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RESUMO

Observamos  que  um  dos  maiores  desafios  da  sociedade  para  alcançar  um

modelo  de  desenvolvimento  sustentável  é  o  processo  de  materialização  da

sustentabilidade, ou seja, a transformação do discurso em ação prática. Nesse processo,

encontramos os verdadeiros obstáculos e surgem as grandes discordâncias sobre como

construir  um desenvolvimento  racional  e  sustentável,  que  possibilite:  justiça  social,

sustentabilidade  ambiental,  viabilidade  econômica,  democracia  participativa,  ética

comportamental e solidariedade.  O presente trabalho tem como objetivos estimular e

analisar o trabalho em grupos de forma participativa com projetos educacionais que

envolvam o cotidiano do aluno e a comunidade escolar. Com a perspectiva de identificar

as percepções dos alunos antes da aplicação do projeto e posteriormente a realização do

mesmo.  Além  de  produzirmos  um  produto  na  forma  de  um  blog  educativo,  com

sugestões  e  estratégias  didáticas  para  o  trabalho  com este  tema  juntamente  com as

produções desenvolvidas pelos alunos. A pesquisa foi realizada com quarenta alunos da

2ª série do ensino médio de uma escola pública no município de Aquiraz. Observamos

durante a resolução das questões que muitos alunos demonstraram reconhecer os itens

contidos sobre o assunto, porém demonstraram um pouco de insegurança para discuti-

los.  Na  análise  das  respostas  obtidas  nos  questionários  e  das  atividades  educativas

diversificadas.  Foi  realizada  a  estruturação  dos  gráficos  a  partir  desses  resultados  e

encontramos dados bem relevantes do ponto de vista da pesquisa tanto no pré-teste quanto

no pós-teste, além de que foi muito evidente um maior dinamismo e envolvimento por parte

dos alunos nas atividades educativas diversificadas. Concluímos que os alunos conhecem

a problemática da degradação do manguezal na comunidade apesar de não haver um

projeto educativo na escola ou ação pública que enfatize esse contexto.

Palavras chaves: Manguezal, Educação Ambiental, Escola Pública e Ensino Colabora-

tivo.
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ABSTRACT

We observed that one of the major challenges societies to achieve a model of

sustainable  development  is  the  process  of  materialization  of  sustainability,  is  the

transformation of speech into practical action. In the process, we find the real obstacles

and  emerge  the  big  disagreements  about  how  to  build  a  sustainable  and  sound

development,  which  enables:  social  justice,  environmental  sustainability,  economic

sustainability, participatory democracy, behavioral ethics and solidarity. This paper aims

to stimulate group work in a participatory manner with educational projects that involve

the daily life of the student and the school community. With the prospect of identifying

the  perceptions  of  students  before  the  application  of  the  design  and  subsequent  to

completion of the same. In addition to produce a product in the form of an educational

blog,  with  tips  and  teaching  strategies  for  working  with  this  theme along  with  the

productions performed by students. The research was conducted with forty students of

the  2nd  year  of  high  school  at  a  public  school  in  Aquiraz.  Observed  during  the

resolution of the issues that many students demonstrated recognize the items contained

on the subject, but showed a bit of insecurity to discuss them. In analyzing the responses

from the  questionnaire  and  diverse  educational  activities.  Structuring  of  charts  was

performed from these results and find good relevant data from the point of view of

research both in the pre-test and post-test, and that was very apparent greater dynamism

and  involvement  by students  in  educational  activities  diversified.  We conclude  that

students know the problem of degradation of mangrove community despite not having

an education project in school or public action that emphasizes this context.

Keywords:  Mangrove,  Environmental  Education,  Public  School  and  Collaborative

Teaching.
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1 - INTRODUÇÃO

Um  dos  maiores  desafios  da  sociedade  para  alcançar  um  modelo  de

desenvolvimento sustentável é o processo de materialização da sustentabilidade, ou seja,

a  transformação  do  discurso  em  ação  prática.  Nesse  processo, encontramos  os

verdadeiros  obstáculos  e  surgem as  grandes  discordâncias  sobre como construir  um

desenvolvimento racional e sustentável, que possibilite: justiça social, sustentabilidade

ambiental,  viabilidade  econômica,  democracia  participativa,  ética  comportamental  e

solidariedade. 

O local de estudo escolhido para a realização do presente trabalho foi uma escola

pública localizada no município de Aquiraz que está inserido na Região Metropolitana

de Fortaleza, na costa leste do Estado do Ceará a uma distância aproximadamente de 26

km da Capital possuindo área territorial de 481 km2 sendo, 30 km de litoral. Limita-se

ao norte com o oceano Atlântico, Fortaleza e Eusébio; ao sul com Horizonte, Cascavel e

Pindoretama;  o  leste  com  o  oceano  Atlântico  e  o  oeste  com  Itaitinga,  Eusébio  e

Horizonte. 

Ao longo dos anos observamos que vem ocorrendo uma ocupação urbana sem

controle no litoral do município de Aquiraz-CE ocasionando um processo de destruição

total ou parcial dos ecossistemas naturais em especial nos mangues, com a exploração

predatória de sua fauna e flora, poluição de suas águas, além de sua transformação em

aterros  e  depósitos  de  lixo.  O desconhecimento  de  boa  parte  da  população sobre  a

importância  desse  ecossistema  e  a  falta  de  projetos  e  atividades  que  estimulem  a

comunidade escolar para o uso racional dos mangues são os maiores entraves para sua

preservação e conservação.

Para Cardoso (2002), os fatores que causam alterações nas propriedades físicas,

químicas e biológicas do manguezal são: aterro para construção de casas de veraneio,

queimadas para obtenção de carvão, deposição de lixo e lançamento de esgoto. Mesmo

com toda a sua importância para o equilíbrio ecológico e consequentemente para as

comunidades que dele retiram seu sustento, ele continua sofrendo destruição total ou

parcial  por  meio  de  vários  processos  urbanos  de  ocupação  do  litoral,  exploração

predatória  da fauna e  flora,  poluição de suas águas,  além de sua transformação em

aterros e depósitos de lixo.
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Na realização da pesquisa utilizamos um questionário que foi trabalhado com os

alunos em dois momentos, na fase inicial um pré-teste e no final após as atividades

educativas diversificadas, um pós-teste. Procuramos fazer um atendimento individual

onde era explicado ao aluno o teor de cada pergunta e das opções citadas possibilitando

também uma  opção  (outras)  diferente  das  apresentadas  com objetivo  de  identificar

diferentes percepções na estrutura das perguntas do questionário procuramos enfatizar o

conceito  de  educação  ambiental,  os  impactos  ambientais  nos  manguezais,  sua

biodiversidade e sua importância.

Entendemos que é necessário e indispensável proteger a natureza e não praticar

ações concretas nesta direção é uma incoerência em nossa prática educacional. Neste

sentido, a nossa pesquisa pretende estimular aos futuros cidadãos das comunidades de

Aquiraz – CE a importância de conservar o ambiente natural tomando como exemplo os

manguezais,  áreas ecologicamente importantes,  pois servem de berçários para vários

organismos  aquáticos,  que  procuram  nestas  áreas  alimentação,  abrigo  e  área  para

reprodução. 

Acreditamos que a educação ambiental deve ser trabalhada na escola de forma

interdisciplinar  integrando  os  currículos  de  língua  portuguesa,  matemática,  ciências

naturais, história, geografia, literatura, ciências sociais, políticas e econômicas através

de  atividades  e  projetos  que  promovam  aos  alunos  e  a  comunidade  escolar  uma

consciência crítica, reflexiva e analítica que levem o indivíduo a participar nas soluções

dos problemas de sua comunidade.

9



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Avaliar uma proposta  de ensino para educação ambiental com uma perspectiva

colaborativa utilizando a temática manguezal. 

2.2 Objetivos específicos

• Desenvolver  um  trabalho  em  grupos  de  forma  colaborativa  com  projetos

educacionais que envolvam o cotidiano do aluno e a comunidade escolar.  

• Identificar a percepção dos alunos anterior a aplicação do projeto e posterior a

realização do mesmo.

• Identificar  indícios  das  concepções  dos  alunos  em relação  ao  ambiente  e  a

educação ambiental.

• Elaborar  um  produto  na  forma  de  um  blog  educativo,  com  sugestões  e

estratégias didáticas para o trabalho com este tema juntamente com as produções

desenvolvidas pelos alunos.
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Educação Ambiental 

A Educação  Ambiental  é  definida  na  literatura  de  Morin  (2002)  como  um

conjunto  de  técnicas  para  resolver  problemas  ambientais,  partindo  de  aspectos

ecológicos,  científicos  e  tecnológicos.  Ao  longo  da  história  percebemos  que  a  luta

conservacionista  não  é  um  fenômeno  recente.  Artistas,  naturalistas  e  amantes  da

natureza  iniciaram movimentos  de  defesa  dos  ambientes  naturais,  assim como pela

maior valorização da vida campestre interpretada como uma reação à deterioração da

vida urbana nas áreas industrializadas.

