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MULTIPLICADORES DO SABER: 

EDUCANDO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

1. RESUMO 

Ao homem é necessário intervir no meio para garantir sua subsistência e, nos dias 

atuais, manter os padrões de consumo humano significa aumentar os níveis de 

degradação ambiental, principalmente nas áreas urbanas que sofrem alterações 

antrópicas contínuas. Sobre essas mudanças, o professor Milton Santos (1997) 

esclarece que as áreas urbanas não podem ser tratadas como áreas homogêneas, 

uma vez que o uso do território irá variar, entre outros fatores, de acordo com a 

cultura da população local. No bojo dessas premissas estão as atividades agrícolas, 

muitas vezes desenvolvidas dentro dos perímetros urbanos das grandes cidades, 

como é o caso do bairro Jaguari, na Zona Norte da cidade de São José dos 

Campos, capital da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, no estado de São 

Paulo. Nessa cidade com mais de 600.000 habitantes, de maioria urbana, 

moradores do bairro Jaguari conservam características tradicionais do campesinato, 

desenvolvendo o plantio de hortas urbanas às margens dos rios Paraíba do Sul e 

Jaguari. Via de regra, essas atividades são realizadas sem responsabilidade 

ambiental, caracterizam-se como uma ameaça ao equilíbrio entre desenvolvimento e 

preservação ambiental, sendo altamente degradantes do meio, o que pede 

intervenções para minimizar esses impactos. Assim o emprego de técnicas 

socioeducativas de caráter ambiental, tema do presente trabalho, desponta como 

ferramenta facilitadora à mitigação dos impactos ambientais causados nas áreas 

agricultadas mencionadas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na busca de apontar direcionamentos para diminuição dos impactos ambientais 

causados pelas atividades agrícolas urbanas, o presente trabalho propõe a 

implementação de intervenções socioambientais necessárias ao equilíbrio entre 

desenvolvimento e preservação ambiental, por meio de atividades de caráter 

educativas, no que se convencionou chamar de práticas de Educação Ambiental, 

ferramenta de educação formal e informal que prevê, dentre outras premissas, a 

disseminação da cultura preservacionista e a busca por alternativas sustentáveis ao 
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desenvolvimento econômico. Aqui, optou-se pelo desenvolvimento de atividades que 

culminassem num produto final, a construção de um sistema de captação de água 

de chuvas para fins agrícolas, estabelecendo o reaproveitamento das águas das 

chuvas que são desperdiçadas pelos moradores agricultores. O público alvo do 

trabalho é composto de estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª 

Dosulina Chenque Chaves de Andrade, que recebe os estudantes moradores do 

bairro Jaguari, filhos dos moradores agricultores. O objetivo empírico desse trabalho 

foi o de capacitar os estudantes para tornarem-se multiplicadores dos saberes 

ambientais, para que de certa forma, contribuam na mitigação dos impactos 

ambientais produzidos pela atividade agrícola na região. 

Para melhor compreender as questões que envolvem esse trabalho (degradação 

ambiental, Educação Ambiental e a atividade agrícola na área de estudo), fez-se 

necessária uma fundamentação teórica apresentada a seguir a partir das 

contribuições literárias consultadas para o fomento e desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1 A questão da degradação ambiental 

Segundo Odum (1988), frente às mudanças de padrão de consumo, a degradação 

ambiental é uma constante. Para Prado Júnior (1945), a rapidez do processo de 

urbanização e industrialização do Brasil e a intensa transformação de áreas naturais 

e áreas de plantio e pastagem configuram-se como as principais atividades 

humanas responsáveis pelo aumento da degradação do meio. 

