). Analisada como estágios iniciais de ecossistemas jovens de um dado local ou paisagem,
pode ter um impacto duradouro na dominação de mecanismo que
estabelece o terreno para um desenvolvimento ecológico (Arcos e
Franco, 2020; Schaaf, 2020). A geodiversidade apresenta-se no ambiente natural, contrapondo-se ao conceito de biodiversidade, mas
aproximando-se ao de variedade de natureza abiótica. Gray (2008)
define geodiversidade como “The natural range (diversity) of geological (rocks, minerals, fóssil) geomorphological (landform, process) and soil features. It include their relationships, properties,
interpretations and systems”.
As variedades de recursos abióticos apresentam-se, e dão origem,
a cursos de águas, sendo estes procurados para passeios aquáticos
e escaladas em rochas, sendo ao mesmo tempo visível a exposição
de cavas, amoladores e inscrições em rochas que caracterizam a
cultura antepassada disponível aos cidadãos (Reverte et al., 2020).
Essa variedade de ambientes com monumentos geológicos, isto é,
na sua potencialidade enquanto recurso geoturístico, bem como o
envolvimento da comunidade com atitudes de salvaguarda desses
recursos, são importantes elementos no desenvolvimento de áreas
rurais numa escala local. Para além disto, existe a possibilidade de
desencadear o surgimento de pequenos negócios, novos postos de
trabalhos diretos e indiretos, para além da redução de migração e
da geração de resíduos ou outras fontes de poluição. Um exemplo
que ilustra o sucesso da geodiversidade em área deprimida ocorreu marcadamente no território de Lesbos, na Grécia, fato este que
dinamizou socioeconomicamente os cidadãos locais da Petrified
Forest European Geoparque, satisfazendo a perspectiva da comunidade de forma abrangente, ou seja, não apenas pela comercialização dos serviços turísticos mas também pelo despertar da consciência sobre a importância das características do ambiente (Álvarez,
2020; Stephens, 2020).

Estudo da área: contexto geodiversidade local
Localizada na região Norte do Brasil, na porção central denominada
de Planalto Central de Roraima, a área em estudo apresenta uma
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geodiversidade de relevo basicamente formado por rochas ígneas e
metamórficas, com elevado grau de metamorfismo, da Suíte Metamórfica Rio Urubu, sendo compostas de gnaises, metagranitoides,
granulitos de idade Paleoproterozóica. Nessa porção predomina
uma superfície de aplainamento conservada onde pontuam elevações que variam de 400 a 1.000 metros e se apresentam com bastantes fraturas e falhas, modelados por águas pluviais e agentes intempéries, bem como por drenagens de primeira ordem (Holanda,
2014). Além desses elementos naturais, a região é cortada pela BR174, uma importante rodovia que faz ligações com todos municípios
e comércios da capital do Estado e tem sido alvo de transformações
em decorrência de ocupação populacional no município de Mucajaí
com uma área de 12.337.851 Km2 (Figura 1).
Figura 1
Mapa de localização da área da
pesquisa: Município de Mucajaí-RR

Fonte: Base Cartográfica Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE (2010).

Materiais e métodos
A pesquisa apresenta um caráter descritivo, propondo-se a analisar
as características de atrativos de interesse geológico-geomorfológico. Para tal, foi utilizada a Carta planialtimétrica: Mucajaí na escala
1:50.000., pertencentes ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Para a descrição dos atrativos mobilizou-se a metodologia de Pereira et al. (2013), assente em três pilares: (i) Pesquisa de
referencias para identificar e descrever os recursos abióticos com
potencial local para o geoturismo; (ii) Recolha de dados em campo,
através do registo fotográfico, entre os dias 17 a 20 de setembro de
2020; (iii) Composição do Mapa temático de localização da área,
através do software ArcGis 10.4. Na análise das referências foram
identificadas as características consistentes de acordo com o que
é preconizado pelo geoturismo, utilizando a geodiversidade como
instrumento científico (ver Tabela 1).
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Geodiversidade

Elementos
abundantes
no território

Área potencial Objetivo

Paisagem

Locus de interpretação das características geológicas-geomorfológicas e geográficas da região
de forma a sensibilizar o cidadão à salvaguarda
do património natural.

Geologia

Principal atrativo de interpretação da geodiversidade.

Rocha

Rochas (i.e., elementos pétreos) são objetos de
estudos científicos, usados para promover a
geodiversidade.

Relevo

As diferentes formas de relevos locais que resultaram em escarpas trabalhadas por processos
de erosões.

Cultura

A interpretação das características e o fortalecimento da cultura pelo cidadão local.

Tabela 1
Atividade do Geoturismo e usos no
território.

Com base na importância da geodiversidade para o geoturismo
foram descritos os atrativos locais da região Central do estado de
Roraima, especificamente Mucajaí. Além da estratégia de divulgação a geodiversidade local, e dos seus componentes biológicos,
abióticos, paisagísticos, acrescidos aos culturais, os mesmos devem
ser salvaguardados pela comunidade e por aqueles que visitam a
região (ver Figura 2).
Figura 2
Variedades de recursos na região
Central (Mucajaí-RR, Brasil)

Legenda: (A) a região apresenta a geomorfologia da região Central com abundantes superfícies planas e relevo pronunciado cuja
altitude varia entre 100 a 900 metros, entrecortado por rede de drenagem; (B) a geodiversidade se apresenta com toda sua pujança o
que demonstra no ambiente uma perfeita harmonia da vegetação,
isto é, a componente biótica alimentada pelo substrato da rocha; (C)
o relevo regional de topo convexo sobressai na região, potenciando
a beleza imponente e com função de refúgio de espécies exóticas e
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indivíduos. As visitas a essas áreas são acessíveis por vicinais (estradas sem asfalto) e asfaltadas; (D) os paredões rochosos, nomeadamente de granitos da Suíte Mucajaí, são comuns na região, sendo
vulgarmente utilizados como motivos de artes concebidas pelo cidadão local; (E) o rio Mucajaí, um curso hídrico muito importante
que apresenta ao longo de seu percurso entrelaçando as corredeiras
e ilhas florestadas de grande beleza cênica. Fonte: Figuras pertencentes ao Banco de Imagens dos Autores.

Considerações finais
O geoturismo, entendido como uma nova e próspera atividade neste
artigo, enfatizou a alta geodiversidade e os elementos obrigatórios
que a compõem (i.e., geologia, relevo, hidrologia, cultura), enquanto recursos relevantes e que se configura dentro do que preconiza o
desenvolvimento do geoturismo em território, a citar o Amazônico.
Neste olhar à tão importante e visada Amazônia, onde insere-se a
região Central, Mucajaí, os recursos encontram-se quase intocáveis, preservados e podem ser aproveitados de forma profissional
e sustentável conduzida por gestão das comunidades locais que
compõem os pequenos núcleos rurais, sincronicamente oferecendo
oportunidade de emprego e renda. Dentre essa vasta geodiversidade é essencial que os planejadores, nas suas tomadas de decisões,
estejam conscientes da utilização dessas áreas para educação e geoturismo, ensejando áreas prioritárias a geoconservação, a valorização do património geológico e fortalecendo a identidade do território almejado por um bom gestor.
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Resumo
Ocupando uma área apreciável do interior da região de Leiria
(antigo distrito de Leiria), o maciço calcário estremenho conferiu
caraterísticas culturais peculiares à comunidade leiriense. O calcário, rocha mole e de relativa facilidade de dissolução em água,
tornou difícil a formação de rios à superfície, determinou o tipo
de ambiente, de vegetação e as formas de ocupação humana deste
espaço, conferindo um quadro cultural distinto relativamente ao
resto do país. A paisagem natural e cultural da área ocupada pelo
maciço, pela sua particularidade, tem constituído um importante
elemento discursivo na afirmação de uma região leiriense. Constitui em simultâneo uma fronteira natural com outras regiões a
norte, leste e sul de Leiria. O texto que apresentamos reflete sobre
essas caraterísticas e a sua apropriação, pelas lideranças regionais, para construir uma comunidade regional leiriense.
Palavras-chave: maciço calcário estremenho, Leiria, identidade,
ambiente, património.
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Abstract
Occupying a large area of the Leiria region inland (former Leiria district), the Estremadura limestone massif conferred cultural
characteristics to the community of Leiria. The limestone, soft rock
and relatively easy to dissolve in water, made it difficult to form
rivers on the surface, determined the environment type namely
the vegetation and forms of human occupation, giving it a distinct
cultural framework in relation to the rest of their neighbors. The
natural and cultural landscape of the area occupied by the massif,
due to its particularity, has been an important element in the affirmation of a Leiria region. At the same time, it constitutes a natural
border with other regions in the north, east and south of Leiria.
This text reflects on these characteristics and their appropriation,
by the regional leaders, to think and build a regional community
in Leiria.

