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RESUMO 
 

Com o crescimento das cidades pelo mundo após a Revolução Industrial, há necessidade de 
expansão de áreas. No Brasil ainda conta com um agravante, o da diversidade de paisagens de 
seus diferentes biomas, cuja expansão urbana passa a se apropriar de áreas consideradas 
vulneráveis e não adequadas (encostas, morros, e nas faixas marginais dos cursos d’água como 
dos igarapés na Amazônia brasileira) para o uso e a ocupação da terra. Está prática se estende 
para os locais de assentamentos rurais, como é o caso do Assentamento Vila Amazônia, 
(Parintins – Amazonas-Brasil). Nesse contexto, foi desenvolvido o projeto do Programa 
Institucional de Bolsa de Extensão-PIBEX da UFAM - Geografia e Educação Ambiental: a 
percepção ambiental das comunidades de assentados e a microbacia do rio Zé Açu, por meio da 
implementação de ações de Educação Ambiental (EA), percepção ambiental e geomorfologia 
fluvial, trabalhadas em oficinas temática educativas voltadas á preservação e conservação da 
água, envolvendo as comunidades de assentados, alunos e professores. Dos resultados e 
discussão - nas oficinas temáticas, Geografia, Educação Ambiental e Percepção Ambiental, a) 
Oficina de EA realizada com as mulheres-mães - obteve-se que os locais identificados como de 
destino final dos resíduos domiciliares (orgânicos e inorgânicos) afetam a água da microbacia 
hidrográfica Zé Açu, importante para o modo de vida de suas famílias além de comprometer a 
estética da paisagem; b) na Oficina de EA com os (as) estudantes e professores- representaram 
suas percepções por meio dos mapas mentais indicando os elementos construídos pelos 
comunitários e os naturais como a fauna e os tipos de vegetação diferentes em cada área 
topográfica (platô, vertente e baixio). Como início das soluções para a paisagem da comunidade 
quanto aos resíduos sólidos domiciliares: 1) promoção de desporto (futebol de campo, queimada 
e futebol de salão), tendo como critério de inscrição a confecção e distribuição em pontos 
estratégicos de placas ambientais de alertas, contra os depósitos de lixos em qualquer local da 
Mbh Zé Açu; 2) técnica de compostagem - produção de compostos com os resíduos orgânicos; 
e, 3) compromisso entre os moradores - evitar a compra de produtos com embalagens que não 
permita a reutilização. Portanto, as ações de educação ambiental propícias ao estimulo da 
percepção ambiental dos referidos participantes, além de identificar os problemas causadores de 
incômodo socioambiental, também, possibilitou um novo olhar sobre a diversidade antrópica nas 
proximidades da Mbh Zé Açu que comprometem a vida útil deste sistema e assim, à sua 
fluvialidade (água para uso doméstico, irrigação, navegação e vida a flora e fauna). 

Palavras – Chaves: Geografia, Educação Ambiental e Percepção Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento descontrolado dos grandes centros urbanos proporcionou mais do que 

uma “explosão” demográfica em um curto espaço de tempo, permitiu a ocupação de locais 

inapropriados para habitação como encostas e morros, além das margens de rios/canais, que 

entre cortam os grandes centros urbanos. 

Na Amazônia não é diferente e ainda conta com um agravante, sua intensa malha 

hidrográfica e sua biodiversidade que, de acordo com Guerra (1993), divide esta região em dois 

ecossistemas: i) o ambiente de terra firme representado por um complexo ecossistema que está 

fora da ação das águas pelos regimes dos rios, ou seja, os processos sazonais de cheias fluviais 

anuais que não ultrapassam a borda do leito maior das faixas justafluviais; e, ii) o  ecossistema, 

a várzea e/ou planície de inundação, constituída de terrenos aluviais com altimetrias sujeitas as 

ações as cheias fluviais sazonais.  

  Tais características na região Amazônica são de importância para a os tipos distintos 

de cobertura vegetais existentes nos referidos ecossistemas: matas de terra firme, matas de 

igapós e matas de várzea. A vegetação está intimamente ligada com outro importante sistema a 

água, que se distribui na maior rede hidrográfica do Planeta.  