Segundo  Morin  (2002),  na  Educação  formal  é  importante  que  a  Educação

Ambiental seja realmente transformadora e deve ser trabalhada numa perspectiva crítica

e histórica, ou seja, ela deve perceber as relações existentes entre educação, sociedade,

trabalho e natureza, em um processo global de aprendizagem permanente em todas as

esferas da vida, com implicações diretas na sociedade.

Já  a  Lei  9.795,  de  27 de abril  de  1999 dispõe  sobre  Educação Ambiental  e

institui  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental.  Seu  artigo  1º  define  qual  é  o

entendimento  do  termo  educação  ambiental  e  o  artigo  2º  traz  em  seu  bojo  as

modalidades de educação ambiental que pode ser formal ou não formal. Tais artigos

estão em consonância com definições de autores contemporâneos que tratam do assunto.

“Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio

dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,

conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a

conservação  do meio ambiente,  bem de  uso comum do povo,  essencial  à

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 Art.  2º  A  educação  ambiental  é  um  componente  essencial  e

permanente  da  educação  nacional,  devendo  estar  presente,  de  forma

articulada,  em todos  os  níveis  e  modalidades  do  processo  educativo,  em

caráter formal e não formal.”

Segundo a UNESCO (1999), o desafio da educação ambiental é justamente criar

condições para a participação de todos os diferentes segmentos sociais, tanto na formu-

lação de políticas, quanto na aplicação das decisões que afetam a qualidade do meio na-
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tural e social. Neste sentido, a educação na gestão do meio ambiente pode ser considera-

da como um "processo instituinte de novas relações dos homens entre si e destes com a

natureza" 

                      Dessa forma entendemos que a educação ambiental deve promover uma

consciência  ecológica e está  baseada na utilização sustentável dos recursos naturais,

gerando  novos  princípios,  valores  e  conceitos  para  uma  nova  racionalidade,

questionando  e  problematizando  os  paradigmas  científicos  com  base  no  que  foi

constituída  a  civilização  moderna.  Assim,  é  possível  compreender  a  Educação

Ambiental  como um processo de construção de valores sociais, de conhecimentos e

atitudes  voltadas  para  alternativas  sustentáveis  de  desenvolvimento,  por  todos  os

indivíduos e pela coletividade no decorrer da história. 

Percebemos então que é importante destacarmos que a formação de educadores

através  da  Educação  Ambiental  facilita  a  construção  do  conhecimento  e  saber

ambiental, levando a todos os setores informações, tecnologias e práticas sustentáveis

que possam agir de forma interdisciplinar e integrada entre todos os setores e atores da

sociedade.  Isso  porque  segundo  Leff  (1999)  a  Educação  Ambiental  contempla  a

dimensão  ambiental,  mas  também  estimula  a  construção  de  uma  nova  ética  e

comprometimento do cidadão com seu espaço de vida.

A  Educação  Ambiental  deve  ser  vista  por  como  ferramenta  teórico-
metodológica  de  uma  nova  racionalidade,  centrada  numa  perspectiva  de
sustentabilidade, pois “a educação ambiental adquire um sentido estratégico
na  condução  do  processo  de  transição  para  uma  sociedade  sustentável”.
(LEFF,1999, p. 128)

Leff (1999) ressalva que a efetivação do diálogo interdisciplinar possibilita a

realização de pesquisas e práticas voltadas à Educação Ambiental, com isso o professor,

deve  ter  por  finalidade  desenvolver  atividades  de  Educação  Ambiental,  como  um

processo  permanente  e  não  de  forma  isolada  tanto  no  ambiente  escolar  como  na

comunidade  escolar.  Assim  como,  os  problemas  a  serem  discutidos  devem  ser

abordados interagindo o homem com o meio ambiente. Pois, sendo o homem parte do

ambiente, é também responsável pelos problemas ambientais. 

A Educação Ambiental é uma forma abrangente de educação que se

propõe a todos  os  cidadãos,  inserindo a  variável  meio ambiente  em suas

dimensões física, química, biológica, econômica, política e cultural em todas

as  disciplinas  e  em  todos  os  veículos  de  transmissão  de  conhecimento.
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(LEFF,1999, p. 131) 

De acordo com Reigota (1999), a Educação Ambiental deve resgatar do aluno

conhecimentos  e  condições  que  venham a  ajudá-lo  a  desenvolver  a  capacidade  de

observação, assim os alunos vão ampliar seus conhecimentos, desenvolver habilidades

para resolver  problemas do seu cotidiano assim como desenvolver suas capacidades

afetivas, físicas, cognitivas, éticas, estéticas, de interpessoais e de inserção social, para

agir com consciência na busca do conhecimento e no exercício da cidadania.

 

“[...]  (b)  Desenvolver  consciência  do  meio  ambiente  e

desenvolvimento em todos os setores da sociedade em escala mundial e com

a maior brevidade possível; (c) Lutar para facilitar o acesso à educação sobre

meio  ambiente  e  desenvolvimento,  vinculada  à  educação  social,  desde  a

idade escolar primária até a idade adulta em todos os grupos da população

[...] (BRASIL, 1992).”

Observamos  em  nossa  vivência  escolar  e  segundo  Reigota  (1999)  que  a

introdução da Educação Ambiental na escola e no cotidiano dos alunos e da comunidade

escolar pode propiciar uma nova percepção nas relações entre o ser humano, sociedade

e natureza; promover uma reavaliação de valores e atitudes na convivência coletiva e

individual; assim como, reforçar a necessidade de ser e agir como cidadão na busca de

soluções para problemas ambientais locais e nacionais que prejudiquem a qualidade de

vida.

3.1.2 Concepções tipológicas sobre o Meio Ambiente 

Para  Sauvé  (1997),  o  estudo  fenomenológico  do  discurso  e  da  prática  em

Educação  Ambiental  identifica  seis  concepções  paradigmáticas  sobre  o  ambiente.  A

influência dessas diferentes concepções pode ser observada na abordagem pedagógica e

nas estratégias sugeridas pelos diferentes autores ou educadores. 

Ambiente como a natureza... para ser apreciado, respeitado, preservado

Esse é o ambiente original e "puro" do qual os seres humanos estão dissociados e

no qual devem aprender a se relacionar para enriquecer a qualidade de ser e pertencer a
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este. 

Ambiente como um recurso... para ser gerenciado

Essa é a nossa coletiva herança biofísica,  que sustenta a qualidade de nossas

vidas.  Esse  limitado  recurso  é  deteriorado  e  degradado.  E  nós  devemos  tomar  as

decisões  corretas  para  assegurar  os  recursos  para  a  geração  atual  e  para  as  futuras

gerações. Entre as estratégias de ensino-aprendizado adotadas nessa visão, estão aquelas

interpretações relacionadas com os patrimônios históricos, parques e museus.

Ambiente como um problema... para ser resolvido

Esse é o nosso ambiente biofísico, o sistema de suporte da vida que está sendo

ameaçado  pela  poluição  e  pela  degradação.  Nós  devemos  aprender  a  preservar  e  a

manter  a  sua  qualidade.  O aprendizado  essencial  inclui  como identificar,  analisar  e

diagnosticar  um  problema,  como  pesquisar  e  avaliar  diferentes  soluções,  como

conceituar  e  executar  um plano  de  ação,  como  avaliar  os  processos  e  assegurar  a

constante retroalimentação, etc. Aqui, é adotado um enfoque pragmático.

Ambiente  como  um  lugar  para  se  viver...  para  conhecer  e  aprender  sobre,  para

planejar para, para cuidar de

Esse é o nosso ambiente do cotidiano, na escola,  nas casas,  na vizinhança,  no

trabalho  e  no  lazer.  Esse  ambiente  é  caracterizado  pelos  seres  humanos,  nos  seus

aspectos  socioculturais,  tecnológicos  e  componentes  históricos.  Esse  é  o  nosso

ambiente,  que  devemos  aprender  a  apreciar  e  desenvolver  como  nosso  espaço  de

vivência. 

3.2 Manguezais

Os manguezais são considerados formações geológicas sedimentares datadas da

era  mais  recente,  a  cenozoica  do  período  quaternário,  por  tanto  é  um ambiente  de

origem  fluvial-marinha,  ou  seja,  formado  por  sedimentos  trazidos  por  rio  e  mar

característico  de  regiões  tropicais  e  subtropicais  está  sujeito  ao  regime  das  marés,

dominado por  espécies  vegetais  típicas,  às  quais  se  associam a outros  componentes

vegetais e animais (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989).

O ecossistema manguezal está associado às margens de baías, barras, enseadas,
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deltas de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde haja encontro de águas de rios com

a  do  mar,  ou  diretamente  expostos  à  linha  da  costa.  A  riqueza  biológica  dos

ecossistemas costeiros faz com que essas áreas sejam os grandes berçários naturais,

tanto  para  as  espécies  características  desses  ambientes,  como  para  peixes  e  outros

animais que migram para as áreas costeiras durante, pelo menos, uma fase do ciclo de

sua vida (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989). 

O manguezal, ecossistema bem representado ao longo do litoral brasileiro, é

considerado,  no  Brasil,  como  de  preservação  permanente,  incluído  em

diversos  dispositivos constitucionais  (Constituição  Federal  e  Constituições

Estaduais) e infraconstitucionais ( leis, decretos, resoluções, convenções). A

observação desses instrumentos legais impõe uma série de ordenações do uso

e/ou de ações em áreas de manguezal (SCHAEFFER- NOVELLI, 1995).

