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RESUMO: 
A Geografia, no Brasil, é uma disciplina escolar, presente na Educação Básica (ensino fundamental e 

médio) com a responsabilidade de contribuir para a formação de cidadãs e cidadãos que possam representar, 
investigar, compreender, interpretar e transformar o mundo atual.  A Geografia deve articular e fortalecer o 
estudo da paisagem local através de suas ferramentas teórico-metodológicas e pedagógicas. O Ensino de 
Geografia oferece,então, pressupostos e conceitos importantes para o conhecimento do meio ambiente das 
comunidades tradicionais litorâneas no nordeste brasileiro, com destaque para a Zona Costeira Cearense 
(ZCC).  Como na maior parte da ZCC, a escola formal é, muitas vezes, o único lugar destinado ao estudo e 
ao ensino deve, portanto, ser aproveitada para o estabelecimento e desenvolvimento de atividades e projetos 
curriculares  e  extracurriculares  que  contemplem  o  estudo  desse  meio  ambiente  através  da  Educação 
Ambiental Dialógica (EAD).  Nosso objetivo tem sido compreender como o espaço escolar e o Ensino de 
Geografia  contribuem para a  elaboração e  a execução de ações de EAD nas comunidades tradicionais 
litorâneas.  Em outro  sentido,  temos  debruçado  atenção  à  maneira  pela  qual  a  EAD tem cooperado  no 
processo de ensino-aprendizagem da Geografia nessas mesmas comunidades. Como o Ensino de  Geografia 
pode colaborar no processo de fazer do ambiente escolar o lócus da discussão, da análise e da educação 
ambiental na ZCC? De que maneira as ações de EAD não-formais têm colaborado no Ensino de Geografia? 
Na tentativa de responder esses questionamentos, selecionamos uma área de pesquisa: A Prainha do Canto 
Verde-CE. É uma área constituída pela unidade morfológica e paisagística de planície litorânea, com feições 
de praia, pós-praia, campo de dunas móveis; depressões interdunares, planície flúvio-lagunar; e afloramento 
de dunas antigas. A atividade de investigação tem como base teórica a Geoecologia da Paisagem, o Ensino 
de Geografia e a Educação Ambiental Dialógica. A análise da paisagem é dada a partir das fundamentações 
teórico-metodológicas e procedimentos técnicos de investigação da Geoecologia da Paisagem. A EAD está 
fundamentada numa perspectiva eco-relacional  alicerçada numa percepção integral de mundo que almeja 
uma relação equilibrada e solidária do ser humano com ele mesmo, com o outro, com a sociedade e com a 
natureza.  A perspectiva eco-relacional apresenta contribuições para a Educação e, portanto para o Ensino de 
Geografia  por  incluir,  na  análise  e  nas  práticas  que  sustentam  programas  e  projetos  educativos,  as 
dimensões:  ambiental,  pedagógica,  afetiva,  relacional,  popular  e  intercultural,  para  além  da  dimensão 
cognitiva. Os pressupostos teóricos e metodológicos da Geoecologia da Paisagem dão suporte no trato do 
currículo e conteúdos para o Ensino da Geografia. Levantando considerações preliminares sobre a temática, 
é possível destacar que a Ciência Geográfica se apresenta como uma das poucas disciplinas escolares que 
traz para si a responsabilidade de discutir as questões ambientais no universo escolar, através dos seus 
conteúdos e métodos. O Ensino de Geografia pode e deve proporcionar a possibilidade de fazer com que a 
comunidade tradicional litorânea tenha um espaço para discussão sobre a sua realidade e sua paisagem, 
construindo programas e projetos que ampliem as ações de EAD.  

INTRODUÇÃO

No Brasil, a Ciência Geográfica está presente na Educação Básica (ensino fundamental e médio), 



como disciplina  curricular,  tendo  a  responsabilidade  de formar  cidadãs  e  cidadãos que  desenvolvam as 

habilidades de representar, investigar, compreender, interpretar e transformar o mundo atual. A Geografia tem, 

como uma de suas funções, o papel de articular e fortalecer o estudo da paisagem local fazendo uso de suas 

ferramentas teórico-metodológicas e pedagógicas.  O Ensino de Geografia oferece, então, pressupostos e 

conceitos  fundamentais  para  o  conhecimento  da  paisagem  das  comunidades  tradicionais  litorâneas  no 

nordeste brasileiro. E aqui será dado destaque a uma comunidade da Zona Costeira Cearense (ZCC), A 

Prainha do Canto Verde. 