                Na Amazônia os rios englobam outro valor também importante como, por exemplo, a 

ligação com outros locais, tendo em vista ser por meio destes que se pode chegar aos diversos 

locais mais distantes, retirar alimentação e outros. Por este motivo o homem amazônico se 

adaptou em viver nas faixas justafluviais dos rios. 

 No município de Parintins (Amazonas-Brasil) há um Assentamento agrário, parte da 

política de reforma agrária do governo brasileiro, denominado de Projeto de Assentamento (PA) 

Vila Amazônia. Este foi criado para lotear 1.800  famílias de agricultores tradicionais, portanto 

essas terras foram compartimentadas nessa mesma quantidade de lotes e/ou parcelas de terra 

(PRA:2005-2007/MDA-INCRA, 2007b). 

Na área desse assentamento há duas microbacias hidrográficas a de Zé Açu e a de 

Tracajá. Ocorre que o uso e a ocupação da terra tem acontecido a partir da supressão de 

vegetação, descobrindo os solos e, tendo como consequência a erosão pluvial nos altos cursos 

dos afluentes, levando cargas detríticas para os leitos fluviais e com isto impactando a 

morfodinâmica da microbacia hidrográfica Zé Açu.   

Diante desta situação, foram desenvolvidas oficinas de educação ambiental (EA) para 

estudantes, professores e os demais comunitários a partir da decisão dos 



comunitários(participação consentida) a fim de conhecer mais o ambiente e assim encontrar 

soluções para os impactos  ambientais identificados.   

ÁREA DE ESTUDO 

 O estudo foi realizado na micraobacia hidrográfica Zé Açu,  com famílias de agricultores 

familiares e público da educação escolar das comunidades do Bom Socorro, Paraíso e Nossa 

Senhora das Graças, constituidoras do Projeto de Assentamento  (PA) Vila Amazônia, no 

município de Parintins (Amazonas – Brasil). (Fig. 01) 

 

Figura 01. Mapa de localização das Comunidades 
Fonte: Jesuéte Pachêco ( Dezembro de 2012) 

 

METODOLOGIA 

As técnicas e os métodos foram desenvolvidos a partir da pesquisa-açao, tendo como 

sensibilização a Educação Ambiental e os instrumentos de percepção ambiental (cartograma e 

mapa mental). 

Em se tratando da pesquisa-ação Saito et al. (2000), tomando por base os estudos de 

Carr e Kemmis (1986) ressaltam que planejar as ações de uma dada pesquisa junto com o 

público pertencente do lugar pesquisado é um processo de pesquisa-ação, porque o 



conhecimento da realidade se aprofunda em uma relação dialética com a própria ação, 

transformando-se em uma prática coletiva.   

Gomez et al. (1999) coloca pesquisa-ação, como um método de investigação que 

estimula a reflexão e auto-reflexão dos sujeitos participantes sobre seus fazeres, saberes, assim 

como, as posições assumidas diante de uma situação problematizada no seu meio 

socioambiental. 

Saito et al. (2000 e 2001, p.36 e 127) alerta que, desenvolver ações com a participação 

da comunidade  não trata apenas de se conhecer mais sobre a realidade socioambiental 

circundante, mas, acima disso os sujeitos devem buscar a inserção política, a construção da 

cidadania a partir do momento que se posicionam por meio da intervenção  e o  agir sobre si  

transformando-se denominado de empowerment. Esses autores, tomando os estudos de 

Friedman (publicação de1992: Empowerment: the politics of the alternative development), 

entende-se esse termo (empowerment) como o fortalecimento político-organizacional de uma 

coletividade, que se auto-referencia nos interesses comuns e pratica em uma ação solidária e 

colaborativa para transformar a realidade local e desenvolvê-la social e economicamente. 

Desse modo, esta pesquisa associou ao processo de investigação-ação a educação 

ambiental por focar do ponto de vista institucional como no que está citado pela Comissão 

Interministerial da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano:  

A educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões sócio-
econômica,política, cultural e histórica, não podendo se basear em pautas rígidas e 
de aplicação universal, devendo considerar as condições e estágios de cada país, 
região e comunidade, sob uma perspectiva histórica. Assim sendo, a Educação 
Ambiental deve permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente e 
interpretar a interdependência entre os diversos elementos que conformam o 
ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos do meio na satisfação 
material e espiritual da sociedade, no presente e no futuro(BRASIL. 1991, p. 01.  