Coadunando com essas visões, faz-se necessária uma reflexão do possível impacto 

que as atividades humanas possam ter. No caso da agricultura, por exemplo, há 

uma má utilização dos recursos hídricos, quando, segundo Carvalho (2008), do total 

de água contabilizada que serve ao homem, cerca de 85% é utilizada na agricultura 

e na maioria das vezes, de forma depredatória, pois os produtores agrícolas, como é 

o caso no bairro Jaguari, utilizam-se de represamentos, e até bombeamento de água 

dos corpos d’água, o que representa séria ameaça para a manutenção desses 

recursos, uma vez que a vazão é diminuída por conta dessa captação e muitas 

vezes, essa água não retorna ao seu curso natural, podendo evoluir para danos 

irreparáveis ao sistema hídrico. Nesse sentido, entende-se que uma das formas de 

diminuir a ocorrência dessas práticas seja a disseminação da Educação Ambiental. 
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2.2. Discussões sobre a Educação Ambiental 

Preocupação mundial desde 1962, ocasião do lançamento do livro Primavera 

Silenciosa de Raquel Carson, a Educação Ambiental no Brasil passa a ter mais força 

apenas nos anos de 1970 como afirma Loureiro (2004, p.76): 

a questão ambiental iniciou-se na década de 70 sob o signo da ditadura militar e 

durante muitos anos proliferaram discursos ingênuos e naturalistas de modo a se 

evitar a politização dos espaços educativos, sendo que a Educação Ambiental 

ganhou visibilidade como instrumento de finalidade, exclusivamente, pragmática, 

como mecanismos de adequação comportamental. 

No entanto, a Educação Ambiental admitida como compromisso nacional através da 

Constituição Federal de 1988, passou a ter caráter educativo prático somente depois 

do lançamento da obra “Meio Ambiente e Saúde”, previsto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Segundo esse Parâmetro (2001, p. 169) 

a solução dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez mais urgente 

para garantir o futuro da humanidade e, depende da relação que se estabelece 

entre sociedade/natureza, tanto na dimensão coletiva quanto na individual. (...) É 

fundamental, na sua abordagem, considerar os aspectos físicos e biológicos e, 

principalmente, os modos de interação do ser humano com a natureza, por meio 

de suas relações sociais, do trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia.  

Dessa feita, desenvolver conhecimentos ligados a Educação Ambiental deve levar 

em conta a promoção de ensino e aprendizagem que proporcionem compreensão e 

assimilação de valores socioambientais, desenvolvidos para aplicação prática, 

aproximando as questões ambientais globais da realidade vivida pelo estudante. 

O Ministério do Meio Ambiente prevê a necessidade de considerar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, como diz a Declaração de Caracas para a 

Educação Ambiental na região Ibero-americana (MMA, 2000, p. 6), onde “o trabalho 

escolar deve se preocupar em unir os temas com o social, trabalhando como uma 

entidade terrritorializada, isto é, plenamente inserida na comunidade”. 

Assim, entende-se que trabalhar a realidade próxima do estudante proporcione 

reflexões e relações novas no entorno da comunidade, integrando as ações de seu 

cotidiano com o processo de ensino e aprendizagem, o que coloca a educação de 

cunho prático como necessidade, esta defendida por John Dewey, quando diz que 

o processo educacional implica o aprendizado de uma metodologia voltada para a 

prática de uma educação progressista que considera prioritária a experiência de 
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vida do educando dentro de seu contexto sociocultural. Isso pressupõe uma 

“atividade integrada” que leva em conta o interesse do aluno (Dewey, 2005, 

p.109). 

A prática é o momento em que o educando tem a oportunidade de justapor suas 

competências e transformá-las em habilidade, criando assim, aplicabilidade do 

conhecimento, ancorando a prática às teorias. Uma vez que incontestavelmente as 

atividades práticas proporcionam a interação entre professor e estudantes e os 

estudantes entre si, o processo promove o enriquecimento do conhecimento, 

efetivando seu caráter construtivo e contínuo. Assim torna-se necessário localizar a 

realidade vivida pelos estudantes pesquisados no presente trabalho, a apresentação 

do espaço territorial que habitam e suas características sociais principais. 