A Geografia atual apresenta como finalidades, segundo SILVA (2009): 1- produção do saber científico, 

2- planejamento geográfico, 3- ensino. Nesta perspectiva, a Geografia possui um histórico de sistematização 

e  produção  científica  aliado  à  qualificação  técnico-metodológica  para  a  interpretação,  compreensão, 

representação e contextualização da paisagem. Demonstra-se, portanto, como uma das ciências gabaritadas 

para a compreensão das questões ambientais atuais.

“As disciplinas escolares são os recursos didáticos através dos quais os conhecimentos científicos de 

que  a  sociedade  já  dispõe  são  colocados  ao  alcance  dos  alunos.”  (PENTEADO,  2000,  p.54)  A escola 

apresenta-se, assim, como o local indicado para a discussão e início de um processo investigativo sobre o 

histórico  de  ocupação  de  uma  área,  bem  como  diagnosticar  impactos  ambientais  existentes,  construir 

soluções viáveis para mitigação e elaborar programas e projetos de educação ambiental.

Como afirma PENTEADO (2000, p.16): “As disciplinas que com maior frequência tem incluído em 

seus programas as questões ambientais são Ciências (Ciências Naturais) e Geografia Física.” O Ensino de 

Geografia, em especial da Geografia Física, proporciona, então, pressupostos e ferramentas importantes para 

o conhecimento dessa paisagem litorânea. “... a Geografia Física, com sua aplicação metodológica, toma 

para  si  a  responsabilidade  de  colaborar  cientificamente  com  a  intervenção  adequada  no  ambiente.” 

(PONTES, 2005, p. 48). Além disso, pode facilitar enormemente o diálogo entre comunidade e academia para 

o estabelecimento de planos, programas e projetos de educação ambiental, onde é necessário compreender 

a base natural local, bem como as necessidades e anseios da comunidade tradicional ali inserida. O Ensino 

de Geografia mostra-se, pois, como caminho para a abertura de um espaço de diálogo e debate contínuo 

sobre a Paisagem e suas formas de uso, ocupação, preservação/conservação.

 Como na maior parte da ZCC, a escola formal é, muitas vezes, o único lugar destinado ao estudo e 

ao ensino deve, portanto, ser aproveitada para o estabelecimento e desenvolvimento de atividades e projetos 

curriculares e extracurriculares que contemplem o estudo dessa paisagem através da Educação Ambiental 

Dialógica (EAD).

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa tem sido compreender como a EAD tem cooperado no processo de ensino-



aprendizagem da Geografia nas comunidades tradicionais litorâneas, estudando o caso da Prainha do Canto 

Verde-Ce, que hoje é também uma unidade de conservação, uma reserva extrativista. De que maneira as 

ações  de  EAD  não-formais  têm  colaborado  no  Ensino  de  Geografia?  Além  disso,  como  o  Ensino  de 

Geografia pode também colaborar no processo de fazer do ambiente escolar o  lócus da discussão e do 

desenvolvimento de práticas de educação ambiental na ZCC? 

Foi  estabelecido  como  objetivo  geral  da  pesquisa:  Compreender  a  contribuição  das  práticas 

ambientais da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde-Ce ao Ensino de Geografia, no contexto da 

Educação  Ambiental  Dialógica  (EAD).  Para  tanto,  foram  postos  os  seguintes  objetivos  específicos: 

Estabelecer  relações  teórico-metodológicas  entre  Geografia  e  Educação  Ambiental  Dialógica;  Elaborar 

diagnóstico socioambiental e educativo da Prainha do Canto Verde-Ce;  Indicar recursos metodológicos da 

Geografia  (Física)  para  as  práticas  ambientais;  Identificar  as  práticas  ambientais  (dialógicas)  das 

Comunidades na Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde-Ce; Sistematizar projetos de Educação 

Ambiental Dialógica da comunidade tradicional litorânea na Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde-

Ce.

METODOLOGIA

Na tentativa de responder os questionamentos e alcançar os objetivos propostos, foi delimitada a 

área  de pesquisa:  a  Reserva  Extrativista  Prainha do  Canto  Verde-CE.  A escolha  da área  foi  dada pela 

familiaridade com a comunidade,  proveniente  de trabalhos  acadêmicos anteriores.  Isso tem possibilitado 

maiores oportunidades no levantamento de dados e desenvolvimento das atividades propostas pela pesquisa.