 

Do ponto de vista de estudos concretos com ações de educação ambiental, 

Freire (1986) e Reigota (1995) abordam-na como um processo coletivo na execução 

da política de integração do ser humano ao seu meio de maneira equilibrada, porém, para 

o alcance deste objetivo as ações  devem estar centrada no diálogo. Para  estes  é o ponto 

fundamental para que a política de educação ambiental alcance seus princípios de sensibilização 

ambiental. 

No entendimento de Saito e Santiago (1998), esse diálogo tratado por Paulo Freire  

deverá ser com o povo, um diálogo entre classes, de forma solidária, e não um simples 

diálogo de camaradagem [...], em outras palavras:  

[...] O que não se pode é perder o aspecto fundamental do diálogo, de cunho 
político e filosófico, em nome de uma adoção apressada, e certamente válida, do 



diálogo em escala micro. O diálogo entre classes pode favorecer a organização da 
ação sobre a realidade onde estas ainda não existam, não como imposição de 
modelos, mas como geradores de práxis, coletiva, cuja velocidade, amplitude e forma 
são gestadas autonomamente no processo. (p.78) 

A educação ambiental como abordagem de  ações sensibilizadoras serve-se de outros ramos 

da ciência para obter os resultados que aqui foram buscados pela percepção ambiental, uma peça 

fundamental, como expõe Ferrara (1999): 

[...] Percepção é informação na mesma medida em que informação gera 
informação: usos e hábitos são signos do lugar informado que só se revela na 
medida em que é submetido a uma operação que expõe a lógica da sua linguagem. 
A essa operação dá-se o nome de percepção espacial. (p.153).  

 

Baseando-se no exposto, a percepção ambiental e a educação ambiental despontam 

como artifícios na defesa do meio natural, pelo fato de ajudarem na reaproximação do homem à 

natureza. Esse exercício garante o futuro com qualidade de vida para todos, em função da maior 

responsabilidade e respeito que pode suscitar nas pessoas em relação ao ambiente que se vive 

(OKAMOTO,1996).  

Desse maneira, o estímulo para suscitar a percepção e compreender a realidade 

pesquisada tem como melhor  meio a pesquisa-ação onde o pesquisador interage junto com a 

comunidade partindo e agindo com a comunidade diante de  seus anseios foi a utilização dos 

cartogramas (mapas construídos pelo coletivo) e  mapas mentais pela eficácia ilustrativas da 

percepção sobre o conhecimento vivenciado pelas pessoas, como ressaltam os autores abaixo: 

[...] os mapas mentais são as representações mentais que cada indivíduo 
possui dos espaços que conhece. Este conhecimento é adquirido direta (através de 
percepções dos lugares que lhe é familiar, os espaços vividos) ou indiretamente 
através de leituras, passeios e informações de terceiros (revistas, livros, jornais, 
televisão, rádio, etc.). (NOGUEIRA, 1994, p.14); 

[...] processo mental de interação do individuo com o meio ambiente, que se 
dá através de mecanismos perceptivos e principalmente cognitivos e a partir do 
interesse e da necessidade, estruturamos e organizamos a interface entre realidade 
e mundo, selecionado as informações percebidas, armazenado-as e conferindo-lhes 
significados. (KOZEL, 2001, p.146);  

 

Procedimentos Metodológicos 

As oficinas de Educação Ambiental e percepção ambiental foram trabalhadas de acordo 

com o público presente nos eventos das ações planejadas junto as comunidades. 

Nessas oficinas de sensibilização ambiental e sistemas hídricos se fizeram presentes 

agricultores familiareas e também pais dos alunos das seguintes escolas públicas: Minervina 

Reis Ferreira (Comunidade do Bom Socorro), Didel de Castro Garcia (comunidade do Paraíso), 

Nossa Senhora das Graças, comunidade de mesmo nome. 



 Oficinas de Percepção Ambiental e os Incômodos na Paisagem (resíduos sólidos 

domiciliareas) - para Grupos de Mulheres-Mães. 

Nesta oficina, foi trabalhado os Três Rs, (Reduzir, Reutilizar e Recicla) por meio de:  

palestras de sensibilização; e, Gincana Ambiental - grupos formados com  as mulheres-mães 

disputando a identificação dos locais que depositam os resíduos domiciliares, os tipos de 

resíduos descartados na paisagem das  comunidades, que problemas podem causar as pessoas 

e aos igarapés da Mbh Zé Açu, e as soluções  para todo esse incômodo. 

