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RESUMO 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem participativa, do tipo pesquisa-

ação sobre a relação entre ambiente e saúde na visão de estudantes do ensino fundamental de 

uma escola pública do entorno de uma comunidade pesqueira, sob a ótica do cuidado 

tridimensional. Há uma comunidade pesqueira no município de São Gonçalo-RJ, que tem sido 

potencialmente afetada pelo incremento da degradação ambiental das últimas décadas. Os 

estudantes que nascem e crescem no local, desenvolvem-se em um contexto sócio-histórico-

cultural peculiar atrelado ao declínio e desvalorização da pesca artesanal das últimas décadas e 

à degradação ambiental. O enfermeiro, ao inserir-se no contexto escolar como educador em 

saúde, deve estar apto a compreender a influência do ambiente sobre as condições de saúde. 

Pensando na educação ambiental crítica pautada em conceitos de Paulo Freire e na tríade 

cuidado de si, cuidado do outro e cuidado ambiental fundamentada em Leonardo Boff, entende-

se a importância da articulação homem/ambiente/saúde para despertar nos envolvidos a noção 

de pertencimento e apreender que qualquer alteração no ambiente repercute na saúde da 

população. A pesquisa traz como objetivo geral desenvolver práticas educativas em saúde com 

estudantes do ensino fundamental de uma escola pública localizada no entorno de uma 

comunidade pesqueira, a partir de suas concepções sobre ambiente e saúde, fundamentadas na 

teoria do cuidado tridimensional. Os objetivos específicos foram caracterizar o entorno do 

cenário pretendido quanto às condições socioambientais e de riscos à saúde; analisar a relação 

entre ambiente e saúde na visão de estudantes do ensino fundamental de uma escola pública do 

entorno de uma comunidade pesqueira; discutir o cuidado tridimensional como base 

fundamental para a educação ambiental crítica. Participaram do estudo 24 estudantes 

pertencentes inicialmente ao 6º ano do ensino fundamental. A pesquisa foi delineada conforme 

as cinco etapas da abordagem temática freireana. Como técnica de produção de dados foram 

utilizados: entrevista semiestruturada, desenho, observação e círculo de cultura por meio de 

oficinas. Para análise e interpretação dos dados optou-se pela Análise de Conteúdo do tipo 

temática proposta por Bardin (2010), implementada com o auxílio do software Atlas ti. A partir 

da análise das entrevistas duas categorias foram formadas: Ambiente e ação humana: homem 

como agente transformador; Ambiente que gera vida e Ambiente que gera doença. A discussão 

do cuidado tridimensional permitiu a imersão no cuidado como essência humana, tendo em 

vista a educação ambiental crítica que direciona o indivíduo para não apenas “um fazer” 

ambiental, mas “um ser” socioambiental a partir da práxis do cuidado. As fases da Abordagem 

Temática Freireana direcionaram a execução das práticas educativas em saúde de forma 

positiva, podendo ser reproduzida em outros cenários de inserção de enfermeiros no PSE. As 

questões ambientais não se esgotam na preservação e conservação da natureza, compreender as 

modificações na concepção de saúde e as questões socioambientais a ela relacionadas suscitam 

um outro perfil do profissional enfermeiro e do educador comprometido não apenas com o 

cuidado humano, mas com a transformação da relação homem/ambiente, por meio de práticas 

educativas em saúde que alcancem o cuidado a nível planetário. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Educação Ambiental; Educação Básica; Poluição 

Ambiental; Enfermagem. 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

ABSTRACT 

This is a qualitative study with a participatory approach, action research type on the relationship 

between environment and health in the view of elementary school students from a public school 

around a fishing community, from the perspective of three-dimensional care. There is a fishing 
community in the municipality of São Gonçalo-RJ, which has been potentially affected by the 

increase in environmental degradation of the last decades. Students born and raised in the area 

develop in a peculiar socio-historical-cultural context linked to the decline and devaluation of 

artisanal fishing in recent decades and environmental degradation. The nurse, when entering 

the school context as a health educator, must be able to understand the influence of the 

environment on health conditions. Thinking about the critical environmental education based 

on Paulo Freire's concepts and the triad self-care, caring for the other and environmental care 

based on Leonardo Boff, we understand the importance of the man / environment / health 

articulation to awaken in us the notion of belonging and understand that any change in the 

environment impacts on the health of the population. The research aims to develop health 

education practices with elementary school students from a public school located around a 

fishing community, based on their conceptions of environment and health, based on the theory 

of three-dimensional care. The specific objectives were to characterize the surroundings of the 

intended scenario regarding socioenvironmental conditions and health risks; to analyze the 

relationship between environment and health in the view of elementary students of a public 

school around a fishing community; discuss three-dimensional care as a fundamental basis for 

critical environmental education. Twenty-four students from the 6th grade of elementary school 

participated in the study. The research was designed according to the five steps of the Freire's 

thematic approach. As data production technique were used: semi-structured interview, 

drawing, observation and culture circle through workshops. For data analysis and interpretation, 

we chose the thematic content analysis proposed by Bardin (2010), implemented with the aid 

of Atlas ti software. From the analysis of the interviews two categories were formed: 

Environment and human action: man as a transforming agent; Environment that generates life 

and Environment that generates disease. The discussion of three-dimensional care allowed 

immersion in care as a human essence, in view of the critical environmental education that 

directs the individual to not only environmental "doing", but "socioenvironmental" being from 

the praxis of care. The phases of the Freirean Thematic Approach directed the implementation 

of health education practices in a positive way and can be reproduced in other scenarios of 

insertion of nurses in the PSE. Environmental issues are not limited to the preservation and 

conservation of nature, understanding the changes in the conception of health and related social 

and environmental issues raise another profile of the professional nurse and educator committed 

not only to human care, but to the transformation of health. relationship between man and 

environment, through health educational practices that reach care at the planetary level. 

Keywords: Health Education; Environmental Education; Basic education; Environment 

pollution; Nursing. 
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 APRESENTAÇÃO    

   

O interesse pelo objeto de estudo desta tese – a relação entre ambiente e saúde na visão de 

estudantes do ensino fundamental de uma escola pública do entorno de uma comunidade 

pesqueira, tendo em vista o cuidado tridimensional foi impulsionado pelos escritos de Paulo 

Freire sobre uma pedagogia libertária e emancipadora e de Leonardo Boff sobre o cuidado, 

tendo a construção dessa investigação alicerces de cunho pessoal e acadêmico-profissional.  

Na infância minha família e eu mudamos para uma travessa no município de São Gonçalo-RJ. 

No final da travessa passava um rio que no meu entendimento de criança era sujo e havia um 

trecho de manguezal, com flora e fauna característica (na minha perspectiva atual), entre esse 

rio e a Baía de Guanabara.  

Às margens do rio residiam dezenas de famílias de pescadores. Lembro-me com clareza das 

vezes que brinquei com meus primos à beira do manguezal à procura de caranguejos em suas 

tocas. O tempo foi passando e cada vez menos caranguejos conseguia observar, em 

contrapartida, percebia um crescente acúmulo de lixo doméstico naquele local.  

Na juventude iniciei concomitantemente o curso de Enfermagem e Obstetrícia na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na 

Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-

UERJ). Nesse último, descobri a paixão pela docência e os desafios que teria pela frente como 

professora de instituições públicas de ensino. Ao participar como bolsista no projeto de 

extensão intitulado “A ciência no mundo da escola e da universidade: articulando um diálogo”, 

tive a oportunidade de realizar atividades e experimentos de ciências com alunos do ensino 

fundamental, acompanhar professores durantes as aulas e conhecer a história de vida de alguns 

estudantes. Essa experiência revelou o potencial transformador das crianças, o que me trouxe 

esperança, por mais difícil que fosse a situação na qual estavam imersas.  

Retornando à questão do rio Maribondo ao final da minha travessa, decidi que precisava de 

algo concreto sobre seu grau de poluição e de outros rios do município. Assim, decidi no 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, 

realizar uma pesquisa sobre a influência de seis rios do município de São Gonçalo na qualidade 

das águas da Baía de Guanabara-RJ, Brasil. Segundo a Resolução CONAMA 274/2000, os 

resultados apontaram para contagem de coliformes termotolerantes acima do estipulado para 

balneabilidade; proteção de comunidades aquáticas; abastecimento para o consumo humano 

após tratamento convencional; irrigação de hortaliças, plantas frutíferas, campos de esporte e 



 
 

   
 

lazer com os quais o público possa vir a ter contato direto; incluindo atividade de pesca 

(RIBEIRO, 2011a). 

A partir dos resultados obtidos, a formação de enfermeira voltada para o cuidado humano em 

um dimensionamento holístico e a investigação desenvolvida durante o Curso de Pós-

Graduação em Enfermagem do Trabalho, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), ficou clara a necessidade de se investigar o 

potencial risco de pescadores da região na aquisição de doenças por micro-organismos 

patogênicos, devido ao contato constante com a água contaminada (RIBEIRO, 2011b). 

Em continuidade, foi realizada a pesquisa intitulada: “Impacto ambiental, trabalho e saúde de 

pescadores da Baía de Guanabara – RJ, Brasil: a Educação pelos Pares como estratégia de 

prevenção” durante o Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da UFF. Nesse 

estudo constatei que os pescadores artesanais da Colônia de Pescadores Z-08, na comunidade 

Cassinú - Favela do Gato, localizada no município de São Gonçalo-RJ, nos arredores do rio 

Maribondo, possuem baixo nível de escolaridade e vivem em precárias condições de saúde e 

trabalho, evidenciadas pela falta de proteção, risco de ferimentos, prejuízo das funções 

emocionais e físicas, acometimento de diversas doenças além da falta de saneamento.  

Dentre os resultados obtidos, o estudo revelou que a degradação ambiental neste local foi 

intensificada nas últimas décadas, elevando o risco de danos à saúde dos pescadores, 

modificando as condições de trabalho e a renda com o pescado, afetando, assim, negativamente 

a realidade socioeconômica da comunidade. Ademais, o estudo evidenciou a necessidade de 

políticas públicas voltadas para o trabalho, saúde, educação em interface com a sustentabilidade 

ambiental (RIBEIRO, 2013). 

Os momentos de rico aprendizado que os pescadores artesanais da Favela do Gato me 

proporcionaram me motivaram a prosseguir rumo ao desvelamento de novas questões. Dessa 

forma, trago no estudo atual a reemergência do tópico de destaque ao longo do percurso 

descrito, sob a perspectiva de um outro grupo populacional: o grupo de escolares da 

comunidade, que enfrenta os mesmos desafios socioambientais e de saúde, como se submersos, 

invisíveis, enraizados no mundo do capital, do lucro a todo e qualquer custo, que talvez desejem 

ser ouvidos e passar ou ousar por um reencantamento de mundo. Para tal, defendo a tese de que 

para se desenvolver um olhar perceptivo para com as questões ambientais com estudantes deve-

se considerar a busca pelo cuidado de si e do outro como precursores do cuidado ambiental. A 

tríade cuidado ambiental, cuidado de si e o cuidado do outro devem ser reafirmadas na formação 

do cidadão desde o ensino fundamental. Dessa forma, o cuidado integral, nas suas expressões 

natural-objetivo e ético-consciente, expandem o cuidado para além de si e do outro numa  



 
 

   
 

perspectiva de alcance do ambiente, numa transformação de cunho ético-cultural, com vistas à 

formação de profissionais da saúde e da educação comprometidos com o cuidado em sua 

totalidade, compreendendo o ambiente como algo a ser cuidado, enquanto projeto de vida e 

propósito planetário.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização social 

“Os riscos que se apresentam à humanidade, criados pela 

civilização, restituem ao homem a aventura de retomar seu destino e 

controlá-lo. O que ele antes fazia temendo aos deuses aos quais já 

não teme, com medo das pragas, que já controla, submetido ao 

desconhecido, que já conhece, agora o homem terá que fazer diante 

dos riscos que criou. Terá que enfrentar um deus maluco chamado 

HOMEM, uma praga chamada poder científico e tecnológico e tentar 

desvendar um desconhecido chamado ele mesmo seu sistema 

econômico, sua relação com a natureza, a essência do seu processo 

civilizatório”. 

     

                         (BUARQUE, 1990) 

 

1.1.1 Abrindo caminhos: o cuidado tridimensional na relação homem-mundo  

  

Pesquisar sobre a atual circunstância socioambiental da sociedade é suscitar à reflexão 

as relações homem-homem intrínsecas na relação homem-mundo. Segundo Freire (2016), tal 

relação revela-se pela consciência do homem acerca do domínio do ponto de decisão de sua 

busca em si e em suas relações com o mundo, e com os outros, impregnando o mundo de sua 

presença criadora e transformadora, não somente vivendo, mas existindo numa relação dialética 

entre os condicionamentos e sua liberdade.  

As práticas de cuidar surgem no período paleolítico, como medidas de sobrevivência, 

reunindo medidas higiênicas. O cuidado ao ser humano está em todas as manifestações da vida, 

sem o qual esta não é possível. Tal fato é evidenciado desde o nascimento, uma vez que o 

neonato seria inviabilizado à vida se não houvesse alguém que o alimentasse, o higienizasse e 

prestasse uma série de outros cuidados (WALDOW, 2012).  

De acordo com Galdrón (2012), o cuidado é a garantia para a sobrevivência das espécies, 

um comportamento inato do ser humano para preservação do mundo; a conjugação da natureza 

e a forma de condução da vida permite, tanto aos seres humanos como aos demais seres vivos, 

buscarem a continuidade de suas espécies e um legado na história do universo. 

As modificações sociais na história, marcadas pelo poder da igreja, grandes epidemias, 

avanços tecnológicos conduziram à diferentes práticas do cuidar. Pode-se dizer que a 

enfermagem surge enquanto profissão a partir da constatação da necessidade da formação de 

pessoas vocacionadas a cuidar do outro.      
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Cuidado remete à palavra latina cura, significando cuidar e tratar. O conceito outrora 

arraigado e restrito à esfera biológica de cuidado, fragmentado na abordagem do processo 

saúde-adoecimento com vistas exclusivamente à cura de doenças, amplia-se ao longo da 

história. Há necessidade de apropriação de instrumentos que possibilitem relações terapêuticas 

humanas, competentes e produtoras de autonomia aos participantes da relação de cuidado 

(BOFF, 2013). 

Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de 

atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro (BOFF 2014). 

Construir uma melhor relação de cuidado com os outros e com o entorno faz parte do 

processo de educação de valores para a vida. Em um movimento horizontal, contínuo, flexível 

e inseparável é possível perceber o cuidado tridimensional, nas dimensões do eu, do outro e do 

ambiente, constructos fundamentais da presente tese de doutoramento.  

Para Boff (2013), o cuidado faz parte do processo evolucionário, sendo o paradigma do 

cuidado um novo modelo de habitar a Terra. Desta forma, defende a ética do cuidado necessário 

fundamentado no cuidado de si, dos outros e da Terra.   

O cuidado tridimensional defendido aqui se refere ao cuidado existencial, que por ser 

essencialmente cuidado, não se pode delimitar na dimensão humana do eu, o que o tornaria 

egoísta, quando na verdade não o é. Tampouco poderia se estender apenas para a dimensão 

humana do tu, do outro da mesma espécie, do semelhante, pois o confinaria, limitando-o às 

dimensões que impossibilitariam sua expansão.  

O cuidado só pode alcançar sua plenitude e sua razão existencial quando ultrapassa as 

dimensões do eu e do tu diluindo-se em tudo o que nos rodeia, nosso ambiente. Acreditamos, 

contudo que essa dimensão ambiental do cuidado, só pode ser atingida com êxito mediante a 

concretude das dimensões anteriores.  

Como poderei cuidar do ambiente em que habito se o cuidado de mim mesmo e do meu 

próximo estão negligenciados ou apesar de existirem como essência humana, não foram 

chamados à existência, ou seja, não houve um despertamento, como se estivessem ali 

adormecidos ou ainda, apesar de existirem como essência humana precisam ser resgatados do 

sufocamento gerado pela busca do poder, do capital, do ter em detrimento do ser?  

Entende-se, portanto, que o cuidado tridimensional ancorado nos preceitos de Leonardo 

Boff, necessita de uma construção sequencial e gradativa no âmbito do processo de ensino-

aprendizagem. Partindo desse prisma, o indivíduo estará apto a apreender o cuidado ambiental, 

após a conscientização do cuidado do eu e do cuidado do outro. 
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Compreender a dinamicidade das questões ambientais no mundo contemporâneo 

envolve a maturação de um olhar perceptivo para com a transformação da relação 

homem/ambiente, todavia almejar esse alvo pressupõe o desnude de uma série de fatos 

históricos que culminaram com o distanciamento dessa relação. 

 

1.1.2 Educação: um elo entre ambiente e saúde  

 

É incontestável que o mundo vive uma crise caracterizada pela degradação ambiental, 

resultante da interferência antrópica na busca por melhores condições de vida e recursos que 

comprometem a própria saúde e qualidade de vida dos humanos em processo de 

retroalimentação.  

Para Guatarri (2012) tal crise materializa-se paradoxalmente quando, por um lado há o 

desenvolvimento de meios técnico-científicos potencialmente capazes de resolver as 

problemáticas ecológicas e designar o reequilíbrio das atividades socialmente úteis, e por outro 

há a incapacidade das formações subjetivas constituídas de se apropriarem desses meios para 

torná-los de fato operativos. 

Nessa lógica, apesar das potencialidades geradas pela evolução tecnológica e científica 

em prol de avanços para a humanidade, ainda é um desafio alcançar o equilíbrio necessário para 

que tais avanços não sejam cooptados pelas corporações e pelo mercado, comprometendo a 

existência da vida no planeta, vida essa em seu sentido mais amplo, restringindo-a a uma 

perspectiva cartesiana isoladora e materialista. 

Em conformidade com Pelizzoli (2013), trata-se de um desencantamento de mundo na 

relação natureza e comunidades, revelado pela perda da dimensão da liberdade humana e pela 

ameaça de uma vida reificada, robotizada, oprimida e escrava do capital e do trabalho que não 

realiza os melhores valores humanos. Uma crise profunda que nos chega pela percepção dos 

espaços sem identidade nas grandes cidades, sujas e violentas, ou dos campos, manejados por 

máquinas, que destroçam rios e florestas, como se saqueassem a natureza, extirpando dela cada 

possibilidade de ganho.   

A crise, apesar de ser relativamente atual, possui antecedentes histórico-sociais que 

culminaram com a distorção da relação homem/ambiente, enraizada na ideologia 

contemporânea apesar dos esforços contrários do movimento ambientalista em várias partes do 

mundo.  

De acordo com Pelizzoli (2013), para entender as mudanças sobre o conceito de 

ambiente (e ciência, ligada a ele), é preciso realizar uma retomada ao período de passagem do 
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século XIX para o século XX e o período subsequente, precedidos pela Revolução Científica 

do século XVII, e do surgimento do paradigma cartesiano. Nessa época, emergiram novos 

modelos de compreensões de mundo, a partir da dicotomia gerada pelo paraíso tecnológico 

futurista e a crise econômica do capitalismo (doenças, guerras, crise de valores, cultura 

narcisista e de consumo irresponsável).  

  O dimensionamento das modificações geradas nesse período refletiu sobre- maneira 

na relação homem/ambiente na contemporaneidade. Para Whitmee et al. (2015) a escala e o 

ritmo do ser humano induziram alterações ambientais ultimamente dirigidas pelo 

antropocêntrico contexto da civilização humana. Três fatores chaves mediatizaram essas 

alterações: consumo desenfreado, aumento populacional e tecnologias disponíveis que 

determinam os efeitos dos níveis de atividades econômicas sobre o meio ambiente.  

Pesquisas sugerem que a atual população mundial de cerca de 7, 2 bilhões está projetada 

para crescer cerca de 1 milhão nos próximos 12 anos e alcançar cerca de 9,6 bilhões de pessoas 

em 2050 (ONU, 2017). O aumento populacional desvinculado da construção de uma 

consciência crítica sobre o meio ambiente, como sendo algo inerente ao ser humano, pode 

lançar a humanidade em um abismo sem retorno a passos não tão largos como muitos pensam. 

Neste processo de mudanças e questionamentos entorno da relação homem/ambiente é 

consenso o papel fundamental da educação. A discussão sobre questões ambientais insere-se 

na educação básica, assim como questões relacionadas à saúde.  