Segundo Pereira (1998) no Brasil existem cerca de 25.000 km2 de manguezais,

que representam mais de 12% dos manguezais do mundo inteiro.  Esses manguezais

estão distribuídos desde o Amapá até Laguna, em Santa Catarina, no litoral brasileiro,

sendo constituídos pelas principais espécies vegetais de mangue:  Rhizophora mangle

(mangue vermelho),  Laguncularia racemosa  (mangue branco),  Avicennia  sp (mangue

preto, canoé) e a Conocarpus erectus (mangue de botão).

A fauna dos manguezais representa uma significativa fonte de alimentos para as

populações  nativas.  Os  estoques  de  peixes,  moluscos  e  crustáceos  apresentam

expressiva biomassa,  constituindo excelentes fontes de proteína animal de alto valor

nutricional. Os recursos pesqueiros são considerados como indispensáveis à subsistência

das populações tradicionais da zona costeira (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989).

Essas áreas são representativas de zonas de elevada produtividade biológica

uma vez  que,  pela  natureza  de  seus  componentes,  são  encontrados  nesse

ecossistema componentes de todos os elos da cadeia alimentar formam uma

unidade faunística  e  florística  de  muita  importância,  representada  por um

grupo típico de animais e plantas. (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989).

Os mangues produzem mais de 95% do alimento que o homem captura do mar,

sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em

seu entorno.  A vegetação de  mangue serve  para  fixar  as  terras,  impedindo assim a
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erosão e ao mesmo tempo estabilizando a costa. As raízes do mangue funcionam como

filtros  na  retenção  dos  sedimentos.  Constitui  importante  banco  genético  para  a

recuperação de áreas degradadas (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989).

É no mangue que peixes, moluscos e crustáceos encontram as condições ideais

para reprodução, berçário, criadouro e abrigo para várias espécies de fauna aquática e

terrestre,  de  valor  ecológico  e  econômico  (CARDOSO,  2002).  Os  manguezais

desempenham importante papel como exportador de matéria orgânica para o estuário,

contribuindo  para  de  forma  significativa  para  a  renda  familiar  das  populações  do

município  de  Aquiraz  que  ocupam  a  zona  costeira.  Muitas  atividades  podem  ser

desenvolvidas no manguezal sem lhe causar prejuízos ou danos, entre elas podemos

citar a pesca esportiva e de subsistência, evitando a sobrepesca, a pesca de pós - larva,

juvenis  e  de  fêmeas  ovadas  (CARDOSO,  2002).  Os  cultivos  de  ostras,  plantas

ornamentais (orquídeas e bromélias), a criação de abelhas para a produção de mel e o

desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas, educacionais e pesquisa cientifica

(CARDOSO, 2002)

A exploração dos mangues em Aquiraz deve acontecer somente através da

pesca artesanal e efetuar a restrição ao corte de madeira e expansão urbana.

Na faixa de praia e nas desembocaduras dos rios, há boa exploração do búzio

(Anomalocardia brasiliana) para alimentação familiar e da picholeta (Tajelus

plebeius),  visto que estes  indivíduos ocorrem com abundância,  porém são

capturados  sem  maturidade  suficiente, que  deve  ser  proibido

temporariamente.  Muitas espécies de peixes são dependentes do mar e do

manguezal  para  se  reproduzir.  A  ocorrência  no  litoral  em  estudo  da

carapitanga  (Lutjanus  jocus),  saúna  (Mugil  curema),  moréia  (Gmynotorax

sp.),  sapuruna  (Haemulon  melanurum)  são  exemplos  que  demonstram  a

necessidade de preservação desse ambiente. (CARDOSO, 2002) 

Conforme  Cardoso  (2002) a  exploração  dos  manguezais  sem  os  devidos

cuidados  pode  ocasionar  em  desmatamento  levando  a  uma  série  de  problemas

ambientais.  Observamos  que  a  pesca  é  realizada  de  forma  predatória  no  caso  da

vegetação de mangue ou de dunas são deixados apenas pequenos troncos. A espécie de

mangue encontrada no Iguape e Barro Preto, distritos de Aquiraz, nestas condições foi o

mangue-vermelho  Rhizophora  mangle,  enquanto  que  no  Barro  Preto  é  explorado  o

mangue  branco  Laguncularia  racemosa, destinado  para  o  revestimento  de  casas  e
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cercas. 

Observamos  outros  fatores  que causam  alterações  nas  propriedades  físicas,

químicas e biológicas do manguezal são: aterro para construção de casas de veraneio,

queimadas para obtenção de carvão, deposição de lixo e lançamento de esgoto. Mesmo

com toda a sua importância para o equilíbrio ecológico e consequentemente para as

comunidades que dele retiram seu sustento, ele continua sofrendo destruição total ou

parcial  por  meio  de  vários  processos  urbanos  de  ocupação  do  litoral,  exploração

predatória  da fauna e  flora,  poluição de suas águas,  além de sua transformação em

aterros e depósitos de lixo (CARDOSO, 2002).

                    A urbanização leva ao desmatamento do manguezal para construção de

linhas elétricas, rodovias, aterros sanitários, residências, clubes, hotéis e marinas. Além

disso, envolve o barramento ou desvio de cursos d’água, alteração do relevo, despejo de

efluentes,  acúmulo de lixo e  risco de  descargas  elétricas  devido às  linhas  elétricas

(CARDOSO, 2002). 

                   Existem ainda atividades que causam impactos indiretos sobre os

manguezais: agricultura, pecuária, atividade industrial e emissão de efluentes  urbanos e

industriais em rios (LACERDA et al., 2002). Os poluentes gerados nessas atividades

são:  metais  pesados,  detergentes,  matéria  orgânica  entre  outros  que  chegam até  os

manguezais  através  dos  rios  e  podem causar  eutrofização,  salinização  das  águas  e

contaminação  de recursos pesqueiros (LACERDA, 2002).

Percebemos pela  convivência com os alunos e  a  comunidade escolar  que ao

longo  dos  anos,  as  características  de  vida  dessa  comunidade  representada  por

pescadores, rendeiras, grupos indígenas e outras comunidades tradicionais, com crenças,

tradições e costumes, vem perdendo espaço para uma vida urbanizada onde os jovens

não valorizam as tradições locais e são vulneráveis às pressões exercidas pelo mundo

moderno. Nesse contexto descrito devemos procurar discutir e estabelecer normas na

escola  e  comunidade  que  sejam capazes  de  demonstrar  que  é  possível  promover  a

exploração  dos  manguezais  de  forma   racional,  sustentável  e  compatível  com  as

potencialidades naturais desse ecossistema buscando sempre a sua preservação. 
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3.3 Atividades Colaborativas

Ao  desenvolvermos  um  trabalho  objetivamos  uma  participação  efetiva  dos

alunos como protagonistas do processo percebemos que existe algumas semelhanças

entre os conceitos de cooperação e colaboração, e essas semelhanças residem no fato de

que para existir colaboração um indivíduo deve interagir com o outro, existindo ajuda

recíproca,  mas  nas  atividades  cooperativas  também  ocorre  interação,  colaboração,

objetivos comuns, atividades e ações conjuntas e coordenadas.

"...colaborar (co-labore) significa trabalhar junto, que implica no conceito de

objetivos compartilhados e uma intenção explícita de somar algo - criar alguma

coisa nova ou diferente através da colaboração, se contrapondo a uma simples

troca de informação ou passar instruções." (BARROS, 1994)

Entendemos que os autores não fazem distinção categórica entre colaboração e

cooperação.  Segundo  Barros  (1994),  a  colaboração  está  relacionada  com  uma

contribuição. A cooperação, por sua vez, é um trabalho de co-realização que além de

atingir o significado de colaboração, envolve o trabalho coletivo visando alcançar um

objetivo comum. 

Para Piaget (1973), cooperar é operar em comum, ou seja, ajustar por meio de

novas  operações  de  correspondência,  reciprocidade  ou  complementaridade,  as

operações executadas pelos parceiros. Colaborar, entretanto, resume-se à reunião das

ações  que  são  realizadas  isoladamente  pelos  parceiros,  mesmo  quando  o  fazem na

direção de um objetivo comum. Para que haja uma cooperação são necessárias algumas

condições:  existência  de  uma  escala  comum  de  valores;  conservação  da  escala  de

valores e existência de uma reciprocidade na interação.