 Oficinas de Educação Ambiental e Percepção Ambiental  - público envolvido: 

crianças, jovens, adultos.  

Instrumentos das ações: Palestra; e, Técnica de percepção ambiental – elaboração de 

cartogramas e de mapas mentais sobre o espaço vivido de cada pessoa (casa, curral, pastagem, 

rio, nascente, roça, tipos de vegetação, estrada etc.), inclusos  na paisagem topográfica de cada 

comunidades. As ações foram distribuídas em duas fases:   

1a ) Oficina de percepção ambiental com alunos do ensino multisseriados (Ensino 

Fundamental de 1.0 ao 5.0 Ano) por meio da exploração de campo,  realizada com as crianças a 

respeito da composição da paisagem nos diferentes níveis topográficos (platô, vertente e baixio) 

e sua importância para a manutenção da água na Mbh Zé Açu; 

2a) Oficina de sensibilização ambiental -  realizada com jovens e adultos, cujo o 

objetivo foi a percepção ambiental dos moradores por meio dos mapas mentais, indicando os 

elementos da paisagem construídos e naturais, como por exemplo: (cultivos, vegetação nativa, 

nascentes, encontrados nos diferentes níveis topográficos dos lotes de cada comunitário. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa-ação desencadeou ações junto as comunidades de agricultores familiares 

e também na comunidade escolar, assentados na microbacia hidrográfica Zé Açu da seguinte 

maneira: 

1) Da Oficina de Educação Ambiental (EA) como as mulheres-mães 

A oficina de Educação de EA foi realizada com mulheres-mães, com a técnica da 

Gincana Ambiental competitiva entre as presentes.  Teve como tema os três Rs - Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar, voltados para o entendimento sobre a produção e destinação dos resíduos. 

Os grupos foram constituídos por cinco Mulheres-Mães em cada, recebendo numeração 

para assim desenvover a competição para identificar: 

i) as situações-problemas: 

A primeira atividade obteve-se a construção de um cartograma da comunidade, 

localizando os principais pontos de descarte de resíduos domésticos da comunidade. Tendo a 



pontuação maior aquela equipe que identificou mais diversidades e os locais precisos do 

depósito final de resíduos sólidos domiciliares. De todos os elaborados foi construído apenas um 

com todas as informações juntadas dos cartogramas de cada grupo.   

Na segunda parte as equipes construíram duas listas com os itens mais descartados nos 

locais identificados por elas: uma contendo os resíduos orgânicos; e, a outra os resíduos 

inorgânicos. A pontuação maior para a equipe que conseguisse listar a maior quantidade em 

cinco minutos. 

Dos materiais descartados foram comparados aos constantes nos  cartazes com o tempo 

de vida de cada resíduo que foi palestrado antes do início da oficina. 

ii) Soluções para as situações-problemas 

Com as listas de material sólido e orgânicos e não-orgânicos forma passadas para o 

quadro-de-giz. 

A atividade para os grupos de Mulheres-Mães teve como critério propor as formas de 

solucionar os problemas para a produção  dos materiais listados (Fig. 02). 

  

Figura 02: A equipe de Mulheres- Mães durante a Gincana Ambiental dos Três Rs  

Fonte: Pachêco, J.B. (2010- 2011) 

 

O resultado disso centrou em três pontos: 1) os resíduos mais descartados estavam os 

orgânicos de origem vegetal, depois animal; 2) Sólidos menos identificados: garrafa pet foi o 

mínimo identificado tendo como reutilização para colocar água potável, seguida de garrafas de 

vidro já utilizadas nos canteiros para cercadura de plantas; e, 3) O que fazer com os outros 

resíduos – Reduzir foi a palavra de ordem para embalagens (plástico, metais/latas, papel). O 

grupo pontuado na gincana amabiental foi a que apresentou a maior quantidade de propostas 

(Fig.03).   



 

 

 

2) Da Oficina de percepção ambiental das crianças do ensino multisseriado  

As ações de percepção ambiental acontecem com a coordenação dos agentes de 

educação escolar da Escola Municipal Didel de Castro Garcia, localizada na comunidade do 

Paraíso (Fig.04). 