 

2.3. Agricultura no bairro do Jaguari, São José dos Campos 

Diferentemente da realidade urbana massiva de São José dos Campos, considerado 

pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) comparável a cidades 

como Seattle, nos Estados Unidos e Toulouse, na França, graças a sua 

especialização produtiva fundeada no setor aeronáutico, a Zona Norte da cidade 

possui características distintas. De acordo com Oliveira (1999), a população 

residente nessa área, em sua maioria, descendentes de imigrantes do estado de 

Minas Gerais, preservam algumas características tradicionais das áreas rurais, 

destacando-se o desenvolvimento da agricultura urbana. No bairro Jaguari, os 

moradores agricultores desenvolvem hortas urbanas na Área de Proteção 

Permanente dos rios Jaguari e Paraíba do Sul, o que reafirma essa consideração. 

Portadores de sentimentos topofílicos (pertencimento para com a área e a prática da 

agricultura urbana), suas práticas, quase nunca levam em consideração a questão 

da água e do equilíbrio necessário ao seu manejo, sendo comum o bombeamento e 

represamento da água dos rios Jaguari e Paraíba do Sul para abastecer e irrigar 

suas plantações, o que se manifesta como uma situação de risco ambiental. 

Assim, este trabalho propõe, através do emprego de práticas socioeducativas, 

orientar os estudantes envolvidos para que sejam multiplicadores dos saberes 

ambientais a fim de promover a construção de um sistema de captação de águas de 

chuva para fins de utilização agrícola, que em tese, proporcionaria uma mudança de 

mentalidade quanto a captação de água dos rios, buscando garantir um equilíbrio 

entre a atividade agropecuária e o balanço hídrico (preservação ambiental). 
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3. OBJETIVOS 

Tratar o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental por meio de 

práticas socioeducativas de cunho ambiental. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 Desenvolver técnicas de Educação Ambiental; 

 Capacitar multiplicadores dos saberes ambientais; 

 Construir (em escala de maquete) um sistema de captação de águas de 

chuva para utilização agrícola. 

 

4. METODOLOGIA 

Constituído de estudos realizados sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento e o 

meio ambiente por meio da difusão e construção de conceitos relacionados à 

Educação Ambiental e posterior construção de um sistema de captação de águas de 

chuva para fins agrícolas, a metodologia do trabalho presente contou com: avaliação 

diagnóstica, contato com maquetes, exibição de vídeos, desenvolvimento de 

palestras, dinâmicas de grupo, visita em campo, construção de maquete e aplicação 

de questionário. O desenvolvimento da metodologia é apresentado no item seguinte. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo eixos temáticos denominados 

momentos. Para cada momento uma ou mais atividades foram realizadas para fins 

de suporte educacional e fomento do projeto final, a construção de uma maquete de 

um sistema de captação de água de chuva para fins agrícolas. 

O primeiro momento, de caráter investigativo, foi designado ponto de partida, uma 

avaliação diagnóstica a fim de averiguar o nível de conhecimento ambiental dos 

estudantes. Esse questionário, composto de dez questões de múltipla escolha, 

apresentava três alternativas de respostas, sendo apenas uma correspondente a 

resposta correta. 

Após esse passo, deu-se inicio a metodologia formativa, numa ação denominada 

momento de imersão a causa ambiental, onde palestras e vídeos foram 

apresentados aos estudantes para que pudessem tomar conhecimento do grau de 

degradação ambiental das atividades antrópicas.  



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

6 

 

Na sequência, foram desenvolvidas atividades abordando o balanço hídrico e 

proteção de áreas de mananciais com o uso de uma maquete comparativa de áreas 

rurais/naturais com e sem cobertura vegetal. Nesse passo chamado de Proteção as 

APPs (Áreas de Proteção Permanente) foram fomentados os conhecimentos 

básicos à prática de desenvolvimento agrícola sem agressão à vegetação natural. 

Ainda com apoio dessa maquete foram trabalhadas as questões referentes ao 

abastecimento de lençóis freáticos e águas subterrâneas. Aqui se incluem visitas de 

campo e a uma nascente próxima a Unidade Escolar.  

