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INTRODUÇÃO 

A crise ambiental é o resultado do desgaste nas diversas dimensões da sociedade 

humana: social, econômica, natural, política, cultural e ética, causada, principalmente, pelo modelo de 

desenvolvimento vigente. O olhar sobre a crise surge no cenário mundial em meados da década de 70, como 

contradição entre esse modelo econômico e a realidade social. Assim, evidenciou-se a necessidade de uma 

nova educação que segundo Coimbra (2005), iniciou-se na Declaração de Estocolmo na Primeira Conferência 

sobre Meio Ambiente Humano e Desenvolvimento, em 1972, como sendo um conjunto de princípios que 

visam o manejo ecologicamente racional do meio ambiente.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), “a principal função do 

trabalho com o tema meio ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e 

a atuar na realidade sócio-ambiental de modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da 

sociedade, local e global” (Brasil, 1998).  

Em 2008, aconteceu nas escolas públicas (estaduais e municipais) a 3ª Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil sobre Meio Ambiente com o tema Mudanças Ambientais Globais. Com uma visão 

de educação integral, a Conferência na Escola permite ampliar tempos, espaços e conteúdos educacionais. 

De acordo com Czapski 2008, o tema abordado na Conferência foram as mudanças ambientais globais é 

uma temática desafiadora para a sociedade e as escolas, debatida em uma perspectiva sistêmica e 

integrada, com abordagens das Ciências Naturais, Ciências Humanas (história, geografia), Matemática e 

Linguagens. Essa ampla temática foi dividida em temas relacionados aos quatro elementos da natureza – 

água, ar, terra e fogo – em sua abordagem ambiental, retomando conceitos da filosofia ocidental, desde os 

pré-socráticos até hoje. 

Assim, a temática, que praticamente se impõe a nós pela sua emergência, bem como 

os demais temas tratados, foram relacionados de maneira didática aos quatro elementos e ciclos do Planeta, 

vinculando-se, ainda, aos problemas contemporâneos que afetam os sistemas naturais e as populações 

humanas (Czapski, 2008). 

Como os alunos do turno noturno não se encontravam na faixa etária para participarem 

oficialmente (de 11 a 14 anos), foi desenvolvido um projeto utilizando o tema, os conteúdos e o material 

didático da conferência. No ano seguinte, com o intuito de dar continuidade ao estudo, buscou-se um 

enfoque para a realidade sócio-ambiental, aproveitando os quatro elementos da natureza (ar, água, terra e 

fogo) da temática anterior, como forma de visualizar a problemática da área do entorno e da comunidade 

escolar. O projeto foi submetido e aceito no Programa Ciência na Escola (PCE) da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), no edital de nº 15/2009. Seu desenvolvimento teve a duração 

de aproximadamente cinco meses, entrando em vigor em 01 de junho de 2009 e contou com a participação 

de 05 alunos do turno noturno, dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, além da bibliotecária da escola, 
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como apoio técnico. A escola encontra-se situada na Estrada do Tarumã, Km 04, zona Centro-Oeste, estando 

situada numa área de 927 metros quadrados que funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, com a 

modalidade de ensino fundamental e ensino de jovens e adultos (EJA). 

 

OBJETIVOS 

O principal objetivo do projeto foi identificar os problemas ambientais da comunidade da 

Escola Municipal Marechal Cândido Rondon, buscando formas de minimizar esses impactos na escola e na 

comunidade do entorno. Os objetivos específicos foram capacitar os alunos para realizarem revisão 

bibliográfica e aplicar a metodologia científica; realizar um diagnóstico ambiental das comunidades do 

entorno e do público interno; analisar comparativamente os dados obtidos na escola com os dados das 

comunidades e levantar ações para minimizar os problemas ambientais identificados. 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia abordada é a pesquisa-ação educacional que é “uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos” (Trip, 2005). 

Inicialmente, realizou-se uma seleção com alunos interessados, onde os selecionados 

participaram de estudos sobre metodologia científica, com ênfase nas etapas de projeto e revisão 

bibliográfica sobre a temática ambiental. Para a capacitação dos mesmos, foram realizadas oficinas de 

informática (pesquisa na internet, elaboração de textos, uso de planilhas, uso de imagens e montagem de 

apresentação) e de fotografia básica.  