 

        Figura 04 – Foto da Comunidade do Paraíso 
        Fonte: Projeto PIBEX/UFAM -2010-2011 – Microbacia Hidrográfica Zé Açu  

 

As ações da Oficina de Educação Ambiental e Percepção Ambiental foram 

desenvolvidas  partir dos conteúdos escolares abordados no currículo escolar do ensino 

multisseriado (Geografia e Ciências - ecossistema, vegetação, solo, hidrografia, articulados com 

a história do lugar- História; Matemática – Formas geométricas, Lateralidade, Eixo das 

Gradezas:Diferentes Espaços e Tempos etc.). Segundo a Carriel (2011), as salas de aula com o 

ensino multisseriado exige uma dedicação e metodologia apropriada devido as diferenças de 

idade e série/ano (10 ao 50 Ano) dos alunos.  

 

Figura 03 – Painel construído para a Gincana Ambiental com as Mulheres-Mães 
Fonte: Projeto PIBEX/UFAM -2010-2011 – Microbacia Hidrográfica Zé Açu  



Essa prática de campo foi intitulada Identificando a percepção ambiental nas 

topografias da Mbh Zé Açu. Ocorreu na área que abrange a referida comunidade que fica no 

limite do curso superior da microbacia hidrográfica (Mbh) Zé Açu, parte do canal fluvial que faz  a 

confluência com o maior tributário denominado de Igarapé Açu.Da oficina de campo obteve-se: 

a) Primeira parada - no platô onde se localiza a escola, a igreja católica, campo de 

futebol, poço artesiano e a quadra de esporte,  os alunos identificaram os diferentes tipos de 

vegetação pelas coberturas existentes destacando: as características físicas (formato de folha, 

caule, forma tamanho das raízes); quando frutíferas coméstives – a época de floração e de 

frutificação;); altura da vegetação - superior as identificadas nos outros níveis topográficos;  

b) A caminhada se dirigiu para  as faixas justafluviais do leito fluvial da Mbh Zé Açu - 

nas encostas  - os alunos logo mostraram a estatura das árvores que eram menores do que as 

das áreas de platô e chegava a portes da altura das crianças pequenas. As raízes se 

espalhavam no final dos troncos e sobre o solo formavam uma teia. Neste momento  foi 

explicado este emaranhado de teias desempenhado pelas formações vegetais, fazem parte da 

mata ciliar, por parecerem cílios protegendo essas faixas marginais quando á agua da chuva 

passa por ela  evitando impactos no terreno; 

c) Desceram a vertente e chegaram próximo baixio, onde os alunos perceberam que 

não podiam andar nessa área por estar o tempo todo alagado. Desse modo, por estar no 

alcance, os alunos destacaram existência de árvores com o troco normalmente entrelaçados 

como vários troncos, de folhas curtas, e de coloração verde claro, raízes constantemente 

inundadas. Identificaram outras sem nenhuma folha com aspecto de estar morrendo e com muita 

areia na área das raízes. 

No retorno a escola, os alunos foram divididos de acordo com idades e séries/anos 

equivalente para que  construíssem individualmente nas folhas de sulfite o mapa mental do que 

perceberam em campo. Duas equipes, para construir o cartograma com os aspectos naturais e 

construídos no quadro-de-giz (Fig. 05). 



 

 

 

Nos mapas mentais e cartograma desenhado pelas crianças foi possível, perceber a 

riqueza de detalhes na paisagem como: a distinção entre os aspecto da vegetação de cada área 

topográfica (platô, encosta e baixio) como: o formato das folhas, altura e a espessura dos caule, 

o tipo de raízes, os animais que vivem no rio  e  outras situtações impactantes ( os buracões de 

chuva – erosão pluvial – voçorocas, banco arenosos no canal fluvial-assoreamento, o lixo jogado 

nas encostas, ribanceiras chamada por eles).  

Após essa identificação nos desenhos realizados a partir suas percepções os alunos  

foram instigados sobre o que poderiam fazer para conservar e preservar os ambientes naturais  

da comunidade e, esta era importante de alguma forma para os alunos e suas famílias.  