Para Vygotsky (1988), a colaboração entre pares ajuda a desenvolver estratégias

e  habilidades  gerais  de  solução  de  problemas  pelo  processo  cognitivo  implícito  na

interação e na comunicação. Para o autor a linguagem é fundamental na estruturação do

pensamento, sendo importante comunicar o conhecimento, as ideias do indivíduo e para

entender o pensamento do outro envolvido na discussão ou na conversação. O trabalho

em  colaboração  com  o  outro,  segundo  esta  teoria,  enfatiza  a  ZDP  -  zona  de

desenvolvimento proximal  -  que  é  "algo coletivo"  porque transcende os  limites  dos

indivíduos.
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O trabalho em grupos colaborativos é uma estratégia que tem apresentado bons

resultados em estudos realizados por vários pesquisadores (BARBOSA; JÓFILI, 2004;

TORRES, ALCÂNTARA; IRALA, 2004). Segundo esses autores, o trabalho com a uti-

lização de grupos colaborativos contribui para o desenvolvimento da autonomia aos alu-

nos. Permite que os participantes tomem decisões quanto à própria aprendizagem, prin-

cipalmente, por meio do diálogo que se estabelece entre os alunos da dupla. Nesse caso,

o professor tem uma função de supervisão e de mediação do trabalho em realização, de-

vendo intervir quando o grupo não encontra soluções ou quando ocorre algum conflito

entre os participantes.

Observamos que para o desenvolvimento do trabalho com a utilização de grupos

colaborativos, foi necessário um planejamento cuidadoso das atividades. Foi fundamen-

tal estabelecer um cronograma inicial respeitando o tempo para que os alunos partici-

passem das aulas, realizassem atividades de preparação do trabalho e de pesquisa, parti-

cipassem dos momentos de discussão sobre o tema desenvolvido e da revisão de conteú-

dos, bem como das atividades de avaliação.

4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

           Para o desenvolvimento da pesquisa, optamos pela escolha da técnica “survey”,

baseada em Candiani et al. (2004), realizando uma avaliação sobre a percepção de qua-

renta (40) alunos da 2ª série ensino médio  de uma escola pública em Aquiraz – Ceará,

que apresenta em seu planejamento anual na disciplina de Biologia a presença do tema

manguezais na parte de Ecologia. Utilizamos como instrumento avaliativo um questio-

nário estruturado contendo seis (06) questões sendo, cinco (05) de múltipla escolha e

uma (01) discursiva que foi trabalhado em duas etapas. Um pré-teste antes das ativida-

des educativas para que pudéssemos caracterizar o conhecimento inicial dos alunos so-

bre os temas educação ambiental e manguezais depois um pós-teste após as atividades

educativas para fazermos uma análise comparativa do processo. 

           Para Candiani (2004) a técnica, conhecida como “survey” (levantamento), permi-

te investigar e descrever uma situação, sendo um procedimento no qual a informação é

sistematicamente coletada de uma população ou amostra  pertencente à  mesma,  para

identificar fatores predisponentes a determinadas motivações de um indivíduo, a fim de

impulsionar ou restringir práticas.
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... a pesquisa de survey implica a coleção de dados (...) em um número de

unidades e geralmente em uma única conjuntura de tempo, com uma visão

para coletar sistematicamente um conjunto de dados quantificáveis no que diz

respeito a um número de variáveis que são então examinadas para discernir

padrões de associação (BRYMAN, 1989, p. 104).

Segundo Babbie (1999), a pesquisa de “survey” se refere a um tipo particular de

pesquisa social empírica, o termo pode incluir pesquisas de opinião pública, pesquisas

de mercado sobre preferências  do consumidor ou estudos acadêmicos.  Em qualquer

técnica de pesquisa, levantam-se dados em várias fontes. Assim, quanto mais rico for o

levantamento de dados, mais completa será a pesquisa. O Levantamento “survey” é um

tipo de pesquisa, onde se faz um recorte quantitativo do objeto de estudo, através de

vários instrumentos para coleta de dados, como questionários e entrevistas pessoais. 

A pesquisa “Survey” possui algumas características como a de gerar medidas

precisas  e  confiáveis  que  permitam  análise  estatística  medir  opiniões,

atitudes, preferências, comportamentos de um determinado grupo de pessoas

(BABBIE 1999). 

Durante a realização da pesquisa tanto na fase de pré-teste como no pós-teste o

questionário, os alunos e a metodologia de trabalho foi a mesma. Procuramos fazer um

atendimento  individual  onde era  explicado ao  aluno  o  teor  de  cada  pergunta  e  das

opções citadas possibilitando também uma opção (outras) diferente das apresentadas

com  objetivo  de  identificar  diferentes  percepções  na  estrutura  das  perguntas  do

questionário  procuramos  enfatizar  o  conceito  de  educação  ambiental,  os  impactos

ambientais nos manguezais, sua biodiversidade e sua importância.

     Para análise das percepções sobre os conceitos de Meio Ambiente e Educação

Ambiental obtidas nas respostas do questionário nos dois momentos de trabalho tomou-se

como referencial as categorias de análise sugeridas por Sauvé (1997 e 2005), apresentadas

no quadro seguinte.
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Quadro 1: Tipologia das concepções sobre Meio Ambiente (adaptado de SAUVÉ,

1997) 

Ambiente 

Como natureza

Como recurso

Como problema

Como lugar para viver

Generalista

 

Com  relação  aos  conceitos  prévios  sobre  Educação  Ambiental  que  foram

apresentados pelos alunos em suas respostas, foram observadas, principalmente, quatro

das tipologias propostas por Guerra e Abílio (2006): a Generalista, a Conservacionista, a

Preservacionista e a Sensibilização/Conscientização. 

Quadro  2:  Concepções  sobre  Educação  Ambiental  (adaptado  de  GUERRA e

ABÍLIO, 2006)

Tipologia do Meio Ambiente

Sensibilização/Conscientização

Conservacionista

Generalista

Sócio – Ambiental – Cultural

Uma  das  etapas  do  trabalho  foi  à  realização  de  atividades  educativas

diversificadas que  propuseram estratégias  diferentes  das  comumente  trabalhadas  em

sala de aula onde os alunos foram divididos em grupos e realizaram atividades que serão
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descritas a seguir.

4.1 Atividades Educativas Diversificadas

Atividade 1:  Os alunos confeccionaram cartazes e painéis temáticos com

fotos,  desenhos,  mapas obtidas do local  ou de outras áreas que representasse na

visão deles os mais importantes aspectos econômicos, sociais e ecológicos do bioma

manguezal para a comunidade.

            Segundo Piletti (1986), os painéis e cartazes são os recursos didáticos mais

utilizados nas escolas,  pois  permite  visualizar  as informações  tanto em sala  de aula

quanto  nos  murais  externos  no  meio  escolar  tais  como:  as  atividades  e  datas

comemorativas que serão realizadas na escola, despertando curiosidades e interesses dos

alunos  em pesquisar  sobre  o  assunto  exposto.  Motivam e  despertam interesses  dos

alunos; oferecendo informações e dados; permitindo a fixação da aprendizagem.

 Para Zóboli  (2002),  o uso de cartaz e do painel é meio de comunicação de

natureza visual versátil e dinâmica, pode ser usado em qualquer área de ensino. Tem a

finalidade de divulgar os diversos tipos de mensagens. O cartaz deve conter um único

tema e ser exposto para que todos possam ver. O texto e a imagem devem ser simples,

direta em linguagem adequada a cada público.

Atividade  2: Os  alunos  confeccionaram  uma  cartilha  ou  história  em

quadrinhos (HQ) educativa através de desenhos, caricaturas, diálogos e imagens que

informava  e  alertava  a  comunidade   sobre  a  importância  da  preservação  dos

manguezais.

Para Pizarro e Júnior (2009), além de ensinar conteúdos de Ciências e Biolo-

gia as HQs possibilitam a pesquisa pedagógica ao analisar o emprego e as contribui-

ções dessa tecnologia educacional no ensino, somada às vantagem de sua aplicação

em sala de aula, bem como a formação da alfabetização científica nas séries iniciais

escolares. Ainda, diversas publicações citadas por Pizarro e Junior (2009, p. 1), inci-

tam a

[...] leitura, construção de história em quadrinhos (HQ) por parte dos alunos,
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análise de conteúdos científicos presentes em gibis comerciais, a contribuição

deste material para a divulgação científica, a imagem distorcida da Ciência

presente em seus enredos, o ensino de conteúdos conceituais de forma bem

humorada, dentre outras. (PIZARRO; JUNIOR, 2009).

Uma das ferramentas que pode ser utilizada nessa construção do conheci-

mento científico são as histórias em quadrinhos (HQs), devido a sua popularidade,

fácil linguagem empregada, ampla disseminação mundial, a utilização de desenhos,

expressões faciais; enfim, vários são os atrativos disponíveis em uma história em

quadrinhos (ARAÚJO; COSTA; COSTA, 2008; LUYTEN, 2011).

Atividade 3: Os alunos foram conduzidos a uma aula de campo com

visitação do mangue que fica próximo a escola onde pudemos realizar algumas

ações como: identificação de espécies (animais e vegetais), descrição do solo,

observação de ocupações urbanas ilegais e coleta de lixo. No final da visitação

promovemos ainda um replantio de algumas espécies  de árvores  nativas  e  a

distribuição da cartilha educativa para a comunidade próxima ao mangue.