O Ministério da Educação (MEC) desde os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

propôs que escola e professores das diferentes disciplinas assumissem de forma transversal 

algumas temáticas, dentre elas, ‘meio ambiente’ e ‘saúde’. O corpo técnico que escolheu os 

temas transversais justificou a escolha com base em quatro critérios: urgência social; 

abrangência nacional; possibilidade de ensino e aprendizagem; e favorecimento à compreensão 

da realidade e à participação social (BRASIL,1997). Considerando tais critérios na 

contemporaneidade, pode-se reafirmar a inserção destas temáticas, uma vez que meio ambiente 

e saúde permanecem em posição relevante frente as discussões e desafios societários atuais. 

Loureiro, Layrargues e Castro (2012) ressaltam que a crítica política e a análise 

estrutural dos problemas vivenciados pela sociedade são imprescindíveis na educação 

ambiental para que o ambiental não seja reduzido à aspectos gestionários e comportamentais, 

viabilizando a consolidação de uma nova relação sociedade-natureza com alicerces 

sustentáveis. 

O fato é que o mundo não é, o mundo está sendo. O papel do homem no mundo não é 

só de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 
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ocorrências, não para adaptação, mas para mudanças, a partir de uma reflexão crítica (FREIRE, 

2016c). 

Destarte, o sujeito crítico e transformador é formado para atuar em sua realidade no 

sentido de transformá-la, ou seja, é o sujeito consciente das relações existentes entre sociedade, 

cultura e natureza, entre homens e mundo, entre sujeito e objeto, porque se reconhece como 

parte de uma totalidade e como sujeito ativo do processo de transformações sócio-histórico-

culturais (LOUREIRO & TORRES, 2014).  

A difusão da questão ambiental nas lutas sociais, na prática educativa, ou ainda nas 

ações de organismos governamentais e internacionais, não deixa dúvidas sobre a visibilidade 

desta problemática na esfera pública e, consequentemente, na esfera da Saúde Pública. 

No século XX, uma das formas de aproximação do campo da saúde com a abordagem 

do meio ambiente relaciona-se à concepção de qualidade de vida e promoção da saúde, 

contestando pressupostos objetivistas com ênfase na doença (MONIZ et al., 2017).  

Na Conferência de Alma-Ata em 1978, organizada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 1978) e pelo UNICEF, ficou estabelecido o conceito de saúde não apenas como a 

ausência de enfermidades, mas como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

- e também um direito humano fundamental”, ou seja, os determinantes da saúde humana não 

se restringem a aspectos físico-biológicos.  

Para que haja saúde, portanto, é necessário que os diversos determinantes estejam em 

igualdade de expressão. Fato este corroborado com um marco revolucionário na história da 

saúde no Brasil, a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986 no Distrito Federal. 

Seu documento final sistematiza o processo de construção de um modelo reformador para a 

saúde, que é definida como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 

acesso a serviços de saúde (BRASIL, 1986).  

Todos os determinantes descritos devem em conjunto convergir para o estabelecimento 

da saúde do indivíduo, da família e da comunidade, grifando-se as condições do meio ambiente. 

Entendendo este para além do conceito excludente que tem prevalecido na sociedade hodierna, 

como sendo apenas algo que rodeia e contorna o homem-centro, que não se encontra no interior 

da vida humana.  

Com isso, constata-se que há uma forte imbricação entre diferentes aspectos ambientais 

e a saúde da população, o que reforça a tônica de que a saúde ambiental compõe o conjunto de 

elementos que estabelecem a base para que indivíduos e comunidades obtenham qualidade de 

vida (MONIZ et al., 2017).  
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Ações voltadas para o meio ambiente foram também incorporadas como princípio do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1990), onde se lê no inciso X - integração em nível 

executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. É recente a incorporação, 

pela OMS, da problemática ambiental na Atenção Básica.  

O projeto de Atenção Primária Ambiental (APA), de 1998, é um primeiro esforço nesse 

sentido, tendo sido elaborado por sua representação na América Latina: a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS). Essa diretiva revela a urgência do enfrentamento intersetorial 

dos quadros da saúde e do ambiente (QUANDT, 2014).   

Estudos recentes têm reforçado como a deterioração das condições ambientais interfere 

diretamente na saúde humana. O VI  Panorama Global do Meio Ambiente, por exemplo, mostra 

estudos de diferentes componentes dos sistemas da terra dentre eles o ar, a terra, a água potável, 

os oceanos e a biodiversidade, evidenciando a progressiva distorção desses elementos para a 

contínua manutenção da vida, ratificando com relatórios científicos, que o investimento no 

ambiente gera benefícios para a saúde humana e economia (ONU, 2019).  

Assim, de acordo com Pelizolli (2013), não se pode perder de vista a dimensão orgânica 

e viva da natureza, esta e o corpo precisam operar com vitalidade ecossistêmica, processual, 

interdependente, com uma sabedoria própria, sem que o homem e natureza sejam 

constantemente “melhorados” e modificados.   

Diante do exposto, enfermeiros e demais profissionais do campo da saúde têm um 

importante papel na educação ambiental, apesar de historicamente terem recebido um processo 

formativo pautado no modelo flexineriano, com ênfase em aspectos biológicos, disciplinar e 

calcado em metodologias de ensino tradicionais.  

Hoje, entende-se que os problemas ambientais são, em sua essência, socioambientais e 

que a prática profissional necessita incorporar o aspecto ambiental como determinante do 

processo saúde-doença.       

A Educação Ambiental e a Educação em Saúde na prática fazem parte do mesmo 

processo de aprendizagem, ou seja, destinam-se também à melhoria das condições de saúde das 

pessoas, visto ser evidente a inter-relação entre o meio ambiente e o nível de saúde da população 

(ZOMBINI, 2013). 

Em síntese, como aponta Backes, Erdmann e Backes (2009), as pesquisas sobre meio 

ambiente precisam explorar o conceito de educação incorporando a complexidade das inter-

relações sistêmicas de sua problemática, assim como a análise dos significados, valores e 

potencialidades socioculturais e ambientais. Tais estudos devem buscar a reorganização dos 

modos de pensar e agir frente ao processo de viver saudável assim como interações com 
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questões ambientais, suscitando a não desvinculação homem/ambiente/saúde nas ações de 

educação ambiental, por enfermeiros e demais profissionais da saúde. 

 

1.2 Delimitação da situação problema  

 

Dentre as diversas comunidades que sofrem o impacto do incremento da degradação 

ambiental das últimas décadas, está a comunidade Cassinú, conhecida popularmente como 

“Favela do Gato”, localizada no Bairro Gradim, no município de São Gonçalo, no Estado do 

Rio de Janeiro – Brasil. Essa comunidade se situa às margens da Baía de Guanabara, onde há 

uma área caracterizada pela pesca artesanal, fonte de renda para diversas famílias.  

Segundo Ribeiro (2013), o perfil da pesca local tem sofrido modificações em virtude da 

poluição da Baía, acarretando prejuízos socioeconômicos para toda a comunidade, além de 

riscos à saúde humana pela exposição às condições insalubres.   

Fiori et al. (2013), aponta que a Baía de Guanabara (22º24’ to 23º57’S; 42º33’ to 43º19’ 

E) é uma das maiores Baías do Brasil. A baixa qualidade das águas de seus rios afluentes, em 

torno de cinquenta e cinco rios que drenam a região metropolitana do Rio de Janeiro, é associada 

à múltiplas atividades humanas que são desenvolvidas em sua área de drenagem. Mais de 10 

milhões de habitantes e uma média de 12.000 indústrias estão localizadas em sua área de 

drenagem, distribuídas em 15 municípios.  

Em estudo realizado por estes autores para detecção do Índice de Risco Ecológico 

Potencial (IREP), a partir da estimativa de bioprodução, foi constatado que a estação da Baía 

de Guanabara foi a única classificada pelo índice como risco ecológico potencial muito alto 

(IREP=697).  

Segundo o IBGE (2010), 3.224.529 domicílios, ocupados por 11.425.644 pessoas, 

estavam localizadas em 6.329 aglomerados subnormais, sendo que 77% deles estavam em 

Regiões Metropolitanas (RM); 59,4% da população de aglomerados subnormais estavam em 

cinco RM: São Paulo (18,9%), Rio de Janeiro (14,9%), Belém (9,9%), Salvador (8,2%) e Recife 

(7,5%). Os locais mais procurados para o estabelecimento dos aglomerados subnormais são 

margens de córregos, rios ou lagos/lagoas.   

Segundo Juliano, Malheiros e Marques (2016), este retrato reflete o crescimento 

populacional que ocorreu de maneira concentrada em áreas urbanas, de 45% na década de 1950 

passou a quase 85% em 2013 e gerou transformações nas estruturas sociais, acentuando 

conflitos referentes ao uso e à ocupação do solo e efeitos sobre o meio ambiente, como é o caso 

da comunidade cenário deste estudo.  
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Outro estudo realizado por Ribeiro (2011) para avaliação da influência de seis rios do 

município de São Gonçalo sobre a qualidade das águas da Baía de Guanabara corrobora essa 

questão quando ratifica que as águas analisadas dos seis rios contribuem negativamente para a 

qualidade das águas da Baía no que tange aspectos microbiológicos e físico-químicos.  

Evidencia-se valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) acima do máximo permitido 

(0,5 g/L) como padrão de qualidade de águas doces classe I segundo a Resolução CONAMA 

430/2011 (Gráfico 1, p. 29). Dos seis rios analisados, os rios Maribondo, Brandoa e Bomba 

apresentaram valores de STD acima de 0,5 g/L, provavelmente devido ao grande despejo de 

lixo doméstico nestes rios. 

Os sólidos totais dissolvidos (STD) podem causar diversos problemas à biota local de 

rios, que ao sedimentarem no fundo do corpo de água, podem causar a mortandade de 

organismos bentônicos, importante elo da cadeia trófica local ou ainda, danificar os leitos de 

desova de algumas espécies de peixes, ou reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo, 

promovendo decomposição anaeróbia (COSTA et al.,2004). 

 

Gráfico 1. Variação de sólidos totais dissolvidos (g/L) nos três primeiros meses de coleta nas 

seis estações 

 

Fonte: Ribeiro (2011a) 

Vale ressaltar que um dos bairros atravessados pelo rio Maribondo é o bairro Gradim, 

onde encontra-se o cenário do presente estudo. A figura 1, p. 30 mostra o tipo de lixo lançado 

no referido rio próximo ao trajeto final de deságue na Baía de Guanabara. 
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Figura 1. Margens do Rio Maribondo –SG, RJ 

 

Fonte: Acervo do próprio autor 

 

De acordo com a Resolução CONAMA 274/2000 os rios avaliados do município de São 

Gonçalo possuem qualidade da água considerada imprópria, uma vez que, o valor obtido na 

última amostragem forneceu um valor superior a 2.500 coliformes termotolerantes, e nas 

demais todos os valores obtidos apresentaram-se acima de 1000 coliformes fecais/ 100 ml.  

Ainda segundo a Resolução CONAMA 274/2000, no disposto para águas doces, para 

os demais usos que não recreação de contato primário não deverá ser excedido um limite de 

1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros, em 80% ou mais de pelo menos 6 meses de 

amostra, coletadas durante o período de um ano. Pesquisa realizada por Ribeiro (2011) revela 

valores ainda maiores de coliformes termotolerantes em seis rios do município de São Gonçalo.  

É notória a crescente poluição aquática na Baía de Guanabara, assim como a redução 

do quantitativo de peixes. São observados diversos utensílios domésticos flutuando no rio, 

desde objetos pequenos como garrafas pet até utensílios domésticos de grande porte como sofás, 

que levarão décadas para sofrerem decomposição total.   

De acordo com Smith e Ezzati (2005) existem 3 grupos de cargas ambientais de fatores 

de riscos: Grupo 1-dinâmica do domicílio, local de moradia, relacionados à pobreza e 

precariedade das condições sanitárias; Grupo 2- mudanças ambientais no âmbito da 

comunidade, associadas ao desenvolvimento industrial, aos serviços urbanos, onde também 

figuram os riscos ocupacionais; e, grupo 3- mudanças ambientais associáveis à globalização, 

de amplitude mundial como a degradação dos ecossistemas. 
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Determinadas parcelas da população se encontram em situação de sobreposição dessas 

cargas ambientais de fatores de risco, principalmente, os grupos vulneráveis que vivem nos 

países em desenvolvimento, ou seja, os menos favorecidos, sofrendo simultaneamente a carga 

dos riscos de ordem do domicílio, da comunidade e riscos globais (TOLEDO & JACOBI, 

2012). Tal sobreposição se aproxima da realidade encontrada na comunidade pesqueira.  

Questões ambientais relacionadas ao lançamento de lixo doméstico nos rios tem sido 

alvo de preocupação da prefeitura do município de São Gonçalo, no entanto, observa-se a 

deficiência de um planejamento eficaz voltado para educação ambiental pelos diferentes setores 

(governo, escola, saúde).  

Segundo Ribeiro (2011), os rios afluentes são um dos principais veículos do despejo de 

lixo na Baía de Guanabara. Esse estudo defende uma política de educação ambiental em 

conjunto com o reforço na coleta dos materiais, visando minimizar o lixo que polui as águas.  

Dentre os diversos atores envolvidos e afetados pelas questões socioambientais locais 

está a população infantil da comunidade. Crianças e adolescentes que nascem e crescem nesta 

comunidade pesqueira, desenvolvem-se em um contexto sócio-histórico-cultural peculiar 

atrelado ao declínio e desvalorização da pesca artesanal das últimas décadas e à degradação 

ambiental em consequência da expansão populacional de maneira desordenada da região. O 

despreparo municipal relacionado às políticas públicas de saúde, educação e sustentabilidade 

ambiental, despejo de lixos doméstico e industrial na Baía de Guanabara e rios que nela 

deságuam contribuem para a problemática local. 

Segundo Rego (2012), as funções psicológicas humanas se originam nas relações do 

indivíduo e seu contexto social e cultural sendo, portanto, dependentes do desenvolvimento 

histórico e das formas sociais da vida humana. Características tipicamente humanas não estão 

presentes desde o nascimento do indivíduo, nem são mero resultados das pressões do meio 

externo. Elas resultam da interação dialética entre o homem e o seu meio sociocultural. 

Essa visão remete à discussão da palavra, a valorização do que cada indivíduo tem a 

dizer. Segundo Freire e Vygotsky, é o encontro do ser humano com o mundo, onde o valor da 

ação educativa comprometida com o desenvolvimento humano está em compreender que é 

preciso, pela sua mediação, ler e apreender a realidade para transformá-la (ALVES, 2008). 

A escola como a família e a sociedade, pode ser vista como um espaço fundamental para 

o processo de socialização da criança, onde as relações pessoais podem ser trabalhadas e 

assimiladas. Dessa forma, as relações do ser humano entre si e com o ambiente devem ser 

fortalecidas no ambiente escolar, uma vez que tratam não só de assuntos de grande relevância 
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para a sociedade de hoje, mas também pela realidade dos desajustes do mundo moderno (DAL 

RI & VIEITEZ, 2010). 

Outro item a ser considerado é o papel da escola como instrumento no desenvolvimento 

e fortalecimento de uma consciência ecológica do estudante, caracterizando uma ação conjunta 

entre escola, educador e sociedade.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) considera a saúde ambiental da criança 

como uma das principais metas da saúde pública do século XXI, estimulando o 

desenvolvimento de estratégias que permitam abordar, divulgar e solucionar problemas de 

saúde das crianças relacionadas ao meio ambiente. 

Escola, direção e corpo docente devem se articular com a unidade de saúde por meio do 

Programa Saúde na Escola (PSE), a fim de construírem estratégias de ações que integrem os 

campos da saúde e da educação, sobretudo no exercício da reflexão crítica sobre os problemas 

enfrentados pelos estudante em seu ambiente, contribuindo para refletir sobre condutas que 

minimizem o risco e favoreçam a Promoção da Saúde (BESERRA & ALVES, 2012). 

O PSE constitui estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas 

e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as 

equipes de saúde da família e da educação básica (BRASIL, 2017).  

A Política Nacional de Promoção da Saúde traz em sua base o conceito ampliado de 

saúde e o referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas 

de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, tendo como objetivo geral promover a 

equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde 

individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos 

determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Assumindo como um dos 

temas transversais a produção de saúde e cuidado, a partir da construção de práticas pautadas 

na integralidade do cuidado e da saúde (BRASIL, 2014). 

As práticas educativas atreladas ao cuidado e à saúde podem favorecer ao outro a 

possibilidade de por si mesmo conquistar, avançar, superar e transformar a realidade, numa 

perspectiva autonomizante. Segundo Barbosa et al. (2010), no âmbito da Educação em Saúde, 

as práticas educativas em saúde tornam-se um processo dinâmico que estimulam a indagação, 

o diálogo, a reflexão e a ação partilhada, cujo objetivo é a capacitação dos indivíduos e/ou 

grupos em busca de melhoria das condições de saúde e trabalho.  

O cuidado profissional requer abertura criativa dos envolvidos, buscando reconstruir e 

construir as ações do processo, atualizando o ato e a intenção, de acordo com decisões 

terapêuticas. O enfermeiro, ao inserir-se no contexto escolar como educador em saúde, deve 
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estar apto a compreender a influência do ambiente sobre as condições de saúde individuais e 

coletivas no tocante aos estudantes e demais atores que vivenciam a problemática 

socioambiental na comunidade local (MONIZ et al., 2017).  

As práticas educativas em saúde são ações de grande valia para despertar nos envolvidos 

a noção de pertencimento e apreender que qualquer alteração no ambiente repercute na saúde 

da população. Destarte, desenvolver práticas de educação ambiental, de forma a criar 

experiências educativas que potencializem a capacidade reflexiva e o compromisso com o 

ambiente, entendendo a realidade como uma construção social, deve ser um desafio a ser vivido 

e superado.  

A compreensão do ambiente, sua influência na saúde das pessoas adicionadas às 

possibilidades que os sistemas desencadeiam, podem produzir subsídios para a formulação de 

novas políticas públicas nos diversos contextos vigentes na sociedade, ou ainda, propiciar uma 

(re)organização das práticas já existentes, além de direcionar e qualificar o cuidado em 

saúde/enfermagem (ZAMBERLAN et al., 2013). 

Resgatando a fala de Freire (2016a): “Por que não aproveitar a experiência que têm os 

estudantes de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por 

exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos?” Por que não estimular uma consciência crítica 

desse estudante a partir da sua realidade de vida, de seu contexto sócio-histórico-cultural? 

Com base nessa problemática, entende-se a importância de se promover a educação 

ambiental com estudantes da comunidade pesqueira em questão, visto ser a criança um agente 

de transformação social. Conhecer e lidar com fatores de risco e vulnerabilidades, promovendo 

a saúde de forma integral, partindo do cuidado de si mesmo para o cuidado para com o outro e 

para com o ambiente, impactará de maneira positiva a qualidade de vida, as condições de 

aprendizado e, consequentemente, a construção da cidadania entre os estudantes.  

Tais achados, em consonância com o arcabouço construído, suscitaram as seguintes 

questões de pesquisa: como as práticas educativas em saúde, fundamentadas no cuidado 

tridimensional, podem ser um instrumento para o fortalecimento da educação ambiental crítica? 

(QP1); quais as condições socioambientais e de riscos à saúde no entorno do cenário de estudo? 

(QP2); qual a visão dos estudantes sobre a relação ambiente/saúde? (QP3); como promover o 

cuidado tridimensional na perspectiva da educação ambiental crítica? (QP4). 

 

 

 

 



34 
 

   
 

1. 3 Objeto do estudo 

 

Estabeleceu-se, assim, o seguinte objeto do estudo, a relação entre ambiente e saúde na 

visão de estudantes do ensino fundamental de uma escola pública do entorno de uma 

comunidade pesqueira, sob a ótica do cuidado tridimensional. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

➢ OG: Desenvolver práticas educativas em saúde com estudantes do ensino fundamental 

de uma escola pública localizada no entorno de uma comunidade pesqueira, a partir de 

suas concepções sobre ambiente e saúde, fundamentadas na teoria do cuidado 

tridimensional. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

➢ OE1:Caracterizar o entorno do cenário pretendido quanto as condições socioambientais 

e de riscos à saúde;  

➢ OE2: Analisar a relação entre ambiente e saúde na visão de estudantes do ensino 

fundamental de uma escola pública do entorno de uma comunidade pesqueira; 

➢ OE3: Discutir o cuidado tridimensional como base fundamental para a educação 

ambiental crítica; 

 

1.5 Justificativa 

 

A pesquisa justifica-se pela problemática socioambiental atual e local, vivenciada pelos 

estudantes de uma instituição pública de ensino a fim de que, a partir de práticas educativas em 

saúde, possam assumir-se como sujeitos ativos em um processo de transformação da realidade.  