Avaliando o que acabaram de estudar na vida cotidiana da comunidada, os alunos 

relataram que poderiam proteger o ambiente onde vivem começando por não jogar mais o lixo 

em qualquer lugar principalmente  na encosta e  não permitir que sejam retiradas a vegetação de 

qualquer local onde estão, pois todas são muito importantes onde estão 

 

3) Da Oficina de Sensibilização Ambiental: Soluções para os resíduos sólidos domiciliares 

a) Construindo Cartogramas pelos agricultores familiares jovens e adultos 

Após realizar as oficinas anteriores e orientadas pelas mulheres como as soluções 

principais para iniciar o processo de sensibilização quanto ao cuidado com os resíduos sólidos 

domiciliares depositados em vários locais das áreas das comunidades, realizou-se ações com os 

jovens e adultos. A primeira atividade foi a palestra sobre a avaliação feita pelos dois grupos 

(alunos do ensino  multisseriado e as Mulheres-Mães) a respeito das situações-problemas 

identificadas, o ambiente natural e a formas de solucionar um dos principais problemas de 

Figura 05 – Execução da Oficina de Educação Ambiental e Percepção 
Ambiental com alunos do ensino multisseriado 
Fonte: Pachêco, J. B.  (2010-2011) 

 



incômcodo o depósito dos resíduos sólidos. Para isto foi solicitado cartogramas sobre os lugares 

onde vivem (Fig.06) 

 

Figura 06 – Cartograma sobre os elementos naturais e construídos nos lugares em que vivem 
Fonte: Pachêco, J. B.  (2010-2011) 

 

Do resultado dos cartogramas ficou entendido entre os participantes que a 

proposta de aproveitar os resíduos orgânicos (sobras de alimentos animais e vegetais, estercos 

de animais, poda de árvores etc.) como compostos. Diante disso, a proposição ficou no âmbito 

da produção de composteiras dos resíduos orgânicos produzidos nas residências, para a 

posterior produção de hortaliças. 

b) Construindo Composteiras Orgânicas e Hortas Domésticas 

A oficina trabalhada foi como construir composteiras orgânicas. A técnica utilizada de 

compostagem segue a forma de pirâmide que pode ser construída em qualquer ambiente sem 

causar odores ou qualquer outro impacto negativo. 

Para Tedesco et al.(1999),  composto é uma palavra de origem do latim compositu  que 

significa vários elementos juntos. No caso dos compostos orgânicos são originários do processo 

biológico, em  que a matéria orgânica existente nos resíduos é transformada em outra, mais estável, por 

ação onde os principais agentes  são os microrganismos  presentes no próprio resíduo. 

De uma forma geral a construção das composteiras, consiste na organização, de 

matérias orgânicos (de origem animal ou vegetal) em um local ou em recipiente que possibilite 

ser revirado. Neste ambiente ou utensílio devem receber os orgânicos em camadas e após três 

meses, deve ser revirado e novamente recoberto, deixando descansar por mais um mês, a fim 

de aguardar a decomposição dos novos resíduos orgânicos, e assim, gerar adubos para as 



utilizações diversas: correção do solo, adubo para mudas de plantas e, na produção de 

hortaliças. (KIEHL, E.J. ,1985). 

Uma vez os compostos orgânicos prontos entre 90 a 100 dias como ocorreu nas 

comunidades da Mbh Zé Açu foram utilizados em hortas domésticas, para as quais aconteceram 

oficinas orientadoras aos agricultores familiares (Fig.07). 

 

Figura 07 – Oficina de Compostagem orgânica e Hortas Domésticas 
Fonte: Pachêco, J. B.  (2010-2011) 

 

a) Gincana Ambiental: Prática de  desporto (futebol de campo feminino e masculino, 

futebol de salão masculino, queimada com as crianças) 

Uma das principais atividades de lazer é o esporte com bola, por este motivo os 

participantes das oficinas escolheram um campeonato entre os comunitários: futebol de campo 

feminino e masculino, futebol de salão masculino, queimada com as crianças. 

O objetivo desse campeonato foi a Gincana Ambiental para sensibilizar todos 

moradores da comunidade para não destinar seus resíduos em lugares que incomodam quer 

pela estética, quer pelo impacto que causam: atraem insetos, roedores e urubus - 

Sarcoramphus papa (L.); e, são carreados para os leitos fluviais do Igarapé Açu e da 

calha principal da Mbh Zé Açu. 