O maciço calcário estremenho: ambiente, património e identidade
Sendo que o nosso principal motivo de investigação neste texto, discutir a apropriação do maciço calcário estremenho para a construção de laços de pertença em torno de uma comunidade regional, é
de todo importante referir que, de acordo com Lucío Cunha (1999,
p. 213), os primeiros estudos geomorfológicos deste maciço se devem a Alfredo Fernando Martins, que em 1949 defende a tese de
doutoramento denominada “Maciço calcário estremenho: contribuição para um estudo de geografia física”. Ainda neste âmbito, e
mais recentemente, destaque para a tese de doutoramento de Maria
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Luísa Rodrigues, intitulada “Evolução geomorfológica quaternária
e a dinâmica actual. Aplicações ao Ordenamento do Território –
exemplo no Maciço Calcário Estremenho”, defendido pela autora
em 1998, e onde a mesma elabora um estudo geomorfológico aprofundado de uma área bem definida do maciço calcário estremenho
(Cunha, 1999).
Em investigações efetuadas anteriormente (Magalhães, 2012a;
2012b, 2017), observámos várias dinâmicas de apropriação dos elementos da natureza, por parte de homem, para a construção cultural
de diversas identidades. Desde a Antiguidade até à Idade Média que
rios, montanhas e vales serviram de “matéria-prima” à construção e
estabelecimento de fronteiras culturais entre diferentes povos, que
assim definiam e edificavam os seus sentimentos afetivos de pertença em torno de um grupo, mais ou menos isolado. Porém, como
demonstra a tradição antropológica desde os seus primórdios (Malinowski, 2018), os grupos humanos nunca primaram totalmente
pela ausência de contactos culturais, estabelecendo rituais e alianças entre si, de forma a trocarem saberes e solidificarem os laços de
união entre as várias comunidades.
Em suma, até ao século passado, e à “explosão” da globalização,
a geografia e os seus elementos ambientais, constituindo barreiras naturais, frequentemente de difícil transposição, serviram para
construir territórios de identidade, fossem mais restritos, como pequenos povoados ou aldeias, fossem mais vastos, como os reinos
medievais, ou mesmo os modernos estados-nação (Ribeiro, 1998).
Ainda que o surgimento de meios e de vias de comunicação cada
vez mais rápidos e eficazes, tenha servido para relativizar as conceções de espaço, de tempo, e com eles de identidade (s), deixando cair fronteiras geográficas legalmente impostas, as marcas impregnadas na superfície da terra pela natureza, as características
peculiares imprimidas nos lugares pelos seus acidentes geográficos,
continuam a ser simbolicamente apropriados para a construção de
sentimentos afetivos de pertença, em torno da comunidade. Neste
sentido, se como vimos, os elementos geográficos serviram para definir comportamentos comunitários, nos seus mais diversos níveis.
Da mesma forma, no que concerne aos discursos fundadores das
comunidades regionais, a utilização das componentes ambientais
tem servido para traçar fronteiras ou para, através da utilização dos
seus recursos, construir identidades.
Neste sentido, a região de Leiria congrega elementos tão diferenciados como os característicos de montanha, onde as formações
calcárias, e as atividades ligadas ao campo e à pastorícia ganham
relevo, com os litorâneos, em que a pesca e outras atividades ligadas
ao mar sempre caracterizaram o afã das suas gentes. Neste sentido,
o maciço calcário estremenho, ocupando uma parte significativa da
região de Leiria (aqui tido em conta o antigo distrito (Magalhães,
2012a)), tem sido apropriado discursivamente enquanto um dos
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elementos agregadores da região.
De acordo com Maria Luísa Rodrigues (1999), o calcário serve
de elemento homogeneizador regional, na medida em que o maciço
composto por este elemento rochoso tem constituído uma fronteira
geográfica com os distritos vizinhos. A sua configuração geográfica,
composta por uma longa faixa montanhosa que se estende desde a
serra de Sicó até às serras de Aire e Candeeiros, ocupando a maior
parte do interior do antigo distrito, permitiu traçá-lo como fronteira, relativamente ao distrito de Coimbra, mas sobretudo ao de
Santarém. Encravada numa banda litoral, e separada do interior
por essas formações montanhosas, a região de Leiria emerge quase
como um microcosmo do país, do qual constituiu ela mesma um
berço (Magalhães, 2012a). Orlando Ribeiro referiu-se aos maciços
calcários como o principal traço de originalidade da Estremadura,
antiga província portuguesa, onde começou por se incluir o distrito
leiriense. Atualmente, as investigações e perspetivas deste geógrafo servem para legitimar uma região de Leiria em torno da antiga
província da Estremadura, ou da parte da Estremadura coincidente
com o distrito, ao qual se juntou o município de Ourém. Como refere Orlando Ribeiro,
O principal traço de originalidade da Estremadura está nos maciços calcários onde se encontram belos
exemplares de todas as formas cársicas. Nestes relevos,
ainda imponentes, geralmente formados por anticlinais
cortados de grandes falhas, penetra uma cunha de chuvas abundantes, mas a água some-se pelas fendas da
rocha descarnada e uma vegetação mediterrânea de
carrasco, zambujeiro e ervas perfumadas cobre o solo
de tufos intermitentes (Ribeiro, 1998, p. 153).
O maciço calcário estremenho é constituído pelas serras de Aire
e Candeeiros, pelos planaltos de Santo António e de São Mamede,
bem como pelas depressões de Minde, Alvados e Mendiga, compondo uma das paisagens características da região de Leiria (Santos,
2005). Do ponto de vista da evolução natural, estamos perante um
dos mais significativos e característicos maciços calcários portugueses, configurado culturalmente pelas gentes que o habitam há
muitos séculos. Fórneas, muros de pedra seca, conjuntos urbanos
e rurais, etc., compõem um quadro característico, que tem servido
de base para a definição de identidades culturais particulares, manifestadas em aldeias, freguesias e concelhos, que se conjugam na
defesa de uma identidade regional mais vasta: a região de Leiria.
Como refere Graça Poças Santos, a
região onde vivemos possui algumas paisagens […]
que lhe dão consistência, como o maciço calcário es-
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tremenho ou o pinhal de Leiria que constituem marcas
que contribuem para moldar a nossa identidade […] na
medida em que tais elementos naturais nos identificam
em relação ao exterior e nos enquadram no quotidiano
(Santos, 2005, p. 301).
Como referimos anteriormente, já em 1949 o geógrafo conimbricense Alfredo Fernandes Martins também se referiu à área ocupada
pelo maciço calcário estremenho como um local assim tão diferenciado das regiões confinantes, pelas formações geológicas, pela carência e escassez de água, e reforçada ainda a sua fisionomia particular pelo típico revestimento vegetal, a individualidade do maciço
calcário estremenho não pode oferecer dúvidas (Martins, 1949).
O autor alude diretamente às relações que se estabelecem entre a
paisagem e os elementos naturais proporcionados pelo complexo
calcário, e a sua transformação bem como apropriação enquanto
marcador cultural da região.
A frequência com que o maciço calcário estremenho é evocado na
bibliografia e pelos autores da região e de fora dela, num movimento que ganhou relevo nos finais do século passado e inícios deste,
põe em relevo a transformação do mesmo num traço definidor da
região. Assim, no 1.º Congresso para o Desenvolvimento de Leiria
e Alta Estremadura (1991), Jorge Estrela refere que possuímos um
conjunto formado pelo maciço calcário do interior e pelos terrenos
sedimentares e de aluvião do litoral, argumentando que a estrutura paisagística é o que nos permite ler o património e delimitar os
actuais parâmetros de desenvolvimento regional (Estrela, 1995, p.
167), dando-se assim corpo à região de Leiria.
A paisagem cársica é caracterizada pela escassez de águas à superfície devido à grande capacidade de dissolvência do calcário
quando em contacto com a água. Nas áreas calcárias, nomeadamente na serra de Sicó e nas serras de Aire e de Candeeiros, a dissolução
lenta, mas permanente, no espaço e no tempo, da formação rochosa
por ação das águas da chuva, cujo escoamento se dá essencialmente
por infiltração, tem conduzido à ausência de rios à superfície bem
como à formação de grutas, com vários km de profundidade, por
onde escorrem correntes de água subterrânea, numa paisagem única e peculiar.
Como referido no sítio relativo às Grutas de Mira D’Áire, sobre as
quais discorreremos seguidamente, a região ocupada pelo maciço
calcário estremenho
é caracterizada por não ser atravessada por nenhum rio, já que a água das chuvas se infiltra quase
completamente nas fendas da rocha em vez de escorrer pelas vertentes e originarem rios. É que, ao contrário das outras rochas, o calcário é dissolvido pela
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água. Esta esculpe curiosas formações desde simples
rendilhado, pequenas pias, marmitas e cristas aguçadas até aos maiores pedestrais, são denominados
lápiás pelos estudiosos destas regiões e são classificados de acordo com a sua origem, forma e dimensões.
Outra característica das regiões calcárias é a existência de depressões fechadas com vertentes rochosas e
o fundo coberto por solos argilosos vermelhos. Na região, estas depressões são por vezes determinados covões enquanto os solos vermelhos são conhecidos como
FELGAR. Os cientistas chamam dolinas às depressões
fechadas e terra rossa a esses solos típicos em todas as
regiões calcárias do Mediterrâneo.
Ao contrário dos lápiás, de rocha nua e escalvada,
que só as cabras se atrevem a percorrer, as dolinas são
os raros locais onde é possível fazer agricultura, milho de sequeiro, batatas e outras espécies que não exigem muita água, são as preferidas dos agricultores.
Mas com engenho e esforço o homem foi espalhando ao
longo dos séculos miríades de oliveiras pelas encostas
mais íngremes ou mais rochosas, aproveitando habilmente as mais pequenas manchas de solo.
Por vezes, onde o solo era mais escasso, foi necessário retirar e calcular as quantidades de pedras, depois
dispostas em marouços ou aproveitadas para construir
muros, também tão típicos das regiões calcárias.
Ao penetrar nas pequenas fissuras de rocha, a água
alarga-as por dissolução e transforma-as em grandes
corredores ou em poços naturais que, na região têm o
nome de algares (Grutas: Enquadramento Geológico e
Geomorfológico, em https://www.grutasmiradaire.com/
pt/38/enquadramento-geologico-e-geomorfologico).
Para além da sua formação geológica, as grutas têm sido culturalmente apropriadas e transformadas pelo homem, para fins educativos e turísticos, acabando por ser transformadas em marcas
identitárias da região de Leiria, como é bem visível pelos discursos
das lideranças locais. Na Introdução às Actas do 1º Congresso para
o Desenvolvimento de Leiria e Alta Estremadura, publicadas em
1995, pode ler-se:
Constituindo um fenómeno raro a nível europeu, as
grutas […] contribuem para a enorme variedade de sítios e paisagens pitorescas da região de Leiria, onde o
contacto com a natureza ainda é possível em muito razoáveis condições (Introdução às Actas do 1º Congresso
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para o Desenvolvimento de Leiria e Alta Estremadura,
1995).
As grutas aproveitadas para fins educativos e turísticos são sobretudo três: as grutas de Mira de Aire, as primeiras e as maiores a
serem descobertas, em 27 de Julho de 1947. Constituídas por uma
extensão de cerca de 11 km, abriram ao público em 11 de agosto de
1974, e situam-se na freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto
de Mós.
As grutas de Alvados, situam-se na União de Freguesias de Alvados e Alcaria, concelho de Porto de Mós,
foram encontradas em 1964 e aproveitadas para fins
turísticos na mesma década. De acordo com o sítio do
município de Porto de Mós,
As Grutas de Alvados são constituídas por duas partes, tradicionalmente denominadas por “gruta velha” e
“gruta nova”. A “gruta velha” é conhecida há cerca de
quatrocentos anos e era frequentemente utilizada pelos
pastores locais que aí se abrigavam das intempéries.
A “gruta nova”, que constitui as Grutas de Alvados
propriamente ditas, foram descobertas em 1964 por
um grupo de trabalhadores das pedreiras da Serra dos
Candeeiros. A descoberta deu-se por acaso, quando o
grupo de trabalhadores se interrogou ao ouvir o cair
das pedras num algar que lhes pareceu, desde logo, ser
profundo.
Neste sentido, preparou-se uma primeira descida às
grutas com cordas e lanternas. Deslumbrados com o
que encontraram, rapidamente se espalhou a notícia da
descoberta. Nos dois anos que se seguiram foram abertos túneis e construídas escadas que permitiram conhecer e explorar mais facilmente a gruta.
As grutas de Alvados são compostas por uma sucessão de salas, de estalagmites e estalactites, colunas e lagos, ligadas entre si.
Mais tarde, no sentido de dar a conhecer a todos
aqueles que quisessem ver a singularidade deste monumento natural, as grutas abriram ao público (Grutas
de Alvados, em https://www.municipio-portodemos.pt/
pages/1396?poi_id=288).
As grutas da Moeda situam-se no lugar de Moita do Martinho,
freguesia de São Mamede, no concelho da Batalha, bem perto do
locus religioso e turístico de Fátima e, por isso, visitadas por muitos dos turistas e dos peregrinos que acorrem a este local religioso.
Foram descobertas em 1971 por dois caçadores […] que entrados
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no algar que se lhes deparava, ficaram surpreendidos com as formações calcárias que observaram, um conjunto de estalactites e de
estalagmites impressionantes, consequência da erosão provocada
pela água sobre o calcário (Grutas da Moeda, em http://www.grutasmoeda.com).
A proposta de se observar o maciço calcário estremenho enquanto marcador identitário da região de Leiria, nela se incluindo o concelho de Ourém, foi defendida por Maria Luísa Estêvão Rodrigues,
no ano de 1995, cuja publicação sairia em 1999, a investigadora destaca a riqueza paisagística, proporcionada pelo maciço, que abrange
praticamente todo o território da região leiriense.
Já no século XXI, por altura da realização do congresso Pensar a
Região de Leiria, o maciço calcário estremenho enquanto elemento
identitário, volta a constituir-se num assunto central no discurso de
intervenientes, tais como João Luís Jesus Fernandes, José Manuel
Alho ou ainda Mário Oliveira e Nuno Carvalho, cujas comunicações
se encontram incluídas no painel Espaço e Ambiente na definição
do Território.
João Luís Jesus Fernandes argumenta que o norte do distrito
marca a transição geomorfológica do xisto para o calcário, sendo
que esta formação rochosa o seu ponto maior nas serras de Aire e de
Candeeiros. Sublinha, ainda, que o maciço é mais uma das muitas
paisagens que compõem o mosaico paisagístico da região de Leiria
estando, portanto, implícita a sua apropriação, para a construção de
uma narrativa leiriense, que se assemelha à da comunidade nacional: uma região unida na sua diversidade. Na perspetiva do investigador, a região de Leiria constitui, portanto, uma área caracterizada
pela diversidade paisagística, ao afirmar que estamos perante um
complexo conjunto limitado pela linha de costa, a Oeste, e por uma
linha não contínua de calcários a leste (maciços calcários Sicó - Alvaiázere e Estremenho) (Fernandes, 2005, p. 319).
Por outro lado, de acordo com Mário Oliveira e Nuno Carvalho,
os ambientes calcários ou cársicos,
como por exemplo, o maciço calcário estremenho, revelam uma singularidade ímpar quando estudados em
termos geológicos, morfológicos, ambientais, paisagísticos, sociais, culturais e patrimoniais, com influências
determinantes no modo de vida das populações que os
habitam, fornecendo contributos essenciais para a definição espacial dos territórios que abrangem (Carvalho
e Oliveira, 2005, p 367).
O maciço calcário estremenho tem constituído, ao longo da história da região, um dos principais recursos económicos, proporcionando emprego nas pedreiras e matérias-primas para a construção
de habitações como a rocha ou o cimento. Ele é determinante na
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definição das características da região sobre o património construído, imprimindo-lhe uma singularidade marcante […]. O calcário é o principal material usado na construção de habitações […]
(Carvalho e Oliveira, 2005, p. 369). O calcário é também parte da
cultura da região, pela forma como é trabalhado e dá corpo aos alojamentos tradicionais da região. Se antes era um material de uso
popular e generalizado, com o aparecimento de materiais mais baratos como os cimentos e argamassas, bem como com a facilidade
de transporte causada pela modernidade, atualmente, o calcário é
ainda usado com um significado mais nobre, sendo também exportado para várias partes do mundo.
Este elemento rochoso serviu, segundo José Travaços dos Santos, para dar corpo e estilo próprio às habitações, mais modestas
ou populares, mas também a outras mais monumentais, como é o
caso dos mosteiros de Santa Maria da Vitória e de Alcobaça ou do
Convento de Cristo em Tomar (Magalhães, 2012a). Como em outros contextos de montanha, a pedra adquire então um valor que é
hoje simultaneamente “cultural” e “material” (Vasconcelos, 1997,
p. 227).
No caso do mosteiro da Batalha empregaram-se os […] materiais […] que aqui existem, como é o caso do calcário que teve um
emprego abundante na região e foi empregue em muita coisa. Por
exemplo todas as casas, de uma maneira geral, nas padeeiras e
ombreiras das janelas, nas portas, nos rebates, eram de calcário
e além das varandas alpendoradas, tinham também colunas em
calcário, mas foi utilizado também em muitas outras coisas muito
curiosas, na própria vida agrícola e domestica como as salgadeiras para a carne de porco, que eram muito utilizadas, também foi
usado em pias de azeite, além das talhas de barro. O calcário teve
e continua a possuir uma utilização muito vasta […] ainda hoje
quando se pretende fazer casas com características regionais, utiliza-se o calcário, e não há dúvida nenhuma que, empregando-se
o calcário nas janelas e nas portas, as casas adquirem logo uma
grande beleza […]. Ganham uma certa nobreza, o calcário era a
matéria-prima abundante da região e daí toca a empregá-la […]
[José Travaços dos Santos, in Magalhães, 2012].
Saul António Gomes observa, da mesma forma, o calcário como
um importante marcador identitário da região de Leiria, elemento que, como sublinhámos anteriormente, foi básico na construção
de edifícios monumentais ligados tanto à nobreza como ao clero.
Atualmente, imóveis como os mosteiros de Alcobaça ou de Santa
Maria da Vitória, constituem ícones fundamentais para a afirmação
da comunidade regional. Assoberbados pela grandiosidade destes
mosteiros e imbuídos pelo espírito da antiguidade clássica, vários
visitantes estrangeiros, que percorreram a região durante os séculos XVIII e XIX, confundiram o calcário com o mármore.
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Refira-se, a propósito, que alguns curiosos estrangeiros dos
séculos XVIII e XIX, especialmente britânicos, se referem a este
Monumento como tendo sido construído em mármore. Leitura
apressada, numa região que não oferece, entre os seus recursos
mineiros, o mármore, sendo que tal facto conduziu a que, como
materiais de construção monumental desta área, em grande parte, se tenha optado por calcários e liozes, por vezes pintados como
mármore fingido, caso do que se vê, por exemplo, no impressivo
Santuário de Jesus dos Milagres, nos arredores da cidade de Rodrigues Lobo (Gomes, 2007, p. 31).
Em resumo, elementos rochosos como o maciço calcário estremenho ou a serra de Sicó são apropriados para pensar e representar
simbolicamente a região. Servem dois propósitos: encaixam-se nos
discursos das lideranças e demais atores regionais, na medida em
que se trata de massas rochosas que cobrem parte considerável da
área territorial coincidente com a região. Servem, da mesma forma,
de fronteira física e simbólica relativamente às regiões que se situam a norte, a leste e a sul da área regional.

Conclusões
A terra é um planeta dotado de uma natureza diversificada. As montanhas, os rios, os oceanos proporcionaram condições para o aparecimento e desenvolvimento da vida no planeta azul. Entre os vários
animais que surgiram ao longo de milhões de anos, destacaram-se
os mamíferos e destes, os primatas, de onde provêm os seres humanos. Dotados de uma capacidade de inteligência ímpar no reino
dos animais, capaz de reflecção e da abstração, estes desenvolveram
uma cultura que se tornou cada vez mais complexa. De agregações
simples, conquistas como a invenção da agricultura, da escrita, da
democracia e da liberdade, tornaram as comunidades humanas
cada vez mais complexas. Grupos de humanos expandidos por quase todos os recantos dos planetas aproprairam-se do que a natureza
lhes proporcionava, transformando-a em simultâneo, para assim
manterem a sua sobrevivência. Por um lado, os recursos naturais
proporcionaram abrigos e alimentos, por outro, os acidentes geográficos conferiram proteção, contra outros animais e contra outros
grupos humanos invasores. Estes serviram também de base para
traçar fronteiras entre grupos vizinhos, fossem elas as da antiguidade, as da Idade Média e dos seus reinos ou as da Idade Moderna
e suas nações.
Na atualidade, em que a ciência e a tecnologia destruíram grande parte das barreiras geográficas, estas continuam a servir para
demarcar fronteiras, entre nações, entre regiões e entre localidades
mais pequenas. É um facto também, que tanto a linha de costa do
distrito de Leiria, criado no século XIX, ou o maciço calcário estremenho, sejam recorrentes nos discrusos das lideranças que preten-
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dem construir e afirmar uma região de Leiria, como temos vindo a
constatar através das nossas investigações, que resumimos e desenvolvemos ao longo deste texto.
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Resumo
A Escala de Identidade Ambientalista (EIA) é uma ferramenta desenvolvida para identificar e refletir sobre perfis identitários ambientalistas. O objetivo deste trabalho é o de identificar a sua estrutura factorial e o de testar as suas propriedades psicométricas,
incluindo a consistência interna e validade do construto. A amostra inclui 110 participantes residentes em Portugal continental.
Foram aplicadas técnicas de análise factorial exploratória para
identificar a estrutura factorial da escala. A consistência interna
da escala foi avaliada através do Alfa de Cronbach. A análise fatorial de componentes principais com rotação de varimax suporta
um modelo com 2 fatores que explicam 62,4 % da variância total.
As 2 subescalas (Valores e Práticas) demonstram consistências internas aceitáveis (coeficiente de alfa: 0.71 e 0.73 respetivamente),
bem como a EIA total (coeficiente de alfa: 0.74). A validade do construto é, assim, suportada pela capacidade da EIA em identificar
diferentes perfis ambientalistas. Conclui-se que a EIA apresenta
propriedades psicométricas aceitáveis e que a sua aplicação é pertinente na identificação de perfis ambientalistas. No entanto, são
necessários estudos futuros com uma amostra de maior dimensão
que permita validar a EIA de forma mais robusta, nomeadamente
através da estabilidade temporal e validade descriminante.
Palavras-chave: Escala; Ambiente; Identidades Ambientalistas;
Propriedades Psicométricas

Abstract
The Environmentalist Identity Scale (EIA) is a tool developed to
identify and reflect on environmentalist identity profiles. The objective of this work is to identify its factorial structure and to test
its psychometric properties including the internal consistency and
construct validity. The sample includes 110 participants living in
mainland Portugal. Exploratory factor analysis techniques were
applied to identify the scale’s factorial structure. The internal consistency of the scale was assessed using Cronbach’s alpha. Factor
analysis of principal components with varimax rotation supports
a 2-factor model that explains 62.4 % of the total variance. The
2 subscales (Values and Practices) demonstrate acceptable internal consistencies (alpha coefficient: 0.71 and 0.73 respectively), as
well as total EIA (alpha coefficient: 0.74). The construct’s validity
is supported by the EIA’s ability to identify different environmental
profiles. It is concluded that the EIA has acceptable psychometric
properties and that its application is relevant in the identification
of environmental profiles. However, future studies with a larger
sample are needed to allow validating the EIA more robustly, namely through temporal stability and discriminating validity.
Keywords: Scale; Environment; Environmentalists identities;
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Psychometric properties

Introdução
O reconhecimento de uma crise ambiental global implica, mais do
que nunca, um esforço coletivo em prol de uma mudança de atitudes e comportamentos assente nos valores da sustentabilidade
(United Nations, 2015). Esta mudança encontra na educação a sua
força motriz, motivada pela necessidade de uma reconfiguração do
atual paradigma de desenvolvimento (Leal Filho et al., 2018)which
offers an opportunity for researching and rethinking how appropriate and successful educational practices may be. However, despite the role of transformation in higher education and particularly in
sustainability learning, there is a paucity of studies which examine
the extent to which transformation and learning on matters related
to sustainable development may be integrated. Based on this perceived research need, the purpose of this article is to present how
transformation in learning in education for sustainability requires
the commitment of Faculty and the engament of students. To do
this, a set of qualitative case studies were used in higher education
institutions across seven countries (Brazil, Serbia, Latvia, South
Africa, Spain, Syria, UK. Mas para que tal reconfiguração aconteça
é prioritário que valores e práticas mais ecológicas se naturalizem,
nomeadamente como fatores identitários.
Numa sociedade em que as transformações rápidas das paisagens são acompanhadas pela volatilidade das identidades biopsicossociais, a importância de identificar identidades ambientalistas
ganha, assim, especial pertinência. Quanto mais não seja, por um
lado, pela possibilidade de auxiliar no processo de construção identitária, com particular relevância nos mais jovens, e, por outro, no
desenvolvimento de processos pedagógicos de mudança para hábitos mais ambientalistas.
Ainda que os jovens estejam mais conscientes desta necessidade de mudança (Schmidt et al., 2016), é evidente uma dificuldade
de compreender a panóplia de posições ambientalistas possíveis,
e, desse modo, sustentar decisões mais informadas e conscientes.
Tal não é unicamente um problema de conhecimento ou de competências. Trata-se, sobretudo, de um problema de identidade das
gerações atuais que cria uma insatisfação pessoal e de socialização,
caraterística da construção identitária.
A identidade ambiental faz parte da identidade social, sendo que
os valores atribuídos à natureza são condicionados, em parte, por
valores culturais, sociais, religiosos e económicos, sublinhando a
sua importância (Clayton, 2003). Da identidade ambientalista faz
ainda parte a forma como definimos o ambiente, o grau de semelhança que atribuímos entre nós e o mundo natural, e, ainda, os
valores que reconhecemos à natureza (Arias-Arévalo et al., 2017;
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Clayton, 2003)importance.
Para além disso, o ambiente pode ajudar-nos a descobrir quem
somos ao permitir criar um sentimento de pertença a um ecossistema maior e reconhecermos a interdependência entre a nossa e as
outras espécies (Catton & Dunlap, 1978). A par disto, as atividades
orientadas para a natureza podem resultar em fortes conexões sociais que, em último caso, adquirem significado nos conflitos ambientais entre os que interagem com a natureza de uma forma e os
que interagem de outra (Clayton & Opotow, 2003).
Na literatura, os instrumentos e escalas existentes têm-se centrado na análise dos valores e atitudes em face ao ambiente, tal como
o New Ecological Paradigm Scale (Dunlap et al., 2000) e a Environmental Identity Scale (EID) (Clayton, 2003). Identifica-se, por
isso, uma lacuna relativa a tipologias ambientalistas que permitam
reflexão e posicionamentos, sendo esta a principal motivação que
esteve na base da construção e da proposta de uma nova Escala de
Identidade Ambientalista (EIA) (Seixas et al., 2020).
Esta escala procurou contribuir para auxiliar no processo interpretativo e reflexivo da identificação da identidade ambientalista.
No quadro desse contributo, este trabalho apresenta agora as análises preliminares referentes à estrutura fatorial e às propriedades
psicométricas da EIA, tendo como objetivo verificar a sua consistência e confiabilidade de aplicação em contextos diversificados,
nomeadamente pedagógicos.