Conforme aponta Whitmee et al. (2015), profissionais da saúde tem um papel essencial 

no alcance da saúde do planeta: trabalhar os diversos setores para integrar ações na saúde e 

sustentabilidade ambiental, combater as desigualdades na saúde, reduzindo os impactos 

ambientais dos sistemas de saúde e aumentando a resiliência dos sistemas de saúde e das 

populações nas transformações ambientais.  
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Sendo assim, justifica-se por fornecer subsídios para o preparo dos profissionais da 

saúde e dos enfermeiros em realizar práticas emancipatórias, críticas e transformadoras de 

cuidado em saúde e cuidado ambiental. 

A pesquisa justifica-se ainda, por estar inserida dentro da Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde na subagenda 23: “Saúde, Ambiente, Trabalho e 

Biossegurança”, e na Agenda 2030.  

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que 

busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos 

limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com 

suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas 

necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro (ONU, 2015). 

Considerando a inserção da tese na Agenda 2030 atribui-se forte relação da discussão 

aqui apresentada com o objetivo 4 - Educação de qualidade cuja meta dentre outras é  garantir 

que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável e estilo de vida saudáveis – com o objetivo 11 – Cidades e 

comunidades sustentáveis cuja meta dentre outras é reduzir o impacto ambiental negativo per 

capita das cidades - e com o objetivo 14 – Vida na água cuja meta dentre outras é prevenir e 

reduzir a poluição marinha de todos os tipos principalmente advinda de atividades terrestres, 

além de proteger os ecossistemas marinhos e costeiros evitando impactos adversos diversos. 

 Além disso, há políticas públicas que fortalecem a sua execução:  

1) Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81): que tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional 

e à proteção da dignidade da vida humana;  

2) Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº9.795/99 e 

regulamentada pelo Decreto nº 4.281/02: estabelecendo como um dos objetivos da educação 

ambiental o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;  

3) Política Nacional de Promoção da Saúde, editada pelo Ministério da Saúde em 2006, 

redefinida pela Portaria 2446/14, representando marco político/ideológico sobre condições 

necessárias para que sujeitos e comunidades sejam mais saudáveis, reduzindo riscos à saúde 
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relacionados a seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso à bens e serviços essenciais;  

4) Programa Saúde na Escola, instituído pelo Decreto nº 6.286/07, resultante da 

integração entre Ministério da saúde e Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as 

ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino; 

 5) Programa Nacional do Meio Ambiente (ProNEA-2018), que no item referente ao 

incentivo à inclusão da dimensão ambiental nos projetos político-pedagógicos das instituições 

de ensino considera a importância da inclusão da educação ambiental em escolas diferenciadas 

como, como indígenas, ribeirinhas, de pescadores, de assentamentos e de extrativistas.  

A fim de conhecer a produção bibliográfica sobre o tema, foi realizado o estado da arte 

por meio da busca de artigos em bases dados nacionais e internacionais com auxílio dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS). As seguintes bases de dados foram contempladas: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE) e Base de dados de enfermagem (BDENF), além do portal Periódicos Capes 

(PubMed), no período de julho a setembro  de 2016, sendo encontrados artigos publicados dos 

últimos 5 anos, no período de 2012 a 2016. Período este destinado à seleção das referências e à 

leitura flutuante. 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: a aderência ao objetivo e ao tema 

proposto; artigos publicados em português, inglês e espanhol; artigos originais na íntegra que 

retratassem a temática educação ambiental com escolares do ensino fundamental; e artigos 

publicados e indexados nos referidos bancos de dados selecionados nos últimos cinco anos 

(2012 – 2016).  E como critérios de exclusão: artigos publicados que se repetiram; teses; artigos 

que não abordavam a referida temática; aqueles que não estavam publicados na íntegra e artigos 

com ano de publicação anterior ao ano de 2012. O caminho percorrido está descrito pelo 

fluxograma apresentado (Figura 2, p.  37). 
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Figura 2. Fluxograma dos artigos selecionados nas bases de dados: LILACS, Medline, 

BDENF, PubMed e SciELO no período de julho a setembro de 2016 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 

Do total de artigos encontrados, 11 (onze) artigos preencheram os critérios de 

elegibilidade (Quadro 1, p.38). Quanto aos resultados encontrados nas publicações, identificou-

se que os estudos produzidos sobre educação ambiental com estudantes, nos últimos cinco anos, 

de alguma forma associam a educação ambiental à possibilidade de transformação e mudança 

de comportamento.  

No que tange à saúde, identificou-se nos estudos que os estudantes possuem 

conhecimento sistematizado sobre ambiente no tocante a sua preservação, todavia sem 

associação com a saúde. Identificou- se ainda que a educação ambiental não está ligada a temas 
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cruciais como a saúde, dificultando a atuação em rede. Além, de não haver preocupação em 

relacionar questões de saúde inerentes ao contexto em que os estudantes estão inseridos. 

 

Quadro 1. Artigos selecionados das bases de dados: LILACS, Medline, BDENF, PubMed e 

SciELO (2012-2016) 

Revista Ano 
Base de 

Dados 
Título 

Tipo de 

pesquisa 
Objetivos 

Alguns 

Resultados 

1 

Revista 

Caderno de 

Saúde 

Coletiva 

2015 LILACS 

Escolares 

residentes em 

área impactada 

por aterro 

sanitário e seu 

conhecimento 

sobre poluição 

Quanti-

qualitativo 

Pesquisa 

de campo 

Identificar e 

discutir o 

conhecimento 

prévio dos 

escolares sobre 

poluição e os 

efeitos à saúde 

provocados por 

um ambiente 

impactado  

Verificou-se 

aumento 

significativo do 

conhecimento 

sobre poluição 

ambiental após a 

aplicação das 

atividades 

educativas e a 

existência de 

conhecimento 

prévio sobre 

temas 

relacionados à 

poluição 

ambiental.  

2 

Revista La 

Sallista de 

investigaci

ón 

2015 SciELO 

Incidência de 

los processos 

educomunicativ

os em 

losproyetcosam

bientales 

escolares 

Quanti-

qualitativo 

Pesquisa 

de campo 

Refletir e 

analisar 

criticamente 

sobre a 

importância da 

contextualizaçã

o da educação 

ambiental e a 

maneira eficaz 

de transmitir 

seus processos 

e resultados a 

toda 

comunidade 

educativa 

Verificou-se a 

debilidade dos 

processos de 

comunicação 

interna e níveis 

baixos de 

apropriação de 

projetos 

educativos 

ambientais 

escolares 

3 

Revista del 

Instituto de 

Estudios 

em 

Educación

Universida

ddel Norte 

2014 SciELO 

Educación 

ambiental em 

niños y niñas de 

instituciones 

educativas 

oficialesdel 

distrito de Santa 

Marta 

Quanti-

qualitativo 

Pesquisa 

de campo 

Identificar o 

nível de 

conhecimento 

dos estudantes 

do ensino 

fundamental 

sobre educação 

ambiental 

77% disseram 

identificar o tipo 

de resíduo, mas 

pela observação 

detectou-se que 

não colocam em 

prática com os 

resíduos 

escolares, não há 

participação em 

ações ecológicas 

e de proteção 

ambiental 

4 

Revista 

Educar em 

Revista  

2014 SciELO 

Educação 

ambiental 

escolar, 

formação 

humana e 

Qualitativa 

Estudo de 

reflexão 

Problematizar 

a formação 

inicial de 

professores, 

refletindo 

Deve haver uma 

reformulação na 

formação de 

professores que 

garanta temas 
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formação de 

professores: 

articulações 

necessárias 

sobre seu papel 

na educação 

ambiental na 

educação 

básica 

ambientais 

como atividades 

nucleares nas 

escolas para 

instrumentalizar 

os alunos na 

prática crítica e 

transformadora, 

superando 

fragilidades e 

distância da 

perspectiva de 

transformação 

social  

5 

Revista de 

Investigaci

ón 

2013 SciELO 

Propuesta de 

innovación 

educativa 

mediante el uso 

de las TIC para 

lapromoción de 

valores 

ambientales em 

laeducación 

primaria 

venezolana 

Qualitativa 

Pesquisa-

ação 

Diagnosticar 

atitudes dos 

estudantes, 

desenhar um 

plano de 

inovação 

educativa por 

meio de TIC, 

aplicá-lo, 

executar 

estratégias de 

avaliação 

A incorporação 

das TICs 

permitiu aos 

estudantes 

analisar e 

interpretar 

criticamente 

informações 

sobre o meio 

ambiente 

6 

Revista 

Lusófona 

de 

Educação 

2013 SciELO 

Do Ambiente ao 

Desenvolviment

o Sustentável: 

contextos e 

protagonistas da 

educação 

ambiental em 

Portugal  

Qualitativo 

Estudo de 

reflexão 

Diagnosticar os 

tipos de 

projetos da 

educação 

ambiental em 

Portugal a 

partir de dois 

inquéritos de 

âmbito 

nacional  

Observou-se 

sobrevalorizaçã

o da questão 

ecológica em 

desfavor da 

questão cívica, 

deixando 

lacunas na área 

da 

sustentabilidade 

como as 

atividades 

econômicas e 

questões de 

qualidade de 

vida; 

desarticulação 

Ministério da 

educação e 

ambiente  

7 

Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

2013 SciELO 

Educação 

ambiental para a 

escola básica: 

contribuições 

para o 

desenvolviment

o da cidadania e 

da 

sustentabilidade 

Qualitativa 

Estudo de 

Campo 

Realizar 

atividades de 

monitoria com 

escolares no 

Jardim 

Botânico de SP 

a fim de 

trabalhar 

questões sobre 

educação 

ambiental e 

cidadania 

Constatou-se a 

importância em 

desenvolver 

educação 

ambiental em 

todos os espaços 

e níveis sociais; 

possibilitou 

trabalhar 

informações 

adquiridas em 

sala de aula de 

forma 

desfragmentada, 

construção 
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Fonte: Próprio autor (2016) 

 

 

 

 

conjunta de 

conhecimento e 

trabalho em 

equipe 

8 

Revista da 

Gestão 

Costeira 

Integrada  

2013 SciELO 

Metodologia de 

Ensino de 

Educação 

Ambiental em 

Escola situada 

na área costeira 

da Baía de 

Guanabara  

Qualitativa 

Pesquisa 

de campo 

Contribuir para 

o debate acerca 

do papel da 

educação 

ambiental em 

ambientes 

costeiros e 

analisar 

atividades 

pedagógicas 

realizadas 

numa escola 

pública do 

município de 

São Gonçalo 

Possibilitou 

interação entre 

os saberes dos 

alunos, os da 

ciência e os dos 

pescadores 

artesanais, 

revelou 

problemas, 

atores 

e soluções 

 

9 

Revista 

Ciência e 

Educação 

2013 SciELO 

Morcegos: 

percepção dos 

alunos do ensino 

fundamental 3º e 

4º ciclos e 

práticas de 

educação 

ambiental 

Quanti-

qualitativa 

Pesquisa 

de campo 

Analisar a 

percepção de 

alunos do 

ensino 

fundamental 

sobre morcegos 

inserindo 

atividades de 

educação 

ambiental 

Vários alunos 

mudaram seus 

conceitos 

negativos por 

corretas 

informações e 

mostraram-se 

sensibilizados 

pelos morcegos 

10 

Revista 

Moviment

o 

2012 LILACS 

A educação 

ambiental e o 

desporto na 

natureza: uma 

reflexão crítica 

sobre os novos 

paradigmas da 

educação 

ambiental e o 

potencial do 

desporto como 

metodologia de 

ensino 

Qualitativa 

Estudo de 

reflexão 

Refletir sobre 

aproximação 

teórica e crítica 

dos atuais 

paradigmas de 

ensino da 

educação 

ambiental e do 

potencial do 

desporto como 

metodologia de 

ensino 

Revelam que os 

benefícios do 

desporto na 

natureza se 

cruzam com os 

objetivos da 

educação 

ambiental 

sobretudo numa 

fase de aquisição 

de consciência 

ambiental 

11 

Revista 

Panama em 

Salud 

Publica  

2012 LILACS 

Um programa 

escolar para 

elcontroldel 

dengue em 

Honduras: 

delconocimiento 

a lapráctica 

Quanti-

qualitativo 

Pesquisa 

de campo 

Descrever o 

Programa 

escolar 

Ambiental, 

uma iniciativa 

de controle de 

dengue com 

enfoque na 

escola primaria  

Mudanças de 

comportamento 

e redução dos 

níveis larvários 

nas escolas, 

participação da 

comunidade em 

temas 

ambientais  
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1.6 Relevância e Contribuições do Estudo 

 

A presente investigação possui relevância científica, uma vez que trará inovação para a 

área da saúde em geral e da enfermagem em particular, já que não foram encontrados na 

literatura científica estudos realizados por enfermeiros com estudantes do ensino fundamental, 

sobre a temática abordada.  

O estudo é relevante socialmente uma vez que se pretende, a partir dos resultados, 

contribuir com a reorientação de ações dos estudantes acerca da saúde, do ambiente e das 

possíveis relações entre ambos no cenário societário atual de fragmentação do ser e dicotomia 

homem/ambiente. A pesquisa poderá trazer benefícios para a saúde desta localidade pesqueira, 

visto que a investigação se insere no contexto da coletividade, podendo dar suporte e favorecer 

discussões na comunidade. Presume-se que melhores condições ambientais desencadeiem 

melhores condições de vida para os estudantes e suas famílias, o que irá refletir positivamente 

na saúde dos indivíduos e famílias deste local. 

É importante que os enfermeiros estejam preparados e dispostos a atuar em ambientes 

diversos. Sendo assim, o estudo em tela contribuirá para a assistência de enfermagem 

fomentando seu aprimoramento, favorecendo uma maior visibilidade dessa categoria 

profissional no cenário do ensino fundamental da rede pública. Ao mesmo tempo, o texto 

poderá contribuir para discussões e decisões entre técnicos e gestores do Programa Saúde na 

Escola. 

Além disso, a pesquisa em tela irá contribuir para a ampliação do conhecimento da 

Linha 1 do PACCS intitulada “O cuidado em seu contexto sociocultural”, assim como, 

fortalecerá a produção científica do Núcleo de Estudos em Fundamentos de Enfermagem 

(NEFE), no qual a autora está inserida. 

O estudo trará também contribuições para a assistência, favorecendo a reflexão dos 

enfermeiros e demais profissionais da saúde e educação sobre o cuidado com pessoas que vivem 

com doenças relacionadas aos distúrbios ambientais. Além disso, por meio da sistematização 

de ações educativas, o projeto poderá ser aplicado no contexto local e subsidiar a construção de 

outros projetos aplicáveis por enfermeiros nas escolas. O estudo deverá demonstrar que esse 

profissional pode alcançar outras esferas de atuação, assumindo sua posição de educador e 

promotor da saúde, comprometido com ações que aproximem o estudante do ensino 

fundamental com o cuidado ambiental fundamentado em premissas ético-sociais.  

No que se refere ao ensino, a pesquisa é relevante na formação do enfermeiro e na 

criação de estratégias de Educação em Saúde na educação básica. Diante das questões 
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contemporâneas socioambientais, urge uma reformulação das ementas dos cursos de graduação 

em enfermagem que priorize estratégias pedagógicas inovadoras, objetivando a sensibilização 

para com as questões socioambientais de forma crítico-reflexiva, com ênfase na ecoformação. 

Nesse sentido, o material poderá contribuir para discussões no âmbito da academia. 

As práticas educativas em saúde desenvolvidas com os estudantes por enfermeiros 

poderão ainda contribuir com o estímulo à inovação, implantação e implementação de ações 

criativas de educar em saúde, com vistas ao alcance de um processo de ensino-aprendizagem 

emancipatório e participativo.  

 

1.7 Tese de partida 

 

A tríade, cuidado ambiental, cuidado de si e cuidado do outro, deve ser reafirmada na 

formação do cidadão desde a Educação Básica. Dessa forma, o cuidado integral, nas suas 

expressões natural-objetivo e ético-consciente, expande o cuidado para além de si e do outro, 

numa perspectiva que alcance o ambiente. Assim, promove uma transformação de cunho ético-

cultural, com vistas à formação de cidadãos conscientes e profissionais enfermeiros e 

educadores comprometidos com o cuidado em sua totalidade, compreendendo o ambiente como 

algo a ser cuidado, enquanto projeto de vida e propósito planetário.    

 

1.8 Organização da tese 

 

A tese organiza-se em seis capítulos, além das conclusões, produtos da tese, referências, 

apêndices e anexos. Uma introdução, dois capítulos de base teórico-conceitual, um capítulo 

metodológico, um capítulo de resultados e um capítulo de análise e discussão dos resultados. 

Na introdução, apresenta-se a contextualização do tema, a delimitação do problema, o objeto 

de estudo e objetivos, justificativa, relevância e contribuições. Os capítulos de base teórico-

conceitual foram elaborados para responderem ao terceiro objetivo específico (OE3) e à quarta 

questão de pesquisa (QP4). No capítulo metodológico, explicitam-se a metodologia, as técnicas 

e procedimentos utilizados na produção e análise dos dados bem como os aspectos teóricos 

dessas escolhas. Nos capítulos dos resultados, análise e discussão dos resultados atendem-se às 

primeira, segunda e terceira questões de pesquisa (QP1), (QP2) e (QP3), ao objetivo geral (OG) 

e ao primeiro e segundo objetivos específicos (OE1) e (OE2). 
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2 MARCO CONCEITUAL 

 

“Embora exija um forte engajamento do indivíduo na sua 

manutenção e qualidade, a saúde é também um problema coletivo, 

social e político. Assim, como não dá para ser feliz sozinho, não se 

pode ser saudável individualmente. O ser humano é parte de vários 

sistemas entrelaçados nos quais se realiza”. 

      

                                                           

            (MINAYO, 2014)  

 

2.1 Saúde e Ambiente na promoção da saúde 

 

 Do ponto de vista etimológico, saúde deriva da raiz salus, que proveniente do latim 

designa o atributo principal dos inteiros, intactos, íntegros. Salus provém do termo grego holos 

no sentido de totalidade, que por sua vez é raiz do termo holístico (LUZ, 2009).   

 Assim sendo, o conceito ampliado de saúde vai além da ausência de doenças 

estabelecido pela OMS (1946), mas como: “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de afecções e doenças” reitera o sentido de totalidade da raiz do 

termo. A supressão ou eliminação da doença por fatores ou procedimentos terapêuticos deixa 

de ser o único ponto relevante, não obstante a saúde ser conceitualmente multifatorial.  

 Há distintas facetas da saúde como conceito dentre as quais filosófico, científico e 

prático resultantes de processos sociais históricos, complexos, fragmentados, orgânicos, 

dependentes e incertos. Desse modo, a saúde não é um poder que se encontra no corpo, sequer 

se refere ao organismo individual, e sim é um mediador da interação cotidiana dos sujeitos 

sociais (ALMEIDA FILHO, 2011). 

Por conseguinte, as diferenças de saúde entre grupos humanos não podem ser 

justificadas por fatores biológicos; pelo contrário, as diferenças de saúde parecem resultar de 

hábitos e comportamentos construídos socialmente e, principalmente, de fatores que estão fora 

do controle direto do indivíduo ou do grupo (SOUZA, SILVA & SILVA, 2013). 

A Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde apresenta a seguinte 

definição: “são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco na 

população” (BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 78). Em suma, são as condições sociais 

de vida e trabalho dos indivíduos. 

Seguindo essa lógica conceitual deve-se pensar na luta contra-hegemônica pela 

emancipação das populações oprimidas por desigualdade econômica, dominação política e 
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alienação social. Coadunando com  Freire (2016a, p. 65), “Quem melhor que os oprimidos 

sentirá os efeitos de uma sociedade opressora e compreenderão a necessidade de libertação pela 

práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela”.   

Somente com a reflexão crítica acerca da regente sociedade na qual estamos inseridos, 

haverá a possibilidade de se erguer a base para uma sociedade legitimamente emancipada do 

caráter destrutivo do capital e de seus desdobramentos para a saúde. 

No tocante ao ambiente, do ponto de vista etimológico, constitui-se de dois vocábulos 

latinos: a preposição amb(o) significando ao redor ou à volta, e o verbo ire ir, somando-se (amb 

+ ire) temos a expressão ambire, cujo significado é “ir à volta”. Nesse sentido, refere-se a tudo 

que vai à volta, ao que rodeia determinado ponto ou ser (COIMBRA, 2002, p.25). 

A Política Nacional do Meio Ambiente, sob a lei 6.938/81, conceitua meio ambiente 

como o conjunto de condições, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tendo como um dos seus princípios 

a educação ambiental em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1981). 