Outro momento do desenvolvimento desse projeto foi à utilização da Maquete 

Ambiental do Vale do Paraíba – desenvolvida pela ONG Vale Verde, material lúdico 

que aborda o processo evolutivo de ocupação da área do Vale do Paraíba bem 

como a sua constante e rápida degradação ambiental, com retirada de vegetação 

natural para implantação de atividades antrópicas. Nesse momento denominado, 

Transformações no Vale do Paraíba, foram trabalhados os conceitos mais 

importantes para o desenvolvimento do projeto final, pois compreendendo conceitos 

como desmatamento, formação de campo antrópico e plantio monocultural o 

estudante deveria ser capaz de identificar a escala de impacto ambiental que a 

atividade humana proporciona as áreas naturais.  

O quinto momento foi batizado como Ligando os Pontos, onde ocorreram dinâmicas 

realizadas por meio de atividades lúdicas que buscavam cristalizar os conceitos 

construídos durante a execução do projeto, sendo o próximo passo, a construção do 

sistema de captação de água de chuva.  

Para tal, foram realizadas pesquisas de campo para cotação de valor de material 

que seria gasto para implementação do sistema de captação. Esse momento foi 

designado Trabalhando com os Números e teve apoio dos docentes da cadeira de 

exatas.  

Depois de cotado, o sétimo passo seria nomeado Fazendo Acontecer, quando os 

estudantes teriam contato com a construção real do sistema de captação de água de 

chuva, no entanto, devido à inviabilização de uma construção de ordem tão grande, 

optou-se pela construção de uma maquete que simulava uma área de atividade 

agrícola que quando recebia as águas de chuva em sua sede, um sistema de calhas 

era responsável pela captação da água e enviaria esse contingente via tubulações 
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até o reservatório, duas caixas d’água. Essa água poderia ser reaproveitada na 

irrigação das áreas de plantio, tornando o manejo da água sustentável. 

O último passo denominado Encerrando os Trabalhos, contou com a reaplicação do 

questionário diagnóstico aplicado no primeiro passo dessa metodologia, a fim de 

apresentar em dados quantitativos os resultados qualitativos do projeto. Esses 

dados são apresentados no item a seguir. 

 

6. RESULTADOS 

Para gerar dados e resultados para o presente trabalho, foram pesquisados os 

saberes prévios de 30 estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Profª Dosulina Chenque Chaves de Andrade, com idades entre 10 e 11 

anos, onde foi determinado que o número de acertos das questões presentes no 

questionário (Anexo 1) seria responsável pela qualificação do acesso prévio aos 

saberes ambientais, onde um número inferior a vinte estudantes com acertos seria 

considerado baixo índice. De vinte a vinte e cinco seria entendido como satisfatório e 

acima de vinte e cinco, nível alto de desenvolvimento. 

No momento diagnóstico, por meio da aplicação do questionário, foram adquiridas 

informações que direcionaram para a observação de que os estudantes 

apresentaram um baixo índice de acertos, o que de certa forma pode demonstrar 

que não dominavam previamente os conceitos inerentes ao entendimento básico 

das questões ambientais. 

Após o desenvolvimento da metodologia do trabalho, que se propôs a minimizar as 

possíveis defasagens apresentadas e possibilitar aos educandos, o acesso ao 

processo de construção do conhecimento através da vivência e de experiências 

adquiridas, por meio da resolução dos problemas cotidianos de sua comunidade, 

como é o caso das questões relacionadas ao aproveitamento de recursos hídricos, 

objeto de estudo da presente pesquisa, foi reaplicado o questionário. Nesse caso, os 

resultados passaram a apresentar respostas mais assertivas, ou seja, apresentou 

um índice de acerto de questões maior do que na primeira oportunidade, quando 

ainda tinha caráter puramente diagnóstico, como apresentado no Gráfico a seguir. 
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Figura 1: Gráfico comparativo, da aplicação de questionário diagnóstico. 
Fonte: Autores. 

