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Introdução
Este artigo é fruto do projeto de extensão 

“Educação Ambiental e Qualidade de Vida: 
multiplicando saberes na Ilha de Itamaracá”, 
desenvolvido pela Pró-reitoria de extensão (PRAE), 
através do Programa Conexões de Saberes (PCS) na 
UFRPE (SECAD/MEC), em articulação com o 
Programa Escola Aberta (SECAD/MEC), com o apoio 
da Secretaria de Educação de Itamaracá/PE. Em sua 
proposta pedagógica, o Programa Escola Aberta (PEA)
busca “promover a ressignificação da escola para a 
construção de espaços de cidadania, que privilegiem o 
conhecimento local, o informal, o saber popular e a 
cultura regional, para os alunos da educação básica das 
escolas públicas e suas comunidades nos finais de 
semana” [1]. Nesse sentido, a articulação entre o PCS 
na UFRPE e PEA [2], em Itamaracá, ao somar seus 
esforços se propõe a uma formação integral, dos 
sujeitos envolvidos, capaz de aproximar a universidade 
da escola, e de sua comunidade, na construção e 
implementação de políticas públicas, voltadas para a 
permanência, com sucesso, nos diferentes níveis do 
sistema de ensino público, tendo a promoção da 
responsabilidade sócio-ambiental, como elemento 
integrador das ações. Dessa forma, o projeto, ao 
associar a qualidade de vida com a educação ambiental, 
buscou através de formações continuadas e 
acompanhamento formativo dos Coordenadores, 
Professores Comunitários e Oficineiros, os sujeitos 
diretamente envolvidos pelo desenvolvimento das 
atividades do Programa Escola Aberta (PEA) nas 
escolas públicas nos finais de semana, promover a 
formação de educadores sociais, sensibilizados para o 
pensamento ecológico, pautados no compromisso e na 
responsabilidade social para uma cidadania ecológica e 
planetária. 

As últimas décadas do século XX testemunharam a 
emergência da Educação Ambiental como um novo 
campo de atividade e de saber que busca reconstruir a 
relação entre a educação, a sociedade e o meio 
ambiente visando formular respostas teóricas e práticas 
aos desafios colocados por uma crise socioambiental 
global [3]. Então, nessa abordagem buscam-se 

alternativas de enfrentamento da situação atual do meio 
ambiente, afinal como afirmava Paulo Freire [4] não 
teríamos ultrapassado o nível de adaptação ao mundo se 
não tivéssemos alcançado a possibilidade de nos servir dela 
para a transformação. Como Freire [5], também 
consideramos aqui o educador como um ser histórico que 
continuamente se educa num movimento dialético no 
mundo que o cerca.

Diante da responsabilidade social e global em que se 
insere a educação ambiental, os oficineiros, coordenadores 
e professores comunitários, do PEA, percebem-se como 
educadores, em contínuo aprendizado, como um cidadão,
detentores de direitos e deveres, pautados no compromisso 
fundamental com o próximo? Essas são as questões que 
pretendemos aqui discutir e que buscamos enfrentar 
durante o desenvolvimento do projeto, em Itamaracá, para 
despertar a percepção dos sujeitos sobre o ser educador que 
possui responsabilidade e compromisso social com a 
educação ambiental dos indivíduos de sua comunidade, 
bem como, da qualidade de vida local e global.

Material e métodos
O projeto ao se dedicar à promoção de educadores 

sociais, que independentemente de sua área de atuação no 
PEA, na Ilha de Itamaracá, sejam sensíveis à questão 
ambiental, procurou a promoção de agentes multiplicadores 
em Educação Ambiental. O trabalho foi 
metodologicamente organizado em quatro etapas. Para 
tomarmos conhecimento de quais os principais problemas 
ambientais de Itamaracá, realizamos, na primeira etapa, um 
levantamento de problemáticas relacionadas ao meio 
ambiente, percebidas pelos coordenadores, professores 
comunitários, oficineiros e o interlocutor do PEA através 
de uma reunião geral.

Na segunda etapa foram realizadas três formações 
continuadas em tempo integral para oficineiros, 
coordenadores e professores comunitários do PEA, sendo 
uma formação para cada uma das três zonas administrativas 
da ilha. Partindo dos saberes prévios dos envolvidos, 
pautado na trocar de saberes, estas formações objetivavam 
discutir as questões ambientais locais e globais, e suas 
relações com os fatores educacionais e sociais, com vistas a 
promovê-lo como educadores cuja a identidade é detentora 
de uma postura sensível quanto ao meio ambiente e ao 
compromisso social. As formações contaram com a 



utilização de data show fornecida pela secretaria de 
educação, exposições dialógicas, exibição de vídeos, 
realização de dinâmicas de grupo que objetivaram 
integrar os participantes e sugerir atividades 
inovadoras, rodas de debates, oficinas de reciclagem e 
reaproveitamento, oficina de leitura e meio ambiente, 
bijuteria com garrafa PET, e jogos ecológicos (Fig.1.). 