A comunidade está assentada sobre as dunas da Zona Costeira Cearense. Tem sua face voltada para 

os “verdes  mares bravios”.  Apresenta-se  constituída pela  unidade  morfológica  e  paisagística  de planície 

litorânea, com suas feições de praia, pós-praia, campo de dunas móveis; depressões interdunares, planície 

flúvio-lagunar; e afloramento de dunas antigas e da Formação Barreiras. (SOARES, 2000). 

A Prainha do Canto Verde pertence ao distrito de Paripueira do Município de Beberibe, ficando a 120 

km de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, Brasil. (figura 01) Está localizada entre as latitudes  4°18’34” a 

4°19’32”;  4°19’20”a 4°20’20” S e longitudes 37°56’21” a 37°55’22”; 37°55’37” a 37°56’32” W, com extensão 

de 2,58 km na linha de praia por 2,51 km no continente, com largura de 1,45 km para W e 1,57 km para E.

(PONTES, 2005)



Figura 01 – Localização da área
Fonte: PONTES, 2005.

Considerada comunidade tradicioal litorânea, está baseada na pesca artesanal, estabelecendo sua 

territorialidade entre a terra e o mar: mora-se na terra e se vive do mar. É em terra que se estabelecem e 

determinam as relações sociais, e é do mar que se tira o sustento. Essa interface aponta traços específicos 

na ocupação, na organização comunitária e no uso dos recursos naturais. As relações terra e mar podem ser 

percebidas no cotidiano, como fala GOMES (2002. p. 38 e 39): “De um lado, a terra. Ambiente físico e social, 

lugar  onde se nasce,  se  cresce e se mora com parentes (...).  Já  o mar é  o  espaço produtivo,  indiviso, 

ilimitado, de posse comum, móvel e permeado de riscos.”  

É  um  geossistema  formado  por  sedimentos  recentes  de  origem  Cenozóica,  período  Tércio-

Quaternário,  sendo  resultado  da  interação  de  fatores  fluviais,  pluviais,  eólicos  e  marinhos.  Sofre  ações 

erosivas de todos esses agentes. Por isso, é um ambiente extremamente complexo e dinâmico, possuindo 

um elevado nível de instabilidade, restringindo suas possibilidades de uso e ocupação.

Segundo SILVA & CAVALCANTE (2000) a Planície Litorânea abrange “... uma faixa quase contínua 

posicionada entre o mar e os tabuleiros costeiros, interrompida apenas pelas desembocaduras dos rios que 

chegam ao oceano...” (SILVA & CAVALCANTE ,2000, p.30) Pode ser compartimentada nas seguintes feições 

paisagísticas:



• Mar litorâneo:   corresponde à área de contato do Oceano, no caso brasileiro é o Atlântico, com o 

continente,  onde  a  profundidade  é  menor.  Com isso,  há  uma maior  variação  de  temperatura  e 

salinidade, maior quantidade de nutrientes, abundância e composição da fauna e flora do que nas 

demais  áreas  oceânicas.  Constituiu-se  historicamente  como  o  principal  acesso  e  forma  de 

comunicação na ocupação e transformação do espaço litorâneo. As correntes marinhas, as ondas, 

composição  físico-química  e  biológica  das  águas  afetam diretamente  o  ambiente  costeiro.  Além 

disso,  a água,  com seu alto  calor  específico,  aquecendo e resfriando de forma lenta,  provoca a 

ocorrência  de  ventos  mais  úmidos,  influenciando  os  processos  biológicos  e  geomorfológicos.  É 

utilizado para pesca artesanal e atividades de lazer.

• Faixa de praia:   compreende a área delimitada pela linha de baixa-mar e prea-mar, estando submetida 

à ação marinha. É constituída de sedimentos arenosos, restos de conchas e cascalhos, com minerais 

pesados  carreados  do  interior  do continente  para  o  litoral.  Apresenta-se como o  geofácies  mais 

instável e dinâmico, com feição geomorfológica submetida à ação de ondas e marés. Na Prainha do 

Canto Verde, surgem paleomangues expostos pela ação erosiva da maré. Podem ser identificados 

três  pontos  erosivos  na  praia  que  apresentam penetração  da  maré  no  continente,  configurando 

corredores  de  deflação  que  interligam  os  cursos  d’água  originários  dos  aquíferos  dunares.  A 

morfologia está relacionada com o movimento das marés e a ação eólica. Não há formação de solos. 