 

Assim, ao comparar diretamente os dados apresentados, entende-se que após a 

aplicação do processo metodológico do trabalho, alguns conceitos básicos ligados 

aos saberes ambientais foram desenvolvidos, o que demonstra que, aparentemente 

os estudantes passaram a construir conceitos e conhecimentos que antes do projeto 

não foram identificados como conjunto de conhecimento prévios conscientes. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática desenvolvida no projeto apontou para a criação, ainda que incipiente, de 

uma nova visão por parte dos estudantes em relação ao meio ambiente, fazendo 

com que fosse possível haver a integração entre desenvolvimento e preservação 

ambiental. A análise dos gráficos e o crescente número de acertos das questões 

propostas após a aplicação da metodologia de formação teórico-prática levam a crer 

que o nível de entendimento das questões e saberes ambientais teve significativa 

melhora.  

Após análise dos relatórios e comparação e cruzamento dos dados apresentados 

pelos estudantes pode-se considerar que o sistema de captação de água de chuva 

para fins agrícolas apresenta-se como alternativa socioambiental mais viável uma 

vez que, o valor gastos pelos agricultores e pecuaristas na captação de água via 
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represamento ou bombeamento é significativamente maior do que o sistema 

proposto além de que este segundo não agride o meio ambiente, pois apenas capta 

a água de chuva que seria perdida, muitas vezes lavando o solo descoberto – 

característica comum às casas existentes na zona rural – conseguindo então um 

possível resultado positivo na diminuição do processo erosivo.  

Dessa feita, o objetivo de implantar intervenções ambientais necessárias ao 

equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental, por meio da educação 

ambiental e posterior construção desse sistema parece ter sido alcançado, atingindo 

níveis satisfatórios de avaliação, expostos nos gráficos apresentados. 
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ANEXO I 

Questionário Diagnóstico 

 

Este questionário tem o objetivo de 
qualificar o conhecimento dos 
estudantes envolvidos a partir da 
amostragem de dados quantitativos, 
não possuindo valor de nota 
disciplinar. 
Por favor, responda as questões a 
seguir assinalando apenas uma das 
opções para cada questão. 
 
Agradecemos a colaboração. 
 
QUESTÕES 
1. O que é degradação ambiental? 
(a) Preservar a natureza e o meio 
ambiente; 
(b) Destruir a natureza e o meio 
ambiente; 
(c) Ensinar como se deve preservar o 
meio ambiente. 
 
2. O que é impacto ambiental? 
(a) É a força que as florestas exercem 
sobre o homem; 
(b) É a violência causada pelo homem 
sobre o meio ambiente; 
(c) É a forte capacidade de preservar a 
natureza. 
 
3. Recursos hídricos é o mesmo 
que: 
(a) água disponível para o uso; 
(b) água indisponível para o uso; 
(c) evaporação da água. 
4. O que são mananciais? 
(a) fontes de água subterrânea; 
(b) apenas as fontes de água 
superficiais; 
(c) todas as fontes de água, 
superficiais ou subterrâneas. 
 
5. O que são bacias hidrográficas? 
(a) território que devolve para os rios 
as água das chuvas; 
(b) recipiente côncavo cheio de água; 

(c) espaço público para construção de 
parques aquáticos. 
 
6. O que é sistema de captação de 
águas da chuva?  
(a) um sistema que desperdiça água 
das chuvas; 
(b) um sistema que armazena (guarda) 
a água encanada; 
(c) um sistema que retém a água das 
chuvas. 
 
 
7. A sigla APP significa: 
(a) Associação de Preservação de 
Praias; 
(b) Área de Proteção Permanente; 
(c) Área de Preservação Privada. 
 
 
8. O que é desmatamento? 
(a) corte do mato em pastos e 
fazendas; 
(b) plantio de mudas nativas; 
(c) retirada de vegetação natural. 
 
 
9. O que é plantio mono cultural? 
(a) Plantar apenas um tipo de planta; 
(b) Plantar vários tipos de plantas; 
(c) Plantar apenas frutas. 
 
 
10. O que é preservação ambiental? 
(a) Preservar os cursos de água do 
Brasil; 
(b) Preocupar-se com o aquecimento 
global; 
(c) Conservar todo o meio ambiente. 