Métodos e Técnicas
Amostra

Os participantes deste estudo são portugueses, residentes no continente. A participação teve como critério ser maior que 18 anos de
idade e ser residente em Portugal. Dado tratar-se de uma análise
exploratória das propriedades psicométricas da escala, optou-se
pela divulgação da EIA nas redes sociais, correios eletrónicos institucionais académicos e nas redes de contacto em sistema de bola
de neve.
Dessa forma, construiu-se uma amostra por conveniência de 110
respostas. Ainda que consideremos que o tamanho da amostra possa ser uma limitação, a verdade é que o estudo de AlMenhal et al.
(2018) testou as propriedades psicométricas do Inventário de Atitudes Ambientais numa amostra de 130 estudantes de licenciatura.
Por outro lado, em estudos exploratórios, o tamanho da amostra
não é determinante (Johnnie Daniel, 2012).
Medidas

A EIA foi proposta no sentido de permitir aos respondentes refletir
e identificar o seu perfil ambientalista. O processo de desenvolvimento da escala e os fundamentos teóricos que estiveram na base
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da sua elaboração foram já desenvolvidos numa outra publicação
(Seixas et al., 2020). A EIA divide-se em duas subescalas, sendo que
na primeira se avaliam os valores ambientais e na segunda as práticas ambientais. Cada subescala contempla quatro itens, perfazendo
um total de 8.
Na primeira subescala avalia-se se o participante é efectivamente
ambientalista. Mediante este primeiro resultado, caso o participante não apresente traços de uma identidade ambientalista a escala
termina. Caso contrário, o participante é convidado a preencher a
segunda subescala para perceber qual o perfil ambientalista que
melhor se aproxima das suas caraterísticas.
Procedimentos

A validade do conteúdo por parte dos participantes foi obtida
aquando a divulgação do preenchimento da escala. Nessa divulgação foram colocadas como questões avaliadoras da pertinência da
escala as seguintes:
•
•

•

Avalie de 1 a 7 em que medida este exercício o ajudou a descobrir/esclarecer o ambientalista que há em si;
Avalie de 1 a 7 até que ponto este exercício o ajudou a pensar
sobre a necessidade de mudar os seus comportamentos e atitudes em relação ao meio ambiente;
Avalie de 1 a 7 até que ponto este exercício o ajudou a pensar
sobre a necessidade de agir coletivamente e despertou interesse em saber mais sobre a questão ambiental e as organizações ambientalistas.

A análise dos dados foi realizada através do SPSS Statistics, Versão 25.0 (IBM Corp, Armonk, NY).

Resultados
Um total de 110 participantes do norte, centro e sul de Portugal continental completaram a EIA. Após removidos os dados incompletos,
a amostra final foi de 109 participantes (Tabela 1). Prevalecem na
amostra participantes do género feminino (70,9 %), com ensino superior (94,5 %) na área das Ciências Humanas e Sociais (71,6 %) e
a residir no centro do país (73,4 %). 92,7 % dos participantes não
pertence a nenhuma organização, movimento ou grupo ambientalista e cerca de 48 % situa-se na faixa etária dos 31-50 anos de idade.
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N

%

Feminino

78

70,9

Masculino

31

28,1

6

5,5

103

94,5

Ciências da saúde

5

4,6

Ciências naturais e exatas

26

23,9

Ciênciais sociais e humanas

78

71,6

Norte

29

26,6

Centro

80

73,4

Sim

8

7,3

Não

101

92,7

18-30

34

31,2

31-50

52

47,7

51-64

20

18,3

65 e mais anos

3

2,8

109

100

Género

Tabela 1
Estatística descritiva dos participantes (n = 109)

Escolaridade
Ensino não superior
Ensino superior
Área de formação

Residência

Pertença a Organização, movimento ou grupo ambientalista

Grupo etário

Total

O resultado da avaliação feita pelos participantes que responderam à escala foi bastante positiva. Nas três questões relativas à
potencialidade da EIA para descobrir/esclarecer qual a identidade
ambientalista; para pensar sobre a necessidade de mudar comportamentos e atitudes; e, ainda, para despoletar o interesse em saber
mais sobre questões ambientais, a mediana de respostas foi de 6,
num máximo de 7.
Análise de Itens

Estatísticas descritivas e correlações item-total e entre itens (r, correlação produto-momento de Pearson) foram calculadas para cada
um dos itens. Nenhum item da EIA foi identificado como tendo mais
de 10% de dados ausentes, pelo que todos foram retidos. Nenhum
item foi removido uma vez que não foram identificadas correlações
inferiores a 0,3 e superiores a 0,8. Todos os itens correlacionaram-se moderadamente com os outros itens (r = 0.40 – 0.50), conforme
apresentado na Tabela 2.
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EIA

1

2

3

4

5

6

7

1) Situação ambiental em que
acredito estarmos

1

2) Interações Humanos-Natureza em que acredito

,419

1

3) Valores sobre a Natureza
em que acredito

-,014

,130

1

4) Resolução da questão
ambiental em que acredito

,252

,279

,102

1

5) Tipo de discursos ambientais com que me identifico

,151

,184

-,033

,362

1

6) Tipo de mudança em que
acredito

,073

,167

,053

,171

,510

1

7) Comunidades de Práticas
Ambientais com as quais
mais me identifico

,110

,171

,067

,208

,371

,442

1

8) Organizações ambientais
que conheço com que mais
me identifico

,251

,261

,055

,172

,354

,407

,375

8

Tabela 2
Correlações de Pearson entre as
subescalas da EIA (n = 109)

1

Nota: a negrito estão as correlações estatisticamente significativas (P <0,05).

A estatística de Kaiser-Meyer-Olkin foi de 0,734, indicando um
tamanho amostral adequado (Kaiser, 1974), e o teste de esfericidade de Bartlett foi estatisticamente significativo (χ 2 = 142,421; P
=0,000), o que sugere que a amostra atual é adequada para a realização da análise fatorial (Bartlett, 1950).
Análise Fatorial

Uma análise fatorial exploratória foi realizada com a análise de
componentes principais com rotação varimax. Todos os itens apresentam cargas fatoriais acima de 0,40. Os 2 fatores finais, com um
total de 8 itens, explicam 62,4 % da variância total. O fator 1 contém
4 itens que representam os valores ambientais dos participantes e
explica 27,9 % da variância total. O fator 2 contém outros 4 itens
que simbolizam as práticas ambientais dos participantes e explica
49,3 % da variância total. As cargas fatoriais de todos os itens são
apresentadas na tabela 3.
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Consistência Interna

O coeficiente Alfa de Cronbach (α) foi utilizado para avaliar a confiabilidade e consistência da EIA total e das subescalas. A EIA total apresentou consistência aceitável (α = 0,74) e as 2 subescalas
consistências internas aceitáveis (α = 0,71 e 0,73, respectivamente),
conforme se pode ver na Tabela 3 (Nunnally & Bernstein, 1994).
As duas subescalas estão significativamente correlacionadas (r =
0,324; = P <0,001).

Práticas Ambientalistas
α = 0,73

Valores Ambientalistas
α = 0,71

Subescala

Cargas
Fatoriais

ACR

Situação ambiental em que acredito estarmos

0,675

0,69

Interações Humanos-Natureza em que acredito

0,658

0,67

Valores sobre a Natureza em que acredito

0,923

0,71

Resolução da questão ambiental em que acredito

0,419

0,67

Tipo de discursos ambientais com que me
identifico

0,622

0,63

Tipo de mudança em que acredito

0,681

0,64

Comunidades de Práticas Ambientais com as
quais mais me identifico

0,546

0,65

Organizações ambientais que conheço com
que mais me identifico

0,469

0,64

Escala de Identidade Ambientalista (EIA)

Tabela 3
Cargas factoriais e consistência
interna das subescalas da EIA (n
= 109)

Nota: Método de extração - Componentes principais. Rotação Varimax com normalização Keiser. Critério de extração: autovalores> 1. Variância total explicada por componentes: 62,4%; KMO = 0,73; Teste de Bartlett: χ 2 = 142,421, P <0,001; ACR = Alfa de
Cronbach se o item for removido; Alfa de Cronbach global: α = 0,74.

Por outro lado, a robustez das subescalas é visível nos valores do
Alfa de Cronbach caso alguma fosse removida (ACR), o que enfraqueceria a mesma.

Discussão
A EIA, enquanto ferramenta de identificação reflexiva de perfis
ambientalis-tas, procura colmatar uma lacuna do conhecimento
voltada para a construção das identidades, essencialmente juvenis,
contemporâneas. Ainda que anco-rada numa lógica teórica marcadamente válida, importa que se conheça a sua estrutura fatorial,
bem como as suas propriedades psicométricas, para que a sua aplicação possa ser considerada confiável.
A simplicidade da EIA resultou na divisão da mesma em duas
partes, em que cada uma possui 4 subescalas, totalizando 8. Relativamente à validade dos itens, identificam-se correlações moderadas o que sugerem, por um lado, a não ausência de relação entre as
subescalas e, por outro, a não existência de relações potencialmente
enviesadas.
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Relativamente à sua consistência interna, os valores de Alfa de
Cronbach en-contrados revelam-se bastante satisfatórios e, quando
comparados com os es-tudos de avaliação das propriedades psicométricas da escala de NEP, com amostras significativamente maiores, tanto na original (Dunlap, 2008), como nas suas mais diversas
reaplicações (AlMenhali et al., 2018; Ntanos et al., 2019; Pires et al.,
2016; Reyna et al., 2018), os valores são bastante próximos e, em
alguns casos, até mais robustos, revelando consistência (α = 0,620,90).
O mesmo acontece com a capacidade explicativa da EIA que, com
esta amos-tra, situa-se perto dos 63 %. Esta capacidade explicativa da variância total é superior em face a outros estudos da NEP,
nomeadamente no de Reyna et al. (2018), em que a explicação da
variância total foi de 41,1 %. Por outro lado, o Inventário de Atitudes Ambientais (AlMenhali et al., 2018) conseguiu obter um valor
superior à EIA em relação à sua capacidade explicativa da variância
total (75,6 %), o que pode estar relacionado, por um lado, com a
maior diver-sidade de subescalas aplicadas (12) e, por outro, com a
definição mais clara da amostra (estudantes árabes de licenciatura).

Conclusão
O objetivo deste trabalho foi o de identificar a estrutura factorial e
o de testar as propriedades psicométricas da EIA, incluindo a sua
consistência interna e validade do construto. Nesse sentido, foram
aplicadas técnicas de análise factorial exploratória para identificar
a estrutura factorial da escala. A amostra inclui 110 participantes
residentes em Portugal continental.
A consistência interna da escala foi avaliada através do Alfa de
Cronbach. A análise fatorial de componentes principais com rotação de varimax suporta um modelo com 2 fatores que explicam 62,4
% da variância total. As 2 subescalas (Valores e Práticas) demonstram consistências internas aceitáveis (coeficiente de alfa: 0.71 e
0.73 respetivamente), bem como a EIA total (coeficiente de alfa:
0.74). A validade do construto é, assim, suportada pela capacidade
da EIA em identificar diferentes perfis ambientalistas.
Os resultados encontrados com este estudo preliminar da estrutura factorial e das propriedades psicométricas indicam que a aplicação da EIA é considerada robusta e confiável na identificação de
perfis ambientalistas bem como na reflexão sobre comportamento
e atitudes pró-ambientais. No entanto, são necessários estudos futuros com uma amostra de maior dimensão que permita validar a
EIA de forma mais robusta, nomeadamente através da estabilidade
temporal e validade descriminante.
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Ecossistemas
Terrestres e
Recursos Hídricos

Resumo
No Brasil, com a aprovação recente da Lei nº 14.026, de 15 de julho
de 2020, foi alterado o quadro legislativo do saneamento básico,
um processo extremamente controverso e com avanço em tempo
de pandemia. A polémica integra diversos aspectos, de que destacamos o facto de se ter sido uma iniciativa do senador “Coca-cola,
assim chamado o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator da
proposta devido às suas ligações à iniciativa privada com interesse no sector da água. Por outro lado, o que tinha sido negociado
previamente não foi aprovado pelo Presidente da República, que
vetou 12 artigos, considerados vitais pelos opositores da proposta. Em causa está a possível privatização dos serviços de água no
país, assim como o fim da prestação de serviços de água e esgoto
por parte das companhias estaduais. O artigo analisa o processo
de decisão até ser aprovada a Lei, identificando os argumentos
contra e a favor, assim como que possíveis implicações terá para
o futuro e qual o papel dos entes da União na concretização da política. Para efeito, recolhemos documentos dos trabalhos do Congresso Nacional e do Senado, assim como notícias da comunicação
social e testemunhos de peritos sobre o tema.
Palavras-chave: acesso à água, direitos humanos, privatização,
desigualdades sociais, Brasil

Introdução
Durante várias décadas do séc. XX a privatização dos serviços de
água foi um paradigma dominante, procurando fazer face ao que se
considerava ser ineficácia da administração pública para fornecer
os serviços, permanecendo, ainda assim, com a tutela do recurso.
Durante a década de 2000 vários municípios em todos os continentes iniciam o que se chama de remunicipalização, considerando que
o sector privado não estava a cumprir com as promessas. O processo tem vindo a somar municípios, o interesse de investigadores,
movimentos ambientalistas e defesa da água, políticos e sindicalistas. O interesse tem aumentado pelo facto de crescer igualmente o
debate sobre o direito humano à água e esgoto, o que se torna mais
importante num país como o Brasil com enormes desigualdades sociais e com atraso consecutivo na implementação da Política Nacional de Saneamento Básico e do princípio da universalização destes
serviços como direitos sociais, o que irá também ao encontro dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das Nações Unidas, em
particular do ODS 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.
A reversão no sentido da remunicipalização dos serviços, segundo estudos internacionais abaixo citados e mobilização da sociedade
civil, indicam que o mito da melhor prestação do serviço pelos privados não se confirma e que no movimento pela remunicipalização
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as cidades acabam se reinventando e prestando melhores serviços
(Kishimoto et al., (2017). Em causa na disputa contra a privatização
estão questões como a degradação do serviço, a transformação da
água em mercadoria, e como tal não acessível de forma universal
e a preço acessível, e a perda de emprego público, daí a maior mobilização dos sindicatos. Igualmente importantes, são os riscos de
desinvestimento no sector do esgoto, pelo facto de não ser rentável do ponto de vista económico, assim como o desinvestimento em
áreas cuja distância ou o relevo coloquem dificuldades na prestação
dos serviços. Um dos slogans dos contestatários da privatização é de
que a água é um bem comum e não é uma mercadoria (Silva, 2018a
e 2018b; García e Agudo, 2018; Rodrigues, 2019).
No Brasil, apesar da tendência internacional ser a de reverter os
processos de privatização, o governo avançou com uma primeira
fase que pode abrir os serviços de água e exploração dos mananciais
à iniciativa privada. A polémica integra diversos aspectos, de que
destacamos o facto de se ter sido uma iniciativa do senador “Coca-cola”, assim chamado o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator da proposta no Senado devido suas ligações à iniciativa privada
com interesse no sector da água. Por outro lado, o que tinha sido
negociado previamente não foi aprovado pelo Presidente da República, que vetou 12 artigos, considerados vitais pelos opositores da
proposta. Os vetos colocam igualmente em causa a continuidade da
prestação de serviços de água e esgoto por parte das companhias
estaduais, podendo abrir um vazio na gestão dos serviços.
O processo tem merecido a oposição de membros da academia
brasileira, de especialistas, de movimentos sociais, de sindicatos e
partidos da oposição, os quais: rejeitam que a privatização traga investimentos; que a privatização lança o mito da universalização mas
que esta é incompatível com o modelo capitalista, que busca lucro;
que a melhoria do serviço não tem condições para acontecer e que
as áreas periféricas vão ser as mais afetadas; que se está a vender a
água e os consumidores mais vulneráveis ficam sem condições de
pagar se a água for transformada em mercadoria; que vai ser adiado
o esgotamento sanitário por não ser rentável (Silva, 2018a e 2018b;
ABES, 2020; Pinheiro, 2020).
Em causa também está o facto do processo ter ido a votação durante a pandemia, reduzindo a possibilidade de uma ampla participação social, mas é também uma expressão da verticalização administrativa e política do país. A pandemia acabou por dar maior
visibilidade à necessidade de se cumprir o direito humano à água e
esgotamento sanitário, ao facilitar a contaminação das populações
mais carenciadas (Borja e Moraes, 2020).
Este é o ponto de partida do artigo, que a seguir aprofundamos.
O nosso objetivo é mostrar como o país está indo em contraciclo,
tanto no referente à tendência crescente de devolução dos serviços
de água e esgoto aos municípios ou empresas estaduais como das
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políticas no sentido da universalização da água. Nesse sentido, procedemos à revisão da literatura sobre o tema, a partir dos documentos levados a votação no Congresso e Senado, reconstruímos os
argumentos e momentos que levaram à publicação da citada lei, e
a partir da comunicação social trazemos mais argumentos e atores
sociais que participaram no debate.