Possui alta susceptibilidade à erosão eólica e marinha. As espécies faunísticas presentes na faixa de 

praia estão adaptadas às condições de instabilidade, estando também associadas a outros sistemas 

próximos, como crustáceos, moluscos, poliquetos tubelários,  nematódios,  copépodes, etc.  (SILVA, 

1993). É local de lazer e turismo, desfrutado por moradores e turistas para banhos de mar e sol, bem 

como ancoradouro de jangadas. É uma área de alto valor paisagístico.

Foto 01- Faixa de Praia 
(Erica Pontes, 2010)

• Pós-praia:   É uma área posterior à faixa de praia, alcançada pelas águas do mar apenas durante as 

tempestades  fortes,  podendo  configurar-se  em terraços  com níveis  diferenciados impostos  pelas 



oscilações  das  marés  ou  apresentar  um  relevo  suavemente  ondulado.  (SILVA,  1993)  Pode  ser 

tomado como área de passagem dos sedimentos arenosos, pela ação eólica, para alimentação de 

outros  ambientes.  Plantas  herbáceas e  gramíneas,  chamadas  de Vegetação  Pioneira  Psamófila, 

colonizam parte desta área. Possui baixa produtividade vegetal o que leva a poucos componentes 

faunísticos,  compostos  basicamente  por  pássaros,  crustáceos  e  insetos.  No  núcleo  urbano,  é 

ocupada  por  algumas residências  e  barracas  de  praia  que  tem apresentado  indícios  de  erosão 

marinha, como pode ser visto na foto 02.

Foto 02 – Pós-praia ocupada com barracas de praia destruídas pela erosão marinha.
(Erica Pontes, 2010)

• Campo de Dunas:   Área com sedimentos areno-quartzosos do Holoceno,  época mais  recente  do 

período Quaternário,  da era  Cenozóica.  Esses sedimentos têm origem continental  e marinha, de 

granulação fina a média, com grãos foscos e arredondados de coloração branca e amarelados. Sua 

estrutura  exibe  estratificação  cruzada,  evidenciando  variações  nas  direções  dos  ventos.  Os 

sedimentos  foram  carreados  para  a  planície  litorânea,  principalmente,  pelas  calhas  fluviais. 

Depositados na praia, foram retrabalhados pelo vento, passando pela pós-praia, até formarem as 

dunas. “Na Geomorfogênese dos campos de dunas, os fatores de maior importância são a presença 

de  praias  com  baixa  declividade,  disponibilidade  de  material,  transporte  dos  sedimentos,  baixa 

umidade atmosférica, precipitações moderadas e a ação eólica.” (SILVA, 1993, p. 59). Os solos são 

os Neossolos Quartzarênicos Distróficos que têm como características a acidez, pouca fertilidade, 

susceptibilidade à erosão. A vegetação encontrada é Vegetação Pioneira Psamófila, predominando a 

cobertura  gramíneo-herbácea.  Predominam  as  formas  parabólicas  e  longitudinais.  O  controle 

estrutural  é determinante,  pois,  funciona como apoio para circulação dos sedimentos que vão se 

acumular  nas  áreas  de  desnível  topográfico.  Nas  áreas  de  contato,  surgem  as  deflações  que 

permanecem  alagadas  no  período  chuvoso  com  vegetação  rasteira.  Os  campos  de  dunas  são 

extremamente bem drenados, possuindo boas condições de aquíferos. É o cartão-postal da Prainha 

do Canto Verde, sendo atrativo turístico, onde são realizadas trilhas ecológicas com os visitantes, 

como mostra a foto 03.



   Foto 03 – Campo de Dunas; grupo de estudantes fazendo trilha ecológica 
         (Erica Pontes, 2010)

• Depressão interdunar  :  áreas rebaixadas entre as dunas suscetíveis a inundações em período 

chuvoso,  coincidem com as  áreas  de  lagoas  intermitentes,  que  apresentam espelho  d’água 

durante  o  período  chuvoso  (primeiro  semestre  do  ano)  e  secam,  no  período  de  estiagem 

(segundo semestre), quando ficam recobertas por gramíneas. São utilizadas pela comunidade 

nas atividades de subsistência. Na quadra chuvosa, a pesca artesanal de peixes de pequeno 

porte  é  frequente.  Na  estiagem,  devido  à  presença  de  gramíneas,  a  área  é  utilizada  para 

pastagem. É marcante a presença de aves migratórias, podendo ser observadas por estudiosos. 