No critério utilizado para a inscrição no campeonato exigiu-se a confecção de 

Placas Ambientais de Alerta e a edificação destas nos locais identificados  pelos alunos e pelos 

grupos de Mulheres-Mães.  A escolha dos alertas ficou na responsabilidade das crianças da 

Escola Municipal Didel Castro Garcia(Fig. 08). 



Neste contexto, Carvalhinho et al (2010) fundamentam a prática do desporto, pois 

acreditam que a prática da atividade física em contato com a natureza valoriza as sensações de 

prazer e bem estar físico, estimulando outras áreas do cérebro como a percepção ambiental por 

exemplo. 

 

Figura 08 – Gincana Ambiental: Esportes e Placas Ambientais de alertas 
Fonte: Pachêco, J. B.  (2010-2011) 

 

4) Percepção e  Educação Ambiental para o conhecimento e intervenções nas situações-

problemas identificadas pela pesquisa-ação na Comunidade do Paraíso 

A sensibilização Ambiental foi trabalhada com a comunidade escolar a partir dos 

registros dos mapas mentais, calcados na base da percepção ambiental definida por Tuan 

(1980) como sendo: 

...a resposta dos sentidos aos estímulos externos [...], na qual  

certos  fenômenos  são  claramente  registrados, enquanto outros 

retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que 

percebemos tem valor para nós, para a sobrevivência biológica e 

para  propiciar  algumas  satisfações  que  estão  enraizadas  na  

cultura. ( p. 04) 



Sendo assim, percepção ambiental pode ser descrita como uma tomada de 

consciência do homem, com o meio a sua volta. Todavia cada individuo embora tenha os orgãos 

dos sentidos semelhantes a de outros,  percebe e reage de diferentes formas  sobre o ambiente 

em que vive, apoiados na percepção coletiva e individual.  

Soulé (1997) fundamenta a percepção ambiental resultante das diferentes visões sobre 

a natureza, pois vê cada sujeito como uma lente exclusiva, e dai gerando diferentes respostas 

sobre á natureza e o mundo. Isto ocorre porque cada pessoa tem uma personalidade e reações 

diferentes para cada momentos percebido: uns podem ficar atônitos, horrorizados, deslumbrados 

ou simplesmente entretido pelo que capta do ambiente percebido. 

Cosgrove (1998) e Pacheco (2013) entendem a percepção ambiental como registros 

lembrados e contemplados, seja material ou imaterial, inteiro ou em partes, ou seja, 

representações espaciais mapeadas a partir das percepções humanas.  

Nesse sentido a escolha pela construção de cartogramas e mapas mentais se deve  a 

percepção que contribui em retratar  a realidade com os dados que fornecem, tendo em vista, 

serem resultantes do espaço vivido pelos participantes Wood (1992) ressalta que os mapas são 

representações científicas dos fenômenos que eles permitem interpretação, isto porque os 

pormenores e a complexidade do mundo real são selecionados, simplificados e, em seguida 

apresentados de forma que retratam o que o autor do mapa acredita ser importante a respeito do 

espaço percebido. 

Diante da diversidade de se perceber o meio natural, o mapa mental surge como uma 

possibilidade de conhecer a visão das pessoas de forma fidedigna, por meio da representação 

do lugar e do ambiente onde se relaciona com as pessoas e com o meio natural. Para Pacheco 

(2013) 

[...]o mapa mental é o recurso facilitador para extrair o captado pela 

percepção ambiental sobre a paisagem dos sistemas hídricos/microbacias 

hidrográficas. O fundamento para essa aplicação se deve ao fato de serem esses, 

capazes de exercer a função de tornar transparentes as próprias percepções, quer 

pela realidade percebida, quer pelo mundo figurado de cada pessoa. (p.12) 

Segundo Kozel e Nogueira (1999), a construção de mapas mentais, parte do principio 

da simbologia registrada por fenômenos, onde o participante é o sujeito real da história  (re) 

produz o que percebe do espaço vivido (PACHECO, 2012).  

               Segundo Zanella (2006), para compreender a percepção, deve-se considerar o mundo 

vivido e a topofilia do individuo em seus relatos. Por  Mundo vivido  Zanella (2006) entende como 

as relações interpessoais, apoiadas nos indivíduos e suas experiências individuas  como na 

experiência coletiva. 