É possível inferir, contudo, que a apropriação do termo tem relação direta com a área de 

conhecimento na qual este é utilizado.  Para a Ecologia que se desenvolveu ao longo do século 

XX, o ambiente são as condições bióticas e abióticas na qual vive um organismo, população ou 

comunidade. Baseia-se, notadamente em um ambiente natural, no qual ocorre uma 

complexidade de interações químicas, físicas e biológicas, sem estabelecer como prioridade as 

relações entre os mesmos e o sistema socioeconômico (ODUM & BARRET, 2011). Apesar de 

reconhecer os resultados da ação antrópica, preocupa-se com os efeitos e não com as causas 

econômicas e sociais que direcionam essas ações.   

 Para a Educação Ambiental, originalmente influenciada pelas ciências humanas, o 

ambiente ganha outra perspectiva referindo-se ao conjunto de todos os elementos bióticos, 

abióticos e sociais existentes à volta do ser humano, com os quais este interage (RIBEIRO & 

CAVASSAN, 2012). Definição essa corroborada por Reigota (2009, p.36) quando diz que Meio 

Ambiente pode ser definido como “[...] um lugar determinado e/ou percebido onde estão em 

relação dinâmica e em constante interação os aspectos naturais e sociais”. 

 Nesse sentido, a maneira pela qual o homem interage com os indivíduos de sua mesma 

espécie, com os demais seres e com os componentes abióticos são influenciados por questões 

socioculturais. Não se trata, portanto, de descrever as interações entre os elementos do 

ambiente, mas de buscar as causas que sustentam moralmente as relações humanas para com 

os demais povos e seres (LOUREIRO, 2012).  
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A denotação social encadeada aos conceitos de saúde e ambiente supracitados reafirma 

a ampliação da concepção de saúde, considerando a complexidade da realidade das relações 

sociais com o ambiente.   

Diversos debates sobre saúde, ambiente (como um dos determinantes sociais da saúde, 

conforme destacado na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986) e a articulação entre 

ambos tem sido direcionados para reflexões que fortalecem a leitura de que as dinâmicas entre 

as esferas social e natural fazem parte da mesma conjuntura societária.  

Considerando o estabelecido na Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

em 1986, segundo o Glossário do Ministério da Saúde, por definição promoção da saúde é “o 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle desse processo” (BRASIL, 2004).  

Diferentemente da prevenção de riscos, que são ações destinadas a evitar a ocorrência 

de doenças ou agravos, a promoção da saúde inclui ações de fomento das capacidades dos seres 

e dos ambientes de forma difusa, sem alvo determinado, buscando a melhoria global no estado 

de bem-estar ou qualidade de vida do grupo ou comunidade (ALMEIDA FILHO, 2011).  

Para a promoção da saúde, tendo em vista a determinação do ambiente sobre a saúde, é 

preciso não apenas conhecer a dimensão das situações-problema, mas viabilizar meios para que 

os atores envolvidos conquistem o empoderamento para buscarem objetivos de mudança em 

seus determinantes sociais.  

 

2.2 Problemática socioambiental: a questão da poluição hídrica e os desafios da pesca 

artesanal contemporânea 

 

Historicamente, em meados do século XVI, a pesca era praticada pelos índios ao longo 

do litoral, que faziam uso de canoas, pirogas cavadas em tronco de árvore e jangadas feitas de 

paus amarrados, ambas as embarcações utilizadas na pesca litorânea (DIEGUES, 2009). 

A pesca artesanal tem origem nas técnicas indígenas e africanas, nas técnicas 

portuguesas e espanholas de navegar, pescar, produzir redes e de elaborar embarcações, sendo 

uma atividade de importante valor econômico no Brasil (CASTELUCCI JUNIOR, 2008), 

atingindo mais de 50% da produção no mercado nacional (SILVA, 2015). 

 Na primeira Constituição Republicana do Brasil, de acordo com Resende (2010), a 

Marinha, enquanto braço institucional do Estado, regionalizou, regulamentou a atividade 

pesqueira e institucionalizou as colônias de pescadores e as federeções estaduais de pesca. 

Assim, a atividade da pesca passou a contribuir com a Marinha Brasileira no concernente ao 
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domínio, ocupação e proteção do litoral brasileiro, expulsando navegadores e pescadores 

estrangeiros das águas brasileiras. 

Em 1919, a Marinha do Brasil cria as “zonas de pesca”, núcleos de pescadores levando 

em conta quantidade e distância em todas as sedes mapeadas que já tinham a tradição de serem 

chamadas de “colônias de pescadores”. A criação das colônias demonstra a ação do Estado na 

organicidade do poder público ao implementar normas de controle e de ação efetiva na vida dos 

pescadores, incluindo o interesse em controlar o comércio e a reprodução social (por meio de 

infraestrutura de saúde e de escolas) nas comunidades (SILVA, 2015).   

Em 1926, a atividade torna-se responsabilidade do Ministério da Agricultura.  Em 2003, 

cria-se a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) e em 2009 institucionaliza-se o 

Ministério da Pesca e Aquicultura. 

Com a implementação da industrialização no Brasil, a atividade pesqueira passa por um 

processo de divisão social do trabalho. Tem-se, desta forma, a pesca industrial, a aquicultura, a 

pesca amadora e a pesca artesanal (SILVA, 2015). 

De acordo com a Lei nº 11. 959 , de 29 de junho  de 2009, que regulamenta a atividade 

da pesca, considera-se pesca artesanal, os trabalhos de confecção e de reparos de artes e 

petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento  

do produto da pesca artesanal, conformando o circuito produtivo da pesca artesanal (BRASIL, 

2009).  

Ainda segundo esta Lei, em seu artigo 8º, a atividade comercial da pesca classifica-se 

em dois tipo: a)artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma 

autônoma ou em regime de economia familiar, com meios próprios de produção ou mediante 

contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte e extraindo 

no máximo dez toneladas mensais; e b) industrial: quando praticada por pessoa física e /ou 

jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados assalariados ou em regime de parceria 

por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade 

comercial extraindo mensalmente mais de dez toneladas. (BRASIL, 2009). 

A pesca artesanal, apesar de seu reconhecimento junto ao Estado como atividade 

econômica e posto de trabalho, vive nos limites da formalidade/informalidade; isso se deve à 

vários fatores, tais como: dificuldade de modernizar o setor, a atividade e os negócios; 

dificuldade de infraestrutura de armazenamento e de abastecimento do pescado e dos frutos do 

mar; dificuldade em vender no mercado ampliado (SILVA, 2015).  

A perecibilidade de seu produto e a dificuldade de organizar seu negócio tornam os 

pescadores vulneráveis negociantes; por isso, a atividade vive atrelada às mãos dos 
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“atravessadores” (comerciantes que realizam a atividade de compra em atacado do pescador e 

vendem mais caro a outro comerciante – mercado de pescado, supermercado, feiras, 

restaurantes, etc.) 

Assim, embora a pesca artesanal tenha destaque na quantidade de pescado 

desembarcado no país, a atividade passa por processos crescentes de vulnerabilidade 

socioambiental, seja por conta do avanço industrial nas áreas costeiras e as transformações 

resultantes desse processo, seja pela desvalorização dos pescadores artesanais em função dos 

grandes empreendimentos e da pesca industrial e/ou pelas condições de mercado e a 

ineficiência/ausência de políticas públicas direcionadas para a valorização da atividade 

artesanal (SILVA, 2015). 

A partir da década de 70, evidências científicas do impacto das atividades humanas no 

meio ambiente e pela emergência e gravidade de problemas como a poluição do ar e da água, 

ilhas de calor e chuva ácida, fez com que a comunidade internacional inicia-se uma série de 

medidas em favor desta pauta, tendo como ponto de partida a Conferência das Nações Unidas 

do Ambiente Humano, ocorrida em Stockolm em Junho de 1972 ( FRANCHINI, VIOLA & 

BARROS-PLATIAU, 2017).   

A escala e os passos, contudo, em que a humanidade induz as mudanças ambientais são 

ultimamente dirigidos pelo contexto da civilização humana no Antropoceno. Segundo Crutzen 

(2009), Antropoceno é definido pela influência humana na Terra, onde o ser humano se torna 

uma força geológica a moldar a paisagem global e a evolução do nosso planeta. 

Nesse sentido, há três marcos históricos que definem o início do Antropoceno, conforme 

apontam Franchini, Viola e Barros-Platiau (2017): a revolução industrial iniciada no século 

XIX; e sua aceleração iniciada em 1945, marcada pela construção da bomba atômica, o 

crescimento exponencial da população, a economia, o uso dos recursos naturais e energia, e a 

erosão da biodiversidade e; o início dom século XXI com a consolidação do consenso científico 

do caráter antropogênico do aquecimento global. 

Dentre os fatores chaves que mediatizam a indução humana para as mudanças 

ambientais, de acordo com Whitmee et al.(2015), está a o desenvolvimento tecnológico que 

sustenta a exploração da humanidade ao meio ambiente e torna possível ao ser humano 

progresso nos diversos setores da economia. No entanto, o crescimento econômico estimula o 

consumo através do aumento da renda disponível, gerando um quadro paradoxal no que tange 

a questão socioambiental que de forma direta ou indireta afeta a saúde planetária. 

Os elevados níveis de poluição ambiental observados atualmente vêm acarretando 

perdas econômicas e de bem-estar da população, que se torna cada vez mais exposta ao 
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acometimento de doenças relacionadas à variações na quantidade e na qualidade dos recursos 

naturais disponíveis (PAIVA & SOUZA, 2018).  

Nesse contexto, a contaminação hídrica é um dos principais problemas ambientais 

enfrentados pela população, estando diretamente ligada à perda das condições de saúde dos 

indivíduos, especialmente nos grupos mais vulneráveis e regiões mais pobres (PRUSS-

USTUN, et al. 2008; PAIVA & SOUZA, 2018). 

Os rios estão entre os principais contribuintes para estabelecer a qualidade das águas de 

ecossistemas costeiros. A Baía de Guanabara, localizada na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, é um exemplo de ambiente que sofre com a contaminação de todos os tipos de poluentes 

provenientes dos diversos contribuintes hídricos de sua bacia (AGUIAR et al., 2011; 

FONSECA et al., 2014; ARAÚJO et al., 2015). 

Tais poluentes tornaram esta baía um ambiente hipereutrofizado, com grande 

concentração de microrganismos causadores de doenças por veiculação hídrica como hepatites 

e gastroenterites, todavia esta permanece sendo a principal fonte de renda de centenas de 

famílias residentes em comunidades pesqueiras no entorno da Baía (VIANNA et al., 2013; 

SOUZA et al., 2014; ARAÚJO et al., 2015). 

O município de São Gonçalo, o segundo maior do estado do Rio de Janeiro, conta 

atualmente com cerca de 1 milhão de habitantes dos quais cerca de 16 mil residem no bairro 

chamado Gradim (IBGE, 2016). Neste bairro há uma comunidade pesqueira conhecida como 

favela do gato.  

Segundo Ribeiro (2013) o perfil da pesca local tem sofrido modificações em virtude da 

poluição da baía acarretando prejuízos socioeconômicos para toda a comunidade, além de riscos 

à saúde humana pela exposição às condições insalubres. 

Estudo recente realizado por Ribeiro (2011) para avaliação da influência de seis rios do 

município de São Gonçalo sobre a qualidade das águas da baía de Guanabara corrobora essa 

questão quando ratifica que as águas analisadas dos seis rios contribuem negativamente para a 

qualidade das águas da baía no que tange aos aspectos microbiológicos e físico-químicos. 
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2.3 A construção histórica da inter-relação homem/ambiente e a trajetória da educação 

ambiental no Brasil  

 

A mudança na ideia de ambiente e ciência ligada a ele não ocorreu de forma pontual esim 

processual. Segundo Pelizzoli (2013), para melhor compreensão do direcionamento da 

problemática ambiental atual, é preciso voltar ao período cultural da passagem do século XIX 

para o século XX. Período esse, em que teorias de superação da visão mecanicista, reducionista 

e positivista antecedidas pela Revolução Científica (século XVII) começam a se cristalizar. 

            Entendendo o paradigma cartesiano como o modo formal, científico e institucional de 

se estruturar uma visão de mundo baseada num progresso material ilimitado e de inspiração 

egocêntrica, pode-se identificar as seguintes características epistemológicas do cartesianismo a 

partir da Revolução Científica, segundo Pelizzoli (2013), tais como: 

- Instituição do método como fundamental, passando a contar mais do que o próprio resultado. 

- Reducionismo, ênfase na abordagem de elementos isolados, fragmentados. Fragmentação do 

saber e das disciplinas, as especialidades se aprofundam mas perdem a amplitude e a 

complexidade. 

- Ênfase quantificadora muito mais do que qualificadora ou humanizadora na pesquisa. 

- Predomínio absolutista das ciências naturais sobre todo o saber. 

- Objetificação das relações homem-natureza e então homem-homem. Predomínio da 

racionalidade e dicotomização (pensamento-matéria, corpo-alma,razão-emoção, eu-outro). 

Como aponta Pelizzoli (2013), surge com toda a força no século XIX, o modelode pensamento 

fundamentado na manipulação técnica dicotômica e separativa que gera a perda de consciência 

e conexão com o funcionamento sistêmico da vida. Tal modelo é pautado ainda na posse da 

natureza e na ideia de crescimento tecnológico e econômico ilimitado. Período marcado pela 

divisão entre corpo e mente, sujeito e objeto, doença e saúde. 

          Somente na década de 1970, a “Era da Crise” de acordo com Hobsbawm (2008), é que a 

humanidade começa a sentir o impacto da Sociedade Industrial de Consumo na saúde, na crise 

de valores, em especial no ambiente, o que inclui o corpo e as relações humanas.  

          Segundo Harvey (2016) as crises mais violentas são geradas por contradições latentes, 

entretanto, tais contradições nem sempre tem efeito negativo historicamente falando, elas 

podem ser uma fonte fecunda de mudanças pessoais e sociais. As contradições capitalistas 

permitiram, portanto, o desabrochar de percepções sensíveis acerca das transformações na 

sociedade.  
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           Assim, emergem visões reacionárias e inovadoras, de um lado reforçava-se a crença no 

avanço da ciência positivista, que colocaria a humanidade num paraíso tecnológico e futurista, 

e do outro, um clima de tensão e fracasso, devido às crises do capitalismo refletindo no 

surgimento de doenças,  e alterações climáticas agravadas pelas guerras mundiais. 

           De meados para o fim do século XX afirmam-se, contudo, movimentos e ideais que 

contrapõem a construção reificada e o paradigma dicotômico predominante, em busca de um 

mundo melhor com o resgate dos direitos humanos e da natureza. Na década de 1960 ocorrem 

revoluções libertárias de esquerda principalmente na América Latina. Em 1972 tem-se a 

primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente alertanto para os rumos deletérios que o 

desinfreado progresso estava tomando, culminando com a Conferência Rio-92 (PELIZZOLI, 

2013).  

           O que se esperava com as lutas ecológicas, políticas, sociais e libertárias é que houvesse 

uma retomada do equilíbrio ecológico e da vida familiar das comunidades, freando o 

crescimento econômico danoso e insustentável. Disseminou-se nesse período um movimento 

chamado de contracultura que se espalhou pelo mundo. Nessa ocasião, surgem pensadores 

críticos pertecentes à Escola de Frankfurt questionando dentre outros a “colonização do mundo 

da vida” totalizadora e opressora do humano e da natureza. 

Grandes libertários na educação também surgem nessa época como Piaget, Vygotsky, Bourdieu 

e Paulo Freire. Na área da espiritualidade libertadora destacam-se estudiosos como Frei Beto e 

Leonardo Boff. O que no fundo esses e tantos outros autores percebem é a necessária tentativa 

de resgate das dimensões fundamentais do ser humano em sua relação com a  natureza, as quais 

foram sendo danificadas ao longo da história e na cultura ocidental.  

            Os efeitos da dicotomia homem x natureza tiveram seus pressupostos permeando a 

educação convencional, tornando-a “antiambiental”. Referenciando Pelizzoli (2013) seguem-

se tais pressupostos: 

- Tornar-se humano seria distinguir-se o máximo da natureza, na medida em que esta é primitiva 

e selvagem; 

- Educação como informação sem problematização e reflexão crítica; 

- Predominância excessiva da temática metodológica e tecnológica, em detrimento do sentido 

(socioambiental) e dos contextos e experiências locais culturais; 

- Inquirir a natureza no modelo físico-químico-matemático; 

- Exaltação da competição, modelo premiação-punição; 

- Educação restrita ao indivíduo e a aprendizagem, excluindo-se a interdependência ambiental, 

política, social, cultural; 
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- Educação objetifivadora visando  mão de obra para o mercado.     

No Brasil, somente em meados da década de 80 a educação ambiental começa a ganhar 

dimensões públicas de grande relevância, favorecida por sua inclusão na constituição federal 

de 1988, onde estabelece-se que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (BRASIL, 1988). 

Referir-se ao ambiente era pensar em patrimônio natural, assunto técnico voltado para 

a resolução dos problemas ambientais identificados e em algo que impedia o desenvolvimento 

do país. A Educação Ambiental, portanto, foi inserida em setores governamentais e científicos 

vinculados à conservação dos bens naturais, altamente comportamentalista, tecnicista, voltada 

para a resolução de problemas.  

Não havia a percepção da Educação Ambiental como processo educativo, reflexo de um 

processo histórico, gerando-se uma prática descontextualizada, cujo foco era a solução de 

problemas de ordem física do ambiente, incapaz de discutir questões sociais, sem real reflexão 

sobre os significados políticos do movimento ambientalista levando, por conseguinte, à 

incorporação acrítica por parte dos educadores ambientais (LOUREIRO, 2012).   

Há um conjunto de características marcadamente presentes no movimento ambientalista 

conservador do final do século, conforme aponta Loureiro et al. (2012) dos quais seguem alguns 

pontuais: 

- Não há inserção junto ao cidadão comum, apresentando-se distante das bases dos 

movimentos sociais e populares; 

-A mídia a tem situado isoladamente em uma narrativa que tende a expressar-se como 

dramática, romântica e apolítica, trazendo para o plano comportamental a responsabilidade pela 

crise ecológica; 

- Utiliza-se o pressuposto de que o risco e a necessidade de lutar para continuar a viver 

é o fator de promoção de uma sociedade pautada na solidariedade e na cooperação; 

- Há forte tendência em priorizar-se a sociedade civil, em detrimento dos aparelhos de 

Estado na busca de soluções para os problemas ambientais, ignorando-se a repsonsabilidade do 

Estado como totalidade ( governo e sociedade civil); 

- Para os militantes ambientalistas, os conceitos de ecocidadania e consciência ecológica 

superam os conceitos de cidadania e consciência crítica, pois incorporam a dimensão ambiental 

e a vida globalizada. 
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- As empresas mobilizam-se para alcançar padrões ambientalmente aceitos, todavia tal 

ação parece mais associada às exigências do próprio mercado do que à princípios éticos ou de 

defesa da natureza. 

Diante do exposto, nota-se que para o movimento ambientalista conservador não se 

considera a análise crítica e histórica de aspectos fundacionais do modelo societário vigente.  

Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), entende-se por educação 

ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (BRASIL,1999).  Sendo uma dimensão da educação, a Educação Ambiental 

(EA) é um processo educativo que visa formar cidadãos éticos nas suas relações com a 

sociedade e com a natureza.  

Trata-se, portanto, de um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal. 

A abordagem estritamente naturalista, direcionada às atividades e ações 

individualizadas ou de conscientização não atendem à perspectiva da EA estabelecida pela 

PNEA. Durante muito tempo acreditou-se que promover a sensibilização das pessoas, 

reestabelecer a ligação homem-natureza, e estimular a sua proteção bastavam para a tomada de 

decisões acerca dos problemas ambientais. A degradação causada pela utilização até o 

esgotamento dos recursos naturais e o modo de vida orientado pelo consumismo desenfreado, 

exigem abordagens em educação que visem transformar as relações entre sociedade, ser 

humano e natureza (PICCOLI et al., 2016).  