É uma feição paisagística com grande área territorial na Prainha do Canto Verde.

           

  

              

  Foto 04 – Depressão interdunar, área mais rebaixada no campo de dunas.
(Erica Pontes, 2010)

• Afloramentos de dunas antigas e da Formação Barreiras:   Surgem, na Prainha do Canto Verde, 

em pontos isolados entre as dunas, principalmente no setor oeste e sudoeste da comunidade, 

sendo área de passagem para as areias,  mas não foram encobertas por serem pontos mais 

elevados. Há, de fato, um questionamento sobre esses sedimentos por serem indivisíveis, mas 

suas características assemelham-se por demais com a Formação Barreiras. Os sedimentos da 

Formação  Barreiras  são  areno-argilosos,  não  litificados  ou  pouco  litificados,  com  coloração 

avermelhada, creme ou amarelada, certas vezes mosqueados, reunidos por material  argiloso 



caulinítico ou cimento ferruginoso. A granulometria varia de fina a média e contém intercalações 

de níveis conglomeráticos constituídos de seixos de quartzo, quartzitos, bem arredondados e de 

rochas  diversas,  com  estratificação  indistinta.  (NASCIMENTO,  2003).  São  áreas  de  maior 

estabilidade, por isso indicadas para a ocupação residencial.

• Planície Flúvio-Lagunar do Córrego do Sal  : A planície flúvio-lagunar desenvolve-se à margem da 

lagoa do Córrego do Sal, a leste do núcleo urbano da Prainha do Canto Verde. É resultante do 

barramento do referido fluxo hídrico pelo avanço das dunas. Pode ser caracterizada por possuir 

um regime de salinidade hídrica variável, já que recebe aporte de água doce e também intrusão 

salina na época de preamar. É um ambiente que entalha a Formação Barreiras, sendo, portanto, 

o fundo da lagoa de material pertencente a esta Formação. É bordejado pelo campo de dunas e 

nesta área formam-se planícies arenosas com neossolos flúvicos, revestidos por gramíneas e 

matas  ciliares.  Os  sedimentos  lagunares  são  areno-argilosos,  moderadamente  a  mal 

selecionados, presentes nos setores marginais do espelho d’água de origem flúvio-lagunar, com 

solos de uma associação de Neossolos Quartzarênicos e Planossolos Nátricos. A comunidade 

utiliza para abastecimento humano e animal, atividades agrícolas de subsistência e lazer. Há a 

presença de mata ciliar composta por carnaúba (Copernícia prunifera), sendo matéria-prima para 

a comunidade para diversas atividades, em especial na construção civil.  Em relação à fauna, 

pode-se dizer que há abundância de aves aquáticas, peixes, crustáceos e moluscos. De maneira 

geral,  este  tipo  de  planície  flúvio-lagunar,  no  Ceará,  é  aproveitada  para  o  lazer,  pesca, 

dessedentação de animais, lavagem de roupa, além do plantio em suas margens de culturas de 

subsistência. Esta é uma área que não pertence, territorialmente, à Prainha do Canto Verde, mas 

está incluída neste estudo por ser muito aproveitada pela comunidade em diferentes atividades, 

havendo uma relação de uso direto e contínuo, seja com atividades produtivas ou de lazer e 

turismo comunitário.

 Foto 05 – Planície flúvio-lagunar do Córrego do Sal.
          (Erica Pontes, 2010)



Foram definidas as feições paisagísticas a partir da base teórica da Geoecologia da Paisagem.  A 

análise da paisagem é dada a partir das fundamentações teórico-metodológicas e procedimentos técnicos de 

investigação da Geoecologia da Paisagem. 

Essa fundamentação teórica está relacionada com os postulados, leis, regulamentos e procedimentos 

da  Teoria  da  Paisagem.  A partir  disso,  entende-se  que  o  planeta  Terra  é  sistêmico,  caracterizado  por 

formações geográficas que se inter-relacionam formando um todo único que possui uma estrutura hierárquica 

cuja observação ocorre em um dado momento, entre o passado e o futuro. (RODRIGUEZ et al, 2004)

Apreciando estas concepções, percebe-se que, para o trabalho com a Paisagem, os procedimentos 

necessitam considerar a sua existência no tempo e no espaço, seus limites geográficos, bem como a inter-

relação entre suas partes.