Para os diagnósticos dos problemas foi montada a Técnica da Árvore dos problemas, 

com levantamento das causas (na raiz das árvores) e conseqüências (na copa das árvores) de acordo com 

os problemas (no tronco das árvores) citados pela equipe. Na elaboração dos questionários, foram usadas 

sete perguntas fechadas, referentes aos problemas ambientais relacionados aos elementos da natureza, e 

três perguntas abertas. Foram aplicados 107 questionários para os alunos da escola, nos três turnos 

(matutino, vespertino e noturno) e 65 questionários para os comunitários. Os resultados das pesquisas 

foram tabulados no programa de computador Excel 2003, onde foram produzidos os gráficos para melhor 

visualização dos resultados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa revelou que do total de 107 alunos entrevistados na escola 56 são do sexo 

feminino e 49 do sexo masculino; na comunidade do total de 65 pessoas 27 eram de cada sexo, o restante 

não informou o sexo. Quanto ao bairro, na escola a maioria (35 entrevistados) é do bairro Campos Salles e, 

na comunidade 38 entrevistados moram no bairro Tarumã. Em relação à faixa etária, o que predominou na 

escola foi de 10 a 15 anos (60 entrevistados) e na comunidade de 22 a 40 anos (24 entrevistados).  

O principal ponto abordado foram os problemas ambientais da escola e da comunidade 

que foram agrupados em quatro categorias: terra, ar, água e fogo. Esses temas, já bastante difundidos pela 

mídia, geralmente são tratados de forma descontextualizada de seus processos históricos, com fortes 

componentes de sensacionalismo e catástrofe, e muitas vezes confundem e reduzem a potência de ação das 

pessoas, chegando a amedrontar crianças e adultos (Czapski, 2008). 

Quanto aos problemas ambientais, relacionados ao elemento terra o que predominou na 

escola foram as doenças tropicais, como malária e dengue (86 entrevistados) e na comunidade foi o lixo na 

rua (48 entrevistados). Em relação ao elemento Terra, a resposta mais significativa foram as doenças 

tropicais malária e dengue, pelo fato da escola encontrar-se na zona de foco da doença: zona centro-oeste, 

no Tarumã, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 2009, que acusam como principais áreas de 

risco as zonas Leste e Oeste de Manaus, que juntas contribuem com 50% dos casos das doenças na cidade. 

Em levantamento realizado pela Diretoria de Epidemiologia e Ambiente (Depam) da Semsa detectou-se que 

essas áreas estão localizadas principalmente na região do Ramal do Brasileirinho e Puraquequara, Zona 

Leste, e no Tarumã, Zona Oeste, incluindo comunidades ribeirinhas. 

Quanto ao elemento ar o que predominou na escola e comunidade foram ar poluído (73 

entrevistados) e nenhum problema (25 entrevistados), respectivamente. Um dado interessante em relação 

ao ar foi a maioria dos comunitários que acreditam não haver problemas com o ar, pois não compreendem o 

ar atmosférico como transmissores de poluição e/ou microorganismos, pois por meio de conversas 

informais afirmaram que não conseguem visualizá-lo. 

Em relação ao elemento água, o mesmo problema predominou nas respostas dos 

alunos (64 entrevistados) e comunitários (36 entrevistados): rio ou igarapé poluído. As respostas são 

justificadas pelo fato da escola ficar situada na Bacia do Tarumã-Açu, ao lado do igarapé do Tarumã, que se 

encontra contaminado por um chorume rico em metais pesados despejados no aterro sanitário (Santana e 

Barroncas, 2007). 

Quanto ao elemento fogo, houve a predominância da mesma resposta na escola (66 

entrevistados) e na comunidade (39 entrevistados): as queimadas. E ainda, em relação ao Fogo, as 

queimadas foram o principal problema citado, pois as entrevistas ocorreram no período em que Manaus 

passava pelo alto índice de queimadas e neblinas diárias de fumaças (agosto e setembro de 2009) que de 
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acordo com a Agência Brasil, 2009 os números de ocorrências aumentaram em 240%, em relação ao 

mesmo período de 2008. 