A perspectiva da Educação Ambiental Crítica consolida-se a partir de duas vertentes na 

década de 70, desdobrando-se em concepções e tendências inspiradas na pedagogia histórico-

crítica e na pedagogia libertária, assumindo princípios indispensáveis conforme aponta Quintas 

(2000): 

- Entendimento da educação como instrumento mediador de interesses e conflitos entre 

atores sociais que agem no ambiente em contextos culturais, simbólicos e ideológicos 

específicos; 

- A percepção de que os problemas compreendidos como ambientais são mediados pelas 

dimensões “naturais” (fatores abióticos, seres vivos e planeta como um todo), econômicas, 

políticas, simbólicas e ideológicas que ocorrem em dado contexto histórico e que determinam 

a apreensão cognitiva de tais problemas. 
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- O entendimento de que a perspectiva crítica e histórica implica em perceber as relações 

existentes entre educação, sociedade, trabalho e natureza; 

- A compreensão da indissociabilidade entre teoria e ação em situações concretas do 

cotidiano da vida; 

- O pressuposto de que os indivíduos devem ser preparados para se organizarem e 

intervirem em processos decisórios nos diferentes espaços de participação existentes; 

Ressalta-se ainda que tais princípios se realizam pela adoção de múltiplos 

procedimentos participativos e dialógicos, cognitivo-conteudistas, perceptivos, sensoriais e 

lúdicos, com ênfases adequadas a cada momento pedagógico, de modo que haja conhecimento 

da realidade por meio da reflexão e ação, fortalecimento da ação coletiva organizada, 

articulação de diferentes saberes na busca por soluções de problemas, e compreensão do 

ambiente e da vida em toda sua complexidade e totalidade (QUINTAS, 2000).  

Nesse caso, o conhecimento não deriva de saberes desunidos e compartimentalizados, 

mas da apreensão da realidade tendo como base as seguintes categorias conceituais: o contexto, 

o global, o multidimensional e o complexo.  

A concepção crítica da Educação Ambiental pode ser compreendida, segundo Loureiro e 

Torres (2014) para além de uma visão “verdizante” e “preservacionista”, como uma filosofia 

da educação que busca reorientar as premissas do pensar e do agir humano, na perspectiva de 

transformação das situações concretas e limitantes de melhores condições de vida dos sujeitos 

– o que implica mudança social e cultural.  

O conceito de educação ambiental voltada à formação de sujeitos críticos e 

transformadores do ponto de vista freireano dar-se-á por meio de um enfoque interdisciplinar 

que possibilite a compreensão de aspectos fundamentais na reaproximação da relação 

homem/ambiente. Para que isso ocorra, deve-se promover simultaneamente, segundo Loureiro 

(2012): 

-a participação ativa das pessoas e grupos na construção de alternativas sustentáveis; 

-a autonomia dos grupos sociais na construção de alternativas sustentáveis; 

-o amplo direito à informação como condição para tomada de decisão; 

-a mudança de atitudes; 

-a aquisição de habilidades específicas; 

-a problematização da realidade ambiental. 

 Isso significa dizer que o foco central do ato educativo deixa de ser simplesmente a 

transmissão de conhecimento, denominada por Freire (2016a) como concepção bancária, na 

qual os educandos são meros receptores de conteúdos impostos, impregnando-se de um falso 
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saber. Mas sim um ato educativo pautado na prática problematizadora em que os educandos 

desenvolvem poder de captação e de compreensão do mundo em suas relações com ele. 

É a própria práxis educativa, a indissociabilidade teórico-prática na atividade humana 

consciente de transformação do mundo e de autotransformação que ganha a devida 

centralidade. O que implica favorecer a contínua reflexão das condições de vida, na prática 

concreta, como parte inerente do processo social e como elemento indispensável para a 

promoção de novas atitudes e relações que estruturam a sociedade (LOUREIRO, 2012). 

Defende-se uma pedagogia que esteja voltada à inserção dos educandos em seu processo 

de ensino e aprendizagem, que os constitua como sujeitos no mundo e que gire em torno das 

relações existentes entre sociedade, cultura e natureza (FREIRE, 2016b). 

Conforme descreve Anastasiou (2014), a aprendizagem é um processo social, que exige 

mediação entre a ciência e o quadro teórico prático pretendido, entre o entendimento que o 

estudante traz consigo e o que precisará dominar, apreensão com ênfase na consciência do 

processo vivido. 

A Educação Ambiental Crítica e transformadora, portanto, é aquela que afirma a 

educação enquanto práxis social, ou seja, que possui um conteúdo emancipatório, em que a 

dialética entre forma e conteúdo se realiza de tal maneira que as alterações da atividade humana, 

associadas ao fazer educativo, impliquem mudanças individuais e coletivas, locais e globais, 

estruturais e conjunturais, econômicas e culturais (LOUREIRO, 2012). 
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3 PLATAFORMA TEÓRICA 

 

 
“A educação não muda o mundo, a educação 

transforma as pessoas e as pessoas mudam o 

mundo”. 

      

             (FREIRE, 2014) 

 

 

3.1 O cuidado tridimensional na prática educativa dos enfermeiros no Programa Saúde na 

Escola (PSE) 

 

           Nas últimas décadas, a percepção de países sobre o conceito e a prática de saúde escolar 

e de promoção da saúde tem mudado. Tendo forte contribuição da crítica do setor de educação, 

na década de 80, em relação ao setor de saúde que não utilizava a escola como aliada e parceira, 

além de resultados de estudos indicando a não eficiência do modelo médico tradicional no 

estabelecimento de mudanças com opções mais saudáveis de vida entre os estudantes de 

diversas faixas etárias e o Informe Lalonde publicado em 1974, apoiando a formulação das 

bases da promoção da saúde e estratégias para criação de espaços saudáveis e protetores 

(BRASIL, 2007). 

           Diante desse quadro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu o conceito 

e iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde. Trata-se de uma abordagem multifatorial que 

envolve o desenvolvimento de competência em saúde dentro das salas de aula , a transformação 

do ambiente físico e social das escolas e a criação de vínculo e parceria com a comunidade de 

abrangência, o que inclui os serviçoes de saúde comunitários, como as Unidades Básicas de 

Saúde e equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2009).  

           A escola tem como missão primordial desenvolver processos de ensino-aprendizagem, 

desempenhando papel essêncial na formação dos estudantes em todas as áreas da vida social, 

inclusive na construção da cidadania e no acesso às políticas públicas, podendo tornar-se uma 

ponte para a promoção da saúde de crianças, adolescentes e jovens adultos (DEMARZO; 

AQUILANTE, 2008).  

           Para a aproximação das políticas de saúde do território escolar o Ministério da Saúde em 

2008 instituiu o Programa Mais Saúde: Direito de Todos. O primeiro eixo de ações estratégicas 

desse programa apontava para a efetivação de ações intersetoriais que possuam alta 

complementaridade e sinergia focadas, especialmente nos municípios e suas escolas e 

ambientes de trabalho. 
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            Nesse eixo a Medida 1.5, teve como objetivo implementar o Programa Saúde na Escola 

(PSE), em articulação com o Ministério da Educação . O PSE foi instituído pelo Presidente da 

República, por meio do Decreto nº6.286, de 5 de dezembro de 2007, nos âmbitos dos 

Ministérios da Educação e da Saúde, com a finalidade de contribuir com a formação integral 

dos estudantes da rede pública de Educação Básica, por meio de ações de prevenção, promoção 

e atenção à saúde (BRASIL, 2007). 

            Compete às equipes de Saúde da Família (ESF) realizar periodicamente a avaliação das 

condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens que estão nas escolas inseridas em seus 

territórios adscritos, sendo assim, a ESF é o serviço de saúde que interage com a escola e que 

se articula com os demais serviços de saúde.  

          Os profissionais da Atenção Básica envolvidos no PSE são o agente comunitário de 

saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, técnico em higiene dental, cirurgião-

dentista e profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Sendo atribuição 

comum à todos os envolvidos dentre outras contribuir no debate para a inserção transversal dos 

temas da saúde no currículo escolar e contribuir para o desenvolvimento de políticas locais  que 

assegurem e fortaleçam ambientes escolares saúdáveis como medidas que diminuam a poluição 

ambiental.    

            Os projetos de promoção da saúde deverão ser dirigidos entre outros para: a 

conscientização da comunidade para a vulnerabilidade dos estudantes face aos riscos 

ambientais que constituem as principais ameaças à sua saúde, em geral, poluição atmosférica , 

saneamento inadequado, ruído, substâncias químicas, radiações, entre outros e formas de 

reduzí-los; envolvimento dos estudantes nos projetos de educação para o ambiente e saúde 

(BRASIL, 2009).  

            Nota-se que a temática ambiental não se consitui como um dos principais objetivos do 

programa de forma clara e direta, nem se traduz como um dos eixos norteadores do programa, 

contudo o meio ambiente é aproximado do campo da saúde em dados momentos no texto. 

           Em relação ao Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado sob a lei nº 13.005, de 25 

de junho de 2014, em vigor no decênio 2014-2024,em seu art. 2º no que concerne às diretrizes 

do PNE parágrafo X destaca-se a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014). 

            A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, aprovada sob o nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) atualizada em 2017, estabelece, dentre outros em seu artigo 26, que os 

currículos do ensino fundamental devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
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locais da sociedade e dos educandos, podendo incluir projetos e pesquisas envolvendo temas 

transversais (BRASIL, 2018). 

            Quanto à incorporação dos temas transversais no currículo da educação básica, fica 

estabelecida de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs do terceiro e quarto 

ciclos do ensino fundamental correspondendo respectivamente 6º e 7º anos e 8º e 9º anos, a 

inclusão dos seguintes temas: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação 

sexual e trabalho e consumo, tendo em vista o compromisso com a construção da cidadania e a 

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da 

participação política (BRASIL, 1998). 

           Por serem questões sociais, os temas transversais têm natureza diferente dos assuntos 

convencionais, pois tratam de processos que são debatidos em diferentes espaços sociais, 

confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no âmbito social mais 

amplo quanto à atuação pessoal, sendo portanto, questões urgentes que interrogam sobre a vida 

humana demandando transformações macrossociais e atitudes pessoais que exigem ensino-

aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. 

            O documento traz ainda como objetivos do ensino fundamental dentre outros perceber-

se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, indentificando seus elementos e 

as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente, enfatizando 

o exercício da cidadania, capacidade crítica, respeito ao outro e conhecimento ajustado de si. 

           Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, os temas 

contemporâneos agora destacados como necessários à incorporação dos currículos escolares de 

forma transversal e integradora, por afetarem a vida humana em escala local, regional e global 

são: direitos da criança e do adolescente; educação parao trânsito; educação ambiental; 

educação alimentar e nutricional; processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; 

educação em direitos humanos; educação das relações étnico-raciais e ensino de história e 

cultura afro-brasileira, africana e indígena; saúde, vida familiar e social; educação para o 

consumo; educação financeira e fiscal; trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural 

(BRASIL, 2017). 

          Em síntese, os textos acima abarcam a importância da discussão dos temas meio ambiente 

e saúde no ambiente escolar. Tendo como cenário do estudo uma escola onde os alunos em sua 

maioria estão imersos numa problemática socioambiental que se reflete na saúde pública, por 

que não aproximar ambas as temáticas de forma a fazer sentido na realidade de vida dos 

mesmos?  
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          A abordagem dos temas saúde e meio ambiente nas escolas pode se constituir como 

alicerce para formação cidadã futura e promissora, capaz de promover a sustentabilidade em 

sua essência e assim prover meios para fortalecer a saúde planetária. 

O cenário que move o ser humano é o de reificação de tudo e de todos, de banalização 

da vida, de individualismo exacerbado e de dicotomização do humano como ser deslocado da 

natureza (Loureiro, 2012). Aparece sob o fenômeno do descuido, do descaso e do abandono. O 

descuido, portanto, fica visível a todo instante. Ele se apresenta desde a crise planetária, nas 

feições desfiguradas dos seres humanos, passando pelos desmatamentos, aquecimento global, 

efeito estufa, entre outros. (BACKES et al. 2009)   

O que se opõe ao descuido é o cuidado. De acordo com os dicionários de filologia, 

cuidado remete à palavra cura, escrita em latim como coera, utilizada em contextos de relações 

de amor e amizade. Outros derivam cuidado de cogitare-cogitatus, similar a cura: cogitar, 

pensar, colocar atenção, mostrar interesse, revelar uma atitude de desvelo e preocupação. Dessa 

forma, o cuidado inclui duas significações básicas: atenção para com o outro e preocupação, 

confirmando o fato de o mesmo ser mais do que uma virtude ao lado de outras, mas um modo 

de ser-no-mundo (BOFF, 2013; BOFF, 2014). 

Ainda referenciando Boff (2014), ser-no-mundo significa uma forma de ex-istir e co-

existir, de estar presente, de navegar pela realidade e de se relacionar com todas as coisas do 

mundo, construindo assim seu próprio ser, sua autoconsciência e sua própria identidade. 

A crise atual, com as severas ameaças que pesam sobre todos, coloca como 

impostergável a questão da responsabilidade coletiva dos seres humanos e a recorrente reflexão 

cultural do tema cuidado.  

Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Abrange, portanto, mais que um momento de 

atenção, algo pontual para com o outro ou algo em um determinado tempo e espaço. Representa 

uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e de envolvimento afetivo com o 

outro, demonstrada em múltiplos atos (BOFF, 2013; BOFF, 2014).  

O cuidado se acha a priori, do ponto de vista existencial, antes de toda atitude e situação 

do ser humano, um modo-de-ser essencial. Colocar cuidado em tudo o que projeta e faz, eis a 

característica singular do ser humano (BOFF, 2014). 

O termo cuidado humano consagrou-se internacionalmente na enfermagem pelas 

teoristas Jean Watson e Madeleine Leininger, sendo as pioneiras em tratar dessa temática. As 

conferências sobre o cuidado se iniciaram em 1978, lideradas por Leininger e em 1987 o grupo 

responsável pelos encontros fundou a Associação Internacional para o Cuidado Humano 

(International Association for Human Care - IAHC) cujo pensamento filosófico era balizado 
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pela promoção e aprimoramento do conhecimento do cuidar dentro do campo da enfermagem 

(WALDOW, 2012). 

Desde então, diversos estudos têm anunciado a importância do cuidado na prática 

profissional de enfermeiros indicando a necessidade de abordagens pedagógicas, priorizando o 

cuidado e os relatos de enfoques e experiências curriculares. Assumir o cuidado como um valor, 

como um imperativo moral, prescinde de uma consciência do que ele significa para cada um 

individualmente e sua relação com a vida e a profissão de enfermagem (WALDOW, 2012). 

Estabelecer relações de cuidado para consigo e para com o outro no atual contexto da 

humanidade, tem se tornado cada vez mais difícil e distante de uma possível concretude, apesar 

de ser o termo definido como alicerce central da profissão do enfermeiro e permear o seu campo 

imaginário ideal.  

Deste modo, estabelecer relação de cuidado para com o meio ambiente encontra 

entraves ainda mais complexos, visto que tal relação não é construída ao longo de sua formação 

acadêmica e não integra a ementa dos cursos de Graduação em Enfermagem. Nesse sentido há 

apenas uma lacônica menção no código de ética de enfermagem em seu art. 24, concernente à 

preservação do meio ambiente e à denúncia das formas de poluição e deterioração que 

comprometam a saúde e a vida (BRASIL, 2007). 

Organizar o processo educativo a partir do cuidado é o desafio que emerge nos diversos 

cenários educativos. Na formação do enfermeiro não é diferente e é o que fará a diferença em 

sua atuação profissional diante da era ecozoica, definida por Boff (2013), como a era atual 

vivida pelo ser humano face à crise global que atinge todas as instâncias, na qual a ecologia 

constitui um dos eixos articuladores da nova ordem mundial. 

De acordo com Leffers e Mitchell (2011), os enfermeiros são responsáveis por abordar 

questões globais de saúde, mas apenas estudos limitados foram publicados de uma perspectiva 

de sustentabilidade; portanto, são necessários estudos teóricos e empíricos relevantes. O ensino 

de enfermagem deve mudar radicalmente para atender aos novos requisitos que acompanham 

as mudanças climáticas e que existe a necessidade de um “currículo de sustentabilidade” no 

ensino de enfermagem (GOODMAN, 2011). 

Para Anaker e Elf (2014), os enfermeiros precisam realizar seu trabalho de forma que o 

ambiente seja protegido e preservado. A mudança climática e suas questões ambientais 

subsequentes devem ser incorporadas à gestão moderna da saúde. A participação dos 

enfermeiros nesse empreendimento é importante e provavelmente crucial.  

 Nessa linha, na busca de um sentido educacional para o atual momento planetário 

vivido, insere-se a ecopedagogia, centrada na relação entre os sujeitos que aprendem juntos, 
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desenvolvendo um olhar global e uma nova maneira de ser e estar no mundo (FREIRE, 2016a). 

Entendendo que os conteúdos curriculares devem ser significativos para o estudante, e somente 

serão, se forem também significativos para a saúde do planeta, num contexto mais amplo. 

A ecopedagogia não é uma pedagogia a mais ao lado de outras pedagogias, ela só tem 

sentido como projeto alternativo global onde a preocupação não está apenas na preservação da 

natureza ou no impacto das sociedades humanas sobre os ambientes naturais, mas num novo 

modelo de civilização sustentável do ponto de vista ecológico (Ecologia integral), que implica 

uma mudança nas estruturas econômicas, sociais e culturais (GADOTTI, 2000). 

Guatarri (2012) em consonância, aponta que a nova referência ecozoica, conceituada 

por ele como uma proposta de diálogo entre biologia, sociologia e filosofia, a partir de uma 

cultura digital ecológica onde natureza e seres humanos interagem no mesmo sistema 

comunicativo, indica linhas de recomposição das práxis humanas nos mais variados domínios, 

no sentido de reconstruir o conjunto das modalidades do ser-em-grupo.  

Diante do exposto, é possível perceber que o cuidado é a peça chave de engrenagem do 

sistema Terra nas suas mais variadas nuances, sendo essencial o plantio deste nos espaços 

educativos formais e não formais, enfim, nas múltiplas relações existenciais. 

Todo paradigma que molda uma forma de estar-no-mundo-com-outros implica uma 

ética, um conjunto de princípios, de valores, de hábitos e de práticas que ordenam a vida 

particular e social de um determinado grupo (BOFF, 2013). 

O individualismo e a competição são hostis à lógica da natureza e da vida humana, pois 

ambas são fundadas sobre a cooperação e a interdependência entre todos. Hoje, face à crise 

social e ecológica global, impõe-se: ou deslocamos o eixo do “eu” para o “nós” ou então 

dificilmente se evitará uma tragédia, não só individual, mas coletiva (BOFF, 2015).  

Pensando na atual fase planetária, permeada por uma crise ambiental profunda descrita 

no capítulo inicial dessa tese, exige-se um discurso ético universal consolidado em algo que 

pertença à essência concreta do ser humano e que, portanto, possa ser achado e desenvolvido a 

partir da práxis educativa, o cuidado.  

Uma aliança de cuidado para com a vida humana, toda comunidade de vida e a Terra 

deve ser mediante a sustentabilidade real, verdadeira, efetiva e global, conjugada com o 

princípio do cuidado (BOFF, 2015).    

A visão do cuidado é a de que o cidadão está sempre envolvido numa trama de conexões. 

O cuidado como dimensão ontológica e antropológica mostra clara vinculação de todos com 

todos devido à reciprocidade geral e à lógica do cuidar e do ser cuidado, assumida como 

compromisso relacional (BOFF, 2013).   
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Estabelecem-se duas expressões do cuidado: o cuidado natural-objetivo e o cuidado 

ético-consciente. O primeiro é aquele que é dado com a própria existência como cuidado 

amoroso, cuidado preocupação e cuidado precaução-prevenção. Nesse sentido, cuida-se do 

corpo, da mente, da interioridade, da vida, prevenindo práticas humanas irresponsáveis que 

possam gerar danos à qualidade de vida, como contaminação do ar, solos e águas (BOFF, 2013).  

O segundo é o cuidado natural assumido conscientemente, de modo reflexo, como valor, 

interiorizado de forma intencional e feito atitude e projeto de vida. Transforma-se o que é da 

natureza em propósito pessoal, social e planetário; logo, em algo que depende da vontade e 

liberdade, convertendo-se, assim, em um dado cultural (BOFF, 2013). 

Considera-se a importância de que cada um encontre a essência do cuidado dentro de si 

a fim de que haja de maneira congruente o estabelecimento coordenado das três dimensões do 

cuidado apreendidas e vivenciadas: o cuidado de si mesmo, o cuidado do outro e o cuidado do 

ambiente.  

Afinal, como poderia o indivíduo reconhecer o valor real de se cuidar do ambiente, se 

não compreende o seu valor como parte dele ou se é incapaz de vislumbrar no outro, de sua 

própria espécie, um agente potencial e parceiro na concretude de transformações 

socioambientais? Conforme se depreende, as práticas educativas relacionadas ao ambiente 

devem prioritariamente ser precedidas de práticas que abordem o cuidado nas dimensões do eu 

e do tu, para seguidamente serem seguramente incorporadas na dimensão do ambiente. 