Compreendendo a esfera geográfica (geosfera) como um sistema integral complexo, heterogêneo e 

diferencial, utiliza-se das teorias da Paisagem na busca do entendimento de sua estrutura e desenvolvimento.

A ‘análise  paisagística’ é  o conjunto  de métodos e procedimentos  técnico-analíticos que  
permitem  conhecer  e  explicar  a  estrutura  da  paisagem,  estudar  suas  propriedades,  índices  e  
parâmetros sobre a dinâmica, a história do desenvolvimento, os estados, os processos de formação e  
transformação  da  paisagem  e  a  pesquisa  das  paisagens  naturais,  como  sistemas  manejáveis  e  
administráveis. (RODRIGUEZ et al, 2004; p. 40)

Essa  análise  precisa  contemplar  o  estudo  da  organização  da  paisagem,  a  avaliação  das  suas 

potencialidades,  suas  funções  e  formas  de  uso  e,  a  partir  daí,  planejar  melhores  formas  de  manejo, 

monitoramento e preservação/conservação.

A fundamentação metodológica para trabalhos de análise da paisagem assume o enfoque sistêmico. 

Este enfoque encaixa-se ao objeto e objetivo aqui posto, na medida em que se pretende observar a paisagem 

como um todo complexo, composto por múltiplos elementos inter-relacionados e alocados hierarquicamente 

no espaço e no tempo.

A Paisagem apresenta-se constituída de elementos naturais  e antropotecnogênicos trabalhados e 

retrabalhados por ações e objetos sociais.

Faz-se necessária a compreensão da homogeneidade, integridade, unidade, intercâmbio de fluxos e 

dimensão espacial da paisagem, o que corresponde à análise de suas propriedades.

A  observação  dessa  paisagem  é  dada  a  partir  das  fundamentações  teórico-metodológicas, 

ferramentas  e  procedimentos  técnicos  de  investigação  da  Geoecologia  da  Paisagem.  Esta  concepção 

científica  tem indicado  um percurso  adequado  a  ser  trilhado  para  o  melhor  conhecimento  e  análise  da 

paisagem, sendo base para o Ensino da Geografia (Física) e elaboração de planos e projetos de Educação 

Ambiental.

(...)  a  Geoecologia  da  Paisagem  pode  enquadrar-se  como  uma  ciência  ambiental,  que  
oferece uma contribuição essencial no conhecimento da base natural do meio ambiente, (...). Propicia,  
ainda, fundamentos sólidos na elaboração das bases teóricas e metodológicas do planejamento e  
gestão ambiental e na construção de modelos teóricos para incorporar a sustentabilidade ao processo  
de desenvolvimento. (RODRIGUEZ et al, 2004; p. 07)



Nesse sentido, o Ensino de Geografia contribui como um instrumento de fundamental apoio para a 

observação, apreciação e pesquisa da paisagem local, apropriando-se do conhecimento produzido a partir da 

Geoecologia  da  Paisagem,  como  ciência  ambiental.  “O  Ensino  de  Geografia  conjuga  o  conhecimento 

temático,  com  a  prática  pedagógica.  Este  processo,  por  sua  vez,  está  ancorado  em  pressupostos 

epistemológicos convergentes (...)” (CASTROGIOVANNI, ROSSATO, CÂMARA, LUZ (org), 2007, p.16)

Na aplicação aqui proposta, os pressupostos teóricos e metodológicos da Geoecologia da Paisagem 

dão suporte à prática pedagógica no trato do currículo e conteúdos da Geografia (Física), vislumbrando a 

educação ambiental dialógica na ZCC.

O Ensino de Geografia traz a possibilidade de revelar a essência por trás da aparência, expondo os 

elementos e os processos existentes na natureza e na comunidade selecionada.