Estado da arte – remunicipalização dos serviços em vários
países
A água é um recurso natural cujos fluxos e consumos têm presença constante no quotidiano. Tratando-se de um recurso vital, que é
escasso, ameaçado e distribuído de forma desigual, é indispensável
que seja garantida a gestão e tutela pública do recurso. Sendo inquestionável a sua importância económica como recurso produtivo,
igualmente essencial à vida e ao ambiente. Ao mesmo tempo que
articula a valores sociais e identitários fundamentais para as populações, a água tem sido usada como um instrumento de poder,
com enorme visibilidade mediática produtivista que desvirtua esses
valores (García e Arrojo, 2019).
De uma imagem tradicional dos serviços públicos como pouco
eficazes e gastadores, a gestão da água para abastecimento passou
gradualmente para empresas privados. Porém, tem ganho relevo
o debate pela remunicipalização e contestação da privatização dos
serviços. Um dos aspectos mais controversos diz respeito à possibilidade deste recurso se transformar numa mercadoria transaccionável no mercado, colocando em causa o acesso universal à água
e o seu papel como agente cultural de socialização. A passagem da
gestão do Estado para os privados tem sido, em vários países, alvo
de críticas que apontam para a degradação da qualidade do recurso, aumento de preço e aumento de situações de conflito suscitados
pela desigual distribuição do recurso. A degradação da qualidade da
água para consumo humano, o aumento de tarifário e de situações
de vulnerabilidade social (Valdovinos, 2012; Pigeon, 2012) estão
entre argumentos recorrentes dos opositores.
A disputa se relaciona com o reconhecimento, em 2010, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, do direito à água potável própria
e de qualidade e a instalações sanitárias é um direito do homem,
indispensável para o pleno gozo do direito à vida, o que determina
que todos têm direito à água e a serviços de saneamento, financeiramente acessíveis, aceitáveis e de qualidade para todos, sem qualquer tipo de discriminação, obrigando Estados progressivamente a
eliminarem as desigualdades de acesso tanto à água como ao esgoto
(Brito, 2020).
Sobre este último aspecto, o último relatório de Léo Héller, que
deixou o cargo de Relator Especial das Nações Unidas sobre os direitos humanos à água potável e ao esgotamento sanitário, agora
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ocupado por Pedro Arrojo Aguda, afirma que “o cumprimento dos
direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário não pode ser
alcançado em um curto espaço de tempo e geralmente depende da
disponibilidade e do uso de recursos” (Assembleia Geral das Nações
Unidas, 2020, p.3). Ou seja, esse é um desafio maior caso o país
avance para a privatização, na medida em que o tempo curto da
rentabilização empresarial pode ser incompatível com a necessidade de serem tomadas medidas destinadas à realização progressiva
desses direitos pelos estados, não se concretizando de um dia para
o outro.
Autores como José Esteban Castro (2013) e Arrojo Agudo (2013)
são da opinião que a mercantilização ignora que a água tem em si
própria uma diversidade de valores culturais de uso e é um agente
de socialização que incorpora mecanismos de regulação e o desenvolvimento de relações sociais. Edson Silva (2018), Arlindo Rodrigues (2019) e Victoria Aragón García e Pedro Arrojo Agudo (2018),
reforçam o que foi dito, que a água é um bem comum e não é uma
mercadoria, rejeitando a ideia de que a água é um insumo do processo produtivo, o que faz dela um bem capaz de gerar riqueza, pelo
contrário, é um direito humano (Yamamoto, Pereira & Alcântara,
2020).
Para Victoria Aragón García e Pedro Arrojo Agudo (2018) o problema acaba sendo mais abrangente, pois a privatização acaba se
repercutindo no acesso a outros recursos e direito de propriedade,
fazendo parte do processo de mercantilização da natureza. Em sua
opinião, um dos motivos que levou ao uso abusivo da água e sobre-exploração dos ecossistemas hídricos foram as estratégias baseadas no sistema de subvenção pública de grandes projectos hidráulicos. Políticas perversas que invocam o pretenso interesse geral dos
projectos, apesar de na prática beneficiarem um grupo reduzido de
utilizadores privilegiados, que acabam por beneficiar desde o projecto à construção, o que por sua vez tem levado a casos de corrupção em diversos países. Considerando que se tratam de grupos
de poder económico e político, com uma forte máquina mediática
que permite fomentar e preservar o poderoso apoio social de que
têm disfrutado tradicionalmente. Os contestatários da privatização
argumentam igualmente que a água é um bem público, de interesse público, e que o facto de ser um recurso indispensável para a
vida deve ser administrada pelo sector público. Porém, não se trata
apenas de remunicipalizar, os desafios são maiores, exigindo maiores responsabilidades da administração pública e responsabilidade
partilhadas com a sociedade civil e utilizadores (Yamamoto, Pereira
& Alcântara, 2020).
Diversos estudos têm mostrado que a pressão contra a privatização tem dado resultados positivos, assistindo-se desde 2000 à
remunicipalização dos serviços de água e saneamento como uma
tendência. Em 2015, por pressão de movimentos cívicos, 180 mu-
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nicípios em todo o mundo remunicipalizaram os serviços, se destacando 136 municípios em países com maiores rendimentos (Lobina,
Kishimoto e Petitjean, 2015). Satoko Kishimoto e Olivier Petitjean
(2017), apresentam, no documento La recuperación de los servicios
públicos. Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de
los servicios públicos, a situação referente ao ano 2017. Yamamoto,
Pereira & Alcântara atualizam a discussão para o ano 2020. Estas
e outras publicações mostram que se trata de uma tendência relativamente recente, sendo determinante e pode redesenhar o sector
de água e saneamento à escala mundial, marcando uma tendência
de apropriação social da água, conseguindo a mobilização recuperar a água para o domínio público, ainda que não necessariamente
municipal, melhorando, nomeadamente, a eficiência dos serviços,
praticando preços mais baixos, garantindo o direito humano à água
e ao saneamento.
O tema ganhou maior relevo quando na Europa, a partir de 2012,
vários movimentos, entre eles sindicatos, se mobilizaram quanto à
possível privatização da água pelos estados-membros. Entre os argumentos, ressurgiu a questão acabada de citar sobre a água como
um bem público e não uma mercadoria. Em dezembro de 2013, foi
submetida ao Parlamento Europeu a Iniciativa de Cidadania Europeia Right2Water, após ter recebido o apoio de mais de 1,9 milhão
de cidadãos. Os subscritores pediram às instituições europeias e
aos Estados-Membros que cumprissem a legislação que assegura
o direito humano à água e ao saneamento e que assegurassem a
universalização destes serviços. E que o abastecimento de água e a
gestão dos recursos hídricos não fossem sujeitos às regras do mercado interno e que os serviços fossem excluídos da liberalização.
Por exemplo, no caso português, municípios como Lisboa e Porto
mostraram-se contrários à privatização, considerando que estão a
defender o que consideram ser património municipal, que levou décadas a construir, e a defenderem a relação de confiança já estabelecida com os consumidores. O município de Mafra é citado em todo
mundo, por ser um dos que mais recentemente reverteu a gestão da
água para o município.
Por último, o tema foi também analisado por Léo Heller no 12º
Relatório do Relator Especial das Nações Unidas sobre os direitos
humanos à água potável e ao esgotamento sanitário, afirmando que
“a privatização dos serviços de água e esgotamento sanitário levanta preocupações relacionadas à sustentabilidade, uma vez que muitas vezes as empresas privadas se abstêm de investir na expansão,
melhoria ou manutenção da infraestrutura, especialmente quando
seus contratos estão para terminar em breve” (Assembleia Geral
das Nações Unidas, 2020, p.23 e 24.)
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Evolução histórica do Saneamento básico no Brasil
No Brasil, a criação de um quadro regulatório consistente do Saneamento Básico ocorreu de forma lenta. Na Constituição Federativa
do Brasil (1988), considera-se, no parágrafo XX do Artigo 21, no
que se refere ao que Compete à União: “[...] instituir diretrizes para
o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico
e transportes urbanos” e No Parágrafo IX do Artigo 29 que se refere
à competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: [...] promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. Levou, praticamente, vinte anos para a existência de uma Lei
nacional específica para o Saneamento Básico, apesar da existência
da Lei 9433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos.
Em 2007, baseada na proposta de lei (PL) 5.296/06, aprovada
e recomendada pelo Conselho das Cidades para o Congresso Nacional, instaurou-se a Lei nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que
que estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico, definindo-o como um “conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento
sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem
e manejo das águas pluviais urbanas” (Brasil, 2007, p.1). Uma conquista importante da Lei é o direito da participação social em todas
as etapas, inclusive no processo de diagnóstico das deficiências sanitárias de seu município, atingindo sua comunidade e residência,
afinal, o saneamento trata-se de um assunto de saúde pública, logo,
a participação é papel de qualquer cidadão e contribui para melhor
efetividade política.
Em 2009, divulgou-se a Resolução Recomendada n° 75 que estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao
conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. O Documento
define os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) como
instrumentos fundamentais para implementação da política. Em
2010, instaurou-se o Decreto nº 7.217, que versa sobre o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das
águas pluviais, bem como sobre a limpeza urbana e o manejo de
resíduos sólidos. No documento, retomou-se os princípios fundamentais para os quatro serviços públicos de Saneamento básico.
Passados 20 anos de discussões, a União compreendeu que precisava ser elaborada uma Política pública para nortear a gestão dos
Resíduos Sólidos, na sequência, em 2010, foram instauradas a Lei
12.305 e o Decreto 7.404, referentes a institucionalização e regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), respectivamente. Está previsto na PNRS a integralidade com a Política
Nacional do Meio Ambiente, a articulação com a Política Nacional
de Educação Ambiental (PNEA), as normas gerais para contratação
de consórcios públicos; e a Política Federal de Saneamento Básico,
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representadas pelas Leis 9.795/99, 11.107/05 e 11.445/07, respectivamente. Essa política pública de acordo com Silveira (2019) vem
trazer segurança jurídica, através de normas disciplinadoras para a
área de resíduos sólidos, com proteção ao meio ambiente e responsabilidades compartilhadas.
Em 2012, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) publicou o
“Termo de Referência para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico” (TR) que teve, como objetivo principal, auxiliar
na elaboração dos PMSB’s e aos procedimentos relativos ao convênio de cooperação técnica e financeira para a referida ação, para os
municípios de até 50.000 habitantes. O TR bebe de fontes documentais importantes, como a Lei no 11.445/07 e do seu Decreto de
Regulamentação no 7.217/10; da Lei no 12.305/10 e do seu Decreto
de Regulamentação no 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Em 2013, através da Resolução 144º/2013, a Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, com participação dos Conselhos Nacionais de Saúde (CNS), Meio Ambiente
(Conama), Recursos Hídricos (CNRH) e das Cidades (ConCidades),
e publicou-se o tão aguardado Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Com metodologia sistemática para ações voltadas
ao Saneamento, o instrumento estabeleceu objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, representadas pelos anos 2018, 2023 e 2033, respectivamente 5, 10 e 20 anos,
para a universalização dos serviços de saneamento básico e, para
isso, apresenta proposição de programas, projetos e ações para alcance destas metas.
Em 2018, foi assinada a Medida Provisória 844 que visava alterar
o marco regulatório do Saneamento básico, representado pela Lei
11.445 de 2007 e toda a trajetória que a política vinha percorrendo. Não se tratava de substituição da Lei já existente, mas sim de
uma mudança na mesma e nos instrumentos que regulam o sector.
Grande parte das entidades representativas dos entes públicos que,
inclusive, não foram ouvidas e respeitadas, a MP excluía a participação social do processo de construção das políticas públicas, que
“[...] extingue a exigência dos planos municipais de saneamento básico, passando a exigir, apenas e simplesmente, um estudo técnico;
como também interfere a autonomia municipal ao estabelecer diretrizes nacionais de regulação” (ASSEMAE, 2018, p. 1).
Da Medida Provisória 844 de 2018, partiu-se para o Projeto de
Lei 4162/2019 e, consequentemente, a Lei nº 14.026/2020, marcada por incertezas, desafios e controvérsias do novo quadro legal
da água no Brasil. Complexidade que será aprofundada no próximo
tópico.
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Desafios e controvérsias do novo quadro legal da água no
Brasil
Apesar dos avanços da política, o Brasil apresenta ainda grandes
carências na prestação de serviços de água e esgoto, por sua vez,
com grandes disparidades regionais, estaduais e municipais, apresentando uma tradição que tem deixado a prestação desses serviços
a companhias estaduais, mas com outros modelos presentes, tanto
das PPPs - parcerias público privadas como dos chamados SAAEs
Serviços de Autónomos da Água e Esgoto, semelhantes ao que eram
os SMAS – Serviços Municipalizados de água e Saneamento em
Portugal.
Dos quase 210 milhões de brasileiros, 16,38% não têm acesso à
água da rede público, com a agravante da água fornecida não ser de
qualidade para beber; sendo que 46,85% dos brasileiros abastecidos com água não têm acesso a drenagem de esgoto e 53,35% não
têm o esgoto tratado (Brasil, 2019).
Perante este panorama e da redução de investimento no sector
em contexto de crise económica, a privatização ganhou terreno,
culminando até agora com a aprovação da Lei nº 14.026, de 15 de
julho de 2020, que alterou o quadro legislativo do saneamento básico (Brasil, 2020). O processo controverso e ainda não se conhece
o desfecho, designadamente do veto do Presidente da República de
12 artigos da Lei, considerados vitais pelos opositores da proposta.
Partidos políticos, sindicatos e outras representações da sociedade
civil têm procurado anular esse veto, designadamente do artigo 16,
que colocou em risco direto as empresas estaduais de repactuarem
contratos em vigor. O tema tem marcado a intervenção de alguns
governadores e de parlamentares contrários, que no Congresso tentam derrubar o veto presidencial, considerando que o artigo foi inserido na fase de negociação no projecto-lei para permitir a aprovação, mas após ter sido aprovado foi retirado (ONDAS, 2020).
Na alteração do quadro legal, o relator foi o senador “Coca-cola”,
assim chamado senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator da
proposta devido às suas ligações à iniciativa privada com interesse no sector da água, especificamente, por fazer parte do “Grupo
Jereissati” que comanda a Calila Participações, sendo a única acionista brasileira da Solar, estando entre as 20 maiores fabricantes de
Coca-Cola no mundo.
Na sequência da arovação da Lei, o Partido Comunista Brasileiro
(PCdoB), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido dos Trabalhadores (PT) avançaram
com uma ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade com Medida
Cautelar para travar o veto. Entre os pontos focados, destacamos, a
justiça socioambiental como justiça distributiva em defesa da vulnerabilidade das populações pobres e as diferenças entre serviço
público e a actividade económica e os riscos de danos aos princípios
da universalização e da modicidade tarifária. Também os sindicatos
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têm manifestado a sua oposição. Considerando alguns dos seus representantes que “excluir as empresas e as associações de estados e
municípios não é a solução para a universalização de água e esgotos
a preços compatíveis com as diferentes condições regionais e sociais
da população brasileira” e que a nova lei mais não é que “um negócio lucrativo”, sem qualquer interesse em resolver o problema dos
esgotos das periferias (Pollachi, 2020).
No tocante à regulação dos serviços de saneamento básico o novo
quadro legal atribui a Agência Nacional de Águas (ANA), as competências para instituir normas de referências para esse fim, estabelecendo padrões de qualidade e de eficiência na prestação desses
serviços, bem como, versar sobre a regulação tarifária, padronizar
contratos e instituir metas para a universalização dos serviços de
saneamento básico, dentre outras competências, passando a ser
chamada de Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. (Ribeiro e Cukiert, 2020).
Entre outros segmentos da sociedade brasileira que se pronunciaram contrários citamos destacam-se a Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária (ABES) e a Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (ASSEMAE). A ABES (2020) manifestou em comunicado “enorme estranheza o veto ao Artigo 16 do
projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado”. Salientando que
os pontos integrantes “foram exaustivamente discutidos por anos,
e foram determinantes para que o projeto de lei pudesse avançar
no legislativo, fruto de um acordo político em torno do tema, que
incluiu os Governadores de Estado”. Salientando que não está em
causa apenas o processo de construção de consensos, mas a enorme insegurança jurídica daí resultando e a possível judicialização
de todo o processo, que poderá provocar a paralisia do sector, mais
grave ainda num contexto de crise sanitária. A ASSEMAE (2020)
pronunciou-se através de um artigo do Diretor de Assuntos Jurídicos Artigo (Pinheiro, 2020), que questiona o momento e a forma
como a nova legislação foi aprovada, que acaba por mitigar a participação dado o contexto de pandemia, considerando igualmente
que o país tem outras prioridades que não a privatização do sector.
Pinheiro critica o facto de o país “conceder à iniciativa privada o filé
do saneamento básico, sendo que a carne de pescoço continuará nas
costas do Estado (gênero) já pesado e endividado”, o que vai na contramão de várias cidades do mundo que reestatizaram os serviços.
Apesar dos avanços rápidos no processo este é ainda uma incógnita. Foi grande a euforia com a licitação, a 30 de setembro de
2020, dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Região Metropolitana de Maceió, estado de Alagoas, com
a venda da CASAL à empresa BRK Ambiental, do grupo canadiano
Brookfield. É também enorme a expectativa quanto à licitação da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), que tem sido apresentada como a jóia da coroa de uma série
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de possíveis privatizações de empresas públicas de água e esgoto no
Brasil. Porém, outras empresas podem ver os seus leilões sem interessados pelo facto de não se revelarem rentáveis. Os dados ainda
são escassos mas tem sido revelado um aumento dos pedidos de
esclarecimento por parte das empresas interessadas na privatização, havendo dificuldade de resposta e divulgação pública do desenvolvimento do processo. O que se sabe é que várias companhias
estatais têm editais de licitação marcados para o último trimestre de
2020 e primeiro trimestre de 2021.