Os gráficos abaixo ilustram as respostas dos participantes nas pesquisas, assim como 

os destaques de cada problema ambiental relacionado aos elementos da natureza. 

 

Figura 1. Respostas obtidas nas pesquisas realizadas na Escola. 

 
 

Figura 2. Respostas obtidas nas pesquisas realizadas nas Comunidades. 

 
 

Em relação aos outros problemas o que predominou na escola foi a pichação (100 

entrevistados) e na comunidade foi a falta de segurança/ policiamento (8 entrevistados); em relação a 

eventos favoritos sobre meio ambiente foram citados na escola e na comunidade filmes e palestras, 

respectivamente; quanto aos temas favoritos sobre meio ambiente foram citados na escola e na comunidade 

aquecimento global e lixo; em relação a itens a serem melhorados na escola e na comunidade foram citados 

a limpeza e asfalto/água, respectivamente; e, em relação a como podem melhorar a escola e comunidade 

foram citados ajudar na limpeza e contribuir, respectivamente.  

Segundo Guimarães, 1995 a Educação Ambiental pressuposto da unidade corrobora 

ainda com a valorização em Educação Ambiental das possibilidades das atitudes individuais, da força do agir 

consciente, pois os atos individuais terão repercussão no todo (unidade ser humano/natureza), sem, no 

entanto renegar o poder e a importância também das ações coletivas; aspectos esses complementares a 

serem considerados em um processo de EA. 
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Buscando meio de minimizar os problemas identificados, foram realizadas atividades 

pontuais como forma de sensibilização dos alunos da escola, realizando um concurso interno sobre “Os 

quatro elementos da natureza”, em três categorias jornal, poesia e desenho, os vencedores de cada 

categoria foram alunos do 6º ano do turno noturno, 6º ano do turno matutino e 8 º ano do turno vespertino, 

respectivamente. Implantou-se a separação dos lixos por meio de coletores seletivos, um coletor de copos 

descartáveis para a sala dos professores e coletores de papel para todas as salas de aulas. E ainda, foi 

promovida uma visita técnica à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amazonas 2009, com 

monitoria feita pelos alunos do projeto. 

Assim, para a sensibilização dos comunitários, realizou-se a pintura artística no muro 

frontal da escola, com a temática ambiental, servindo de divulgação do projeto e apelo aos moradores que 

moram à frente da escola e ainda, algumas palestras foram feitas com os temas sobre Água e Preservação 

do Planeta Terra e algumas campanhas estão programadas como de Combate à Malária e Dengue, Lixo e 

saneamento e Aquecimento global, por serem os temas propostos nas pesquisas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um trabalho científico deve ser apresentado o mais cedo possível para os alunos, pois 

proporciona uma visão crítica e sistêmica sobre os problemas e as possíveis soluções. No entanto, muitos 

jovens e adultos que passam pelo turno noturno dificilmente terão contato com a metodologia científica, 

possivelmente pela falta de projetos e trabalhos científicos, por não encontrar-se incluso nos currículos 

regulares do ensino fundamental. 

A importância desse projeto para os alunos foi a ampliação do leque de aprendizado e 

oportunidades que a metodologia científica e os temas proporcionaram. Como a temática central é Meio 

Ambiente, o tema da pesquisa perpassou por todos os anos e conteúdos, tendo em vista que é um tema 

transversal. Além disso, sair da sensibilização teórica sobre os problemas ambientais e caminhar para a 

prática induziu esses multiplicadores à verdadeira conscientização. Além disso, permitiu à comunidade do 

entorno as descobertas dos principais problemas sócio-ambientais, ocorrendo uma sensibilização sobre os 

tais problemas durante as entrevistas e conversas informais e na participação das atividades, mostrando a 

importância de uma escola mais participativa e consciente de seu papel social. 

O projeto serviu de exemplo para futuros trabalhos, mostrando que existe competência 

nos docentes e discentes para realizar uma pesquisa científica. Os resultados dos aprendizados teóricos e as 

experiências foram internalizados por todos que participaram de forma direta e indiretamente e que se 

tornaram multiplicadores ambientais nas suas famílias e comunidades, onde ocorrerá uma significativa 

transformação social e ambiental. 
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