Para Krasilchik (2004) um professor pode expor os conteúdos por meio de uma

aula expositiva, o que pode ser uma experiência informativa, divertida e estimulante,

dependendo  da  forma  como  ocorra  o  preparo  da  aula.  Porém  em  alguns  casos,  é

cansativa  e  pouco  contribui  para  a  formação  dos  alunos.  Uma  saída  da  escola  ou

trabalho de  campo,  também chamadas  de  visitas,  passeios e  excursões podem estar

inseridos no currículo escolar. Esta atividade é caracterizada por ser mais flexível, por

trabalhar  o  conteúdo  proposto  e  acontecer  em  ambiente  extraclasse  da  instituição

educacional (KRASILCHIK, 2004; MORAIS; PAIVA, 2009).

Segundo  Marandino,  Selles  e  Ferreira  (2009)  no  ambiente  educacional  é

fundamental  que haja  uma reflexão a  respeito do desenvolvimento de iniciativas

direcionadas para a educação ambiental, as quais explorem outros diferentes espaços

para  a  divulgação  do  ensino  de  Ciências,  tornando  as  ações  educativas

extraescolares, incluindo ás atividades em campo como valiosas formas de ampliar o

acesso dos alunos à cultura científica. 

Efetuar o planejamento dessas viagens é passo fundamental para seu
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sucesso. Especial atenção deve ser dispensada à escolha dos locais, à seleção

dos conteúdos e espaços a serem trabalhados, à construção dos discursos dos

mediadores, às atividades desenvolvidas pelos alunos e às formas de registro

e avaliação que vão ser propostas (MARANDINO; SELLESE; FERREIRA ,

2009, p.150).

Segundo  Viveiro  e  Diniz  (2009),  as  atividades  de  campo  permitem  a

exploração  de  conceitos,  procedimentos  e  atitudes  que  são  de  grande  valia  em

programas  de  Educação  Ambiental.  Nunes  e  Dourado  (2009)  relatam  que  os

professores esperam alcançar por meio da aula de campo em ambientes naturais, que

os alunos adquiram maior respeito pela natureza, explorando aspectos que não são

possíveis dentro da sala de aula, facilitando a assimilação de informação de forma

mais agradável. Também foi destacada a promoção do espírito científico dos alunos

por meio do aumento da capacidade de observação e de descoberta. 

A aula de campo tem sido descrita  como uma forma de levar  os

alunos a estudarem os ambientes naturais, objetivando perceber e conhecer a

natureza por meio dos diversos recursos visuais, ou seja, levá-los ao ambiente

propriamente dito para estimular os sentidos de forma lúdica e interativa. Nas

matérias  relacionadas  com  Ciências,  torna-se  imprescindível  um

planejamento  que  articule  trabalhos  de  campo  com  as  atividades

desenvolvidas em classe, na busca de um ensino de qualidade (VIVEIRO;

DINIZ, 2009).

Atividade 4: Os alunos produziram um vídeo documentário composto por

vários elementos como entrevistas,  reportagem, som ambiente,  legendas,  música,

sempre utilizando imagens filmadas in loco e com escolha de técnicas de montagem

e  edição  definidas  no  laboratório  de  informática  da  escola.   O  objetivo  dessa

atividade foi permitir que os alunos mostrassem o que eles realmente perceberam de

relevante ao tema.

Segundo Garcez (2005), enquanto na leitura de um texto escrito, o leitor, a partir

de sua imaginação cria uma imagem mental do que é lido, exercício importante para a

mente; no texto visual os elementos de linguagem, em sua maioria, são perceptíveis

(formas, linhas, cores, luzes, figuras, cenários, texturas, etc). A reconstrução pelo meio

audiovisual no âmbito educacional é uma forma de despertar interesse e conhecimento,
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ainda, preservar a memória e a cultura daquilo que será veiculado.

Para Moran (1995),  o vídeo é sensorial,  visual,  linguagem falada,  linguagem

musical e escrita.  Linguagens que interagem superpostas,  interligadas,  somadas,  não

separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas as maneiras. O

vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário) em

outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica, com a

audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo

sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional. 

Após a realização das atividades educativas diversificadas e a exposição teórica feita

durante as mesmas, os alunos foram avaliados por meio do questionário anterior (pré-

teste) agora na condição de pós-teste,  para identificarmos as possíveis  mudanças na

percepção  dos  alunos  sobre  educação  ambiental  e  as  características  do  manguezal,

reconhecendo sua importância e ressaltando seu papel na sua conservação.

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa etapa do trabalho foi feito a análise das respostas obtidas nos questionários e

das atividades educativas diversificadas. Foi realizada a estruturação dos gráficos a partir

desses resultados e encontramos dados bem relevantes do ponto de vista da pesquisa tanto

no pré-teste quanto no pós-teste, além de que foi muito evidente um maior dinamismo e

envolvimento por parte dos alunos nas atividades educativas diversificadas.

5.1 Questões de múltiplas escolhas

Observamos durante a resolução das questões no pré-teste e no pós-teste que

muitos alunos demonstraram reconhecer bem os itens contidos nas alternativas e tam-

bém nos enunciados expostos nas questões subjetivas sobre o assunto, no entanto de-

monstraram um pouco de insegurança para discuti-los, embora alguns alunos tenham in-

teragido muito bem, fazendo várias perguntas e observações sobre as características do

mangue, da vegetação e dos animais, segundo seus conhecimentos principalmente nas

atividades diversificadas.

Quando questionados sobre o principal causador da destruição dos manguezais a

maioria dos alunos assinalaram o acúmulo de lixo e esgotos como os maiores responsá-
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veis pela degradação desse bioma isso ficou bastante evidenciado nos resultados do pré-

teste com 47,5% e no pós-teste com 55%. Outros fatores também foram assinalados pe-

los alunos como os desmatamentos que variou de 25% no pré-teste para 10% no pós-

teste. Acreditamos que com a realização da visita ao mangue, muitos alunos perceberam

que o lixo e os esgotos causam mais impactos ao mangue do que o desmatamento. Já as

construções irregulares foram indicadas por 15% no pré-teste e 27% no pó-teste. Alguns

alunos indicaram ainda outros fatores como a pesca predatória com 13,5% no pré-teste e

7,5% no pós-teste como um fator importante no processo de degradação dos mangues

(Figura 1).  

Figura 1. Principais fatores que causam a destruição dos manguezais.

Para Carmo (1990), os manguezais não parecem ser muito prejudicados por des-

cargas indiretas de esgoto, contanto que estas sejam diluídas. Aparentemente, este ecos-

sistema é tolerante a um enriquecimento de nutrientes, mas quando a carga orgânica é

excessiva pode ocorrer um aumento de produção o qual pode ocasionar uma mortanda-

de da fauna. 

Observamos que devido à grande importância econômica dos manguezais, estes

ambientes são degradados diariamente pela ação e ocupação do homem. Essa ocupação

desordenada deve-se principalmente ao fato desses locais apresentarem condições favo-
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ráveis à instalação de empreendimentos os quais normalmente visam atender interesses

particulares. 

            Entre as condições favoráveis, Schaeffer-Novelli (1995) destaca: 

1 - Oferta quase ilimitada de água, insumo importante para a indústria, como a

siderúrgica, a petroquímica e as centrais nucleares; 

2 -  Possibilidade de fácil  despejo de rejeitos  sanitários,  industriais,  agrícolas

e/ou de mineração; 

3 - Proximidade de portos, que facilitam a importação de matéria prima para a

transformação e a exportação de produtos, diminuindo custos de carga e trans-

porte; 

4 - Pressão do mercado imobiliário; 

               Sobre a característica marcante mais observada no mangue, o solo lo-

doso foi apontado por 30% dos alunos no pré-teste. Esse resultado foi bem diferente no

pós-teste com apenas 12,5%. Acreditamos que essa diminuição ocorreu porque após a

visita ao mangue características novas não percebidas lhes foram apresentadas. Obser-

vamos que o mangue como local de reprodução de muitas espécies ficou bem caracteri-

zado na atividade de aula de campo e passou dos 17,5% do pré-teste para 42% do pós-

teste. As plantas com adaptações ou diferenças em relação às plantas comuns represen-

taram 27,5% das respostas no pré-teste e aumentaram para 35% no pós-teste. A outra al-

ternativa que permitia aos alunos indicar uma característica marcante diferente das lista-

das nas opções obteve 25% no pré-teste onde foi mencionado o odor desagradável e a

lama preta e apenas 10% no pós-teste (Figura 2). 

Figura 2. Característica mais marcante observada nos manguezais.
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Os manguezais são ecossistemas de interação entre as áreas marinhas e terres-

tres, funcionando como local de abrigo, alimentação e reprodução das espécies, através

da troca de energia e biomassa, tornando-se ambientes de grande produtividade biológi-

ca (SHAEFFER-NOVELLI, 1989).

A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz com que essas áreas sejam os

grandes “berçários” naturais,  tanto para as espécies  características desses ambientes,

como para peixes e outros animais que migram para as áreas costeiras durante, pelo me-

nos, uma fase do ciclo de vida (ARAÚJO, 2011).

          Em relação ao animal encontrado em maior quantidade nos manguezais houve

uma diferença significativa nos resultados do pré-teste com 42% dos alunos indicando o

caranguejo e 37% o camarão, já no pós-teste ocorreu uma inversão com 27% indicando

o caranguejo e 27% o camarão. Já os peixes e outros animais representaram apenas 10%

no pré-teste e 2,5% no pós-teste (Figura 3). 