Nesse  processo  de  ensinar  Geografia,  há  de  se  constituir  uma  prática  educativa  onde  o(a) 

professor(a) seja  um(a)  pesquisador(a) e essa pesquisa surja da ação-reação existente entre natureza e 

sociedade. A pesquisa deve ser um mecanismo constante neste ato de ensinar que  “é interagir, dialogar e 

investigar” (idem, p.21)

O ensino da Geografia deve despertar na comunidade a ousadia, a busca pelo novo, a criatividade, a 

responsabilidade. “Ensinar a Geografia é, portanto, analisar historicamente o espaço geográfico, esse que é o 

espaço de existência das mulheres e dos homens, e isto, em última instância é compreender pela sua gênese 

e conteúdo, não apenas pela aparência ou forma.” (ibidem, p.19)

O  eixo  teórico-metodológico  usado  fundamenta-se,  também,  na  análise  geossistêmica,  pois 

proporciona trabalhos ambientais integrados, através de uma melhor visão das interdependências entre as 

unidades  e  feições  paisagísticas  na  esfera  dos  geossistemas  e  geofácies,  bem  como  em  análises  e 

mapeamentos previamente procedidos. 

É necessário também buscar fundamentação nos princípios da Educação Ambiental Dialógica (EAD). 

Pode-se dizer  que representa a busca do ensinar/aprender através de uma relação dialógica.   Qualquer 

aprender  se  dá  a  partir  do  que  já  se  sabe,  em  diálogo  com  o  novo.  Necessita-se,  pois,  de 

contextualização/ambientalização, do já sabido e do novo saber, começando, inclusive, com o próprio corpo. 

EAD, então, insere e compreende o ser no seu universo em diálogo com o diverso universo de outrem. Essa 

concepção aponta para uma sociedade diferenciada, onde se deve incorporar tais ideias desde a base social, 

comunitária e escolar. Desta forma, um reordenamento faz-se necessário, desde as práticas educativas que 

devem indicar caminhos para essa relação dialógica contextualizada, considerando a igualdade de direito às 

diferenças pessoais.

A EAD apresenta-se como uma possibilidade para provocar a discussão sobre essas questões, com o 

desafio de “(...)  ir adiante desse processo que instaurou o distanciamento teórico entre o ser humano e ‘o 

resto’, geratriz desta grave crise sócio-ecológica-ambiental.” (Figueiredo, s/d, p. 02). E a EAD trará o “diálogo 

entre a Educação Popular de base freireana e a Educação Ambiental Crítica”, procurando revelar os saberes 



populares, que compreendem a conexão existente entre os povos e a pacha mama. Poderá ser “geradora de 

mobilização e práxis concreta de transformação desse quadro de opressão” (Figueiredo, s/d). 

A EAD está fundamentada numa perspectiva eco-relacional  alicerçada numa percepção integral de 

mundo  que  almeja  uma  relação  equilibrada  e  solidária  do  ser  humano  consigo,  com  @ outr@,  com a 

sociedade  e  com a  natureza.  A perspectiva  eco-relacional  apresenta  contribuições  para  a  Educação  e, 

portanto para o Ensino de Geografia por incluir, na análise e nas práticas que sustentam programas e projetos 

educativos, as dimensões: ambiental, pedagógica, afetiva, relacional, popular e intercultural, para além da 

dimensão cognitiva. 

Assim, o diálogo é premente entre indivíduos, comunidade e natureza, sendo identificado e analisado 

através de práticas ambientais dialógicas, fundamentadas na EAD e na Geoecologia da Paisagem.

A  pesquisa,  então,  a  exemplo  de  NASCIMENTO  (2003),  segue  as  etapas:  analítica,  com  o 

diagnóstico socioambiental; sintética, com a caracterização das unidades de paisagem e suas formas de uso 

e ocupação; dialética, com a identificação de potencialidades e limitações de uso, visando a sistematização 

de projetos de educação ambiental dialógica.

De  maneira  geral,  as  etapas  em  desenvolvimento  correspondem  a:  Pesquisa  bibliográfica, 

Sensoriamento remoto e base geocartográfica, Trabalhos de campo, Delimitação das unidades de paisagem, 

Elaboração do Diagnóstico socioambiental e educativo; Confecção de mapas; Confecção de material didático; 

Sistematização de Projetos de Educação Ambiental; Redação do texto final.