 

3.1.1 O Cuidado de si: alicerce do cuidado tridimensional 

 

O cuidado de si desempenha função decisiva na construção arquitetônica final do 

cuidado tridimensional aqui defendido. Não se trata de um olhar narcisista sobre o próprio eu, 

mas entender que o ser humano é um sujeito consciente e reflexivo e não uma coisa, que deve 

ser entendido no contexto do nó de relações dentro do processo global de interdependências. 

O primeiro ponto desse cuidado é acolher-se jovialmente, desde características físicas 

relacionadas ao corpo ao modo de estar no mundo, combinando aptidões com as motivações e 

reconhecendo vulnerabilidades, desenvolvendo a resiliência. Outro ponto importante desse 

cuidado é preocupar-se com o modo de ser, especialmente ser crítico, não permitindo sua 

redução a um membro de uma massa anônima e a um eco da voz do outro, preocupando-se com 

seu lugar no mundo. Contrapondo-se, assim, à sociedade de massa que utiliza meios massivos 

destruidores de subjetividades em todos os meios de comunicação, reafirmando-se com 

determinação (BOFF, 2013).  
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3.1.2 O Cuidado do outro: a realização da humanidade possível 

 

“Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual se propõem a si 

mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, em torno do que e de como estão 

sendo” (FREIRE, p.61, 2016a).  

Para Freire, a partir da constatação da desumanização o homem é levado a preocupar-

se em torno do homem e dos homens como seres no mundo e com o mundo, a pensar na 

possibilidade contrária a desumanização, a humanização. Todavia, ambas são possibilidades 

dos homens como seres inconclusos e conscientes desta inconclusão, sabendo-se que a 

humanização é uma vocação dos homens.  

Partindo deste prisma, entende-se que o homem ao se descobrir essencialmente humano 

ansiará uma busca constante por recuperar a sua humanidade roubada pela injustiça, exploração 

e opressão. Boff coadunando com Freire em seus escritos defende que o cuidado constitui uma 

dimensão essencial do ser humano, logo recuperar a humanidade roubada seria também resgatar 

a essência humana do cuidado.  

Segundo Boff (2013), pela força da integração cada indivíduo se descobre integrado 

numa rede de relações, todos são interconectados e vivem uns pelos outros, com os outros e 

para os outros. Cuidar do corpo social exige uma crítica implacável contra um sistema de 

relações que trata as pessoas como coisas, negando-lhes o acesso aos bens comuns como 

alimento, água, moradia, saúde, cultura e transporte. 

 

3.1.3 O Cuidado ambiental: um imperativo ético  

 

A educação ambiental numa perspectiva crítica ressalta que se a educação quer 

realmente transformar a realidade, não basta investir apenas na mudança de comportamentos, 

sem intervir nas condições do mundo em que as pessoas habitam.  

Há elementos atuais concretos alertando para uma tragédia ecológico-social: diminuição 

contínua da biodiversidade, escassez de água potável, desertificação, efeito estufa, aquecimento 

global crescente. Nesse cenário, o cuidado é a alternativa à agressão, preocupar-se para que não 

se atinjam níveis irreversíveis de degradação dos ecossistemas. 

Vive-se a ética do cuidado quando atrás das análises de conjuntura, fatos acontecidos e 

situação geral do país e do mundo, consegue-se discernir pessoas, destinos e valores 

(ANTUNES & GARROUX, 2014).   
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Cultivar uma ético do cuidado para Boff (2013), deve perpassar todas as disciplinas, 

impregnando atitudes, considerando o impacto que ideias podem causar, lutando pelo bem-estar 

dos outros, do ambiente, e por fim, sendo solidários com as gerações futuras que têm direito de 

herdar um mundo que valha a pena viver, trabalhar, alegrar-se. 

A partir disso, nas últimas décadas o conceito de sustentabilidade, ou seja, 

desenvolvimento sustentável, tem se expandido como um conjunto de princípios manifestos em 

busca de um desenvolvimento qualificado por uma preocupação, qual seja: crescer sem 

comprometer a capacidade de suporte dos ecossistemas e seus ciclos, garantindo a existência 

social e de outras espécies em longo prazo. Atrelada à sustentabilidade está a educação, quando 

se assume que não há transformação social sem educação. A educação ambiental no Brasil se 

volta para a formação humana. O que significa que a essa cabe o conhecimento (ecológico, 

científico e político-social) e o comportamento (LOUREIRO, 2012). 

 

3.2 Formação escolar socioambiental cidadã e sustentável sob a ótica freireana: diálogo 

como prática da liberdade e fenômeno humano 

 

           O estudo possui como subsídio teórico a educação crítica, dialógica, problematizadora e 

libertadora proposta por Paulo Freire que permite o desenvolvimento de atributos da educação 

ambiental no contexto escolar e a formação de sujeitos conscientes da relação 

homem/ambiente/saúde .  

No período da história do Brasil, de 1945-1964, o país vivenciou uma certa 

permissividade de avanços dos movimentos populares em decorrência de forças democráticas 

do período. No campo educacional, a democracia também avançou, abarcando: luta por ampliar 

o acesso à escola pública e difusão de campanhas e movimentos de educação popular (PILETTI 

& PILETTI, 2014). 

           A vertente crítica da Educação Ambiental, de acordo com Loureiro (2005), foi formulada 

tendo como base a Teoria Crítica do Conhecimento, cuja gênese está vinculada a reflexões e 

formulações dos representantes da escola de Frankfurt (que se utilizaram da teoria e do método 

dialético elaborado por Karl Marx), tendo em vista a construção de uma visão integradora de 

ciência e filosofia e de uma auação transformadora das relações sociais. 

           Segundo Loureiro (2012), do diálogo com as ideias frankfurtianas emergiu no campo da 

educação a Pedagogia crítica, representada por Henri Giroux e, no Brasil, por autores da 

Pedagogia histórico-crítica (Derneval Saviani, Marilena Chaui, José Carlos Libâneo, Carlos 
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Jamil Cury, entre outros) e da Pedagogia libertária (Paulo Freire, Moacir Gadotti, Miguel 

Arroyo, Vanilda Paiva, Carlos Brandão, entre outros). 

A educação problematizadora e libertadora proposta por Freire rompe com os 

esquemas verticais característicos da educação bancária1, realiza-se como prática de 

liberdade.  

Sendo assim, a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem 

com a libertação não pode fundar-se numa consciência especializada e mecanicamente 

compartimentada, mas na consciência intencionada ao mundo, na problematização dos 

homens em suas relações com o mundo. O homem deve ser sujeito de sua própria educação 

e não objeto dela, por isso ninguém educa ninguém (FREIRE, 2014). 

Não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador-

educando com educando-educador. Desta maneira, o educador não é o que apenas educa, 

mas o que enquanto educa, é educado em diálogo com o educando que ao ser educado, 

também educa. Ambos crescem juntos enquanto sujeitos do processo (FREIRE, 2016a).  

           A Pedagogia Freireana, é uma permanente dialogação das pessoas entre si e de todas 

com a realidade circundante em vista de sua transformação. Destarte se forma a comunidade na 

qual todos, enraizados na realidade, aprendem uns dos outros, ensinam uns aos outros e se 

fazem parceiros na construção coletiva da história (FREIRE, 2016c). 

           Esta, volta-se, portanto, à efetivação de uma Educação Libertadora mediante a obtenção 

de temas geradores que sintetizam os conflitos e as contradições provenientes das relações 

homem-mundo, tendo em vista desencadear processos pedagógicos de conscientização dos 

educandos, que ao reconhecerem sua vocação ontológica e histórica de ser mais no mundo, 

poderão atuar de forma crítica e consciente para a transformação das situações-limite por eles 

vividas. 

           Dessa forma, a abordagem temática pautada em temas geradores permite que educandos 

e educadores se tornem sujeitos ativos do processo de ensino aprendizagem , uma vez que 

ambos participam do processo de investigação dos temas geradores – os quais acabam por 

sintetizar as contradições sociais vividas pelos sujeitos investigados e por balizarem a 

elaboração e o desenvolvimento de currículos críticos no contexto escolar (LOUREIRO & 

TORRES, 2014). 

          São identificadas três dimensões referentes à abordagem temática freireana: a dimensão 

epistemológica, a dimensão educativa e a dimensão didático-pedagógica. 

 
1 Educação bancária: o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Trata-se de uma 

relação entre educador e educando fundamentalmente narradora, dissertadora. Onde os educandos são 

transformados em “vasilhas”, recipientes a serem enchidos pelo educador” (FREIRE, 1987). 
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A dimensão epistemológica pode ser evidenciada mediante as concepões de sujeito, de 

objeto e de conhecimento que a fundamenta. Nesse caso, sujeito e objeto são não neutros 

situados situados em um contexto de relações e interações e o conhecimento, produzido sócio-

historicamente, está atrelado ao contexto de apropriação deste no processo de ensino-

aprendizagem fundados na não neutralidade do sujeito e do objeto do conhecimento.   

A dimensão educativa fundamenta-se em temas cuja abordagem em torno deles deve 

possibilitar a ruptura com conhecimentos do senso comum dos educandos e a apreensão de 

conhecimentos sistematizados durante o processo de ensino/aprendizagem. Enquanto a 

dimensão didático-pedagógica , está voltada à apreensão e problematização do conhecimento 

prévio dos educandos pelos educadores acerca dos temas geradores e à formulação de 

problemas pelos educadores, para a apreensão dos conhecimentos científicos pelos educandos 

acerca dos temas, durante o processo de ensino/aprendizagem (DELIZOICOV, ANGOTTI & 

PERNAMBUCO, 2002). 

Conforme aponta Freire (2016b), o bom clima pedagógico-democrático é o em que o 

educando vai aprendendo, à custa de sua prática mesma, que sua curiosidade, como sua 

liberdade deve estar em permanente exercício. Estabele-se dessa forma, uma ruptura pautada 

na dialogicidade e na problematização em torno dos temas geradores, a partir da compreensão 

de que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra. Nesse prisma, o diálogo é 

uma exigência existencial sendo o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado (FREIRE, p. 79, 2016a). 

O diálogo fundado no amor, na humildade, na fé nos homens e na esperança gera um 

clima tal de confiança entre os sujeitos, que os movem para ser mais, culminando na verdadeira 

educação, passível de superar a contradição educador-educandos e trasnformar a realidade 

vivida.  

Esperança esta, de que professor e alunos juntos podem aprender, ensinar, produzir e 

juntos igualmente resistir aos obstáculos a alegria (Freire, 2016b).  

Considerar a criança no universo escolar é considerá-la como um ser social com todo o 

saber a ela atrelado construído ao longo da sua formação como indivíduo, assim como a forte 

influência do seu contexto socio-historico-cultural nessa formação. A criança abarca consigo 

além de saberes, hábitos, desejos, sonhos, sentimentos e medos que precisam ser conhecidos e 

respeitados pelos educadores. 

          Acentua-se, por conseguinte, que o ser humano sendo um ser social tem sua 

personalidade e comportamento modificados de acordo com suas vivências, uma vez que, a 

relação do sujeito com o seu meio deve ser vista não a partir de parâmetros absolutos, mas 
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relativos, pois as circunstâncias externas de uma atividade desenvolvida em um grupo social 

podem ser as mesmas, mas possuem sentidos diferentes para cada sujeito desse grupo (VINHA 

& WELCMAN, 2010). 

          De acordo com Lima (2009), o propósito do processo educativo é favorecer um 

envolvimento efetivo com a socialização e a formação de indivíduos e de sua identidade social 

e cultural.   

          Para Freire (2014), a raiz do processo educativo funda-se justamente na descoberta do 

ser humano como ser inacabado e inconcluso, que em comunhão com outros seres, a partir do 

diálogo/comunhão, busca ser mais sendo sujeito de sua própria educação.  

         A palavra concretiza-se na análise do diálogo, sendo esta práxis (uma associação 

necessária entre ação e reflexão). A existência humana deve nutrir-se de palavras verdadeiras 

que pronunciem o mundo e permitam a problematização, modificando-o. O diálogo não pode 

reduzir-se a um ato técnico de depositar ideias, nem tão pouco uma discussão guerreira imposta 

(FREIRE, 2016c).  Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador (FREIRE, 2014, p. 34). 

Por meio do diálogo, é possível a construção de conhecimento de forma participativa, 

estimulando a inquietação indagadora das crianças. Esse modo de construir conhecimento 

permite trabalhar com as crianças de forma integrada evitando, assim, a fragmentação de 

conceitos, valores, habilidades e atitudes. A discussão dialogada das questões socioambientais 

nos contextos escolares suscita ações de convívio e respeito mútuo nesses ambientes para que 

a cidadania se torne efetivamente mais próxima desses sujeitos e de suas próprias realidades.  

Com efeito, a cidadania e as questões socioambientais vêm sendo incorporadas nos 

processos educativos, todavia, de forma conservadora perante a ordem social, ao reproduzir 

valores, ideologias e interesses daqueles que detêm poder, ora por meio dos documentos e 

propostas oficiais das políticas públicas que norteiam o sistema educacional brasileiro, ora nas 

propostas contidas nos currículos e práticas educativas recorrentes (DÉJARDIN, 2015). 

Para Galeffi (2011), que transita entre a educação e os saberes plurais, é na esfera do 

desenvolvimento humano sustentável que a educação pode incorporar saberes e fazeres dos 

sujeitos implicados. Conforme o autor, o conhecimento difundido não é o mesmo que o 

meramente transmitido, consistindo em um processo sistematizado de produção do “fazer” e 

do “saber fazer”, do “conhecer” e do “saber conhecer”. 
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         Nesse ponto, é preciso frisar algumas questões. Primeiramente, compreender os conceitos 

de cidadania e de sustentabilidade salientando a importância destes na formação humana, para 

posteriormente identificar o elo existencial entre ambos nas questões socioambientais.  

          O conceito de cidadania tem duas grandes vertentes: uma liberal, enraizada nos gregos, 

com ênfase na igualdade dos direitos do cidadão frente ao Estado; a outra, histórico-sociológica, 

em que ser cidadão não tem a ver somente com os direitos reconhecidos pelos aparatos estatais 

para os que nasceram em um dado território, mas também com as práticas sociais e culturais 

que dão sentido de pertencimento e fazem sentir diferentes os que possuem uma mesma língua, 

semelhantes formas de se organizar e satisfazer suas necessidades (RIVERA, 2013).  

           Quanto à sustentabilidade, possui raiz latina sustentare, que oferece dois sentidos: um 

passivo, equilibrar-se, conservar-se, proteger-se; e outro ativo, enfatizando a ação feita de fora 

para conservar, manter, proteger. Apesar do conceito estar fortemente atrelado especialmente 

ao ambiente designando a forte consciência dos limites do crescimento que punha em crise o 

modelo vigente praticado em quase todas as sociedades mundiais (BOFF, 2015). 

           Grifando-se os termos pertencimento e proteger, é possível perceber que a consciência 

de ambos está fortemente imbricada. Para proteger algo conscientemente é preciso ter real 

noção de que algo nos pertence e/ou pertencemos a algo. Nesse sentido o processo educativo 

deve objetivar um desenvolvimento humano sustentável para a formação de estudantes 

cidadãos.        

           O conceito de cidadania tem sido empregado em associação com o ambiente, como 

cidadania ambiental, principalmente nas últimas décadas com o objetivo, sob a noção de 

pertencimento, levar a compreensão de que qualquer alteração ambiental afeta de alguma forma 

a população, criticando a modernidade e o dualismo ser humano/natureza (RIVERA, 2013).  

           Assim, tanto a cidadania como a sustentabilidade não acontecem mecanicamente. São 

frutos de um processo educacional para o desenvolvimento de uma consciência crítica, que 

precisa redefinir o feixe de relações entre os seres humanos e entre estes e o ambiente. No 

momento em que os indivíduos atuando e refletindo são capazes de mudar suas percepções da 

realidade, uma esperança crítica move os homens para a transformação (FREIRE, 2014).  
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4 METODOLOGIA  

 
“O ser humano faz parte da natureza e possui uma relação orgânica e 

inorgânica com outros elementos dessa natureza. A separação ser 

humano natureza é artificial e historicamente construída e isso deve 

ser analisado. Se o ser humano vive da natureza é necessário 

considerar que [...] a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de 

ficar num processo contínuo para não morrer. A vida física e mental 

do homem está interconectada com a natureza e a natureza está 

interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da 

natureza”. 

 

                (MARX, 2010)   

 

4.1 Método 

 

Desde os primeiros passos desta pesquisa, e mesmo antes de sua estruturação, 

considerou-se a necessidade de dar voz aos participantes e construir saberes por meio de 

práticas educativas, na perspectiva da educação ambiental crítica, a partir de suas concepções 

sobre ambiente, saúde e a relação entre ambos.  

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem participativa, numa 

aproximação com a Pesquisa-Ação.  

Dessa forma, recorreu-se à metodologia qualitativa de investigação, que aprofunda o 

universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde ao espaço 

mais íntimo das ações e relações humanas (MINAYO, 2014).  A pesquisa qualitativa se ocupa 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado, entrelaçando conjunto de fenômenos 

humanos como parte da realidade social, tendo em vista que o ser humano se distingue por agir, 

por pensar sobre o que faz e por interpretar tais ações dentro do seu contexto de vida (MINAYO 

& DESLANDES, 2008, p. 21). 

Entre os diferentes métodos utilizados na investigação qualitativa com abordagem 

participativa, destaca-se a Pesquisa-Ação. Esta, é um tipo de Pesquisa Social, com base 

empírica que é planejada e realizada associada a uma ação ou resolução de um problema 

coletivo, onde pesquisadores e participantes envolvem-se de modo cooperativo e participativo 

(THIOLLANT, 2011, p. 20). 

Ainda segundo Thiollent (2011), uma pesquisa-ação deve contemplar os seguintes 

aspectos: 

-Deve haver uma ação real problemática, não trivial, por parte das pessoas ou grupos 

implicados no problema sob observação;  
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-Os pesquisadores devem desempenhar um papel ativo no equacionamento dos 

problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações 

desencadeadasem função dos problemas; 

-Deve haver uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas 

na situação investigada; 

-O objetivo da investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e 

pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; 

-O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os 

problemas da situação observada; 

-Há durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a 

atividade intencional dos atores da situação; 

-A pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar 

o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das 

pessoas e grupos considerados.  

De acordo com Toledo e Jacobi ( 2012), a Pesquisa-Ação se propõe a ir além da busca 

de respostas para os problemas em estudo, avançando em direção ao enfrentamento destes no 

decorrer do seu desenvolvimento. Trata-se de uma metodologia alternativa, que propõe partir 

da realidade social na sua complexidade e totalidade, dotada de horizontes subjetivos, e depois 

construir métodos adequados para captá-la e transformá-la (REIGADA & TOZONI-REIS, 

2004). 

Sendo assim, a Pesquisa-Ação Participativa na área da saúde, estando pautada em 

preceitos freireanos, direcionada para a melhoria das condições de vida de grupos vulneráveis 

e mais expostos à riscos, no contexto da pesquisa proposta, possibilitará uma intervenção 

conjunta nos problemas socioambientais, de saúde e questões relativas à educação ambiental 

dos escolares.  

Tais ações envolvem aspectos físicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, entre 

outros, considerando os fenômenos complexos, tanto da natureza como da sociedade, 

ampliando horizontes de saberes e concepções de mundo que se contraponham às concepções 

de que o sujeito é neutro, mas sim ativo do processo de transformações sócio-histórico-

culturais.  

Para esta pesquisa utilizou-se uma estratégia de condução metodológica que atendesse 

aos objetivos propostos de forma clara e concisa. O esquema representativo contendo as etapas 

do processo está apresentado na figura 3 a seguir: 
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Figura 3 – Fluxograma das etapas metodológicas da pesquisa 
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4.2 Cenário 

 

          A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Coronel Francisco Lima, próximo à colônia 

de pescadores do Gradim, no município de São Gonçalo, RJ. Essa instituição possui atualmente 

16 turmas. Destas, 10 turmas pertencem ao Ensino Fundamental (EF) - 3 turmas de 6º ano, 3 

turmas de 7º ano, 2 turmas de 8º ano e 2 turmas de 9º ano, e 6 turmas pertencem ao Ensino 

Médio (EM)- 2 turmas de 1º ano, 2 turmas de 2º ano e 2 turmas de 3º ano. As turmas do EF 

possuem sete disciplinas: português, matemática, história, geografia, ciências, inglês e artes. 