Figura 3. Animal encontrado em maior quantidade nos manguezais

É importante  destacar  que nesse questionamento muitos  alunos mencionaram

que caranguejos e camarões devido ao seu valor econômico para consumo vem sofrendo

uma diminuição progressiva de tamanho e quantidade. 

Conforme Pereira (1998), o alto consumo principalmente para venda, a falta de

proteção à fase de reprodução e a descaracterização das comunidades litorâneas de pes-

cadores traz a introdução de técnicas predatórias como: o óleo queimado, o gás, o carbu-
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reto, o gancho, a enxada, a foice, o laço, a redinha e a rede de braça. Associado a estes

métodos, soma-se o aumento da captura na quantidade de caranguejo sobre as fêmeas e

a indivíduos de tamanhos menores. Além disso, a poluição dos corpos d'água e a degra-

dação dos bosques ainda permanecem crescentemente. Toda esta pressão antrópica so-

bre o caranguejo vem ao longo dos anos prejudicando a renovação dos estoques destes

animais exclusivos dos manguezais. 

Sobre  a  percepção  dos  alunos  de  como  a  Educação  Ambiental  deve  ser

trabalhada na escola a maioria dos alunos citou as aulas em campo como a melhor

opção tanto no pré-teste com 45% como no pós-teste com 70%. A utilização de vídeos

obteve uma diminuição do pré-teste com 37,5% para o pós-teste com 17%. O uso dos

livros teve uma representatividade pequena e manteve o mesmo percentual tanto no pré-

teste como no pós-teste com apenas 10%, outras abordagens como trabalhos em grupos

também diminuíram de 30% no pré-teste para 15% no pós-teste (Figura 4).

Figura 4.  Percepção dos alunos de como deve ser trabalhada Educação Ambiental na

escola.

A escola deve proporcionar um processo educativo por meio do desenvolvimen-

to de atividades como aulas de campo, nas quais o professor também é participante e

aprendiz, trocando conhecimentos com os alunos e demais envolvidos no projeto. O

processo educativo deve ser estabelecido por meio do conhecimento da realidade onde

se vive e da atuação sobre ela. Ao proporcionar a vivência de um processo deve-se cui-

dar para que os envolvidos participem de todas as etapas, desde o planejamento ou diag-
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nóstico à análise dos resultados, e seus indicadores, na avaliação final, numa dinâmica

de ação e reflexão sobre a ação. 

As atividades de campo permitem a exploração de conceitos, procedimentos e

atitudes que são de grande valia  em programas de Educação Ambiental  (VIVEIRO;

DINIZ, 2009). Nunes e Dourado (2009) relatam que os professores esperam alcançar

por  meio  da  aula  de  campo em ambientes  naturais,  que  os  alunos  adquiram maior

respeito pela natureza, explorando aspectos que não são possíveis dentro da sala de aula,

facilitando  a  assimilação  de  informação  de  forma  mais  agradável.  Também  foi

destacada  a  promoção  do  espírito  científico  dos  alunos  por  meio  do  aumento  da

capacidade de observação e de descoberta. 

A aula de campo tem sido descrita  como uma forma de levar  os

alunos a estudarem os ambientes naturais, objetivando perceber e conhecer a

natureza por meio dos diversos recursos visuais, ou seja, levá-los ao ambiente

propriamente dito para estimular os sentidos de forma lúdica e interativa. Nas

matérias  relacionadas  com  Ciências,  torna-se  imprescindível  um

planejamento  que  articule  trabalhos  de  campo  com  as  atividades

desenvolvidas em classe, na busca de um ensino de qualidade (VIVEIRO;

DINIZ, 2009).

Quando questionados sobre as vantagens de trabalhar a educação ambiental por

meio de grupos num projeto escolar tanto no pré-teste com 32,5% como no pós-teste

com 37,5% muitos alunos indicaram que essa metodologia proporciona uma melhor

aprendizagem. Em relação à melhoria na interação com os colegas houve uma diminui-

ção no resultado do pré-teste com 30% para o pós-teste com 17%. Já na divisão das ta-

refas houve um aumento no resultado do pré-teste com 27,5% para o pós-teste com

30%. Alguns alunos com 10% no pré-teste e com 15% no pós-teste mencionaram outras

vantagens como melhoria nas notas e maior dinamismo nas aulas e participação da tur-

ma. (Figura 5).
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Figura 5.  Percepção dos  alunos das  vantagens de trabalhar  educação ambiental  em

grupos num projeto escolar.

O trabalho em grupos colaborativos é uma estratégia que tem apresentado bons

resultados em estudos realizados por pesquisadores como (BARBOSA; JÓFILI, 2004;

TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004), segundo esses autores, o trabalho com a uti-

lização de grupos colaborativos contribui para o desenvolvimento da autonomia aos alu-

nos. Permite que os participantes tomem decisões quanto à própria aprendizagem, prin-

cipalmente, por meio do diálogo que se estabelece entre os alunos da dupla. Nesse caso,

o professor tem uma função de supervisão e de mediação do trabalho em realização, de-

vendo intervir quando o grupo não encontra soluções ou quando ocorre algum conflito

entre os participantes.

Observamos que para o desenvolvimento do trabalho com a utilização de grupos

colaborativos, foi necessário um planejamento cuidadoso das atividades. Foi fundamen-

tal estabelecer um cronograma inicial respeitando o tempo para que os alunos partici-

passem das aulas, interagissem entre os grupos, realizassem atividades de preparação do

trabalho e de pesquisa, participassem dos momentos de discussão, revisão e avaliação

dos conteúdos trabalhados.

5.2  Questão discursiva

Para  as  análises  da  percepção  dos  alunos  sobre  educação  ambiental  foram

utilizadas  as  categorias  propostas  por  GUERRA e  ABÍLIO  (2006),  dentre  elas  a

Sensibilização-Conscientização, a Preservacionista, a Generalista e a  Sócio-Ambiental-
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Cultural. (Figura 6).

Figura 6. Percepção dos alunos sobre o conceito de Educação Ambiental. 

Ao observamos os resultados comparativos do pré-teste e pós-teste nos gráficos

destacamos o crescimento do número de alunos que tendem em suas respostas uma

visão conservacionista, valorizando o ambiente, destacando que devemos evitar poluir

ou colocar lixo em locais inadequados e ressaltando que devemos cuidar melhor dos

ecossistemas.   

Segundo GUERRA e ABÍLIO (2006), no que diz respeito à educação ambiental

constata-se  que  a  maior  parte  dos  alunos  tem  uma  concepção  preservacionista  da

mesma,  ou  seja,  valorizam excessivamente  o  processo  de  preservação  dos  recursos

naturais.  Cabe destacar  que  a  educação ambiental  nos  possibilita  a  participação em

questões  ambientais,  o  resgate  aos  direitos  e  a  promoção  de  uma  nova  ética,

proporcionando uma melhor qualidade de vida, constituindo-se então em uma educação

permanente que pode contribuir para a renovação do processo educativo. 
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5.2.1 Sensibilização/ Conscientização  

Nessa  categoria  observamos  que  muitos  alunos  acreditam  que  a  educação

ambiental pode informar melhor a sociedade de que somos responsáveis pelos danos

ambientais e é fundamental o aprofundamento desse tema para que ocorra uma mudança

de comportamento, a fim de podermos construir um mundo melhor para as gerações

atuais e futuras.

Observamos nas respostas do pré-teste com 45% e no pós-teste com 47,5% que

um percentual relativamente alto de alunos acredita que a educação ambiental pode ser

uma  forma  de  Sensibilização-Conscientização  (Aluno  3:  “É  explicar  as  pessoas  as

vantagens de manter limpo o meio ambiente”,  Aluno 5: “É divulgar leis para que as

pessoas não destruam a natureza”,  Aluno 7: “É aprender a proteger os ecossistemas)

como um modo de se alcançar um desenvolvimento sustentável. 

Segundo Alves (1995), a sensibilização pode ser realizada através de atividades

preliminares  em linguagens  múltiplas,  como  a  corporal,  musical,  artes  plásticas  ou

visuais. Além de abrir a percepção e criar um clima favorável ao trabalho em equipe, as

atividades de sensibilização facilitam a integração do grupo, a introdução de conceitos

como  meio  ambiente  e  questão  ambiental,  assim  como  etapas  preliminares  do

diagnóstico ambiental. Seja através de exercícios sensoriais, jogos, dinâmicas de grupo

ou outras formas de trabalhos em grupo é uma etapa fundamental ao trabalho educativo.

A Educação Ambiental vem contribuir em um processo interativo, participativo e

crítico para o surgimento de uma nova ética vinculada e condicionada a mudanças de

valores, atitudes e práticas individuais e coletivas (GUERRA; ABILIO, 2006). 

               

5.2.2 Conservacionista 

Nessa categoria percebemos que alguns alunos entendem que a natureza como

um recurso que podemos utilizar de forma racional procurando conservar, reutilizar e

reciclar. Essa concepção sustenta o conceito de desenvolvimento sustentável.