Conclusões
No processo de implementação do novo marco regulatório da água
no Brasil, pode se dizer que existem dois grupos principais: os que
são contra e o que são a favor a proposta.
Àqueles que são a favor, afirmam que haverá atração de investimentos para o serviço, concretização da universalização dos serviços de água e esgoto e defendem o fato de que o setor privado seria,
supostamente, mais eficiente. Já os que se colocam contra Lei, afirmam que haverá aumento do preço dos serviços; que o lucro das
companhias privadas estará acima da qualidade dos serviços; o fim
do subsídio cruzado, medida importante para prestar os serviços de
águas e esgoto para os municípios deficitários; Desfavorecimento
das comunidades mais vulneráveis e afastadas dos centros urbanos;
e Desestruturação das companhias estaduais e, eventualmente, dos
serviços municipais.
Independentemente destes dois grupos em questão, o processo
tem trazido conflitos e incertezas. Além disso, tem ido de encontro
ao processo de remunicipalização destes serviços públicos de saneamento básico ao redor do mundo. Observa-se um risco de aumento
das desigualdades no Brasil quanto ao acesso ao serviço, o risco de
privatização de aquíferos subterrâneos e aumento das tarifas dos
serviços. Além disso, observa-se a possibilidade do fim do subsídio cruzado, onde municípios deficitários podem sofrer por falta de
abastecimento.
A maior contribuição que o novo quadro legal do saneamento
poderá trazer para a população brasileira é a universalização dos
serviços: é distribuir água em quantidade e qualidade para todos. É
coletar e tratar o esgoto, contribuindo para uma melhor qualidade
de vida, a um preço justo.
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Resumo
As embalagens vazias contaminadas provenientes de indústrias
químicas e petroquímicas, quando lançadas no ambiente ou então
quando geridas de forma incorreta tornam-se grandes poluidoras
e também perigosas, uma vez que a legislação vigente as considera como resíduo perigoso, em virtude dos traços de substâncias
químicas presentes e aderidas nestas embalagens, mesmo após
o esvaziamento do produto contido. Deste modo, este artigo teve
como objetivo trazer um olhar para o descarte de tais embalagens,
ressaltando riscos e acidentes através de notícias e pesquisa in
loco, a fim de identificar possíveis falhas no que tange a Logística
Reversa das mesmas. Todas as notícias compreenderam o período
de 2009-2020 e abrangeram usos inapropriados, acidentes e fotos
das embalagens vazias não limpas em locais dos estados de Santa
Catarina e Paraná. Foi possível verificar que a população está tendo acesso a estas embalagens de uso industrial, ficando expostas a
contaminações e acidentes graves, e tais eventos parecem comuns
a partir das notícias trazidas. Verificou-se, portanto, uma falha
no que tange a Logística Reversa desses recipientes bem como se
aferiu que urge uma necessidade de adequação no que tange as
embalagens vazias contaminadas, seja por parte dos geradores
destes resíduos, negociadores e/ou pontos de revenda, bem como,
principalmente, na fiscalização, a fim de se evitar problemas de
ordem legal, social, ambiental e de saúde.
Palavras-chave: Embalagens contaminadas; Usos inapropriados; Riscos; Acidentes; Gestão.

Abstract
Contaminated empty packaging from the chemical and petrochemical industries, when thrown into the environment or improperly managed, becomes a major polluter and also dangerous, once
the current legislation considers them as hazardous waste, due
to the traces of chemical substances present and adhered to these
packages, even after emptying the product contained. Thus, this
article aimed to take a look at the disposal of such packaging, highlighting risks and accidents through news and on-site research, in order to identify possible flaws with regard to their Reverse
Logistics. All the news covered the period 2009-2020 and covered
inappropriate uses, accidents and photos of empty uncleaned packaging in locations in the states of Santa Catarina and Paraná.
It was possible to verify that the population is having access to
these industrial packaging, being exposed to contamination and
serious accidents, and such events seem common from the news
brought. There was, therefore, a failure with regard to the Reverse
Logistics of these containers as well as it was verified that there is
an urgent need for adaptation regarding the contaminated empty
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packaging, either by the generators of these residues, negotiators
and / or points of resale, as well as, mainly, in the inspection, in
order to avoid legal, social, environmental and health problems.
Keywords: Contaminated packaging; Inappropriate Uses; Risks;
Accidents; Management.

Introdução
Após a Revolução Industrial que desencadeou diferentes processos
produtivos, desde a extração, a produção, distribuição, consumo,
e consequentemente, descarte de resíduos , o planeta vive, desde
então, um sistema linear em um planeta finito, tendo como resultado deste “sistema” crises e impactos ambientais presentes em todo
o globo (ZANIRATO e RONTONDARO (2016). Isso em virtude de
um pensamento que ainda resiste, qual seja, “o ser humano ainda atualmente vem se colocado à parte do meio ambiente”, sobre a
ótica antropocêntrica, percebendo-o como recurso e assim torna-se
resistente a mudanças, principalmente no que tange aos hábitos de
consumo e produção POTT e ESTRELA, (2017).
Por meio de ações individuais e coletivas, o “sistema” que centra
no produzir e consumir tem conduzido o planeta ao mundo tal que
é hoje, a caminhar em velocidades diferentes aos recursos naturais
renováveis, disponíveis, porém, que são esgotáveis, pois esses, “podem não ser capazes de se renovar na rapidez necessária, dado à
forma predatória com que o homem os consome” (NETO, 2010).
Em virtude às pressões exercidas, o planeta há tempos vem sinalizando por mudança, a estampar certa urgência, requer ações que
possam contribuir a preservar os recursos ainda presentes e assim
proporcionar condições ao meio para restabelecer-se possibilitando
sobrevivência à espécie humana, as atuais e futuras gerações.
Dentre os fatores que condicionam ao consumo, tem-se o crescimento populacional, ao passo que a população cresce ao longo dos
anos, revela-se aí a necessidade também do aumento do consumo
(MELLO e SATHLER (2015). No entanto os hábitos e padrões de
consumo, alterados ao longo da história, chegou ao seu limiar, o
consumo exacerbado tem gerado pressões sobre o planeta, e isso
levaram a questionamentos e preocupações sobre em quais condições se dará a preservação do ambiente para a garantia da saúde do
homem na Terra, sendo essas ações geradas pelo próprio homem e
que contribuem diretamente para a contaminação do meio ORTIGOZA, et al (2009).
Em meio a essa contaminação, é possível citar as embalagens vazias não limpas ou contaminadas, geradas como um dos tipos de
resíduos provenientes do setor industrial, em sua maioria de indústrias químicas e petroquímicas OLIVEIRA e BALDIN (2015). Essas
embalagens quando vazias contêm traços de resíduos e/ou substâncias químicas que são consideradas perigosas e por vezes são tóxi-
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cas, dado as suas características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ABNT-NBR, 10.004 (2004).
Dentre estas embalagens pode-se citar: os tambores e latas metálicas, bombonas e baldes plásticos, Containeres IBC´s de 1000
litros ou similares (Figura 1) OLIVEIRA e CORDEIROS (2020),
tendo que estas quando geridas de maneira inadequada pelo próprio gerador do resíduo, ou ainda, na ausência de procedimentos
necessários para a adequada destinação final das mesmas, podem
incidir em agravos aos ecossistemas terrestres ou recursos hídricos
bem como representar riscos à qualidade ambiental e à saúde humana BERTOLIN e MALAGUTTI FILHO (2010); VAZ e MORAES
(2019); PAIXÃO, ROMA e MOURA (2011). Pessoas também podem
se contaminar durante o reuso de tais embalagens, ou ainda durante a sua manipulação, podendo inclusive, sofrer queimaduras na
pele dependendo do produto químico aderido SOBRINHO e SILVA
(2011), além de outros danos associados ROSMANINHO, MOREIRA e SILVA (2016).
Figura 1
Exemplos de embalagens diversas vazias e/ou não limpas.
a) Conteiners IBC 1000 litros; b)
Latas metálicas; c) Latas de spray
aerossol; d) Tambores metálicos; e
e) Bombonas plásticas de pequeno porte.

Fonte: imagens da internet e arquivo pessoal.

Pinheiro e colaboradores (2018) apud ROWE e CARDOSO
(2009) destacam que o problema que envolve o descarte incorreto de resíduos, está diretamente ligado a má disposição, tendo por
usos intensos a deposição desses diretamente no solo, que podem
ainda influenciar na qualidade das águas representando risco à saúde da população e ao ambiente. Pelo exposto, reforça-se a iminente
preocupação com a proteção das áreas, em especial as destinadas
ao abastecimento de água à população, pois, sabe-se que a escassez
hídrica é um risco a nível global.
Deste modo, a disposição destes resíduos, em áreas não próprias,
desprotegidas e/ou impermeabilizadas, expostas a céu aberto, contribui na geração do lixiviado que será gerado nessas áreas sendo
um dos elementos a impactar o solo, contaminando-o, assim como
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as águas superficiais e subterrâneas, pois há possibilidade de as embalagens serem lavadas pela água de chuva e assim escoar e/ou percolar no solo BERTOLIN e MALAGUTTI FILHO (2010). Situação
esta que corrobora com os estudos realizados nos últimos 30 anos
sobre disposição inadequadas de resíduos PINHEIRO, LOBON e
SCALIZE (2018) apud KJELDSEN & CHISTENSEN (1984); AZIZ e
MAULOOD (2015).
Pelo exposto, salienta-se que, devido ao custo para o tratamento e disposição final adequada aos resíduos de embalagens vazias
contaminadas, as situações de abandono aos mesmos são eventos
recorrentes, o que demonstra a forma irresponsável como algumas
empresas gerenciam seus resíduos. Fato este que vai ao desencontro ao que preconiza a legislação ambiental que institui a Política
Nacional de Resíduos (Lei 12305/2010 - PNRS, Art. 1º,§ 1º): “as
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente incluindo ainda os que desenvolvem ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento
de resíduos sólidos, esses, então, estão sujeitas à observância desta
Lei. Deste modo, compete o estabelecimento de ações necessárias
com vistas ao gerenciamento integral de planos de gestão de resíduos. Estando ainda cientes de que “a contratação de serviços
de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou
destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas
no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a
ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos” (LEI 12305/2010, Art.27 § 1o).
Outra questão a observar “Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas
a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos”,
compete ao setor empresarial: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a responsabilidade: Art. 31, inciso III recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes
após o uso, assim como sua subsequente destinação final
ambientalmente adequada, no caso a participação efetiva de
todos agentes frentes aos produtos/resíduos objeto de sistema de
logística reversa na forma do art. 33. Ou seja, compete ao setor
empresarial, viabilizar ações, divulgar, informar conscientizar, seja
por meio de campanhas, meios digitais, por meio de mídias, noticiários, cartazes em pontos comercialização por exemplo, formas a
fim de se evitar, recolher, reciclar, eliminar resíduos, ou seja, implementar programas e ações que visem o apelo na devolução pelo
consumidor, recolhimento e posterior tratamento adequado ao seus
resíduos haja vista que tais abandonos ilegais devem ser punidos
(IAP, 2011). Apesar desta responsabilidade, são comum os acidentes/eventos relacionados ao descarte, ou o uso inadequado destas
embalagens. Diante do exposto e da problemática no que se refere
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as embalagens vazias não limpas o presente artigo teve como objetivo trazer um olhar para o descarte e usos inapropriados das embalagens vazias não limpas, identificando juntamente falhas no que
tange a Logística Reversa destas embalagens.

Metodologia
O presente estudo pautou-se na realização de uma busca em meio
digital em sites de notícias, blogs entre outros, a fim de diagnosticar
situações de descarte ilegal de resíduos de indústria e usos inapropriados, em específico as embalagens vazias não limpas. Após tal
busca reuniu-se notícias que compreendiam o período 2011-2019.
Juntamente com a leitura destas notícias buscou-se verificar acidentes noticiados que tinham relação com as embalagens vazias
não limpas, tendo o período compreendido entre 2009 a 2020.
Por fim, fez-se uma busca nos no estado de Santa Catarina e do
Paraná a fim de encontrar locais que pudessem demonstrar a venda ilegal destas embalagens, através dos ditos atravessadores, bem
como identificar in loco outros possíveis usos inadequados para as
embalagens vazias não limpas. Foram feitos registros fotográficos
destes locais e os mesmos não tiveram sua localização perfeitamente revelada.
Estas buscas serviram de base para uma discussão a cerca dos
riscos envolvidos nestes descartes e usos ilegais, seja por parte dos
acidentes propriamente ditos, ou então a poluição dos locais, a fim
de demonstrar se há um descaso das empresas que são as geradoras
de tais resíduos, haja vista a legislação.
Sendo assim, num primeiro momento o presente artigo partiu
de uma análise observacional através da leitura de tais notícias e
relatos, e em um segundo momento a análise passou a ser do tipo
exploratória, haja vista os registros fotográficos que foram feitos
das embalagens.

Resultados e discussão
Este estudo apresentou eventos e ações geradas pelo homem com
consequências negativas no que diz respeito a esse tema. Da mesma forma, os fatos aqui relatados demonstraram que substâncias
químicas (resíduos de embalagens vazios contaminados) são inadequadamente dispostos e/ou descartados em diferentes locais, muitos desses, após análise realizada constataram conteúdo altamente
poluente, e em diversas ocasiões alguns recipientes, como tambores
(ou similares) desaparecem do local depois de certo tempo, podendo indicar que moradores locais da região poderiam tê-los levados.
A análise dos resultados levou a identificação de diversos cenários
de abandono, o que comprova descaso com o resíduo, ou seja, as
embalagens. Esses, constantes na Tabela 1, ao qual são relatadas in-
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formações extraídas das publicações feitas pelos veículos de informação. Situações como estas demonstram a gravidade do assunto,
que pode ainda ser agravado em virtude dos riscos que tais situações
oferecem às pessoas e ao ambiente. Salienta-se que, além da problemática do descarte totalmente inadequado, as mesmas podem ser
levadas por moradores da região e assim fazer usos inapropriados
dos mesmos, ficando expostos a diferentes riscos. Por fim, é de se
acreditar que existam tantos outros exemplos de descarte ilegal de
embalagens vazias, que por qualquer que seja o motivo não foram
noticiadas.
DATA E LOCAL

DESCRIÇÃO

06/01/2011
21 tambores encontrados no
Bairro Queimados na Baixada
Fluminense/RJ.

- Constatou-se que 10 galões foram levados por
moradores da região;
- 11 recipientes estavam danificados e vazou
produto desconhecido;
- Instituto Estadual do Ambiente (INEA) alertou:
produto ser tóxico;
- Empresas foram autuadas por descarte ilegal
de resíduo.

Tabela 1
Reportagens que relacionam o
descarte ilegal de embalagens vazias não limpas ou contaminadas
do ano de 2011 a 2019.

Fonte:http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/
noticia/2011-01-05/tambores-com-produto-toxico-sao-abandonados-em-terreno-de-municipio-da-baixada-fluminense

15/08/2013
50 Tambores abandonados com
substâncais químicas, nas localidades entre Campinas (SP) e
Hortolândia (SP).

- Cetesb e Defesa Civil estiveram no local;
- Alguns dos recipientes estavam aberto o que
vazou produto químico no local que é próximo a
nascentes;
- Embalagens estavam sem identificação.
Fonte:http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/
noticia /2013/08/tambores-com-produto-quimico-sao-abandonados-em-campinas.html

22/07/2014
200 tambores encontrados em
Santo Antônio do Sapezeiro/Santa
Bárbara d’Oeste – SP.

- Em ação de patrulhamento do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) com auxílio da Guarda
municipal e do setor de Fiscalização de Obras
e Posturas foi encontrado Ponto de descarte de
tambores contendo resíduo de petróleo;
- Os tambores foram retirados do local por uma
equipe da Prefeitura e foram encaminhados ao
aterro municipal
Fonte:http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/
noticia /2014/07/prefeitura-identifica-descarte-ilegal-de-residuo-de-petroleo-em-santa-barbara.html
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24/11/2015
Tambores, conteineres e bombonas contendo resíduos abandonados por antiga fábrica em Arujá/
SP.

“NÃO FORAM LOCALIZADAS
IMAGENS”

- 12 empresas e uma pessoa física multadas
pela Cetesb por armazenamento inadequado e
irregular de produtos químicos em Arujá;
- Em vistoria, agentes da Cetesb encontraram além das embalagens contendo resíduos,
situações de resíduos descartados diretamente
do solo;
- Das 23 empresas, 11 se prontificaram a fazer
a retirada dos resíduos e limpeza por meio de
contratação de uma empresa especializada, as
12 outras empresas que não aderiram a ações
de remoção dos resíduo foram autuadas pela
CETESB.
Fonte: SANTANA, J. (2015).

25/10/2017
40 tambores encontrados no Bairro Santa Rosa, em Piracicaba/SP.

- Recipientes com produtos químicos;
- A Cetesb/SP foi acionada devido não se ter
informações se o material poderia ser retirado
do local e se houve contaminação do solo.
Fonte:https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia /tambores-com-produtos-quimicos-sao-despejados-em-estrada-no-bairro-santa-rosa-em-piracicaba.ghtml

11/06/2018
2 IBC´s de 1000 litros contendo
veneno foram encontrados na
cidade de Cascavel/PR.

- Recipientes serviram de descarte de material
agrícola;
- Riscos de contaminação a nascente que abastece quase 70% da população de Cascavel.
Fonte:https://catve.com/noticia/6/219144/toneis-com-veneno-sao-abandonados-em-mata-proxima-ao-lago-municipal

25/10/2019
1 Bombona encontrada em Vila
Cabrera, em Suzano/SP

- Resíduo despejado em área rural;
- CETESB informa resíduo é parecido com o
óleo usado em retificadoras;
- mancha de resíduo se estendia por cerca de 30
metros até a embalagem
Fonte:https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano /noticia/2019/10/25/area-contaminada-por-descarte-de-substancia-sera-limpa-apos-pericia-diz-prefeitura-de-suzano.ghtml

Em estudo realizado por Vale (2018) verificou-se a preocupação
dos usos impróprios a estas embalagens tendo seu uso na armazenagem de ração ou ainda de cachaça. Outros usos citados por outros
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autores podem ser destacados como: 1) fabricação de churrasqueiras (com uso de embalagens metálicas do tipo tambores de 200 litros ou similares), (2) cocho para animais (com uso das embalagens
plásticas como bombonas de 50 litros ou mais), (3) deck flutuantes
(utilizando-se de bombonas de 100 litros ou mais), (4) como caixas
d´água domésticas (com uso de conteineres de 1000 litros ou até
mesmo bombonas de maior tamanho) dentre outras possibilidades
OLIVEIRA e CORDEIROS (2020). Alguns exemplos podem ser verificados na Figura 2. Salienta-se que os recipientes podem ser adquiridos por pessoas que desconhecem os riscos da utilização desse tipo de embalagem (vazias, não limpas ou contaminadas), fato
também apontado por Vale (2018), em que a autora destaca: “essas
pessoas são motivadas pelo valor econômico favorável quando comparado às embalagens novas”, e desta forma tal atividade pode ser
mais comum do que se imagina.
Figura 2
Alguns dos exemplos de usos
inapropriados de embalagens
vazias. À esquerda a embalagem
é utilizada como caixa d’água e a
direita, utilizada para alimentação
de animais.