          A escola possui 40 funcionários compondo o corpo docente, além de direção geral, 

direção adjunta, secretário, auxiliar de secretaria, departamento pessoal, coordenador 

pedagógico, agente de leitura e articuladores pedagógicos.  

           Segundo dados escolares fornecidos pela direção escolar, os alunos são oriundos da rede 

pública de ensino, sendo 20% da rede municipal, 75% da rede estadual e 5% oriundos da rede 

privada. A maioria dos alunos mora no próprio bairro ou em bairros vizinhos. 

           O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola se pauta na ideia de que a educação se 

faz por um aprender contínuo e renovador, num processo de reflexão que visa estabelecer uma 

postura crítica frente a tudo que vem acontecendo, para atualizar permanentemente este projeto 

educativo. Valores a serem desenvolvidos pelo PPP: cidadania e ética, relacionamento humano, 

solidariedade, criticidade e criatividade, consciência ambiental e participação. 

           A família dos estudantes, em sua maioria encontra-se muito ausente na vida escolar dos 

filhos. Os educandos não possuem hábito de estudo e valores importantes para o 

desenvolvimento da cidadania. 

          Seria natural que a pesca fosse uma atividade bastante valorizada e, consequentemente, 

houvesse uma identidade entre o bairro e a colônia de pescadores, pelo reconhecimento da 

importância da atividade. O fato é que a colônia ali existente, carrega o estigma de “favela” e 

tal processo de favelização das áreas pesqueiras não é o mesmo do que ocorreu historicamente 

no Rio de Janeiro, no caso da Comunidade Pesqueira do Gradim, a área está localizada no 

contexto da Baía de Guanabara e da pesca.  

           O critério para a escolha da referida escola se deu pela proximidade com a comunidade 

pesqueira da colônia Z-08, onde provavelmente estudam filhos e netos de pescadores artesanais 

que vivenciam atualmente acentuado declínio socioeconômico atribuído principalmente à 

poluição ambiental da Baía de Guanabara e pelo fato de a escola atender atualmente a clientela 

do Gradim e de seu entorno. 
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O terreno cedido para a construção da escola era uma área de manguezal e o mar chegava 

até próximo ao local da escola. O local foi cedido para ações da prefeitura como posto de 

vacinação e assistência à comunidade. 

Como qualquer ecossistema estuarino, a Baía de Guanabara, poderia oferecer condições 

perfeitas para o desenvolvimento de diversas espécies de pescado. Durante décadas até a 

contemporaneidade a Baía é o local de retirada de recursos que mantém a subsistência de 

milhares de famílias que residem em seu entorno.  

Todavia, com a poluição doméstica (esgotos sem tratamento, lixo descartado pela 

comunidade local) e a poluição industrial (vazamento de óleos, resíduos industriais), esta tem 

perdido gradativamente as características de um ecossistema equilibrado e biologicamente 

diverso, tornando-se uma área problemática a níveis sócio-político-econômicos.  

O processo de aterramento das margens da Baía iniciou-se em 1808 e intensificou-se 

em 1930 devido à expansão urbana. Para o atendimento das necessidades urbanas foram 

realizados diversos aterros no entrono da Baía dentre eles o da rodovia Niterói-Manilha. Desta 

forma, grandes extensões de áreas alagadas, lagoas e manguezais foram eliminados.  

A extensa área de manguezal anteriormente existente atuava como um berçário 

ecológico (natural) para a desova de diversas espécies de invertebrados (camarão, siri, 

caranguejo) e de peixes. Atualmente observa-se um resquício de manguezal que com a falta de 

vegetação característica, torna as espécies dependentes desse bioma sujeitas à predação 

excessiva e desprotegidas em relação às suas alterações físicas. 

Além disso, foi constatado, por relatos de pescadores da comunidade, graves danos 

econômicos gerados para a população local com a redução do pescado disponível e possíveis 

danos à saúde dos pescadores e da população ribeirinha, que entram em contato com a água 

contaminada de rios e da própria Baía de Guanabara.  

A comunidade Cassinú foi formada de maneira desordenada e irregular sobre o 

ecossistema ali existente, manguezal. Posteriormente, foi intitulada por seus moradores como 

“Favela do Gato” devido às inúmeras instalações irregulares que promoviam o “roubo” de 

energia elétrica da companhia de eletricidade da época. 

Conforme relato de moradores da comunidade, os primeiros habitantes da região eram 

pescadores que se instalaram na faixa limítrofe ao mar. Com o decorrer do tempo, vieram 

parentes dos pescadores e ocuparam o espaço em frente aos ocupantes originais. 
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4.3 Participantes 

 

Foram participantes da pesquisa, estudantes do 6º ano do ensino fundamental II do 

Colégio Estadual Coronel Francisco Lima no bairro Gradim, no município de São Gonçalo, RJ. 

Entretanto houve outros atores sociais envolvidos no processo, tais como 6 moradores da 

comunidade, dentre eles o líder da associação de moradores.  

Optou-se pela realização do estudo com educandos do 6º ano, por estarem iniciando o 

ensino fundamental II, tendo como conteúdo programático elementos naturais da Terra como 

solo, água, entre outros, o que irá se aproximar da temática abordada na pesquisa. 

Além disso, nos anos subsequentes, quando os conteúdos sobre “Seres Vivos” e “Corpo 

Humano” forem apresentados, esses estudantes já terão uma aproximação com a temática, 

favorecendo a criação e o surgimento de indagações que possam contribuir para a construção 

de saberes.    

Foram definidos os seguintes critérios de inclusão dos participantes da pesquisa: 

estudantes que estivessem cursando o 6º ano do ensino fundamental 2 do Colégio Estadual 

Coronel Francisco Lima no município de São Gonçalo, que residiam na comunidade pesqueira 

ou adjacências e tivessem algum vínculo com esta localidade, como por exemplo, pai, avô e/ou 

tio pescadores atualmente ou que já tenham sido pescadores em um dado momento da vida.  

Os critérios de exclusão dos educandos foram: estudantes que não estivessem com a 

matrícula ativa ou que estivessem de licença médica no período de realização da pesquisa. 

Os critérios de inclusão dos moradores participantes da pesquisa foram: residir na 

comunidade por 20 anos ou mais e ter vínculo com a atividade pesqueira. 

Os critérios de exclusão dos moradores foram: pessoas que não estivessem sóbrias no 

momento da entrevista.  

 

4.4 Técnicas de produção de dados 

 

            A descrição das técnicas de produção de dados utilizadas na pesquisa qualitativa é 

importante para o entendimento do complexo processo interpretativo de pesquisas dessa 

natureza, bem como para iluminar a realização de novos estudos, pois contribui com o 

aperfeiçoamento da aplicação desta metodologia (SOUZA, KANTORSKI & LUIS, 2011).  

Para produção dos dados as seguintes técnicas foram utilizadas no presente estudo:  

- Observação participante, pode ser descrita como técnica, se previamente sistematizada- 

mediante um roteiro – de acordo com os objetivos da pesquisa. Nesse caso o observador coloca-
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se na posição dos observados, compreendendo mais facilmente hábitos, atitudes, relações 

pessoais e características do funcionamento daquele grupo. Apresenta como vantagem a 

obtenção da informação exatamente durante a ocorrência espontânea do fenômeno (QUEIROZ 

et al., 2007).  

Assim optou-se pelo Diário de Campo, que consiste em uma forma de registro de 

observações, comentários e reflexões de forma sistematizada podendo ser organizado em três 

partes: (1) descrição; (2) interpretação do observado, momento no qual é importante explicitar, 

conceituar, observar e estabelecer relações entre os fatos e as conseqüências; (3) registro das 

conclusões preliminares, das dúvidas, imprevistos, desafios tanto para um profissional 

específico e/ou para a equipe, quanto para a instituição e os sujeitos envolvidos no processo 

(FALKEMBACH, 1987). 

- Entrevista semi-estruturada, segundo Minayo (2014), esse tipo de entrevista, combina 

perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador.       

           Esta tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e 

hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa, favorecendo não só a descrição dos 

fenômenos sociais, como também sua explicação e a compreensão de sua totalidade. As 

entrevistas realizadas com os moradores da comunidade tiveram como eixo condutor 

compreender a dinâmica socioambiental da comunidade pesqueira e sua formação que em 

conjunto com outras técnicas de coleta possibilitaram o alcance do primeiro objetivo específico. 

- Desenho, técnica empregada para ilustrar as concepções dos participantes, relacionadas ao 

meio ambiente previamente às atividades de educação ambiental, alvejando um adequado 

planejamento das atividades pedagógicas que serão adotadas (REIGOTA, 2007).  

Obras no contexto brasileiro sobre o uso de desenhos com crianças e pré-adolescentes 

para representações acerca do meio ambiente destacam que tal técnica possibilitou a construção 

de informação sobre o local onde vivia o público infantil e formas de atuação para 

aperfeiçoamento da qualidade de vida (REIGADA & TOZONI-REIS, 2004), constatação da 

interferência de fatores externos como mídia, família e religião na construção dessa 

representação (MARTINHO & TALAMONI, 2007), identificação de variação dos resultados 

obtidos quanto gênero, idade e estado de degradação dos ecossistemas representados 

(SCWATTZ, SEVEGNANI & ANDRÉ, 2007), identificação da percepção ambiental pelas 

partes que compõem o meio ambiente (PEDRINI, COSTA & GHILARDI, 2010). 
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Dessa forma, as diferentes representações de meio ambiente podem ser entendidas pelas 

concepções da relação homem-natureza presentes na sociedade, que podem explicar em parte 

os condicionantes históricos da crise ecológica existente na contemporaneidade.  

- Círculos de Cultura são ambientes educativos onde transitam diferentes subjetividades e 

convivem diferentes saberes, tendo o diálogo centrado na coletividade e a solidariedade em 

todos os momentos do processo. Surge a partir da necessidade de pessoas oprimidas e 

expropriadas dialogarem mutuamente, construindo caminhos comuns para darem conta de seus 

problemas. O diálogo não se reduz, portanto, a instrumento metodológico, é utilizado como 

forma de comunicação onde a questão da diferença torna-se uma forma de potencializar saberes 

que se entrecruzam nesse ambiente de ensino e aprendizagem. 

No Círculo de Cultura educandos e educadores, como sujeitos do ato educativo, têm a 

intenção de apreender e modificar a realidade, conhecendo-a criticamente e recriando o 

conhecimento (FREIRE, 2016a). 

Assim, ao desvelar um tema, os participantes rompem com sua aparência enganosa para 

apanhá-lo em sua essência como fenômeno inacabado existente na realidade concreta, 

possibilitando uma reflexão contextualizada dos conteúdos sociais da educação no conjunto das 

estratégias de análise da realidade (LOUREIRO & TORRES, 2014).   

Nesta pesquisa os Círculos de Cultura foram realizados por meio de práticas educativas 

em saúde com os estudantes, nomeadas como “Oficinas de Cuidado Tridimensional’’ 

(Apêndice VII, p.191). Houve 3 momentos distintos dessas oficinas: 1-“Eu”, em que foram 

realizadas práticas educativas com os estudantes que evidenciaram a valorização do indivíduo 

enquanto ser único, emancipador, crítico-reflexivo, formado por sistemas orgânicos 

fascinantes, possuidor de ideias e criatividade, capaz de promover o autocuidado com 

excelência;  2- “Tu”, em que foram realizadas práticas educativas que valorizam a força da 

coletividade para o alcance de objetivos comuns, relacionamento interpessoal. 3- “Nosso”, em 

que foram realizadas práticas educativas que aproximam homem-ambiente, estabelecendo a 

interconexão entre saúde e ambiente, no contexto de vida dos estudantes, imersos num cenário 

de poluição hídrica e declínio da pesca artesanal.  
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4.5 Descrição das etapas  

 

De acordo com a concepção de educação de Paulo Freire que favorece a reorientação 

do agir humano no ambiente, pautada na relação homem-mundo (Freire, 2016) e na 

dialeticidade sujeito-objeto (representadas nos temas geradores) a pesquisa foi delineada 

conforme as cinco etapas da Abordagem Temática Freireana (FREIRE, 2016a). 

1ª Etapa: “Levantamento Preliminar” (LOUREIRO & TORRES, 2014 apud FREIRE, 

1975): é o momento em que se realiza um levantamento das condições da localidade por meio 

de dados escritos e conversas informais com os indivíduos. Nesta etapa, são levantadas 

situações significativas da realidade investigada, a problemática local, tendo em vista a 

apreensão das condições sociais em que se encontram imersos os representantes da área 

investigada.  

Inicialmente foram realizados encontros de ambientação do campo de pesquisa (fase 

exploratória), a fim de se estabelecer um levantamento da situação, dos problemas e ações 

prioritários. Nessa etapa, foram identificadas e estabelecidas parcerias com os demais atores 

sociais inseridos na problemática identificada, como diretoria da escola, demais docentes, líder 

da associação de moradores e profissional da Estratégia de Saúde da Família da comunidade.  

O registro dessa etapa foi realizado em diário de campo (Apêndice I, p. 182).  No 1º dia 

02/02/2017 foi feito contato presencial com a direção escolar para explicação da proposta de 

pesquisa e assinatura da carta de anuência. Os alunos estavam em recesso escolar o que 

favoreceu a observação acurada da infraestrutura e outros aspectos importantes da instituição. 

Nesse mesmo dia foi conversado sobre o panorama geral da escola, número médio de alunos 

por turma, quantidade de turmas do 6º ano, identificação espacial para as atividades propostas, 

verificação de horários vagos disponíveis na grade de horários para encontros futuros com os 

estudantes participantes do estudo. 

No 2º dia (07/02/2017) foi feito contato presencial com professores de algumas 

disciplinas (Português, Matemática e Ciências) e explicação sucinta do projeto. Nesse 

momento, buscou-se identificar os projetos voltados para o meio ambiente e saúde 

desenvolvidos até então na escola, sendo que, segundo os professores, os projetos 

desenvolvidos não buscavam essa aproximação.  

As propostas desenvolvidas estavam voltadas para temas sobre higiene oral e corporal 

e o projeto integrado do ano tinha como tema “Identidade” e algumas turmas estavam 

trabalhando com a preservação do espaço físico. Nesse mesmo dia conversei com as turmas de 
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6º ano sobre a proposta da pesquisa e acompanhei a professora na aula do dia a fim de me 

aproximar dos participantes da pesquisa.  

No 3º dia (16/02/2017) apresentei a bolsista PIBIC que desenvolveu estudo articulado a 

esta tese, fomos às turmas novamente passar a tarde com os educandos e identificar quantos 

residiam na colônia de pescadores.  

No 4º e 5º dia (início de março) nos alternamos para realização da coleta dos dados 

documentais dos estudantes, por intermédio da ficha de matrícula registrando o nome completo, 

nome dos responsáveis, endereço residencial completo e telefone para contato.  

No 6º dia (21/03/2017) eu e a bolsista fomos à “Favela do Gato” para conversar 

informalmente com moradores, profissionais de saúde do posto da comunidade, observar e 

registrar por escrito aspectos físicos locais concernentes à saúde e ao meio ambiente, além de 

registros fotográficos da degradação ambiental. Após esse momento, foi feito contato telefônico 

com o líder da Associação de Moradores para agendamento de entrevista com o objetivo de 

conseguir informações sobre aspectos importantes da localidade.  

No 7º dia (22/06/2017) foi feita entrevista semiestruturada com o líder da associação e, 

posteriormente uma caminhada pela comunidade com registros fotográficos, identificando 

características das moradias à margem da baía e peculiaridades da pesca artesanal. O líder 

repassou o contato de Engenheira que participou ativamente do processo de construção da 

colônia e desenvolve atualmente estudos locais.  

No 8º dia (03/08/2017) foi realizado um encontro com a Engenheira e Professora do 

NEPHU – UFF onde por meio de uma conversa informal e documentos de pesquisas 

anteriormente realizadas na comunidade coletamos mais informações sobre a formação da 

colônia e a luta dos pescadores e demais moradores pela apropriação territorial contra a remoção 

em decorrência da implantação do novo traçado da rodovia federal BR-101, iniciada em 1982.  

No 9º dia (25/08/2017) foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 06 moradores 

da comunidade para compreensão das modificações ambientais e socioeconômicas das últimas 

décadas desde a formação da colônia, identificando fatores de risco à saúde e meio ambiente 

(Apêndice II, p. 183). 

Entre setembro e dezembro de 2017 foi feita a análise dos resultados encontrados na 

fase exploratória, do levantamento das condições socioambientais da colônia de pescadores.  

2ª etapa: “Análise das situações e escolha das codificações”(LOUREIRO & TORRES, 2014 

apud FREIRE, 1975): é a etapa em que, em função da análise dos dados apreendidos, se faz a 

seleção de situações que contêm as contradições vividas e a preparação de suas codificações, 

as quais serão apresentadas na etapa seguinte.  
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Nessa etapa, os fenômenos e situações relevantes e significativos na vida da população 

investigada começam a ser identificados. Por meio do material coletado tenta-se encontrar 

relação entre as falas que expressam a visão da população-alvo na tentativa de encontrar o que 

é significativo para esses atores sociais, aquilo que é percebido por eles como uma dificuldade 

a ser superada e, ao mesmo tempo, a possibilidade de compreender o contexto mais amplo em 

que sua realidade se situa.  

Ocorre nesse momento um cruzamento da visão dos educandos com a visão dos 

educadores a respeito das situações significativas, as quais são analisados p em busca das 

contradições vividas (codificações), na perspectiva de obter como localmente se “escondem” 

as contradições maiores da sociedade, por meio das situações objetivamente vividas pelos 

participantes no dia a dia. 

Assim, no 10º dia (21/02/2018) feito contato prévio com a diretora e agendada a 

conversa sobre adequação metodológica, horários vagos para realização das atividades. Como 

a diretora estava em um curso, a conversa ocorreu com a coordenadora pedagógica. Após 

reavaliação dos alunos das três turmas, agora de 7ª ano, identificou-se que a 701 foi a turma 

com maior número de alunos que possui vínculo com a pesca e reside nas proximidades da 

colônia de pescadores, motivo pelo qual foi selecionada para implementação da pesquisa. Sendo 

assim, com autorização prévia da coordenação, foi explicada a proposta de pesquisa para a 

turma, solicitadas sugestões sobre a pesquisa e os termos foram entregues para serem assinados 

pelos alunos (TALE-Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice III, p.186) e pelos 

seus respectivos responsáveis (TCLE-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

IV, p. 187), sendo devolvidos à secretaria.   

No 11º dia (08/03/2018) foi solicitado aos alunos que preenchessem um questionário 

(Apêndice V, p. 189), a fim de caracterizar o perfil sociodemográfico dos estudantes quanto 

raça, sexo, idade, aproximação com a pesca, entre outros aspectos. Obtivemos aceitação 

favorável. Algo que nos chamou atenção foi que antes de entregarmos o questionário a ser 

preenchido, os alunos foram indagados verbalmente sobre a aproximação da pesca, se havia na 

turma filhos de pescadores e alguns alunos levantaram o dedo de forma discreta pois outros 

colegas se manifestaram negativamente como se o fato de ser filho de pescador ou ter algum 

grau de parentesco com o mesmo fosse motivo de chacota.   

No 12º dia (15/03/2018) a fim de se identificar a compreensão dos estudantes acerca do 

tema “Meio Ambiente” foram entregues a cada um uma folha em branco emoldurada com 

cartolina colorida e lançada a seguinte pergunta a ser respondida sob a forma de desenho: O 

que é meio ambiente para você? Tal atividade ocorreu no horário vago disponível na instituição 
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aquele dia. Comunicou-se, também, que eles não deveriam se preocupar com a habilidade em 

desenhar, mas sim representar o que vinha à mente referente ao tema. 

Nos 13º, 14º e 15º dias (05/04/2018, 12/04/2018 e 17/04/2018) foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os estudantes participantes, contendo três perguntas 

norteadoras centrais direcionadas para a compreensão dos estudantes acerca dos temas saúde, 

ambiente e a relação existente entre ambos, conforme roteiro (Apêndice VI, p. 190).  

3ª etapa: “Diálogos descodificadores” (LOUREIRO & TORRES, 2014 apud FREIRE, 1987): 

corresponde ao círculo de investigação temática. Encontros que têm como fim específico a 

validação das situações e temas representados nas codificações (as contradições sociais da 

realidade investigada). 

Tais encontros ocorrem apresentando aos educandos, de forma problematizada via 

processo dialógico, a descodificação destas situações, ou seja, a explicitação das concepções de 

mundo dos educandos e representantes da comunidade, por meio da dinâmica de codificação-

problematização-descodificação. Nessa etapa emergirá uma rede de relações entre situações 

significativas, numa dimensão individual, social e histórica.  