CONSIDERAÇÕES

Levantando  considerações  preliminares  sobre  a  temática,  é  possível  destacar  que  a  Ciência 

Geográfica se apresenta como uma das poucas disciplinas escolares que traz para si a responsabilidade de 

discutir as questões ambientais no universo escolar, através dos seus conteúdos e métodos. Essa discussão 

é posta a partir do currículo apresentado em cada escola. E em cada escola, cada sala de aula demanda 

ferramentas pedagógicas distintas que contribuam para uma melhor percepção e apreensão do assunto. “A 

temática  ambiental  permite  o  desenvolvimento  de  diferentes  técnicas  pedagógicas.  Músicas,  textos  de 

revistas, livros e filmes são recursos de fácil acesso pelo professor e de grande aceitação por parte dos 

alunos...” (CASTROGIOVANNI, ROSSATO, CÂMARA, LUZ (org), 2007, p.79-80) A atenção às metodologias 

pedagógicas  deve  ser  minuciosa,  tendo  em  vista  que  o  processo  educativo  envolve  inúmeros  fatores, 

elementos  e  variáveis.  “Acreditamos  ser  necessário,  no  fazer  pedagógico,  apresentar  desafios  que 

possibilitem aos alunos exercerem a cidadania enquanto gestores de soluções.” (idem, p.82)  

O Ensino de Geografia pode e deve proporcionar a possibilidade de fazer com que a comunidade 

tradicional  litorânea  tenha  um  espaço  para  discussão  sobre  a  sua  paisagem,  construindo  programas  e 



projetos que ampliem as ações de EAD. Possa também tomar ciência de que ela mesma pode ser gestora 

das práticas  ambientais.  E que  a  juventude,em especial,  presente  na  escola  deve  ser  chamada para a 

participação popular e planejamento do seu ambiente e dos rumos da sua comunidade.

O planejamento para educação ambiental dialógica passa pelo uso racional dos recursos naturais 

renováveis  ou  não-renováveis,  pela  conservação  e  preservação  da  biodiversidade,  pela  reciclagem  das 

matérias-primas,  pela  redução  intensa  do  impacto  humano  sobre  os  recursos  naturais,  pelo  respeito  à 

identidade individual, à diversidade cultural e às práticas tradicionais, entre outras questões. Como dito antes, 

a comunidade deve se fazer escritora da própria história e gestora da sua paisagem. Para isso, em muito 

pode  contribuir  a  Geografia,  através  do  Ensino  na  educação  formal,  com  os  recursos  teóricos  e 

metodológicos da Geoecologia da Paisagem e da EAD.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTROGIOVANNI,  Antônio  Carlos;  ROSSATO,  Maria  Suertegaray;  CÂMARA,  Marcelo  Argenta;  LUZ, 

Robson Réus Silva da. (org). Ensino da Geografia: caminhos e encantos.  Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.

CAVALCANTI, L. de S. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Editora Alternativa, 2002.

FIGUEIREDO, J.B.A. Educação e afetividade na relação com @ outr@: Contributos da Perspectiva Eco-

Relacional. s/d.

GOMES, Henrique Cézar Martins. Para onde sopram os ventos? Escola, Vida e Cultura dos Povos do Mar. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2002. 

Lei nº 9795 de 27 de abril de 1999. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso 

em 20/05/2010.

NASCIMENTO, Flávio  Rodrigues  do.  Recursos  naturais  e  desenvolvimento sustentável:  subsídios  ao 

manejo  geoambiental  na  Sub-bacia  do  Baixo  Pacoti  –  Ceará.  Dissertação  (Mestrado  Acadêmico  em 

Geografia) – Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2003.

PENTEADO, Heloísa Dupas.  Meio ambiente e formação de professores. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

(Coleção Questões da Nossa Época)



PONTES, Erica Silva. Análise da paisagem: instrumentos para o turismo comunitário na Prainha do Canto 

Verde-Ceará. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Geografia) – Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 

2005.

RODRIGUEZ, José Manuel Mateo; et al. Geoecologia das Paisagens: uma visão geossistêmica da análise 

ambiental. Fortaleza: Editora UFC, 2004.

RODRIGUEZ,  José  Manuel  Mateo  e  SILVA,  Edson  Vicente.  Educação  Ambiental  e  desenvolvimento 

sustentável: problemática, tendências e desafios. Fortaleza: Editora UFC, 2009.

SILVA, Jeane Medeiros. Didática Aplicada à Geografia. CESPE-UnB/Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará, 2009. (Guia Didático-Programa de Capacitação Profissional).

SOARES, Fátima Maria. Zoneamento Geoambiental da Prainha do Canto Verde. [s.n.], 2000.