Fonte: Arquivo pessoal.

Ainda, os mesmos autores demonstraram existir uma lacuna no
que se refere à ausência de conhecimentos e informações importantes, no que se refere aos riscos que emergem destas embalagens
quando do seu uso inapropriado, ou ainda os riscos que possíveis
atravessadores, estão sujeitos no momento da compra e manuseio
das mesmas, haja vista possíveis trações de produtos químicos
aderidos. Verificou-se que na maioria das vezes o uso dado a estas
embalagens são impróprios e que podem, inclusive, culminar em
acidentes (Tabela 2).
Com isso é possível abrir uma discussão
com certas perguntas que parecem permanecer sem respostas, tais
como: Qual a origem destes recipientes? Que produtos continham?
São seguras para tal finalidade? Em que momento a oferta dessas
embalagens no mercado informal ou formal é fiscalizado?
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Data: 31/07/2009

Explosão em Maringá/PR

Segundo informações dos bombeiros o tambor
Tambor de solvente explode
deixando 2 pessoas em estado de 200 litros vazio estava sendo cortado quando
ocorreu a explosão
grave.
Fonte:https://www.tribunapr.com.br/painel-do-crime/tambor-de-solvente-explode-e-deixa-dois-feridos-em-maringa/.
Data: 14/11/2015
Explosão de tambores leva a 2
óbitos.

Tabela 2
Acidentes envolvendo armazenagem e reuso de embalagens
contendo traços de substância
química perigosa, no período de
2009 a 2020.

Explosão de produto químico leva a óbito 2
vítimas em Hortolândia/SP.
A substância química estava armazenada em
tambores. O líquido inflamável vazou e pegou
fogo, causando a explosão e atingindo o terreno
ao lado onde estavam armazenados os tambores. As vítimas tiveram queimaduras em 70% do
corpo.
Fonte: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/
noticia/2015/11/morre-segunda-vitima-de-explosao-de-produto-quimico-em-hortolandia-sp.html

Data: 01/06/2017

Triângulo e Alto Paranaíba/MG.

Tambor explode e mata idoso
de 72 anos.

Vizinhos relatam que ouviram a explosão.
Segundo a Policial Militar o tambor explodiu
quando o idoso tentou serrar o objeto com uma
“esmerilhadeira”, ao qual usaria para fazer cocho para alimentar animais.
Fonte: https://g1.globo.com/minas-gerais /triangulomineiro/noticia /tambor-explode -e-idoso-morre-ao-ser-atingido-em-sacramento.ghtml.

Data: 12/12/2018

Explosão em Conceição dos Ouros/MG.

Explosão de tambor deixa
homem ferido.

Homem lixava o latão quando ele explodiu.
Segundo a polícia, o objeto seria usado para
montar uma churrasqueira.
Fonte:https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/
noticia/2018/12/12/homem-fica-ferido-apos-explosao-de-latao-em-conceicao-dos-ouros-mg.ghtml

Data: 17/07/2018

Explosão no bairro Morumbi em Cascavel/PR.

Explosão de tambor deixa
homem gravemente ferido.

A vítima trabalhava para abrir um tambor com
o uso de uma lixadeira para construção uma
churrasqueira.
Fonte:https://tarobanews.com/noticias/cotidiano/homem-fica-gravemente-ferido-em-explosao-de-tambor-a03k2.html.
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Data: 18/04/2019
Explosão de tambor deixa
homem de 47 anos ferido.

Explosão de tambor em lavanderia industrial em
Capivari/SP.
Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou
princípio de incêndio após explosão. Vítima de
47 anos fazia o corte do tambor quando houve
a explosão, o homem sofreu queimaduras de
primeiro grau na face, pescoço e tórax.
Fonte:https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/04/18/ homem-fica-ferido-apos-explosao-de-tambor-em-lavanderia-industrial-de-capivari.ghtml

Data: 24/03/2019
Explosão de tambor faz mais
uma vítima.

Serralheiro morre em Franca/SP.
Segundo informações a vítima tentava cortar o
recipiente quando houve a explosão (produto
inflamável). A vítima teve uma parada cardio-respiratória e após 5 (cinco) dias veio a óbito.
Fonte:https://gcn.net.br/noticias/395933/franca/2019/03/serralheiro-morre-apos-cinco-dias-de-explosao-em-borracharia
Jovem de 23 anos morre após explosão de tambor em Piumhi/MG.

Data: 29/8/2019
Jovem de 23 anos morre após
explosão de tambor.

Data: 17/7/2020
Homem de 51 anos fica ferido
após explosão de tambor.

Relata a Polícia Militar que o jovem tentava
serrar o tambor de 200 litros (embalagem de
produto inflamável) durante expediente de trabalho com uma “serradeira”, quando a embalagem
veio a explodir atingindo o rosto da vítima.
Fonte:https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/
noticia/2019/08/29/jovem-morre-apos-acidente-de-trabalho-em-piumhi.ghtml
Homem fica ferido após explosão de tambor de
metal Amambaí/MS.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros
o homem de 51 anos com uso de uma “Makita”
tentava cortar tambor de 200 litros, embalagem comumente utilizada para armazenagem
de produto químico ou combustível, quando a
explosão ocorreu.
Fonte:https://www.amambainoticias.com.br/
amambai/homem-fica-ferido-apos-tambor-de-metal-explodir-em-amambai

No que se refere a possíveis atravessadores a tabela 3 trás uma
série de imagens particulares que foram feitas no ano de 2020 e que
demonstram que as embalagens, em sua maioria, são armazenadas
em locais totalmente impróprios e que muito possivelmente serão
vendidas, bem como embalagens já em uso, o que novamente vai na
contramão da legislação vigente.
435
IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

Data: 11/07/2020
Armazenagem a céu aberto contendo recipientes com rótulo de conteúdo inflamável em um loteamento na região metropolitana de Curitiba/PR.

Data: 11/07/2020
Comércio de reciclagem na cidade de
Joinville/SC.

Data: 14/7/2020
Comércio de sucatas na cidade de
Curitiba/PR.

Data: 11/07/2020
Residência particular na cidade de
Curitiba/PR.
Observação: 2 das embalagens contém resíduo em metade do recipiente.

Data: 18/6/2020
“Ferro velho” na região metropolitana
de Curitiba/PR.
Observação: Armazenagem a céu
aberto.

Tabela 3
Embalagens vazias não limpas
capturadas no ano de 2020 nos
Estados do Paraná e Santa Catarina.
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Data: 11/07/2020
Data: 18/6/2020
Armazenamento de tambores na cida- As margens da BR 376 no entorno da
de de Joinville/SC.
cidade de Curitiba/PR.
Observação: Solo marcado com pequenos vazamentos de resíduos.

Data: 19/7/2020
Armazenagem a céu aberto / rótulos
das embalagens dispersos no solo na
cidade de Tijucas/SC.

Data: 18/7/2020
Tambores avistados às margens da BR
470/SC.

Data: 15/07/2020
Armazenagem a céu aberto na cidade
de Barra Velha/SC.

Data: 29/08/2020
Cooperativa de reciclagem na cidade
de Barra Velha /SC.

Obviamente, em virtude da falta de informação no que compete aos riscos quanto ao uso inadequado de embalagens vazias não
limpas ou contaminadas fica condicionada a sociedade a acidentes
recorrentes, como os expostos acima e os demais nem sequer publicados ou subnotificados. Ainda, a ausência de fiscalização contribui
para que empresas e também os ditos “atravessadores” se beneficiem da situação (Tabela 4), gerenciando, portanto, de forma ina-
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dequada e ilegal seus resíduos, e com isso expondo o ecossistema
a diversas contaminações. Desta maneira, este uso exacerbado das
embalagens vazias vai totalmente ao desencontro do que preconiza
e estabelece a Legislação ANTT 5232 (2016) e NBR 14619 (2017):
ANTT 5232/2016 : ANTT 5.1.3.3 Contentores, tanques portáteis,
IBCs, assim como outras embalagens e sobreembalagens utilizados no transporte de produtos perigosos, não podem
ser utilizados para armazenagem, uso ou transporte de outros
produtos ou objetos para uso/consumo humano e/ou animal, (Grifo dos autores).
NBR 14619/2017: NBR 4.21 c) É proibido uso/envase/transporte de embalagens que tenham contido produtos perigosos, em algum momento da sua vida útil, como embalagens
primárias e/ou secundárias de produtos alimentícios/farmacêuticos/cosméticos e seus insumos, ou qualquer objeto para uso e/ou
consumo humano e/ou animal, independente de estarem
limpas e ou descontaminadas, (Grifo dos autores).
CIDADE / DESCRIÇÃO
Data: 07/10/2016
Município de Japaratinga/AL.

IMAGEM

Tabela 4
Tambores contaminados apreendidos relacionados a usos na pesca
ilegal.

- Fiscalização da Área de Proteção
Ambiental Costa dos Corais apreendeu 159 tambores de ferro
- Marambaia, utilizada para a pesca
ilegal de lagosta no interior da Unidade de Conservação.
- São embalagens vazias não limpas, que tiveram usos anteriores
no transporte de produtos tóxicos,
óleos e lubrificantes. De acordo com
a matéria não há preocupação pelos
infratores em relação a esses aspectos e a lagosta pescada que pode
inclusive trazer malefícios à saúde se
consumida.
Fonte:https://www.icmbio.gov.br/
apacostadoscorais/destaques/120-icmbio-combate-pesca-ilegal-de-lagosta.html
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Data: 20/06//2014
Parque Estadual Marinho da Pedra da
Risca do Meio
Tambores achatados forma abrigo
para lagostas;
Estruturas são consideradas responsáveis por contaminar as lagostas
com resíduos das substâncias químicas que as embalagens antes continham e sua utilização é proibida pelo
risco de contaminação do pescado e,
consequentemente, do consumidor
final.
Fonte:http://mardoceara.blogspot.
com/2014/06/recifes-artificiais-ilegais-sao.html.
Data: 23/09/2011
Aracati, 140 km de Fortaleza
Caminhão carregado com 200 tambores contaminados com substâncias
perigosas, continha logomarca de
empresa de colchões;
Embalagens seriam utilizados ilegalmente como recifes artificiais, conhecidos como “marambaia”, para pesca
predatória de lagosta no município de
Icapuí, no litoral leste do Ceará;
Fonte:http://g1.globo.com/ceara/
noticia/2011/09/prf-apreende-cerca-de-200-tambores-utilizados-em-pesca-ilegal-no-ceara.html.
Data: 09/4/2019
Penha, litoral Norte de Santa Catarina
Maricultores flagrados reaproveitando
bombonas com resíduo de produtos
tóxicos no cultivo de mariscos;
Sem saber que estava sendo gravado,
um funcionário do local confirmou que
são usadas tanto as específicas para
o cultivo quanto as demais. “Tá quase
meio a meio”, disse ele.
Fonte:https://g1.globo.com/sc/
santacatarina/noticia/2019/04/09/
maricultores-sao-flagrados-em-penha-reaproveitando-bombonas-de-forma-irregular.ghtml
Fonte: Extraído de G1 notícias Ceará, G1 notícias Santa Catarina e Instituto Chico Mendes da Biodiversidade - ICMBIO.

Diante de todo o exposto, constatou-se que é nítida a ausência
de procedimentos para o gerenciamento adequado e seguro destas
embalagens vazias não limpas, seja por parte das Empresas, que de
fato são as geradoras de tais resíduos, ou até mesmo pelas próprias
que acabam negociando seus passivos ambientais com “atravessa-
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dores”, contribuindo, portanto, para que estas embalagens cheguem
aos pontos de venda, que são ilegais. Tal questão pôde ser comprovada por Vale (2018), que visitou pontos de revenda às margens da
Rodovia BR040/MG se deparou com o “proprietário” do local que
dizia desconhecer a origem dos recipientes, e que era comum caminhões pararem no seu comércio oferecendo grandes quantidades
dessas embalagens.
No que tange a Lei relacionada à Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12305/2010 art. 38) diz que: “As pessoas jurídicas que
operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de
Operadores de Resíduos Perigosos”, além do cadastramento, ações
direcionadas aos resíduos sólidos são prerrogativas importantes e
necessárias a serem implementadas, o que vai ao encontro da Atuação Responsável do empreendimento, já que este apelo também é
de força da Lei, e a logística reversa é prerrogativa e prevista no
PNRS Lei 12.305 (2010) que diz: Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: (Regulamento)
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como
outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua
resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento,
em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do
SUASA, ou em normas técnicas (Grifo dos autores). Diante disto,
tornou-se evidente que existem diversas Empresas que descumprem as Leis, seja no momento da Logística Reversa para com estas
embalagens, seja pela venda clandestina a “atravessadores” ou ainda pela falta de fiscalização. Fato que qualquer que seja o motivo,
seus usos tem trazido uma série de malefícios como já previamente
exposto.
Assim, as evidências apresentadas por meio das publicações
noticiadas nos veículos de informação, TV notícias e internet destacaram aspectos do não atendimento a legislação sejam esses: a
ausência de gerenciamento e disposição final adequada aos resíduos de embalagens contaminadas por seus geradores, disposição
imprópria dos resíduos diretamente no solo e ao ar livre dado ao
descarte, abandono e manejo atribuído aos resíduos, fatores esses
a potencializar situações de contaminação à pessoas e ao ambiente,
em virtude a presença de residual de produtos químicos presente
nos recipientes.
Quanto às evidencias registradas in loco em visitas realizadas
aos estabelecimentos comerciais, que revendem este tipo de em-
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balagem (as vazias não limpas) observou-se, inclusive a presença
de rotulagem nos recipientes, com informações sobre os produtos
anteriormente contidos e assim caracterizam riscos e perigos que
emergem a embalagem, e essas, quando adquiridas pelos consumidores podem incidir em situações adversas. Tais rótulos podem evidenciar sua origem, podendo conduzir a identificação e punição dos
responsáveis por tais embalagens, e nortear os órgãos competentes
as punições e sansões cabíveis.
Dessa forma, salienta-se, que o presente artigo não é apenas mera
repetição do que já vem sendo dito ou escrito sobre o assunto, mas
leva a reflexão do tema sobre um novo enfoque ou abordagem que
necessariamente deve ser discutido de forma a buscar-se medidas
a solucionar e/ou atenuar os agravos gerados por estas questões,
e isso deve ser feito em conjunto, de forma integradas (com órgão
ambientais, prefeituras, comunidade, pessoas várias, que possam
contribuir para melhoria deste cenário) a conduzir para que a Lei
seja efetivamente cumprida pelas partes envolvidas, em especial pelos geradores destes resíduos.