O projeto, agora, está em pleno desenvolvimento da 
terceira etapa que é composta pelo acompanhamento, 
sempre pautado no diálogo, das ações dos sujeitos, na 
perspectiva de promover a autonomia e protagonismo 
dos educadores, provendo assim o suporte necessário 
para que a educação ambiental, ao envolver escola e 
comunidade, torne-se integrante e permanente das 
ações das atividades nos finais de semana no PEA. Já 
foram acompanhadas, atividades como trilhas 
ecológicas junto ao público e educadores do Escola 
Aberta em manguezais, viveiro de camarão, lixões, 
praias e fragmentos de mata Atlântica na ilha.

E a quarta etapa do projeto será composta por ações 
que incentivem à mobilização, pela sensibilização da 
população e dos veranistas através de diversas 
estratégias, sugeridas pelos educadores e integrantes do 
programa nas escolas, como passeatas e entregas de 
sacolinhas, promovendo atitudes responsáveis para 
com as praias da ilha.

Resultados e discussão
O Projeto está na terceira etapa de execução, mas, já 

identificamos que os participantes se envolveram 
ativamente nas formações e que eles debatem várias 
questões como o lixo nas ruas das comunidades e 
realizaram mobilizações como, por exemplo, a escrita 
de um ofício à prefeitura para tentar minimizar o 
problema do lixo urbano. Além de realizar atividades 
voltadas para a Educação Ambiental no PEA, um dos 
coordenadores relatou que, a partir do que foi discutido 
durante as formações, ele levou questões ambientais 
para as salas de aula do ensino regular por meio de 
ações como debates e atividades lúdicas com objetivo 
educativo. Em seu depoimento destacamos: “Estou 
tentando passar pra eles tudo que discutimos nas 
formações, no Escola Aberta e na escola no meio de 
semana, pra despertar a comunidade”. Essa 
aproximação das atividades de fim de semana com o 
ensino regular é muito importante, pois assim como o 
Programa Conexões de Saberes [1], o PEA visa 
também contribuir para a valorização da escola pública 
como espaço de formação intelectual e de 
universalização de direitos, que na atualidade precisam 
estar associados à questão ambiental. 

Porém percebemos que uma parcela dos educadores, 
ainda não introduziu as questões ambientais, em suas 
atividades nos finais de semana, sempre destacando as 
limitações e as dificuldades de viver a proposta. Os 
sujeitos reconhecem a importância do tema, mas ainda 

continuam a restringir seu papel no PEA apenas ao ensinar 
a técnica pela técnica, divertir por divertir, ou seja, o lúdico
sem objetivo educacional. Das falas dos educadores com 
essa postura, ainda percebemos que a educação ambiental é 
vista como um apêndice de suas atividades, que precisaria 
“parar para falar”, não como um tema transversal, uma 
vivência, como por exemplo, o depoimento de um 
oficineiro de futebol: “esse assunto é importante pra 
comunidade, mas eles não gostam de parar pra falar de
educação ambiental nem outras coisas, eles só vem jogar 
bola na escola”. Notamos que educador possui um certo 
nível de consciência de sua responsabilidade social [4], mas 
ainda assim sua preocupação demonstrada com as questões 
ambientais da ilha, não se reverte em assumir a 
responsabilidade pela formação do seu próximo, na 
perspectiva de  sensibilizar a comunidade quanto às 
questões ambientais locais e globais. Esta postura parece 
indicar que não se percebem como cidadãos planetários 
dotados de potencial e envolvimento comunitário capaz de 
influenciar e de contribuir com o bem comum do planeta.
Segundo Gutrénez [6] a cidadania planetária supõe o 
reconhecimento e a prática da planetariedade no sentido de 
tratar o planeta como um ser inteligente, vivo, levando-nos 
a viver nossa continuidade de forma harmônica com todos 
os seres do planeta Terra.

Reigota [7] diz que a educação ambiental deve voltar-se 
para a comunidade. Deve procurar incentivar o individuo a 
participar ativamente da resolução dos problemas no seu 
contexto de realidade específicas. Ele afirma, também, que 
é consenso da comunidade internacional que a educação 
ambiental deve estar presente em todos os espaços que 
educam o cidadão e a cidadã [7]. Apesar do PEA ser um 
espaço privilegiado para promover a integração entre 
escola e comunidade, pela educação ambiental, sem as 
limitações impostas pelo currículo tradicional e 
fragmentado da ensino regular, há de se supor que os 
sujeitos que fazem o PEA ainda transferem a 
responsabilidade pelo educar, do individuo para as 
instituições, no caso para a escola regular.

Frente aos resultados parciais deste projeto, percebemos 
dois aspectos importantes a serem considerados: 1) o 
despertar dos educadores às questões ambientais da ilha; 2)
a dificuldade dos educadores em chamar para si a 
responsabilidade sócio-ambiental e educativa planetária.
Dessa forma, tem sido muito relevante executar este projeto 
de Educação Ambiental na Ilha de Itamaracá, pelo seu 
potencial de produzir conhecimento resultante do confronto 
com a realidade acerca dos desafios que envolvem a 
aproximação da universidade, com a escola pública e desta 
com a comunidade, através da articulação do Programa 
Conexões de Saberes na UFRPE com o Programa Escola 
Aberta, com vistas a contribuir para a permanência com 
qualidade na educação básica de estudantes de origem 
popular, pautada na promoção da responsabilidade e 
compromisso social e educacional em prol da cidadania 
planetária.
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Figura 1. Formação Continuada no Programa Escola Aberta em Itamaracá/PE. Julho de 2009.