A Topofilia descrita por Tuan (1980, p.5 e 129)  é  o elo afetivo entre a pessoa e o lugar 

ou ambiente físico [...] o meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas fornece o 

estímulo sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá forma ás nossas alegrias e ideais. 

Nesse sentido, o uso dos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato são 

fundamentais para a percepção ambiental, pois é por meio destes estímulos que ocorre a 

formação de ideias para a compreensão do mundo que nos rodeia, norteados pela inteligência 

que possui cada indivíduo bem como de seus valores éticos, morais, culturais etc., que tornam 

assim o indivíduo capaz de pensar e agir sobre sua realidade (MELAZO, 2005, p.45-46).  

Dessa maneira, a percepção ambiental e a educação ambiental despontam como 

artifícios na defesa do meio natural, pelo fato de ajudarem na reaproximação do homem a 

natureza. Isto garantirá um futuro com qualidade de vida para todos, em função da maior 

responsabilidade e respeito que suscita nas pessoas em relação ao ambiente que se vive 

(OKAMOTO,1996).  

Enfocar a base da percepção ambiental, educação ambiental e pesquisa-ação  neste 

trabalho com a comunidade do Paraíso foi intermediar meios para  emancipação, na medida que 

transforma-se as atitudes e adquire-se mais habilidades, e competêncians contribundo para 

serem (comunitários-assentados) cidadão mais críticos. 

A importância da Educação Ambiental parte de  sua missão em desencadear ações 

sensibilizadoras para  integrar  ambiente natural e   as sociedades humanas em busca do 

equilíbrio do;  a percepção ambiental com as suas técnicas para o estímulo sensorial sobre 

ambiente vivido;   agrega-se a estas a fundamentação da pesquisa-ação – onde o pesquisador 

interage junto a comunidade.  

No experiência bem sucedida realizada por Saito et al. (2000), as ações de educação 

ambiental demonstraram que esse tipo de exercício não trata apenas de conhecer mais sobre a 

realidade socioambiental circundante, mas, sobretudo da ação própria da comunidade em 

intervir e agir sobre si gerando  transformações. 

Quanto a pesquisa-ação,  Saito et al.(2000), tomando por base os estudos de Carr e 

Kemmis (1986) ressaltam que essa forma de interação (processo da pesquisa-ação) é pertinente 

na pesquisa científica, porque o conhecimento da realidade se aprofunda em uma relação 

dialética com a própria ação, transformando-se em uma prática coletiva.   

Assim, educação ambiental, percepção ambienal e o método da pesquisa-ação deu 

suporte inclusive sobre que Elliot (2000, p. 05) defende (a pesquisa-ação: ...la interpreta, lo que 

ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por 

ejemplo, profesores con los estudiantes), possibilitou o conhecimento da Comunidade do 



Paraíso, seus potenciai, suas situações-problemas, em específico produção de resíduos 

domiciliares, antes desta pesquisa  sem soluções para o destino final.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O exercício com as ações desenvolvidas emm Oficinas com temáticas de 

sensibilização sugeridas e avaliadas pelos comunitários. Das avaliações surgiram do 

compromisso entre os comunitários em reduzir o cosumo de embalagens que não possam ser 

reutilizadas, dar destinação adequada aos resíduos entre eles a produção de  resíduos 

orgânicos (compostagem) que passarão a ser utilizados como adubo orgânico na agricultura  e 

na produção de hortaliças. 

As Oficinas de Educação Ambiental, a percepção do espaço geográfico vivido 

tiveram grande importância na sensibilização dos moradores, pois foi por estas que os 

comunitários passaram a perceber e a agir sobre os problemas ambientais que os 

incomodavam, como os resíduos produzidos, sua destinação. E ao mesmo também possibilitou 

um novo olhar sobre a diversidade de ecossistemas onde a comunidade do Paraíso está situada, 

e o que pode ser feito para melhorar, a relação do homem com a natureza.  

Com essa mudança de atitude se vê um caminho para a relação desses 

comunitários-assentados com a natureza com os cuidados básicos a exemplo  dos resíduos 

domiciliares antes depositados nas depressões e encostas da faixa justafluvial da microbacia 

hidrográfica  Zé Açú. Fator este que não beneficiou somente a comunidade, mais também o 

próprio ambiente desse sistema hídrico, que não irá mais receber, a grande quantidade de 

resíduos sólidos  levados pela chuva ao seu leito fluvial.  
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