Conclusões e perspectivas
Concluiu-se que o destino final e inadequado das embalagens vazias
não limpas parece ser um tanto comum como demonstrado pela
mídia, tendo que tais embalagens parecem ser indiscriminadamente reaproveitadas, manuseadas e dispostas sem levar em consideração os riscos associados;
Verificou-se uma grande falha no que tange a Logística Reversa
que deveria ser aplicada por parte das Empresas, bem como do setor empresarial (fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes) haja vista a quantidade de matérias relacionadas a este tipo
de material bem como o conhecimento da existência da venda destas embalagens no mercado clandestino;
O estudo reforça a necessidade de investigação e/ou estudos relacionados ao não gerenciamento adequado e seguro de embalagens vazias não limpas, bem como no agir conjuntamente e integrar
as partes envolvidas tais como órgãos ambientais, fiscalizadores,
prefeituras, patrulhamento ambiental e outros órgãos que possam
estar direta ou indiretamente relacionados com a questão destes resíduos;
Por fim, sugere-se ações e discussões a fim alertar os perigos advindos do reuso destas embalagens vazias não limpas, para a promoção do saber, conhecimento e informação para a correta e segura
gestão destas embalagens, bem como buscar uma mitigação pelos
possíveis problemas gerados em decorrência do seu reuso.
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Resumo
Atualmente, os sistemas aquáticos estão sujeitos a um cocktail de
numerosos contaminantes, que chega através dos esgotos, da deposição atmosférica, das escorrências agrícolas, urbanas e rodoviárias, podendo colocar em risco o seu funcionamento, a qualidade da água e a saúde humana. Estes compostos estão presentes
numa grande quantidade de bens de consumo (fármacos, produtos
de higiene pessoal, detergentes, pesticidas, vestuário, material eletrónico, plásticos…). A sua gestão ambiental é complexa, porque
muitos não estão regulamentados, não são biodegradáveis, não
se conhece o seu comportamento em sinergia, circulam entre todos os compartimentos dos ecossistemas e podem transformar-se
noutros compostos mais ou menos tóxicos. Uma vez que este tipo
de contaminação não tem efeitos visíveis no imediato, só é detetada quando existe monitorização orientada para averiguar a sua
presença. Por outro, lado apesar da existência de tecnologias promissoras na remoção destes contaminantes, não existe uma que os
elimine de forma universal. Na hipótese de acumulação de uma ou
mais destas substâncias no ambiente natural, em particular nas
massas de água destinadas ao consumo humano, a sociedade enfrentaria um problema de máxima urgência e para o qual, atualmente, não existe solução. Abordar-se-á o panorama ambiental
resultante da ocorrência destes contaminantes nos sistemas aquáticos. Concomitantemente, discute-se como é que os cidadãos podem contribuir para a redução da contaminação ambiental.
Palavras-chave: Ecossistemas aquáticos, poluição, contaminantes persistentes, contaminantes emergentes, sensibilização ambiental

Abstract
Currently, aquatic systems are subject to a cocktail of numerous
contaminants, which arrive through sewage, atmospheric deposition, agricultural, urban and road runoff, can putting their functioning, water quality and human health at risk. These compounds
are present in a large number of consumer goods (pharmaceuticals, personal care products, detergents, pesticides, clothing,
electronic material, plastics ...). Its environmental management
is complex, as many are not regulated, they are not biodegradable, their potential sinergetic behavior is not known, they circulate through all compartments of ecosystems and may undergo
transformation into different more or less toxic compounds. Since
this type of contamination has no immediate visible effects, it is
only detected when monitoring their presence. Besides, despite the
existence of promising technologies in the removal of these contaminants, there is no one that eliminates them universally. In the
hypothesis of accumulation of one or more of these substances in
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the natural environment, particularly in water bodies intended for
human consumption, society would face a problem of utmost urgency and for which there is no solution nowadays. The environmental panorama resulting from the occurrence of these contaminants in aquatic systems will be addressed. Concomitantly, we
discuss how citizens can contribute to the reduction of pollutants
in the environment.
Keyword: aquatic ecosystems, pollution, persistent contaminants, emerging contaminants, environmental awareness

Breve introdução sobre o estado dos ecossistemas aquáticos
Apesar da existência da Diretiva Quadro da Água (Diretiva2000/60/
CE de 23 de Outubro, transposta para o direito nacional através da
Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro) e de um conjunto de “legislação satélite”, advogando que a qualidade da água depende não só
do bom estado físico-químico, mas também do bom estado ecológico dos sistemas aquáticos, tem sido prestada mais atenção à quantidade de água disponível do que à manutenção dos serviços que
estes ecossistemas proporcionam à humanidade. Apesar da crescente consciencialização da opinião pública para a urgência de conservar os ecossistemas e a biodiversidade que lhes está associada
(UN, 2016), os sistemas aquáticos, em especial os dulçaquícolas,
continuam a ser dos mais ameaçados do planeta (Dudgeon et al.,
2006; WWF, 2020). Atualmente, uma das grandes ameaças globais
que estes ecossistemas enfrentam é a exposição a um cocktail invisível de numerosos contaminantes, que chega através dos esgotos, da deposição atmosférica, das escorrências agrícolas, urbanas
e rodoviárias (Figura 1). Estes contaminantes podem colocar ainda
mais em risco o funcionamento destes ecossistemas, a qualidade
da água e também a saúde humana, pois muitos são persistentes,
sofrem bioacumulação e biomagnificação, acabando por serem uma
presença constante na água que bebemos e nos alimentos que ingerimos (Buttiglieri & Knepper, 2008; VanderMeulen, 2014; DEMEAU, 2015).
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Figura 1
Como é que os poluentes e contaminantes chegam aos ecossistemas aquáticos? (Fonte: VanderMeulen, 2014).

Mesmo nos ecossistemas aquáticos menos intervencionados e
mais remotos, aparentemente sem qualquer tipo de poluição, é possível detetar vestígios de muitos destes poluentes (González-Alonso
et al. 2017; Nawab et al. 2020).

Contaminantes mais frequentes e preocupantes encontrados
nos ecossistemas aquáticos
As categorias mais frequentes e preocupantes de contaminantes
que podem ser encontrados nos sistemas aquáticos são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), os Bifenilos policlorados
(PCBs do inglês polychlorinated biphenyl) e os poluentes emergentes (Canle, 2020).
Os HAPs são persistentes, semi-voláteis e pouco solúveis em
água. Apesar de estarem amplamente distribuídos no ambiente as
suas concentrações são baixas na água, pois tendem a ficar adsorvidos nos sedimentos que são reservatórios destes poluentes. Muitos
são gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos.
Os HAPs são tóxicos, mutagénicos, carcinogénicos e por causa da
sua grande afinidade com os lípidos podem sofrer bioacumulação.
Os PCBs também são hidrofóbicos, pouco solúveis em água, persistentes, ubíquos e também podem sofrer bioacumulação. De forma
semelhante aos HAPs, os sedimentos também funcionam com reservatórios destes poluentes. Os PCB eram usados para múltiplos
propósitos como, por exemplo, como fluídos dielétricos em transformadores, lubrificantes, aditivos em tintas, agentes plasticizantes e em muitas outras aplicações. Pela sua persistência e toxicidade têm sido banidos, desde 1970, em muitos países. No entanto,
por não serem biodegradáveis ainda são detetados atualmente nos
ecossistemas (Han & Currell, 2017).
Há cerca de 20 anos, quando a tecnologia analítica começou a
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permitir a deteção de concentrações cada vez mais baixas de contaminantes no ambiente, detetaram-se nos ecossistemas aquáticos
um largo espectro de substâncias que atualmente têm a designação de poluentes emergentes (Lambropoulou & Nollet, 2014). Estes
compostos entram na composição de um grande número de bens
de consumo: fármacos, pesticidas, vestuário, cosméticos, produtos
de limpeza, plásticos, filtros solares, vários aditivos industriais….
Todos os anos são sintetizados um elevado número destes compostos (aquando da redação do presente artigo o número de compostos
orgânicos e inorgânicos registados no CAS registry (24/11/2020)
supera os 171 milhões). Este facto, acrescido de estarem presentes
em pequenas concentrações no ambiente (em µg/l ou ng/l), de os
seus efeitos não serem visíveis no imediato, de uma grande percentagem não ser biodegradável e poderem sofrer modificações induzidas por processos físicos, químicos ou biológicos, formando-se
compostos mais ou menos tóxicos que os originais, faz com que a
sua gestão ambiental seja complexa (Gogoi et al 2018). Também
é de salientar que a maior parte destes compostos não se encontra regulamentada (aquando da escrita deste trabalho, o número de
substâncias inscritas na listagem de compostos regulados no CAS
Service (24/11/2020) é de 397000). A relação de compostos registados/compostos regulados é de 431:1 aproximadamente, dando uma
ideia do problema que enfrentamos. Apesar de haver ainda muita
falta de informação sobre os efeitos de muitos destes contaminantes
existem indícios que, devido ao facto das concentrações ambientais
serem muito baixas, ainda não constituem atualmente, de forma direta um risco elevado para a saúde humana, podendo-se considerar
a água, que chega às nossas torneiras, segura. No entanto, já existem
evidências de que muitos destes compostos e/ou as suas misturas
terão ter efeitos mais ou menos nocivos nos ecossistemas aquáticos,
podendo a longo prazo a nossa espécie vir a ser afetada pela potencial disrupção dos serviços prestados pelos ecossistemas aquáticos,
quer pela redução da qualidade da água devido ao aumento exponencial das concentrações de alguns destes compostos no ambiente
(Ecologic Institute, 2013, We are Water Foundation, 2016, Ivanov,
2018). Na tabela I são apresentados potenciais efeitos nos ecossistemas de alguns dos compostos presentes em fármacos, cosméticos
e noutros bens de consumo.
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Composto

Potenciais efeitos adversos da sua libertação no ambiente

Penicilina, Sulfonamidas, Tetraciclinas, Roxitromicina, Claritromicina,
Tilosina
(Antibióticos)

Fenómenos de resistência em bactérias patogénicas; alterações da comunidade microbiológica nos sistemas aquáticos, colocando em
risco a reciclagem de nutrientes e provocando
alterações nas teias alimentares. Inibem o
crescimento de microalgas

Cafeina (estimulante) presente no
café, chás, refrigerantes, medicamentos

Possíveis riscos para as populações piscícolas/aquáticas

Diclofenac (anti-inflamatório)

Possíveis riscos para as populações piscícolas/aquáticas

Carbamazepina(Anti-epiléptico )

Possíveis riscos para as populações piscícolas/aquáticas

Gemfibrozil (regulador de lípidos no
sangue)

Inibição do crescimento das microalgas, indiciando alterações nas teias alimentares

Galaxolide (fragrância usada em
cosméticos e produtos de limpeza)

Possíveis riscos para as populações piscícolas/aquáticas

Bisfenol A (produção de plásticos)

Disruptor endocrino em vertebrados, o que
indicia potenciais efeitos negativos nestas
populações

17-α etinilestradiol (ingrediente dos
contracetivos)

Feminização em algumas espécies de peixes

Disinfetantes/antisépticos ex: (triclosan –pasta de dentes, sabonetes,
cosméticos para o tratamento de
acne, produtos de limpeza…)

Agente biocida… pode induzir fenómenos de
resistência em microrganismos patogénicos.
Altera as comunidades microbianas nos ecossistemas. Inibe o crescimento de microalgas.

Tabela 1
Potenciais efeitos negativos de
alguns compostos nos ecossistemas aquáticos (adaptado de
Gogoi et al. 2018).

Apesar de ser já possível a remoção de algumas destas substâncias nas ETAs e nas ETARs (DEMEAU, 2015) e de estarem em desenvolvimento tecnologias promissoras (Canle et al, 2012; 2013;
Karpińska & Kotowska, 2019), atualmente ainda não existe nenhum
processo que permita remover de forma universal todos estes compostos. É também de salientar que muitas destas infraestruturas
ainda não preparadas para proceder à remoção de muitos destes
poluentes (Ferreira, 2019).
E os plásticos?

Os primeiros plásticos foram sintetizados no início do século XX,
tendo-se iniciado, após a II Guerra Mundial, a sua produção em
massa para os mais diversos fins. Atualmente, existe uma grande
variedade de classes de plástico (Olivatto et al 2018). Apesar das
inerentes vantagens do seu uso (ex. são leves, não se partem…), o
seu consumo em larga escala gerou e continua a gerar uma grande quantidade de resíduos. Estes têm elevado impacte no ambiente, porque ainda não existe uma forma eficaz de fazer a sua gestão.
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São bem conhecidos de todos os impactes dos grandes fragmentos
de plástico nos organismos aquáticos, em especial, nos marinhos
que os confundem com alimento ou ficam presos em antigas redes
de pesca abandonadas no oceano (Sobral et al 2011). No entanto,
não menos preocupantes são os microplásticos, muitos invisíveis a
olho nu. Estes são pequenos fragmentos (< 5 mm) que têm origem
na fragmentação dos plásticos de grandes dimensões devido à foto-degradação, por ação dos raios UV, ou por fenómenos de abrasão. Outros microplásticos são as fibras provenientes de materiais
têxteis que se libertam com a sua lavagem. Como as máquinas de
lavar roupa não possuem filtros de retenção destes materiais e as
ETARs também não estão preparadas para as reter na totalidade,
estas chegam facilmente aos ecossistemas aquáticos. Muitos cosméticos, em especial, os exfoliantes ainda contêm microesferas de
plásticos, sendo assim outras fontes de microplásticos para o meio
aquático (Guerranti et al. 2019; Piotrowska, et al. 2020). A Figura
2 representa as principais origens dos microplásticos que chegam
aos ecossistemas aquáticos.
Figura 2
Origem dos microplásticos. De salientar que esta figura é interativa.
No site onde é possível encontra-la, colocando-se o rato ou o
mouse do computador em cada
um dos círculos brancos junto às
estruturas ou objetos é possível
conhecer as diversas fontes de microplásticos (Fonte: Jones 2019).

Os microplásticos (e os plásticos de grandes dimensões também)
libertam para o ambiente aditivos que entram na sua composição.
Estes aditivos, de que são exemplo o Bisfenol A ou os ftalatos, são
também poluentes com potenciais impactes negativos nos ecossistemas e na saúde humana. Para além de serem ingeridos pelo
plâncton, entrando das cadeias alimentares e podendo também danificar o aparelho filtrador de algum zooplâncton, os microplásticos
tendem a adsorver vários poluentes orgânicos persistentes e metais
pesados, funcionando como vetores da sua dispersão (Figura 3).
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Figura 3
Dinâmica dos microplásticos nos
ecossistemas aquáticos: transferência trófica e adsorção de outros
poluentes (Fonte: Yu et al 2019).

Que desafios?
A contaminação ambiental é um problema complexo e a sua
solução envolve: (1) Desafios Tecnológicos/Científicos (ex. investigação e desenvolvimento de tecnologias eficientes na remoção e
gestão destes poluentes nas ETARs e ETAs, desenvolvimento de
produtos mais “amigos do ambiente”); (2) Políticos (ex. promover
legislação que regulamente a ocorrência de compostos poluentes no
ambiente e metas de reciclagem de resíduos) e (3) Cidadania (ex.
sensibilização dos cidadãos para a necessidade de alterar hábitos de
consumo, mudar atitudes e mentalidades face aos resíduos, para a
importância de se ser consumidor informado…).
A solução passa em grande medida pelo desenvolvimento de
bens de consumo que originem uma quantidade reduzida de resíduos, permitindo a redução da contaminação ambiental; por manter esses bens em uso por mais tempo e pela regeneração de materiais; pela proposta de um conjunto de opções de retenção de valor.
As opções de retenção de valor (ex. Reike et al. 2018; Rahman et
al. 2019) são vulgarmente designadas pelos Rs da sustentabilidade,
sendo os pilares da economia circular (Figura 4).
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Figura 4
Hieraquia dos 10 Rs da sustentabilidade (adaptado de Kirchherr et
al. 2017).

Como é que podemos, contribuir para a redução dos poluentes nos sistemas aquáticos?
Está ao alcance que qualquer cidadão promover, no seu quotidiano,
a redução dos poluentes nos sistemas aquáticos. Em seguida, são
apresentadas e traduzidas na hierarquia dos Rs, apresentada na Figura 4, as atitudes que cada um de nós deverá ter relativamente ao
uso dos seguintes bens de consumo:
•

Fármacos
• Evitar a automedicação (R2, R3);
• Seguir à risca a prescrição médica (R2, R3)
• Não deitar nem na sanita nem no lixo os medicamentos fora de prazo ou de uso. Deverão ser entregues na farmácia mais próxima (R9, R10). O destino dos medicamentos e
das suas embalagens é explicado em VALORMED (sem data).

•

Pesticidas
• Só utilizar quando for estritamente necessário (R1,
R2, R3);
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• Respeitar as doses e outras indicações dos fabricantes
(R2, R3)
• Entregar as embalagens vazias num centro de recolha
autorizado (R9 , R10). O destino das embalagens é explicado
em VALORFITO (2018).
•

Plásticos
• Evitar utilizar plásticos de uso único (R1, R2, R3);
• Muitos objetos usados no quotidiano (ex. eletrodomésticos, móveis…) são constituídos por vários tipos de plástico. Assim sendo, importa aumentar o tempo de vida destes
produtos (R4- R8);
• Reciclar os que são recicláveis (R9)
• Produtos que tenham plástico na sua composição, mas
não recicláveis como é o caso de cotonetes, fraldas, pensos higiénicos, lentes de contacto, pontas de cigarro… deverão ser
colocados no lixo comum. Uma percentagem do lixo comum
é incinerada de forma controlada, produzindo-se energia elétrica (R10) (LIPOR, sem data).

Os autores deixam ao critério dos leitores a elaboração para outros bens de consumo de um exercício semelhante ao que foi realizado no presente artigo relativamente aos fármacos, pesticidas e
plásticos. A que conclusões chegaram? Sentem que, apesar da vida
agitada e ocupada que todos temos, é possível implementar no nosso quotidiano hábitos mais sustentáveis que contribuam para a melhorar a saúde dos ecossistemas aquáticos e a qualidade da água que
bebemos?
Neste processo é crucial saber ler os rótulos dos bens de consumo
para entender qual é a composição de um determinado produto e
ser possível fazer escolhas de consumo conscientes. Não é um processo fácil: as letras dos rótulos são diminutas e as designações das
substâncias que entram na sua composição são na maior parte das
vezes incompreensíveis para o cidadão comum.
Por exemplo, muitos cosméticos, em especial os exfoliantes, têm
ainda microplásticos na sua composição. Dos cosméticos que Piotrowska et al. (2020) testaram 55% ainda continham esferas de polietileno. No que diz respeito aos cosméticos para uso profissional,
todos os que foram testados por estes autores apresentavam esferas
de plástico na sua composição.
No sentido de ajudar os consumidores fazerem escolhas de consumo conscientes no que diz respeito aos cosméticos e produtos de
cuidados pessoais a PLASTIC SOUP FUNDATION (2020) desenvolveu “Beat the Microbead” uma app gratuita para telemóvel que
permite ler os rótulos destes produtos, informando o consumidor
instantaneamente durante o ato da compra (Figura 5).
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Figura 5
App que permite determinar se um
cosmético ou outro produto de
cuidado pessoal contêm microplásticos na sua composição.

Outro aspeto crucial é conhecer o ciclo de vida dos produtos
desde a extração de matérias-primas para o fabrico, passando pela
produção, distribuição uso e fim de vida. Em MEEC (sem data) e
Klemeš et al. (2020) é possível concluir que o impacte ambiental de
um dado bem de consumo depende de múltiplos fatores e que uma
análise demasiado simplista pode conduzir pressupostos erróneos
com consequências ambientais, económicas e sociais indesejáveis.