Percebemos pelas respostas no pré-teste com 25% e no pós-teste com 35% que

muitos  alunos  entendem  a  Educação  Ambiental  de  forma  conservacionista  pelas

respostadas destacadas (Aluno 1: “É procurar fazer de tudo para preservar a natureza e

não  poluir”,  Aluno  5: “Vai  nos  ensinar  a  agir  de  forma  a  melhorar  e  conservar  o
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mundo”,  Aluno 7: “É o ensino que nos ajudaria a entender melhor o meio ambiente e

como  mantê-los  sendo  usados  sem  destruí-los”,  Aluno  14:“Mostra  como  devemos

cuidar do ambiente”). Esta concepção “valoriza em excesso o processo de conservação

dos recursos naturais” (GUERRA; ABILIO, 2006). 

     5.2.3 Generalista 

Em relação à educação ambiental alguns alunos afirmaram que a compreendem

de  uma  forma  bem superficial,  com uma  percepção  sem grandes  aprofundamentos

conceituais apenas ideias de que é importante  essa temática para o futuro do nosso

planeta. Observamos uma diminuição desse percentual do pré-teste de 17,5% para o

pós-teste com 10%. Identificamos isso em algumas falas como (Aluno 23: “É muito

importante para o futuro do planeta”,  Aluno 33: “Educação ambiental é não poluir o

planeta e não destruir os rios e os animais”,  Aluno: 21: “É uma maneira de ensinar as

pessoas a sujar menos os ambientes onde vivem”), esta concepção demonstra uma visão

ampla e confusa sobre conteúdos e/ou atividades de educação ambiental (GUERRA;

ABÍLIO, 2006). 

5.2.4 Sócio-Ambiental-Cultural 

A educação ambiental, na sua complexidade, configura-se como possibilidade de

religar a natureza e a cultura, a sociedade e a natureza,  o sujeito e o objeto, enfim.

Entretanto, baseada na relação do ser humano com o meio ambiente, da sociedade com

a natureza, das sociedades entre si, encontra-se em construção e em debate (TRISTÃO,

2005). 

Ao  observarmos  as  respostas  com  12,5%  no  pré-teste  e  7,5%  no  pós-teste

percebemos que após as atividades educativas diversificadas os alunos passaram a ter uma

visão mais holística da importância da educação ambiental na comunidade escolar. Essa

mudança de pensamento é evidenciada nas respostas apresentadas como (Aluno 12: “ É a

forma de orientar a sociedade a utilizar o meio ambiente sem destruí-lo”,  Aluno 36:

“Ensina a estudar a natureza na sociedade”,  Aluno 35: “É uma maneira de respeitar o

ambiente que vive, evitando a poluição”). Acreditamos que não podemos trabalhar apenas

as  definições  e  os  conceitos  de  Meio  Ambiente  e  Educação  Ambiental.  É  necessário

desenvolver na escola ações que valorizem e evidenciem aspectos sócio-cultural-ambiental
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local, na busca da formação de uma formação mais completa onde os alunos entendam sua

realidade e do seu papel na sociedade. 

O crescimento cada vez maior  das populações litorâneas tem promovido um

crescimento contínuo do volume de esgotos. O uso das águas marinhas para fins de la-

zer também vem crescendo continuamente em todo o litoral. Com isso, o número de

pessoas expostas às águas contaminadas por agentes biológicos é cada vez maior, cons-

tituindo motivo de séria preocupação para a saúde pública (NOGUEIRA, 1993). 

Os ecossistemas aquáticos como os manguezais vêm sendo utilizados como re-

ceptores temporários ou finais de uma grande variedade de poluentes que são lançados

direta ou indiretamente embora estes ecossistemas tenham uma capacidade de autodepu-

ração relativamente boa, os despejos neles lançados sempre causam impactos, represen-

tando um risco que pode comprometer a utilização deste recurso para o uso doméstico,

recreativo, industrial e na irrigação de gêneros alimentícios (AZNAR, BAUMGARTEN,

BAPTISTA, ALMEIDA, CORTEZ e PARISE, 1994).

Nas áreas de manguezais os esgotos podem causar diversos problemas citados a

seguir: poluição e contaminação das águas, contaminação de animais aquáticos, morte

de animais aquáticos, morte da vegetação de mangue e redução da quantidade de oxigê-

nio da água (NOGUEIRA, 1993). Observamos que o principal prejuízo  ocorre na  saú-

de das comunidades que se utilizam destas áreas para pesca, recreação e lazer. Em con-

sequência, estas comunidades podem sofrer com doenças transmitidas por vírus e bacté-

rias e serem contaminadas por metais pesados e produtos químicos.

5.3 ATIVIDADES EDUCATIVAS DIVERSIFICADAS

Atividade 1:  Os alunos confeccionaram cartazes e painéis temáticos com fotos,

desenhos, mapas obtidas do local ou de outras áreas que representasse na visão deles os

mais importantes aspectos econômicos, sociais e ecológicos do bioma manguezal para a

comunidade (Figura 7).
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Figura 7. Cartazes temáticos com fotos e desenhos do mangue, junho 2014. 

  

Nessa atividade percebemos que alunos participaram muito principalmente na

escolha das imagens, cores, molduras e mensagens a serem colocadas nos cartazes e

painéis. Observamos que a utilização de cartazes e painéis desde a fase de escolha das

fotos, desenhos, cartolinas e adereços estimula a criatividade, a organização, a divisão

de tarefas e o fortalecimento do trabalho colaborativo. 

Os painéis e cartazes são os recursos didáticos mais utilizados nas escolas, pois

permite visualizar as informações tanto em sala de aula quanto nos murais externos no

meio escolar tais como: as atividades e datas comemorativas que serão realizadas na es-

cola, despertando curiosidades e interesses dos alunos em pesquisar sobre o assunto ex-

posto. Motivam e despertam interesses dos alunos; oferecendo informações e dados;

permitindo a fixação da aprendizagem (PILETTI, 1986).

Observamos que a confecção dos cartazes e painéis temáticos possibilitou aos
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alunos  uma  melhor  compreensão  do  conteúdo  trabalhado  e  colaborou  para  o

desenvolvimento de sua criatividade, coordenação motora. Acreditamos que a utilização

dessa  atividade  como um instrumento  didático-pedagógico  tem um grande valor  no

processo  ensino  aprendizagem nas  diferentes  modalidades  de  ensino  principalmente

pelo envolvimento e dedicação dos alunos como protagonistas da atividade.

Atividade 2: Os  alunos  confeccionaram cartilhas  ou  história  em quadrinhos

(HQ) educativa através de desenhos, caricaturas, diálogos e imagens que informava e

alertava a comunidade  sobre a importância da preservação dos manguezais (Figura 8).

Figura 8. Cartilhas educativas sobre a preservação do mangue, junho de 2014.

Observamos que a confecção das cartilhas e histórias em quadrinhos pelos alu-

nos relacionando a importância da educação ambiental e fazendo um alerta sobre a pre-

servação do ecossistema manguezal foi um instrumento importante no processo de ensi-

no pelo incentivo à leitura e a criatividade dos alunos e além de promovermos a união
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da prática pedagógica com a utilização de tecnologias educacionais lúdicas participati-

vas. 

Para autores como Caruso, Carvalho e Silveira (2002) e Luyten (2011), a utiliza-

ção de cartilhas e histórias em quadrinhos no ensino de Ciências e Biologia promove

uma melhor compreensão dos termos e conceitos utilizados em seus conteúdos, pois as

cartilhas e revistas em quadrinhos abordam e possuem conteúdos formais ou novidades

científicas do ensino de Ciências e Biologia e que pode servir como texto base para o

professor introduzir um tema que lhe é necessário.

Um conteúdo específico extracurricular, tendo como meta conceitos,

fatos e notícias de avanços científicos, tecnológicos e de outras áreas, que,

muitas vezes, só chegam ao aluno através da mídia impressa e televisiva e

não através de livros didáticos ou do ensino formal (CARUSO; CARVA-

LHO; SILVEIRA, 2002).

Acreditamos que a utilização de cartilhas e revistas em quadrinhos confeccionadas

pelos alunos com temáticas do cotidiano vivenciado na comunidade escolar auxilia o pro-

fessor como uma ferramenta que vai estimular o desenvolvimento de habilidades e compe-

tências dos alunos, como é recomendado nos PCN‟s. 

Atividade 3: Os alunos foram conduzidos a uma aula de campo com visitação

do mangue que fica próximo a escola onde pudemos realizar  algumas ações como:

identificação  de  espécies  (animais  e  vegetais),  descrição  do  solo,  observação  de

ocupações urbanas ilegais e coleta de lixo. No final da visitação promovemos ainda um

replantio de algumas espécies de árvores nativas e a distribuição da cartilha educativa

para a comunidade próxima ao mangue (Figura 9).
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Figura 9. Replantio com mudas de algumas espécies nativas do mangue na praia

do Iguape, junho de 2014.

Nessa atividade observamos que os alunos ao ver os problemas nos manguezais

in  loco  perceberam a  importância  ecológica  deste  ambiente  e  a  necessidade  de  sua

preservação.  Destacamos  que  após  a  realização  da  atividade  e  observar  muitos

problemas como presença de grande quantidade de lixo e a ocupação das áreas com

construções ilegais, muitos alunos demonstraram um maior estímulo em desenvolverem

atitudes para preservação do meio ambiente.

