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Introdução

Este trabalho é proveniente de uma oficina denomina
“Diagnose Ambiental”, extraída do projeto “Mão na 
Massa” (CDCC/USP) [1], executada num local de 
ensino não formal. A qual foi adaptada para um 
objetivo principal que era de promover um processo de 
ensino-aprendizagem dinâmico no que tange as 
questões relevantes aos impactos ambientais 
provocados pela ação antrópica. Haja vista, os
problemas existentes nessa relação homem-natureza.

A atividade ocorreu no Museu de Ciências do Estado 
de Pernambuco, o Espaço Ciência. O programa teve o 
objetivo de incentivar o ensino de ciências nas séries 
iniciais do ensino fundamental, utilizando atividades 
experimentais, propiciando o desenvolvimento da 
linguagem oral e escrita, investindo na formação de 
docentes e na implementação da proposta em sala de 
aula [2].

Porém, para que isso possa acontecer de forma 
eficaz, utiliza-se o mecanismo de sensibilização, no que 
tange a consciência ambiental dos envolvidos com a 
atividade, almejando um estreitamento entre os 
participantes com as questões ambientais. Observado a 
aglutinação dessas metodologias culminarem numa 
prática relevante, da proposta do que seria a 
implementação da Educação Ambiental num local de 
ensino não-formal.

A educação ambiental surge para tratar um tema 
atual, dinâmico e complexo. Entretanto, é de 
fundamental importância promover a sensibilização da 
sociedade, já que a educação ambiental nas bases 
conceituais do modelo cartesiano-newtoniano acaba 
necessariamente em uma forma de pedagogia 
redundante [3].

Metodologia

Nesta oficina utilizou-se uma metodologia 
participativa, através da observação, pesquisa, 
experimentação, comparação, e do diálogo com a 
construção coletiva do conhecimento, adaptada da 
técnica original que se baseia no roteiro da CDCC-
USP, já relatada neste trabalho.

A técnica teve como objetivo realizar um diagnóstico 
simples da situação ambiental do manguezal Chico Science
do Espaço Ciência (Figura 01), reconhecendo o solo, a 
vegetação e a fauna como componentes da paisagem. 
Registrando através de desenhos e coleta de dados do 
próprio ambiente realizado pelos próprios professores 
(participantes), o que proporcionou uma relação entre a 
ação antrópica e suas conseqüências para o ambiente 
daquela localidade. 

Participaram da oficina 24 professores de diversas áreas
de ensino (matemática, química, física, pedagogia, 
matemática etc) os quais fazem parte da Pós-Graduação em 
Ensino de Ciência da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), no pólo de Olinda-PE, com pólo no próprio Espaço 
Ciência.

Os participantes iniciaram a atividade, dentro de uma 
sala, após serem excitados pelos monitores, responsáveis 
pelo andamento da oficina, a expressarem o que esperavam 
encontrar em uma área de manguezal. 

Posteriormente foram divididos em 4 grupos de 
proporções iguais. Cada grupo ficou responsável pela 
coleta de dados de um determinado fator. Os fatores 
analisados foram: Umidade do Ar (termo-higômetro), Água 
(medidor de pH, medidor de salinidade, coletor de água, 
frasco plástico para água, luvas), Solo (saco plástico, pá de 
jardim, luvas, estacas de madeira, barbante) e Vegetação 
(fita métrica, estacas de madeira, barbante, sacos plásticos, 
tesoura de poda). Cada grupo recebeu equipamentos que 
auxiliaram a coleta e análise de casa fator.  

Após o recebimento dos materiais, os participantes se 
dirigiram ao manguezal podendo verificar, previamente à 
distância, a situação ambiental do manguezal e 
posteriormente adentraram no local para uma análise mais 
aprofundada (Figura 02).

Estes momentos foram importantes porque permitiu a 
interação dos envolvidos com o local explorado e enfrentar
as questões ambientais através da prática, haja vista a 
percepção do real impacto sofrido pelo ambiente através da 
ação humana, tendo a oportunidade de verificar a dimensão 
da degradação do ambiente, a qual perpassa pela 
articulação entre os aspectos físico-químicos, biológicos e 
humanos dos elementos que compõem o mundo em que 
vivemos [4].

Para finalizar a atividade os participantes retornaram ao 



ambiente fechado (sala), os quais estavam reunidos 
inicialmente, e colocaram no papel as idéias-chave de 
sua argumentação relacionada à prática de exploração 
na área do manguezal. Cada equipe apresentou uma 
explanação concisa dentro de seu tema específico
(fator). Houve a sistematização da técnica, na qual os 
participantes discutiram a consequência metodológica, 
junto à possibilidade de integração da ação humana 
com o meio ambiente [5].

