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Introdução

Este trabalho tem base nossa experiência no projeto: 
“Educação Ambiental e Qualidade de Vida: 
Multiplicando Saberes na Ilha de Itamaracá”, projeto 
que está inserido no Programa Conexões de Saberes em 
articulação com o Programa Escola Aberta. Este tem 
como objetivo a sensibilização dos oficineiros/as, 
coordenadores/as e professores/as comunitários/as do 
Programa Escola Aberta da Ilha quanto ao tema e 
multiplicação dos conhecimentos adquiridos nas 
atividades da Escola Aberta.

A relação do ser humano com o meio ambiente, têm 
sido temática amplamente discutido, nos dias atuais, 
devido as conseqüências da ação antrópica no meio 
ambiente, como afirma Valdísia Pereira da Mata: “A 
crescente industrialização aliada a um modelo 
econômico com base na ganância e exploração 
provocou uma destruição ao meio ambiente sem 
precedentes ameaçando a vida no planeta o que exigiu 
a criação de dispositivos legais para proteger o meio 
ambiente”[1]. () e em Itamaracá a situação não é 
diferente. A Ilha de Itamaracá está localizada no 
litoral norte de Pernambuco, sendo muito conhecida 
pela beleza de suas praias. A maioria de sua população
vive principalmente da pesca e/ou como caseiros, no 
caso dos homens, enquanto as mulheres são, em sua 
maioria, donas de casa, possuem seu próprio negócio 
(alimentício ou de artesanato), em geral, voltado para o 
turismo local, ou trabalham na área da educação e 
saúde. Isto significa dizer que a maioria da população 
vive direta ou indiretamente dos recursos naturais.

A interferência humana no meio ambiente implica 
em conseqüências benéficas ou prejudicais, impactando
diretamente na qualidade de vida das populações. Por 
muito tempo a relação do ser humano com a natureza 
foi uma relação extrativista, que resultava em baixo 
impacto sobre a natureza e os modos de vida. Com as 

transformações estruturais que remontam aos últimos 
séculos, e suas comprovadas repercussões destrutivas sobre 
a natureza e a humanidade, verificam-se questionamentos 
sobre ações e estilos de vida e a sobrevivência humana [1].

Para efeito deste trabalho, a qualidade de vida é definida
pela OMS como “a percepção do indivíduo de sua posição 
na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”[2]

O presente trabalho de caráter descritivo e exploratório 
tem como objetivo identificar as principais formas de 
agressão ao meio ambiente, discutindo a forma com que 
ações humanas interferem na qualidade de vida da 
população citada, analisando e discutindo o papel do (a) 
profissional de Economia Doméstica na Educação 
Ambiental nesta área de conhecimento.

Material e métodos

Para realização do trabalho foram realizadas visitas a 
Ilha de Itamaracá, observações e “entrevistas informais”, 
durante a realização do Projeto: “Educação Ambiental e 
Qualidade de Vida: Multiplicando Saberes na Ilha de 
Itamaracá” no período de agosto a setembro de 2009. 
Numa primeira fase foi realizada a formação dos 
oficineiros, coordenadores e professores comunitários da 
Escola Aberta na Ilha de Itamaracá, no qual foram
discutidos os problemas ambientais da Ilha em suas 
respectivas comunidades. 

Resultados

A relação do homem\ mulher com o meio ambiente tem 
sido amplamente discutida atualmente, discussões que 
surgem a partir das conseqüências da ação antrópica sobre 
o meio ambiente, que repercute na qualidade de vida da 
população e comprometido a própria vida humana. A 



sustentabilidade é um termo que tem sido bastante 
utilizado, mas para falarmos de sustentabilidade é 
importante conhecer seu significado. A 
sustentabilidade, de um modo geral, um termo que 
engloba a extração de recursos naturais do meio 
ambiente para satisfazer as necessidades humanas, sem 
que haja um comprometimento prejudicial para as 
outras gerações, afim de não esgotá-lo. A relação do 
homem\mulher com o meio ambiente é uma relação de 
extrema importância, uma vez que é um dos fatores 
determinantes para a qualidade de vida. Conceito este 
que é definido pela OMS (Organização Mundial da 
Sáude) como “a percepção do indivíduo de sua posição 
na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações”[2]. O acúmulo 
de lixo, a poluição dos ares, mares, desmatamentos e 
queimadas são alguns exemplos dessa ação do homem 
sobre o meio ambiente. 