O desenvolvimento da atividade de replantio de arvores nativas do mangue foi

muito  importante  por  se  tratar  de  uma  ação  concreta  para  diminuir  os  impactos

ambientais e ajudar de forma substancial na preservação do mangue. Percebemos uma

boa participação dos alunos que foram protagonistas na execução dessa atividade que

contribui diretamente para a aprendizagem. 

Segundo  a  Lei  9.795,  de  27  de  abril  de  1999  que  dispõe  sobre  Educação

Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Seu artigo 8o  aborda

que as  atividades vinculadas à  Política Nacional  de Educação Ambiental  devem ser

desenvolvidas  na educação em geral  e  na educação escolar,  por  meio das seguintes
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linhas de atuação inter-relacionadas:

        I - capacitação de recursos humanos;

        II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;

        III - produção e divulgação de material educativo;

        IV - acompanhamento e avaliação.

Nesse contexto acreditamos que esse modelo de atividade com ações múltiplas

no ambiente estudado proporciona aos alunos uma interação com projetos escolares,

estimula e capacita os alunos a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre meio

ambiente em sua comunidade e proporciona uma melhoria do ambiente escolar. 

Atividade 4: Os alunos produziram um vídeo documentário composto por

vários elementos como entrevistas,  reportagem, som ambiente,  legendas,  música,

sempre  utilizando imagens filmadas  na  comunidade com escolha  de  técnicas  de

montagem e edição definidas no laboratório de informática da escola.  O objetivo

dessa  atividade  foi  permitir  que  os  alunos  mostrassem  o  que  eles  realmente

perceberam de relevante ao tema.
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Figura 10. Lixo e construções ilegais em áreas de mangue na praia do Iguape, junho de

2014.

Para  MORIN  (1995),  o  vídeo  é  sensorial,  visual,  linguagem  falada,

linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas,

somadas, não separadas. Daí sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de

todas  as  maneiras.  O  vídeo  nos  seduz,  informa,  entretém,  projeta  em  outras

realidades, em outros tempos e espaços. São imagens estáticas e dinâmicas, cenas de

uma  ou  mais  câmeras,  que  podem  ser  fixas  ou  em  movimento,  personagens

movendo-se ou parados, imagens gravadas ou ainda geradas pelo computador. Há

uma  infinidade  de  informações,  que  podem  ser  exploradas  das  mais  diversas
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maneiras. 

Observamos em quase todos os vídeos que alguns recursos como a música, o

vestuário e a dramatização aparecem frequentemente demonstrando que os alunos

parecem  considerá-los  necessários  para  melhor  se  expressarem.  Muitos  alunos

fizeram entrevistas com pessoas da comunidade, visualizaram casas em locais de

preservação e outros vídeos destacaram a presença de grande quantidade de lixo e

de esgotos nas áreas de mangue (Figura 10). Percebemos que ao utilizarmos vídeos

onde os alunos são protagonistas do trabalho conseguimos uma forma de interagir

com a mídia digital tão constante na vida de nossos alunos.

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que uma ação educativa que objetive uma maior interação com a

comunidade  é  bem aceita  pelos  alunos  e  proporciona  uma melhor  transferência  de

conceitos ecológicos sobre o ecossistema manguezais, seus componentes biológicos e a

comunidade que o cerca. Acreditamos que a educação ambiental deve ser trabalhada na

escola  de  forma  interdisciplinar  integrando  os  currículos  de  língua  portuguesa,

matemática, ciências naturais, história, geografia, literatura, ciências sociais, políticas e

econômicas através de atividades e projetos que promovam aos alunos e a comunidade

escolar uma consciência crítica, reflexiva e analítica que levem o indivíduo a participar

nas soluções dos problemas de sua comunidade.

A  partir  das  atividades  desenvolvidas  podemos  concluir  que  os  alunos

participaram  de  forma  efetiva  no  desenvolvimento  do  projeto,  percebemos  que  a

estratégia  de  trabalharmos  com  grupos  de  forma  colaborativa  foi  positiva

principalmente  pelo  engajamento  individual  e  coletivo  dos  alunos.  Foi  bem

demonstrado pelos resultados do projeto que  os alunos conhecem a problemática da

degradação do manguezal na comunidade e da importância de procurarmos alternativas

para  a  utilização  e  preservação  desse  ecossistema  apesar  de  não  haver  um projeto

educativo na escola ou ação pública que enfatize esse contexto.

Concluímos  que  a  educação  ambiental  não  é  trabalhada  na  escola  de  forma

efetiva e interdisciplinar não existe integração dos currículos ou um projeto educacional

voltado para a participação do aluno e que trabalhe uma temática local ressaltando sua
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importância no processo de conservação ambiental.

7  PRODUTO: BLOG EDUCATIVO

Preservação Ambiental: humbertojocanoleto.blogspot.com/.

O uso  do  blog  como  uma  ferramenta  possibilita  um intercâmbio  de  muitas

informações  dentro  da  comunidade  escolar,  o  seu  uso  deve  ser  explorado  pelos

educadores como uma ferramenta multidisciplinar. O seu potencial didático-pedagógico

permite que professores e alunos tornem-se mais parceiros e que a aprendizagem possa

acontecer de forma mais interativa. 

Com a utilização do blog postamos todas as atividades realizadas ao longo do

projeto,  acompanhamos  e  respondemos  os  comentários,  questionamentos  e  abrimos

espaço também para as sugestões e críticas na execução das atividades.  Foi importante

a criação do blog como uma ferramenta para divulgar as atividades desenvolvidas no

projeto e principalmente para envolver outras áreas da escola como o laboratório de

informática. 

Para  Gutierrez  (2003),  os  blogs  sintetizam  este  espírito  de  cooperação  e

interação através de projetos educacionais que desencadeiam entre os participantes o

exercício  da  expressão  criadora  crítica,  artística  e  hipertextual.  Pela  sua  estrutura,

permitem o  exercício  do  diálogo,  da  autoria  e  coautoria,  inclusive  na  alteração  da

própria estrutura. Eles possibilitam, também, o retorno à própria produção, a reflexão

crítica, a reinterpretação de conceitos e práticas.

Entendemos que os blogs são ambientes virtuais que funcionam como sítios na

internet geralmente gratuitos, de fácil criação e que necessitam de pouco conhecimento

técnico para sua manutenção. Além disso, possuem endereço único na rede oferecem

suporte  a  vídeos,  textos,  fotos  e  seu  proprietário  em nossa  realidade  escolar  pode

veicular conteúdos de forma livre e aberta para comentários, debates, discussões o que

difere de forma bem evidentes dos sites que são fechados e com isso impossibilitam

interações.

Segundo Peres (2006), a utilização do blog possibilita  trocas de experiências,

apresentação  de  projetos  escolares, produção  de  textos,  análises  e  opiniões  sobre
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atualidade, publicação de fotos e vídeos, além de favorecer a socialização através dos

comentários  que  poderão  ser  postados.  O  uso  do  dessa  ferramenta  na  educação

possibilita uma visão mais ampla do educador sobre as possibilidades pedagógicas e

contribui para o processo de ensino-aprendizagem fazendo com que a tecnologia seja

uma forte aliada para o aprendizado.

Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o professor a
ajudá-los  melhor.  Por  isso,  a  busca  por  ferramentas  que  propiciem essas
atitudes deve ser constante. (MORAN, 2002)

Observamos que a criação e utilização do blog promoveu o desenvolvimento de

várias competências educacionais aos alunos como a de contextualizar ao criarem novos

tópicos  no  blog,  de  relacionar,  pois  compararam  os  novos  conceitos  com  as  suas

próprias experiências anteriores e as ideias dos colegas e a de concluir entre diferentes

pontos de vista, de debater, comentar e discutir. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado na fase de pré-teste e pós-teste

UNIVESIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIENCIAS E MATEMÁTICA-
ENCIMA

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANGUEZAIS: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO COLABORATIVO PARA ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE 

ENSINO MÉDIO EM AQUIRAZ

Nome do aluno (a): _______________________________________

Número: ____

Data da aplicação: ___/___/2014

Questões de múltiplas escolhas

1) Quais são os principais fatores que causam a destruição dos manguezais?

a) Construções

b) Desmatamentos

c) Lixo e esgoto

d) ____________________

2) Qual é característica mais marcante observada nos manguezais?

a) Solo lodoso

b) Plantas com adaptações

c) Local de reprodução

d) _____________________

3) Qual é o animal encontrado em maior quantidade nos manguezais?
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a) Camarão

b) Caranguejo

c) Peixes

d) _____________________

4) Como deve ser trabalhada Educação Ambiental na escola?

a) Livros didáticos

b) Vídeos

c) Aulas de campo

d) ______________________

5) Quais são as vantagens de trabalhar educação ambiental em grupos num projeto es-

colar.

a) Interação com os colegas

b) Melhora na aprendizagem

c) Divisão de tarefas

d) ______________________

Questão discursiva

6) O que você entende por Educação Ambiental?

R_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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