Resultados e discussão

Ao retornarem a sala os professores se demonstraram 
curiosos em explorar outras áreas que poderiam servir 
como objeto de estudo em sala de aula, com a 
utilização dos instrumentos utilizados e outros que 
facilitaria a compreensão dos fenômenos presentes das 
mesmas.

Logo, após a vivência proporcionada pela 
aproximação dos professores (participantes) com a área 
explorada (manguezal), observou-se a frustração de 
alguns no impacto que sofreram no momento quando se 
depararam com a degradação ambiental. Outros, nas 
considerações finais da experiência, informaram de um 
modo geral, a importância de atividades práticas 
relacionadas à conservação ambiental. Caracterizando 
o processo de sensibilização de fundamental 
importância para o entendimento do que seja Meio 
Ambiente na perspectiva globalizante [6].

Um dos relatos mais intrigantes foi a quantidade de 
objetos e amostras que não fazem parte de um 
manguezal (vegetação não comum a região, lixo, pouca 
fauna, etc). Este fato foi explicado devido ao 
manguezal localizado dentro do museu ser isolado, 
devido ao excesso de construções civis ao seu redor, o 
mesmo ficou sem contato com água do rio e com o 
mar, sendo necessário a introdução de água do canal da 
Av. Agamenom Magalhães para que haja uma
rotatividade de água no mesmo. A engenharia do local 
foi feita no ano de 2004 quando o mesmo se encontrava 
totalmente degradado. O fato relatado pelos monitores 
que conduziam a oficina, despertou nos participantes a 
mudança de hábitos em relação ao descarte de lixo, 
devido que o lixo ali presente era devido aos rejeitos 
presente sem todo o trajeto do canal (descartado pelo 
homem).

Por fim, os monitores explicaram também que a 
partir dos materiais coletados (folhas, amostras de solo, 
vestígios de fauna e flora no solo, variação da 
temperatura, etc), os professores poderiam utilizá-los 
como recurso em sala de aula. Por exemplo, ao explicar 
um conteúdo sobre classificação de folhas e suas 
partes, os alunos poderiam coletá-las e analisá-las, 
permitindo uma maior interação dos alunos com o 
professor e o objeto a ser estudado.

CONCLUSÃO

Diante do que foi relatado neste trabalho, observou-
se o quão é relevante conhecer os impactos que
degradam o ambiente, os quais são provenientes da 

ação antrópica. A curiosidade do novo fez com que a 
atenção dos envolvidos ajudasse na execução da oficina. 
Pois a mesma procurou mostrar aquilo que o ser humano 
não consegue enxergar no dia-a-dia.

Na busca desse conhecimento o ser humano se depara 
com uma realidade que põem em conflito as ações 
realizadas por ele, o modo de vida capitalista. E para mudar 
essa cultura capitalista, consumista, que um dos resultados 
é a deposição de vários resíduos (lixo), dos quais vão para 
lugares distintos, por exemplo: os rios. E uma das formas 
encontradas é a utilização do método de sensibilização dos 
participantes.

Entretanto, não obstante a relevante utilização do 
processo de sensibilização utilizou-se como complemento a 
oficina Diagnose Ambiental do projeto denominado Mão 
na Massa, o qual correspondeu aos objetivos desejados, o 
de promover a educação ambiental com uma metodologia 
dinâmica e prática. Onde entendemos que a proposta de 
reunir os participantes com o meio ambiente, procurando 
estreitar esse laço, desenvolve uma atividade interativa, 
resultando-se em uma aprendizagem perceptiva positiva. 
Evidenciando a eficácia da aprendizagem no processo 
vivenciado pelos professores durante as atividades e no 
momento de discussão em grupo.

A oficina se apresentou de forma perspicaz, pois 
conseguiu despertar a sensibilidade nos participantes e 
estes perceberam a importância de repassar a experiência 
em sala de aula, seguindo a metodologia utilizada na 
mesma. Pois, através do método de se experimentar, 
registrar, refletir e expor suas idéias é possível formar 
pequenos cidadãos em seres atuantes no amanhã, quando 
deparados a situações relacionadas à preservação e 
conscientização ambiental.
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Figura 01. Manguezal Chico Science localizado no Espaço Ciência. Sua exploração através de passeio de barco e explicação de seu 
ecossistema.

Figura 02. Exploração do manguezal. A) Participantes analisando a área do manguezal. B) Participantes iniciando a coleta de dados
adentrando no manguezal. C) Grupo com o “fator” UMIDADE DO AR analisando o termo-higrometro. D) Grupo coletando 
amostras do solo para uma análise mais detalhada.


