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Introdução

O conceito de desenvolvimento sustentável surge 
para enfrentar a crise ecológica, sendo que pelo menos 
duas correntes alimentaram o processo. Uma primeira, 
centrada no trabalho do Clube de Roma, reúne suas 
idéias, publicadas sob o título de Limites do 
crescimento em 1972, segundo as quais, para alcançar 
a estabilidade econômica e ecológica propõe-se o 
congelamento do crescimento da população global e do 
capital industrial, mostrando a realidade dos recursos 
limitados e indicando um forte viés para o controle 
demográfico [3].

Uma segunda está relacionada com a crítica 
ambientalista ao modo de vida contemporâneo, e se 
difundiu a partir da Conferência de Estocolmo em 
1972. Tem como pressuposto a existência de 
sustentabilidade social, econômica e ecológica.

Estas dimensões explicitam a necessidade de 
tornar compatível a melhoria nos níveis e qualidade de 
vida com a preservação ambiental. Surgem para dar 
uma resposta à necessidade de harmonizar os processos 
ambientais com os socioeconômicos, maximizando a 
produção dos ecossistemas para favorecer as 
necessidades humanas presentes e futuras. A maior 
virtude dessa abordagem é que, além da incorporação 
definitiva dos aspectos ecológicos no plano teórico, ela 
enfatiza a necessidade de inverter a tendência auto 
destrutiva dos processos de desenvolvimento no seu 
abuso contra a natureza [1]

A Pedra da Pimenta é formada por um enorme
afloramento granítico, esta pedra é coberta por 
bromélias, vegetação rasteira e arbustiva. De lá, avista-
se um extenso canavial, o oceano Atlântico e a 
movimentação do relevo da Mata Sul do Estado. 

O objetivo desse trabalho foi conscientizar a 
população do distrito de Jussaral da necessidade de 
preservar a Pedra da Pimenta que é um resquício de
mata atlântica e é considerada o ponto mais alto da 
Região Metropolitana do Recife, e um dos mais belos 
do Estado de Pernambuco, assim como construir o 

conceito de sustentabilidade com a população, fazendo 
uma análise crítica sobre as práticas agrícolas adotadas 
na região. 

Material e Métodos

Foi feita uma palestra sobre educação 
ambiental, com a população da cidade de Jussaral, no 
Cabo de Santo Agostinho. O local sede da palestra foi 
a própria Pedra da Pimenta, ambiente de ecoturismo da 
cidade e utilizado por alguns para fazer rapel ou 
escalada. Os pontos abordados na palestra foram: 
Preservação e Educação ambiental. O local da palestra 
apresenta-se como ponto estratégico para tal 
abordagem uma vez que no topo da pedra temos uma 
visão ampla dos engenhos que rodeiam a vila. Na 
ocasião foi possível trabalhar os temas relacionados 
com a sustentabilidade do ambiente que os rodeiam. 
Para tal análise comparou-se o ambiente dos engenhos 
de cana-de-açúcar com os assentamentos resultantes da 
reforma agrária. Os participantes visualmente
observaram as diferenças entre o sistema de 
monocultura da cana-de-açúcar adotado nos engenhos
com o policultivo dos assentamentos. Também se
buscou comparar o ambiente observado nos morros 
que rodeiam a pedra, permitindo fazer uma análise das 
áreas de preservação com as áreas desmatadas.

Resultados/ Discussão

Com a atividade os participantes tiveram a 
oportunidade de observar de maneira panorâmica a 
diferença entre o sistema de produção para o mono 
cultivo com o sistema de produção do policultivo, 
assim como observaram o alto grau de desmatamento 
encontrado na região. 

Visitas ao campo para ver o que não se deve 
fazer e o que se deve fazer constituem o meio talvez 
mais eficiente de educar para uma mudança. Isto vale 
para qualquer grupo alvo: crianças, adolescentes, 
homens, mulheres, grandes pecuaristas, pequenos 
agricultores. Não possibilita uma educação de massa 



mas o impacto sobre os participantes é forte, com boas 
perspectivas de efeitos multiplicadores. Uma 
metodologia ainda mais cara é educar com base no 
princípio “aprender fazendo”. [5]

A necessidade de abordar o tema da 
complexidade ambiental decorre da percepção sobre o 
incipiente processo de reflexão acerca das práticas 
existentes e das múltiplas possibilidades de, ao pensar
a realidade de modo complexo, defini-la como uma 
nova racionalidade e um espaço onde se articulam 
natureza, técnica e cultura. Refletir sobre a 
complexidade ambiental abre uma estimulante 
oportunidade para compreender a gestação de novos 
atores sociais que se mobilizam para a apropriação da 
natureza, para um processo educativo articulado e 
compromissado com a sustentabilidade e a 
participação, apoiado numa lógica que privilegia o 
diálogo e a interdependência de diferentes áreas do
saber. Mas também questiona valores e premissas que 
norteiam as práticas sociais prevalecentes, implicando 
mudança na forma de pensar e transformação no 
conhecimento e nas práticas educativas. A realidade 
atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto 
se produz na inter-relação dos saberes e das práticas 
coletivas que criam identidades e valores comuns e 
ações solidárias diante da reapropriação da natureza, 
numa perspectiva que privilegia o diálogo entre 
saberes. A preocupação com o desenvolvimento 
sustentável representa a possibilidade de garantir 
mudanças sociopolíticas que não comprometam os 
sistemas ecológicos e sociais que sustentam as 
comunidades. [2]
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