Considerações finais
Atualmente, os sistemas aquáticos estão sujeitos a um cocktail de
numerosos contaminantes, que chega através dos esgotos, da deposição atmosférica, das escorrências agrícolas, urbanas e rodoviárias.
A gestão ambiental dos contaminantes é complexa, pela ausência
de regulamentação, de tecnologias de remoção, desconhecimento
sobre os seus efeitos nos ecossistemas e na saúde humana no longo
prazo. No entanto, a forma mais assertiva de mitigar este complexo
problema ambiental é consciencializar os cidadãos de que as suas
escolhas como consumidores conferem-lhes o poder de reduzir, em
muito, a amplitude deste complexo problema, prevenindo a disrupção futura dos serviços prestados pelos ecossistemas aquáticos a degradação da qualidade da água e as potenciais consequências para a
saúde humana. Neste contexto, a promoção da implementação dos
Rs da sustentabilidade no nosso quotidiano é fundamental, traduzindo-se na globalidade pela utilização eficiente de todos os bens de
consumo e na prevenção da degradação ambiental.
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Resumo
A bacia hidrográfica do rio Lis (BHL), localizada na região centro
litoral de Portugal, abrange uma área de aproximadamente 945
km2 e possui um significativo património natural.
Independentemente da riqueza patrimonial associada à geologia
e à fauna, o presente trabalho pretende destacar a diversidade da
flora existente nesta bacia hidrográfica, bem como alertar para alguns dos principais fatores que concorrem para a sua degradação
e potencial risco de extinção.
Dessa forma, serão apresentados alguns dos locais mais significativos do património natural da BHL, enfatizando-se o seu contributo para a composição da paisagem do território em questão,
bem como a ocorrência das espécies vegetais mais significativas,
consideradas em termos do respetivo estatuto de conservação.
Paralelamente, serão elencados alguns dos principais fatores que
concorrem para a perda deste património, muitas vezes em resultado de intervenções humanas tecnicamente mal conduzidas e de
comportamentos ambientalmente inaceitáveis por parte dos cidadãos.
Far-se-á, ainda, referência às principais espécies invasoras que
ocorrem na BHL, alertando-se para a sua emergência/proliferação, para o seu impacto a vários níveis, bem como para alguns
dos erros mais comummente praticados em termos da sua gestão
e tentativa de erradicação.
Palavras-chave: Património natural. Biodiversidade. Invasoras.

Abstract
The hydrographic basin of the Lis River (BHL), located in the central coastal region of Portugal, covers an area of approximately
945 km2 and has a significant natural heritage.
Regardless of the patrimonial wealth associated with geology and
fauna, the present work intends to highlight the diversity of the flora existing in this hydrographic basin, as well as to alert to some
of the main factors that contribute to its degradation and potential
risk of extinction.
In this way, some of the most significant places in BHL’s natural
heritage will be presented, emphasizing their contribution to the
landscape composition of the territory in question, as well as the
occurrence of the most significant plant species, considered in terms of their conservation status.
At the same time, some of the main factors that contribute to the
loss of this heritage will be listed, often as a result of technically
poorly conducted human interventions and environmentally
unacceptable behavior on the part of citizens.
Reference will also be made to the main invasive species that occur
in BHL, alerting to their emergence / proliferation, their impact
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at various levels, as well as some of the most commonly practiced
errors in terms of their management. and attempted eradication.
Keywords: Natural heritage. Biodiversity. Invaders.

A Bacia Hidrográfica do rio Lis e o património vegetal
A Bacia Hidrográfica do Rio Lis (adiante, BHL) localiza-se na orla
mesocenozóica ocidental, na região centro litoral de Portugal (Figura 1), integrando a Região Hidrográfica 4, numa área de 945 km2
(LeiriaPolis, S.A., 2001) e tem referenciadas 55 linhas de água. A
BHL “abrange área territorial parcial dos concelhos de Leiria, Pombal, Ourém, Batalha, Marinha Grande, Alcanena e Porto de Mós.
Os concelhos referidos são abrangidos pelas nomenclaturas de Unidades Territoriais (NUT) II Centro e Lisboa e Vale do Tejo, e pelas
NUT III, Pinhal Litoral e Médio Tejo. (ARH Centro, 2012, 14)
Figura 1
Localização da Bacia Hidrográfica
do rio Lis (Fonte: autoria própria)

As principais linhas de água da BHL são o rio Lis, que lhe confere
o nome e se estende por cerca de 39,5 Km, entre as suas exsurgências, localizadas na povoação de Fontes, e a Praia da Vieira, e o rio
Lena, o seu principal afluente, que tem origem em exsurgências a
sudeste de Ribeira de Cima, a sul de Porto de Mós, e desagua na
margem esquerda do rio Lis imediatamente a jusante da cidade de
Leiria, após percorrer aproximadamente 24 km.
O rio Lis tem como principais afluentes, na margem direita, o rio
de Fora e as ribeiras dos Milagres, da Caranguejeira (ou Sirol). Na
margem esquerda, destacam-se o já referido rio Lena e o coletor de
Amor, transportando águas das ribeiras de Amor, Escoura (Vieira,
2007) e Fagundo.
A montante, a BHL apresenta os seus limites nos bordos do Maciço Calcário Estremenho, facto que condiciona o regime torrencial apresentado pelos rios Lis e Lena, escorrência superficial, bem
como a sua origem a partir de exsurgências. Nesta área de cotas
mais elevadas, localizadas nos concelhos de Porto de Mós, Batalha
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e Leiria, a interação entre fatores geomorfológicos, climáticos, edáficos e hidrológicos, concorre para que esta região apresente uma
particular importância a nível ecológico, condicionando o coberto
vegetal existente.
A importância ecológica deste território da BHL, localizado nas
cotas mais elevadas e com substrato rochoso essencialmente carbonatado, é comprovada pela inclusão de uma vasta área do mesmo,
pertencente aos concelhos de Porto de Mós e Batalha, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e na Rede Natura 2000 - SIC
PTCON0015 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 76, 2000).
Já no concelho de Leiria, confrontando com a Maunça (Concelho
da Batalha), a Senhora do Monte e a área envolvente à Nascente do
Lis são particularmente importantes no tocante às espécies vegetais
que nelas se podem encontrar.
Nestes territórios é possível encontrar habitats com elevada biodiversidade, resultantes da degradação dos bosques de Quercus faginea e Quercus ilex, como os matos termomediterrânicos, representados por espécies arbustivas de Quercus coccifera, Pistascia
lentiscus (Figura 2) e os matos baixos calcícolas, com Rosmarinus
officinalis, Cistus albidus (Figura 3) e Coronilla glauca.
Além destes matos, pode-se encontrar prados rupícolas com Antirrhinum linkianum, Thymus zygis subsp. sylvestris, Nigella damascena, com comunidades de suculentas como o Sedum album e
Sedum sediforme, espécies endémicas (assinaladas com +) como
Nacissus calcicola+, Iberis procumbens ssp. microcarpa+, Silene
longicilia+, e espécies com estatuto de risco de extinção (assinaladas com *), como Arabis verna* e Saxifraga cintrana*+.
Figura 2
Pistascia lentiscus

Fonte: Autoria própria
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Figura 3
Cistus albidus

Fonte: Autoria própria

Entre a região anteriormente referida e a região oeste da BHL,
predominantemente coberta por areias dunares, encontramos uma
vasta área onde predominam arenitos, calcários e calcários margosos, em que existem alguns locais com elevado interesse ecológico e para a conservação da biodiversidade, dos quais destacamos o
vale do Lapedo, o carvalhal da Curvachia e o carvalhal das Alcanadas, exemplos do coberto vegetal autóctone marcescente, característico a norte do Tejo, atualmente reduzido a bosquetes residuais.
Para além destes bosquetes residuais, é possível encontrar nestes
territórios, onde ocorre a transição das rochas carbonatadas para
os arenitos, espécies como Scorzonera humilis (Figura 4), Fritillaria lusitanica (Figura 5), Leucojum autumnale, Thymus villosus,
Polygala microphylla, cuja distribuição é determinada pela preferência edafoclimática de cada espécie. Muito pontualmente, em
locais isolados, surgem espécies dignas de registo como a espécie
carnívora Drosophyllum lusitanicum* e a Cirsium welwistchii*+,
ambas em continuado declínio. Merecedor de referência é, ainda, o
Sítio de Azabucho - PTCON0046, pertencente à Rede Natura 2000,
onde ocorre uma população de Leuzea longifolia*+, entre outras
(CML, s.d.).
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Figura 4
Scorzonera humilis
Figura 5
Fritillaria lusitanica

Fonte: Autoria própria

A transição dos territórios anteriormente referidos para os terrenos aluvionares dos rios Lis, Lena e alguns dos seus principais
afluentes, apresenta um relevo pouco pronunciado, com solos
maioritariamente arenosos, com coberto vegetal dominado por monoculturas de Pinus pinaster e Eucalyptus sp. Não obstante, neste
relevo encaixante das linhas de água, em alguns locais mais isolados e objeto de maior número de trabalhos de campo, constata-se
o enorme potencial existente ao nível da conservação e biodiversidade, traduzido pela recente descoberta de algumas espécies raras
no contexto nacional (Carapeto, Francisco, Pereira & Porto, 2020).
No âmbito dos trabalhos de campo anteriormente referidos, em que
colaboraram elementos da Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, foi possível identificar,
nos matos higrófilos, novas populações de Leuzea longifolia*+ (Figura 6), pontualmente associada a Pinguicula lusitanica, Cicendia
filiformis e Juncus valvatus var. valvatus+. Digno de destaque é,
ainda, a ocorrência de Cheirolophus uliginosus, por vezes associada
a bosques palustres, Erica erigena, Iris xiphium var. lusitanica+
(Figura 7), Centaurea exarata* (Figura 8), Lathyrus nudicaulis*,
a Scilla ramburei e, ainda, a raríssima Scilla hyacinthoides, com
apenas quatro populações conhecidas no país.
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Figura 6
Leuzea longifolia
Figura 7
Iris xiphium var. lusitanica
Figura 8
Centaurea exarata

Fonte: Autoria própria

Ainda nestes territórios, há a destacar um raro habitat em mosaico, de charneca húmida atlântica temperada, com domínio de Erica
tetralix e Erica ciliaris (Figura 9), associado a um outro, de turfeira sublitoral, com escorrência de água, onde ocorrem Sphagnum
auriculatum e duas carnívoras características deste habitat, a Drosera intermedia (Figura 10) e a Pinguicula lusitanica. Nos charcos de águas lênticas existentes na envolvente destes habitats desenvolvem-se populações de Isolepsis fluitans, Hypericum elodes,
Potamogeton polygonifolius e Rhynchospora modesti-lucennoi*,
espécie rara no país. Igualmente rara a nível nacional, é a Agrostis
juressi*, uma gramínea que ocorre nas margens destes charcos.
Figura 9
Erica tetralix e Erica ciliaris

Fonte: Autoria própria
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Figura 10
Drosera intermedia

Fonte: Autoria própria

Os terrenos marginais às principais linhas de água da BHL estão maioritariamente utilizados com aproveitamento agrícola. As
respetivas galerias ripícolas apresentam estados de conservação
diferenciados, havendo troços muito degradados, em resultado de
intervenções tecnicamente mal conduzidas (Figura 11), enquanto
outros se revelam bastante bem conservados.
Figura 11
Galeria ripícola, a jusante da ponte
da Bajanca, antes e após intervenção tecnicamente mal conduzida,
em 2015.

Fonte: Autoria própria

Estas intervenções incorretamente efetuadas por particulares e
entidades com responsabilidades na gestão e condução de intervenções em linhas de água, permitiram que, ao longo de décadas, se
tenha promovido a erosão das margens e a progressiva instalação e
proliferação de espécies invasoras, muitas delas exóticas, de que se
destacam Arundo donax (Figura 12), Acacia melanoxylon, Acacia
dealbata, Tradescantia fluminensis (Marchante, Morais, Freitas &
Marchante, 2014) e a Vinca major, entre outras. A ausência de galeria ripícola em largos troços do rio Lis, ao atravessar os seus campos agrícolas, bem como no seu troço final, particularmente após
a intervenção efetuada em 2015, traduz-se na ocorrência de uma
autêntica cortina de Arundo donax, com os respetivos impactos ao
nível paisagístico, económico e ecológico.
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Figura 12
Margens do rio Lena invadidas
por Arundo donax, a montante da
Batalha, após intervenção tecnicamente mal efetuada

Fonte: Autoria própria

Nos afluentes do rio Lis, no seu troço terminal, nomeadamente
na ribeira da Aroeira e rio Negro, mas também nas valas da rede de
drenagem associadas, é possível constatar a ocorrência de densas
populações de espécies exóticas invasoras, com destaque para Eichhornia crassipes (Figura 13), Myriophyllum aquaticum (Figura 14)
e Azolla filiculoides.
Figura 13
Eichhornia crassipes, no rio Negro

Fonte: Autoria própria
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Figura 14
Myriophyllum aquaticum, na ribeira
da Aroeira

Fonte: Autoria própria

Para além das espécies anteriormente referidas, torna-se essencial referir a progressiva ocupação dos terrenos da BHL por Cortaderia selloana, independentemente da proximidade às linhas de
água, podendo identificar-se densas populações desta espécie nas
margens do rio Lena e Lis.
A região litoral da BHL é constituída por uma costa arenosa e dunas que se desenvolvem para o interior, de forma sensivelmente paralela à linha de costa, por alguns quilómetros, nas quais é possível
identificar ecossistemas sensíveis, com elevado interesse ao nível da
biodiversidade e conservação. Do vasto elenco florístico nelas instalado, obedecendo a um zonamento flexível de acordo com as suas
preferências ambientais e à medida que se progride para o interior, pode observar-se Elymus farctus, Cakile maritima, Eryngium
maritimum, Polygonum maritimum, Euphorbia paralias, Ammophyla arenaria subsp. arundinacea (Figura 15), Pancratium
maritimum, Otanthus maritimus, Medicago marina, Sedum sediforme, Calystegia soldanela, Crucianella maritima, Armeria welwitschii, Silene littorea, Helichrysum italicum subsp. picardi, Artemisia crithmifolia, Malcolmia littorea, Iberis procumbens subsp.
procumbens, Corema album, Juniperus turbinata, Arbutus unedo,
Myrica faya e Pinus pinaster. Já nos pinhais, podem observar-se
comunidades de Stauracanthus genistoides, Halimium calycinum,
Halimium halimifolium, constituindo matos esclerófilos, podendo
ocorrer associadas as espécies Cistus salviifolius, Corynophuros
canescens, Lagurus ovatus e Anagallis monelli (Oliveira, Duarte,
Santos, Delgado & Rigueira, 2020; Pinho, Guerra, Lopes, Carmo
& Matos, 2014; Guerra, (2011); AFN, 2010; Costa, 2001; Oliveira,
1998)
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Figura 15
Ammophyla arenaria subsp. arundinacea, Eryngium maritimum e
Elymus farctus.

Nestes territórios ocorrem espécies exóticas invasoras cujas comunidades, em crescimento acelerado, condicionando a flora autóctone, e das quais de destaca Carpobrotus edulis, Acacia longifolia,
Acacia melanoxylon, Hakea sericea, Arundo donax e Cortaderia
selloana (Marchante, Morais, Freitas & Marchante, 2014).

O património vegetal da BHL e desafios à sua conservação
Apesar da riqueza do património vegetal da BHL anteriormente referida, são diversos os desafios que se colocam à sua conservação,
das quais se salienta:
•

•

•

•

Usos desadequados do solo, em resultado das más políticas de
ordenamento do território seguidos nas últimas décadas, nomeadamente ao nível dos modelos de urbanização adotados
e da relação inadequada/desarticulada que se verifica entre
as necessidades de áreas para a conservação da natureza e os
espaços utilizados para fins industriais, florestais e agrícolas;
Degradação da floresta autóctone com progressiva substituição por floresta de monocultura, destacando-se a ocupação
do solo com eucalipto e pinheiro ocorrida nas últimas décadas, a que se associam os impactos sobre a biodiversidade resultantes das práticas de instalação deste tipo de floresta;
Políticas de ordenamento e gestão florestal incapazes de reduzir efetivamente a vasta área ardida anualmente, com perda de vidas humanas, bens, mas também com forte impacto
sobre a biodiversidade, com perda de espécies autóctones e
promotoras da proliferação de espécies invasoras;
Introdução de espécies exóticas nos diversos territórios da

466

IV Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento

•

•

•

BHL (da serra ao litoral), algumas delas invasoras, cujos impactos não têm sido devidamente avaliados, quer em termos
ambientais globais, quer sobre as espécies vegetais autóctones, de forma mais específica;
Realização de intervenções em linhas de água, tecnicamente
mal conduzidas, nomeadamente as operações de limpeza de
margens de rios e ribeiras, as quais contribuem para a perda
de biodiversidade autóctone e, simultaneamente, contribuem
fortemente para a sua ocupação por espécies invasoras, dentro e fora de água;
Falta de monitorização da poluição difusa por agroquímicos
e lançamento de efluentes suinícolas nos solos agrícolas e florestais, bem como na rede hidrográfica, promovendo a contaminação dos recursos hídricos de profundidade e superfície,
bem como a eutroficação das águas superficiais da rede hidrográfica;
Existência de grandes lacunas no conhecimento da flora autóctone regional, bem como nos comportamentos ambientais
dos habitantes da BHL e de quem a visita.

Património vegetal da BHL e suas potencialidades
Não obstante o vasto conjunto de constrangimentos que se abatem
sobre o património vegetal da BHL, a sua importância no contexto
nacional e internacional obriga a encarar a sua recuperação, conservação e valorização como um desígnio regional/nacional, rumo
a um desenvolvimento que se pretende sustentável. Nesse sentido,
urge:
•

•
•

•

Reorganizar espaços e repensar os usos do solo, e dar-lhes
enquadramento legal em sede de revisões do Plano Diretor
Municipal e dos regulamentos florestais, agrícolas e hídricos;
Georreferenciar e valorizar espécies autóctones de relevante
interesse em termos de conservação da natureza;
Criar áreas de conservação da natureza visando a recuperação, conservação e valorização das espécies autóctones, não
descurando o seu uso em termos de sensibilização e educação
ambientais;
Valorizar económica e socialmente, através do turismo de natureza, a biodiversidade da BHL, em termos gerais, e da sua
flora, em particular.
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