O fato da maior parte da população brasileira viver 
em cidades contribui para uma crescente degradação 
das condições de vida, refletindo numa crise ambiental 
[3], o que tem sido visto também no contexto alvo da
análise e atuação. Além de suas praias, a Ilha de 
Itamaracá também possui mangues e uma parte 
significativa da Mata Atlântica de Pernambuco. 
Segundo dados do CPRH [4], os remanescentes da 
Mata Atlântica mais extensa do litoral Norte estão 
localizados a oeste da BR 101 e estão concentrados nos 
municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá, 
Paulista e sudeste de Itaquitinga. 

Em função da análise, percebemos que o ponto 
central em relação à degradação ambiental na ilha era a 
questão do lixo. Segundo um dos participantes da 
Formação não havia coleta em todas as comunidades 
da Ilha, devido à dificuldade de acesso a certas 
localidades, ficando o lixo exposto em lugares 
inadequados. Nas visitas à comunidade observamos 
também a grande quantidade de lixo depositada nos 
mangues. Vimos que muitos moradores também 
jogavam o lixo nos rios, o que justificavam dizendo 
não terem onde jogar. Alguns, contudo, afirmaram que 
nos lugares onde moravam o caminhão do lixo até 
passava, mas as donas de casa só colocavam o lixo na 
frente de casa após o caminhão passar. 

Verificamos, de acordo com as observações feitas,
referência direta ao papel desenvolvido pelas mulheres, 
que ainda são, em grande medida, responsáveis pelo 
espaço doméstico e pela educação dos filhos na família
[5]. Na Ilha de Itamaracá muitos sobrevivem da pesca, 
porém, conforme pudemos perceber, os lugares onde 
eles buscam essa sobrevivência, têm sido poluídos, 
como conseqüência do acúmulo de lixo jogado pela 
população local e pelos visitantes. O acúmulo de lixo 
também provoca mal cheiro e ocasiona o surgimento de 
animais transmissores de doenças, como por exemplo 
ratos, mosquitos, entre outros, trazendo riscos à saúde 
humana. Tais constatações deixam claras as demandas 
por políticas públicas mais eficazes, e de outra parte, 
por um trabalho que vise à sensibilização/educação dos 

moradores, de modo a que suas atividades tradicionais 
possam ser preservadas, o turismo sustentável possa ser 
efetivado. Sempre numa perspectiva crítica e visando o 
empoderamento da população local, cujas práticas 
ambientais sustentáveis, poderão representar um recurso a 
mais na melhoria de sua qualidade de vida num sentido 
amplo, ou seja: sócio-econômico e ambiental. 

A família, em suas várias configurações e formas de 
organização, desempenha um importante papel para a 
conservação do meio ambiente, uma vez que é a instituição 
onde primeiramente são passados valores que ajudam a 
formar, junto com outras instituições, a personalidade e a 
identidade dos indivíduos [6]. Neste sentido, é importante
uma sensibilização que atinja os seus membros, de modo 
que se possa fomentar uma efetiva transformação. A 
comunidade local e as famílias, considerando seu papel 
significativo na formação dos indivíduos, deve ser o 
principal elemento a ser alcançado, levando em conta o 
lugar de homens e mulheres, adultos e crianças nestas, bem, 
como, a partir destas, estabelecendo um diálogo com as 
diversas expressões da cultura local.

A educação ambiental deve voltar-se para a comunidade, 
incentivando o indivíduo a participar da resolução dos 
problemas no seu contexto e realidade específicos [7]. Aos 
profissionais e aos estudantes de Economia Doméstica que 
tem como objetivo promover a qualidade de vida da 
população tendo como base a família, compete também a 
atribuição de trabalhar neste campo, que crescentemente 
tem despontado como fundamental, que é a Educação 
Ambiental.
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