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Introdução

Desde os primórdios da civilização, o Homem tem se 
valido dos recursos ambientais para garantir a sua 
sobrevivência. Contudo, a ascensão socioeconômica, 
política e cultural da humanidade, não foi 
acompanhada pela consciência ambiental, tão 
comentada no âmbito atual. A colonização, por 
exemplo, não só gerou, na terra antes intocada, 
profundas alterações históricas e culturais, como 
também trouxe conseqüências ambientais irreversíveis, 
visto que a exploração de espécies da flora e fauna 
nativas e a devastação de extensas áreas de mata 
atlântica, hoje, mais do que nunca, são sentidas, pois, 
dos 200 mil quilômetros originais de mata atlântica, 
restam apenas sete por cento, que ainda permanecem 
ameaçados[1].

O biólogo alemão Ernest Haeckel, em 1869, propôs 
o vocábulo ecologia para o estudo das relações entre 
espécies e o seu meio ambiente[1]. Desde o seu 
surgimento, esta ciência ocupou-se do estudo das 
relações entre seres vivos ou não, do meio ambiente 
natural e do equilíbrio entre os ecossistemas, todavia, 
apesar de reconhecer os resultados da atividade 
antrópica, que consistia na preocupação com os efeitos 
desta ação, a mesma não ocorrendo no tocante aos 
fatores que geravam os referidos efeitos. Na década de 
70, evidenciou-se que para alterar o quadro de 
destruição manifestado em todo o planeta, é necessária 
a Educação Ambiental [2].

Meadows(1989), em uma publicação Unep/Unesco, 
apresentou uma seqüência de definições para o termo 
educação ambiental, coniventes com o autor e 
difundindo muitas de suas idéias, definimos educação 
ambiental como a preparação de pessoas para a sua 
vida, enquanto membros da biosfera, consistindo essa 
preparação em uma aprendizagem  de como gerenciar e 
melhorar  as relações entre a sociedade humana e o 
ambiente, de modo integrado e sustentável. Assim, a 
educação ambiental apresenta não só um forte cunho 
ecológico, como também um profundo caráter social, 
posto que prepara o cidadão, dotando-o de capacidade 

crítica, que possibilita a sua ação diante do emprego de 
novas tecnologias, da possibilidade de corrigir os erros do 
sistema vigente e tornar viável e equilibrado o 
desenvolvimento do ser humano.

Embasado nestas idéias foi criado o Núcleo de Educação 
e Gestão Ambiental (NEGA), cujos principais objetivos 
eram apoiar o desenvolvimento de atividades da Agenda 21 
da região satélite de Aldeia, composta por sete municípios 
de Pernambuco (Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe, 
Paudalho, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata) e 
promover atividades de extensão acerca de educação e 
gestão ambiental em especial, com alunos da rede pública 
de ensino na região metropolitana do Recife e na própria 
comunidade universitária.

É papel da Educação Ambiental, orientar a sociedade em 
áreas diversas de conhecimento que estejam relacionadas 
com impactos ambientais, desequilíbrio ecológico, 
reutilização de resíduos sólidos, manejo dos recursos 
naturais, conservação e manejo de fauna e flora, 
preservação, pragas agrícolas e urbanas, saneamento, saúde 
pública, dentre tantos outros temas. Este tipo de trabalho é 
de vital importância para incutir em novos cidadãos a 
ciência de seu papel enquanto membros da biosfera, e o que 
lhes cabe de responsabilidade socioambiental, devendo ser 
apresentado a estes ainda na infância. É requisito 
fundamental na ara a formação de crianças e adolescentes, 
os quais atuam como grandes dispersores dos 
conhecimentos nas comunidades que vem sendo atendidas 
pelo presente projeto. 

Material e métodos

O presente projeto foi executado através de atividades de 
extensão, ora efetuadas na própria Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, ora fora dela.

Foram executadas palestras e oficinas acerca de 
educação ambiental, preservação, visando a 
conscientização da população na gestão sustentável e 
manejo responsável dos recursos naturais. Dentre os temas 
abordados, merecem destaque o combate ao caramujo 
africano (Achatina fulica), a gestão de recursos sólidos e 



reciclagem e os tipos de poluição. As referidas 
palestras tanto foram executadas na própria 
universidade, como em escolas da rede pública de 
ensino da região metropolitana de Pernambuco.

Também fizeram parte das atividades do referido 
projeto, a participação nos Fóruns da Agenda 21 da 
Região de Aldeia, encontros onde são abordados temas 
importantes e medidas sustentáveis na gestão de 
recursos dos sete municípios que compõem a referida 
região.

Outra a atividade que merece destaque é a 
organização de eventos que vem sendo realizados 
periodicamente na UFRPE, merecendo destaque, a 
realização do I Seminário de Responsabilidade 
Socioambiental, dos Ciclos de Palestra do NEGA, do 
Encontro Nacional de Agendas 21 (no momento em 
construção, e que será sediado pela UFRPE, em 
dezembro), e da participação na V Semana do Pau-
Brasil, no Desafio Manari (Combate à fome) e no II 
Dia de Combate à Dengue na UFRPE.

Resultados e Discussão
O trabalho realizado, durante os seis meses de curso 

do projeto, foi bastante válido, visto que urgia a 
necessidade da implantação e trabalho de uma equipe 
que trabalhasse em prol da capacitação de pessoas de 
diversas faixas etárias, no tocante à temática da 
educação e gestão ambiental, visando a disseminação e 
aplicação dos conhecimentos dessa área, objetivando a 
melhoria na qualidade de vida de indivíduos de classes 
sociais variáveis e da conservação geral do planeta.

Através das temáticas de Poluição, Pragas Urbanas e 
Manejo Sustentável dos Resíduos Sólidos 
(Reaproveitamento e reciclagem), o Núcleo de 
Educação e Gestão Ambiental, tem conseguido por 
meio de ações simples conscientizar as comunidades 
atendidas, melhorando a qualidade de vida dos 
moradores destas. Noções básicas de higiene, 
acondicionamento e coleta seletiva, medidas 

profiláticas, saneamento, tem sido fornecidas, não só à 
crianças e adolescentes, como também a mães e professoras 
de escolas da rede pública. Ainda no programa de saúde, 
palestras e material ilustrativo (cartazes) foram levados, a 
escolas estaduais, abordando a Educação Sexual: Métodos 
Contraceptivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis, em 
especial àquelas que, em anos anteriores, apresentaram 
altos índices de adolescentes grávidas, é o caso, por 
exemplo, da Escola Carlos Xavier Paes Barretto (Igarassu-
PE), onde dois dos membros do Núcleo de Educação e 
Gestão Ambiental, vem ministrando aulas de reforço das 
disciplinas de Biologia e Química para alunos do ensino 
médio, em preparação para o vestibular.

A educação infantil não deixou de ser atendida, para 
alunos de 1ª a 8ª séries, palestras sobre Combate ao 
Caramujo Africano (Achatina fulica) e oficinas de 
reciclagem, foram uma constante no decorrer dos seis 
meses do projeto. Em especial, para as Escolas Sagrado 
Coração de Jesus (1ª a 4ª série), José Jorge de Farias Sales 
(1ª a 4ª série) e Carlos Xavier Paes Barretto (5ª a 8ª série e 
Ensino Médio), todas situadas no município de Igarassu.
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Figura 1. Palestras efetuadas na Escola José Jorge de Farias Sales (Igarassu- PE), foram 12 ao todo, contemplando turmas dos turnos 
manhã e intermediário.

Figura 2. Achatina fulica, o Caramujo Africano, tema constante de palestras do referido projeto. Imagem extraída de 
http://sitiodoedinho.blogspot.com/2007/02/caramujo-africano

Figura 3. Encerramento do I Seminário de Responsabilidade Socioambiental da UFRPE, com a Apresentação do coral da 
Instituição.