No 16º dia (08/10/2019) foram apresentados à direção os resultados obtidos por meio 

da análise da etapa exploratória inicial, entrevistas e desenhos realizados. Assim, foram 

realizados apontamentos quanto a discussão que seria desenvolvida nas práticas subsequentes. 

Neste dia foram averiguados melhor local para a realização das atividades (sala de leitura), além 

de dias e horários para a realização das práticas educativas em saúde, estabelecendo-se dia fixo 

para a realização dessas, que ocorreram às sextas-feiras.   

4ª etapa: “Redução temática”( LOUREIRO & TORRES, 2014 apud FREIRE, 1987): etapa 

destinada à compreensão dos temas para o planejamento de sua abordagem no processo 

educativo. Os especialistas, nesse caso as pesquisadoras,  selecionam os conteúdos específicos 

dentro de seus campos, os núcleos fundamentais que serão unidades de aprendizagem, dando 

uma visão geral dos temas “reduzidos”, relacionando-os aos respectivos paradigmas ou teorias 

científicas condizentes a eles.  

Nessa perspectiva, a construção das práticas educativas em saúde (oficinas), ocorreram 

a partir da investigação temática (e da Redução Temática), cujas etapas garantem o caráter 

dialógico da abordagem com os estudantes. Desse modo, antes de se desenvolver os 

conhecimentos científicos em sala de aula, eles foram previamente selecionados e estruturados, 

constituindo-se em conteúdos programáticos escolares críticos e dinâmicos, caracterizando a 

concepção curricular pautada na Abordagem Temática Freireana.  
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5ª etapa: “Sala de aula” etapa que corresponde aos Círculos de Cultura (LOUREIRO & 

TORRES, 2014 apud FREIRE, 1987): retoma-se a ação educativa, em uma etapa mais 

ampliada, com o programa estabelecido e o material didático-pedagógico a ser usado com os 

estudantes, já sistematizado. Os temas são discutidos com os estudantes apresentando-lhes a 

lógica do programa elaborado, ainda aberto à mudanças que se façam necessárias.  

As práticas educativas em saúde, denominadas “Oficinas de Cuidado Tridimensional” 

ocorreram em 4 dias, iniciando em 18/10/2019 e finalizando em 21/11/2019. Tais atividades 

foram fundamentadas nas três dimensões de cuidado defendidas ao longo da tese: Eu, Tu, 

Nosso.Todas foram desenvolvidas a partir dos achados obtidos nas etapas pregressas.  

A oficina: “Cuidar do outro em situações emergenciais  Eu posso!”, contou com a 

colaboração de um enfermeiro com experiência pré-hospitalar para a prática de Suporte Básico 

de Vida (SBV).  

A Oficina: “Minha saúde apenas eu determino?” contou com a colaboração de 

estudantes do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Técnica Estadual de Saúde Herbert 

José de Souza da FAETEC (ETESHJS), por meio da elaboração de cartazes contemplando a 

multifatorialidade da saúde.  

Os pontos disparadores das discussões nas oficinas foram os resultados da análise 

temática extraídos das entrevistas com os estudantes, balizados pelos desenhos elaborados pelos 

estudantes e levantamento sociambiental e de riscos à saúde da comunidade.  

No decorrer das práticas educativas em saúde realizadas foi também utilizada a técnica 

de produção de dados denominada Observação Participante, registrando os achados por meio 

do instrumento Diário de Campo. 

Em síntese, neste estudo a proposta de Abordagem Temática Freireana, pode viabilizar: 

1) a apreensão por parte do professor (nesse caso, pesquisador) do significado que o 

sujeito/estudante atribui às situações, como uma interpretação oriunda da imersão dos 

estudantes em suas relações cotidianas, para que seja problematizado sistematicamente; 2) a 

apreensão pelo estudante, via problematização da interpretação oriunda dos conhecimentos 

científicos, a qual será introduzida pelo professor (nesse caso, pesquisadora) no processo de 

problematização e que já foi previamente planejada e estruturada em unidades de ensino( 

DELIZOICOV, 2008, p.54). 

 

 

 

 



81 
 

   
 

4.6 Análise e interpretação dos dados 

 

Para análise e interpretação dos dados optou-se pela Técnica de Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (2010), implementada com o auxílio do software para análise de dados 

qualitativos, o ATLAS. ti. 

A Análise de Conteúdo foi elaborada por volta da década de 70, partindo de 3 fases: 1) 

pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

(BARDIN, 2010). 

A pré-análise dá origem à constituição do corpus da pesquisa, por meio da organização 

do material a ser analisado, tornando-o operacional. Ao mesmo tempo, ocorre a sistematização 

de ideias preliminares. Essa organização também possui um protocolo de quatro etapas: a leitura 

flutuante (etapa A), na qual se estabelece o contato com os documentos coletados e se busca 

um entendimento do material que o pesquisador tem em seu poder, para então realizar a escolha 

dos documentos (etapa B), que consiste na delimitação do que será analisado; por meio dessa 

leitura, ocorre a formulação das hipóteses e dos objetivos (etapa C), e também a referenciação 

dos índices e elaboração de indicadores (etapa D), envolvendo a determinação de indicadores 

por meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 2010).  

Na exploração do material, que representa a segunda fase, são administradas as técnicas 

de codificação do corpus, compreendendo o exame minucioso do material para a definição de 

categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro (unidade de 

significação a codificar, corresponde ao segmento de conteúdo a considerar unidade-base, 

visando à categorização e à frequência) e de contexto (unidade de compreensão para codificar 

a unidade de registro que corresponde ao segmento da mensagem, a fim de compreender a 

significação exata dela) nos documentos.  

Essa exploração do material é fundamental para o sucesso da pesquisa, pois pode 

viabilizar ou não a riqueza das interpretações e inferências. É considerada a fase da descrição 

analítica, a qual diz respeito ao corpus (todo e qualquer material textual coletado) submetido a 

um estudo detalhado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a 

codificação, a classificação e a categorização são elementos necessários nessa fase (BARDIN, 

2010).  

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, à inferência e à interpretação. 

Nela, os resultados são tratados e ocorre a condensação dos dados codificados, buscando as 

informações para análise, o que resultará nas interpretações inferenciais. É o momento de 

intuição, de análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2010). 
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Os softwares utilizados para análise de dados qualitativos facilitam o processo de 

segmentação, categorização, anotação e recuperação por meio de documentos e categorias 

selecionados. O ATLAS. ti foi escolhido para suporte deste estudo, por ter aplicação possível 

em diversos tipos de pesquisa, ser utilizado para a análise de corpos de dados textuais, gráficos, 

áudio e vídeo, além de possuir ferramentas sofisticadas para auxiliar na organização, 

remontagem e gerência do material coletado para análise de forma criativa, porém sistemática.  

Segundo os principais elementos interligados ao software Atlas Ti e que estão dentro de 

um projeto, denominado Unidade Hermenêutica, são: os documentos primários (P-Docs), as 

citações (Quotes), os códigos (Codes) e as notas (Memos). Esses elementos deram origem aos 

networks, redes ou teias, (ferramentas de análise que podem ser utilizadas para ilustrar as 

relações que foram analisadas pelo pesquisador), conforme redes geradas sobre meio ambiente, 

educação e saúde (respectivamente p.108, 111 e 113), além de cloud of words, ou seja, nuvens 

de palavras (conforme p. 108, 110 e 112).  

A metodologia de análise dos desenhos se inspirou nas categorias de análise propostas 

por Reigota (1991) e Sauvé (1996), baseadas nas representações sociais de meio ambiente e 

concepções paradigmáticas de ambiente, além do trabalho de Pedrini, Costa e Ghilardi (2010), 

que utilizaram a identificação de presença/ausência de elementos socioambientais para verificar 

se o participantes do estudo percebe seu meio e suas interrelações de dependência. Assim, os 

elementos foram agrupados em Macroelementos, dividos em: naturais, artificiais (elementos 

produzidos pelo homem) e abstratos.  

Os Macroelementos naturais foram agrupados em 5 grupos: macroelementos 

atmosféricos (presentes na atmosfera), macroelementos faunísticos (animais ou itens a eles 

relacionados), macroelementos edáficos (presentes no solo), macroelementos florísticos 

(vegetação e elementos a ela relacionados), macroelementos humanos. Posteriormente, foram 

identificados aspectos comuns à fala, ou seja, que surgiram na entrevista quando questionados 

sobre o que era meio ambiente, e aos desenhos elaborados pelos estudantes, que possibilitaram 

melhor compreensão da concepção que estes possuem acerca do ambiente. 

 

4.7 Aspectos éticos   

 

           Nos procedimentos metodológicos dessa pesquisa foram atendidos os cumprimentos das 

exigências éticas fundamentais, conforme estabelecido pelas resoluções 466/12 e 510/16 que 

versam sobre a pesquisa em ciências humanas e sociais da qual trata o presente estudo. Foram 

utilizados o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido a fim de se obter a anuência dos 
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escolares e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a ser assinado pelo responsável do 

estudante, além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos demais 

participantes.  

Houve garantia de confidencialidade das informações pessoais, informações sobre a 

pesquisa, desistência a qualquer momento e respeito à privacidade, conforme artigo 9º/I, II, III, 

IV, assim como de todos os demais itens descritos em ambas as resoluções que dispõem sobre 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro 

sob o CCAE nº 64847517.9.0000.5243 (Anexo I, p. 194). 

A fim de se preservar o anonimato dos participantes e facilitar futuras análises cada 

estudante foi identificado nos materiais obtidos pela inicial da palavra estudante (E) seguida do 

número correspondente ao total de estudantes participantes, seguindo-se (E1, E2, E3, ...E24).  

Os moradores da comunidade foram identificados com a letra (P) seguida do número 

correspondente ao total de perfis de moradores (P1, P2, ...P6). 

 

4.8 Riscos e benefícios da pesquisa 

 

Tendo em vista que toda pesquisa com seres humanos está sujeita à riscos, conforme 

prevê as Resoluções CNS/MS 466/12 e 510/16, o estudo em tela poderá produzir riscos 

mínimos por meio da exposição da imagem, a exposição de informações pessoais e 

conhecimento em relação a temática. 

            Portanto, foram adotadas medidas que evitassem que os participantes fossem 

prejudicados, como: não foi utilizado qualquer procedimento invasivo e de nenhuma forma foi 

comprometida à integridade física ou moral dos sujeitos, os participantes puderam expressar 

suas opiniões, conhecimentos, dúvidas, inquietações ou até mesmo recusa de participação sem 

que acontecessem intimidações ou outras atitudes que prejudicassem os participantes do estudo, 

preservando a ordem emocional, evitando desconfortos e garantindo os aspectos éticos. Além 

disso, a linguagem utilizada foi acessível e o projeto foi explicado detalhadamente aos atores 

envolvidos, alunos e familiares. 

            Pretendeu-se com o estudo trazer benefícios para todos os envolvidos direta ou 

indiretamente, uma vez que este visou contribuir com o estímulo às práticas de educação, saúde 

humana e saúde ambiental de forma participativa e colaborativa.  
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5 RESULTADOS 

 

O saber ambiental é movido pela pulsão de conhecimento, 

mas surge como um saber personalizado definido por interesses, 

sentidos existenciais e significados culturais de sujeitos históricos 

[...].  

 

           (LEFF, 2001)  

 

➢ 5.1 Caracterização de moradores da comunidade pesqueira: condições 

socioambientais e de riscos à saúde 

 

A abordagem da Educação Ambiental, na perspectiva crítico-reflexiva, permitiu a 

caracterização de moradores da comunidade no que tange à aspectos socioambientais e de riscos 

à saúde. 

 

Quadro 2. Perfil dos moradores segundo idade, tempo de residência na comunidade, renda mensal 

média e escolaridade em 2017 

 

Perfil Idade Tempo de 

residência 

na 

comunidade 

(em anos) 

Renda mensal média Escolaridade 

P1 51 51 Menos que 1 SM 9º ano do Ensino Fundamental 

P2 47 20 Entre 1 e 2 SM 1º ano do Ensino Médio 

P3 63 63 Entre 1 e 2 SM 3º ano do Ensino Fundamental 

P4 62 42 Menos 1 SM 6º ano do Ensino Fundamental 

P5 25 25 Entre 1 e 2 SM Ensino Médio completo 

P6 59 48 Entre 1 e 2 SM 5º ano do Ensino Fundamental 

*Nota: Salário Mínimo (SM) em 2017 equivalente a R$ 937,00 

A Favela do Gato ocupa uma área de 24.243,00 m², situada à beira da Baía de 

Guanabara, estando localizada em terreno acrescido de marinha, portanto, terra da União, cuja 

ocupação tinha sido iniciada ainda na década de 1940. Em 1983, tinha parte de 250 famílias 

ligadas à atividade da pesca, necessitando estar junto ao mar. Ali era o local de moradia, 

trabalho/pesca e comercialização do pescado (produto de seu trabalho)dessas famílias, além de 
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espaço para conserto e manutenção de seus instrumentos de trabalho (remendo de rede e 

conserto de barcos) (BIENENSTEIN, 2001). 

As figuras abaixo ilustram o incremento populacional na comunidade nas últimas 

décadas, evidenciado pelas construções desordenadas às margens da Baía de Guanabara 

observadas em 2017, que na década de 80 não eram tão expansivas.  

 

Figura 4. Praça de chegada e venda do pescado na década de 80 

 

 
             Fonte: Canedo &Bieneinstein (1985)        

 
Figura 5. Comunidade pesqueira às margens da Baía de Guanabara  

 

 

                          Fonte: Ribeiro (2017) 

 

As falas a seguir corroboram a questão da ocupação desordenada:  

 

“...Foi através dos pescadores, aqui era uma orla de mangue, começaram a construção 

porque alguns moravam muito longe daqui e começaram a construção para guardar seu 
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material de trabalho, a partir daí começaram o crescimento da família e foram juntando as 

moradias tomando conta da orla e assim foram se construindo”.(P1) 

“Eu sou a terceira viva ainda daqui desde que começou...meu avô era pescador aí só 

tinham quatro barraquinhos lá atrás e aí eu me lembro que eu era garota isso aqui era só 

buraco. A maré enchia ia lá fora na pracinha. Do nada quando eu olhei já tava cheio. As 

pessoas foram chegando”. (P3) 

 

Os depoimentos revelam o crescimento populacional desordenado da comunidade, 

gerando consequências importantes no ecossistema local. Segundo depoimentos dos moradores 

mais antigos, o terreno onde está situada a Favela do Gato era inicialmente um mangue que, ao 

longo de mais de 50 anos, foi por eles conquistado, por meio de sucessivos aterros. 

Existem registros de vários pescadores comentando sobre a importância do manguezal 

para o equilíbrio do ecossistema. Muitas das famílias lá residentes vieram expulsas de outros 

locais próximos, em decorrência da necessidade de expansão da zona industrial para a 

construção de novos estaleiros e fábricas de conserva de sardinha, restando à população pobre 

buscar outros lugares para a moradia como aconteceu no caso em tela (CANEDO & 

BIENENSTEIN, 1985). 

Nesse período, os moradores fundaram a Associação dos Moradores da Favela do Gato, 

como tentativa de luta contra a iminente expulsão do lugar que habitavam, após decisão do 

governo federal de promover a remoção total da favela e viabilizar a construção do trecho 

Niterói-Manilha da Rodovia Federal BR-101. As condições de moradias eram mais precárias, 

conforme as casas se afastavam do mar. A energia era conseguida por meio de “gatos” (ligações 

clandestinas na rede pública), daí o nome do assentamento. Não havia redes de abastecimento 

de água, que era obtida por meio de sangramento na rede oficial e o esgoto in natura corria a 

céu aberto (CANEDO & BIENIESTEIN, 1985). 

Percebe-se que a situação tem se agravado com o tempo no que tange às questões 

socioambientais. Além da continuidade do esgoto a céu aberto e permanência de água 

clandestina, a poluição da Baía de Guanabara por efluentes industriais e o próprio lixo 

doméstico despejado no rio do entorno que deságua na mesma, tem gerado sérios problemas 

para a rentabilidade pesqueira e potenciais riscos à saúde da população local. 

As falas dos moradores corroboram com essa questão: 

 

“... as vezes quando a fábrica descarrega alguma coisa pra dentro do mar o cheiro 

incomoda gente...”. (P3) 
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“Às vezes a poluição me faz tossir por causa da bronquite”. (P4) 

 “Se você for ali atrás você vai ver a água como extremamente poluída, o esgoto vai 

diretamente pra dentro, os peixes que as pessoas consomem é desse jeito aí, com esgoto com 

tudo. Ah... o esgoto ainda é muito ruim”. (P5) 

 

Ao entrar na comunidade observa-se as dificuldades enfrentadas pela população local 

em relação ao esgoto e à falta de pavimentação adequada, além de lixo acumulado em diversos 

pontos. Seguem algumas fotografias realizadas nos dias de observação do local: 

 

Figura 6. Rua sem pavimentação próxima       Figura 7. Lixo distribuído em área        

ao estaleiro local                                                        verde às margens da BR-101 

 

        
Fonte: Ribeiro (2017)                                               Fonte: Ribeiro (2017) 

 
Figura 8. Associação de Pescadores da Figura 9. Acúmulo de lixo trazido Comunidade                                                             

pela maré e pneus às margens da Baía 

 

       
Fonte: Ribeiro (2017)                                                Fonte: Ribeiro (2017) 

 

Problemas relacionados ao saneamento básico e pavimentação podem ter estreita 

relação com o rápido crescimento populacional da comunidade. Relatos de moradores mais 

antigos deixa evidente essa problemática. Segundo Gouveia (1999) o crescimento desordenado 

e desorganizado quase nunca é acompanhado por investimentos de infraestrutura habitacional. 

Consequentemente, os problemas enfrentados no início da ocupação acabam aumentando com 

o passar do tempo. 

Os moradores mais antigos informam: 
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“Quando a maré enchia, isso aqui enchia e ficava tudo de baixo d’agua, a gente tinha 

que andar por dentro d’água” (P2) 

“Não tinha luz, é até por isso que o nome é Favela do Gato, porque a gente tinha que 

pegar a luz de fora. Também não tinha água, tinha que pegar no poço, era muito ruim, mas 

hoje já está muito melhor.” (P3). 

 

No que se refere à compreensão da saúde e dimensão ambiental, o nível de escolaridade, 

condições socioeconômicas e falta de projetos voltados para educação em saúde ambiental 

podem contribuir significativamente para a não aproximação entre saúde e ambiente. Quando 

indagados sobre esta relação, alguns moradores não identificam esses aspectos, apesar de 

sofrerem com a problemática. 

Relatos de moradores quando indagados sobre a interferência do ambiente na saúde: 

 

P6: “Não interfere, às vezes” 

P4: “Não interfere” 

 

 

➢ 5.2 Caracterização dos estudantes participantes do estudo 

 

Um total de 24 estudantes participaram do estudo, sendo que 4 não realizaram o desenho e 

3 não participaram da entrevista, por não estarem presentes nos dias de execução ou optarem 

por não participar em uma das etapas.  

A faixa etária dos estudantes compreendeu entre 11 e 14 anos (gráfico 2, p.89). Desta forma, 

a maioria dos participantes encontrava-se no final da infância, migrando para a adolescência. 

No conjunto, a maioria é do sexo masculino (13) enquanto 11 estudantes são do sexo feminino.  
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Gráfico 2: Distribuição dos estudantes segundo a variável idade (N=24) 

                    

 

Gráfico 3: Distribuição dos estudantes segundo a variável raça (N=24) 

 

 

Dos 24 estudantes participantes 11 se autodeclararam pardos. Em estudo prévio 

realizado na região com os pescadores residentes na comunidade local, também apontou 

prevalência de pessoas pardas (51,4%) em um universo de 35 pescadores. Essa pesquisa 

também identificou que os pescadores eram naturais de outros estados, além do Rio de Janeiro 

(RIBEIRO, 2013).  

Observando-se o cenário escolar e a comunidade do entorno ao longo da pesquisa, há 

notória prevalência de estudantes pardos e negros em relação a estudantes brancos. Identificou-

se ainda que os estudantes participantes da pesquisa moravam em bairros diversos. 
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Gráfico 4: Distribuição dos estudantes segundo bairro de moradia (N=24) 

 

 

A maioria dos estudantes reside no bairro Gradim (gráfico 4, p. 90) enquanto os demais 

em bairros vizinhos, sendo Neves o bairro mais distante localizado à cerca de 5,5 Km da escola. 

Apesar da distância das moradias, a realidade relativa ao ambiente escolar e ambiente do 

entorno, incluindo a comunidade pesqueira, é a mesma para todos os participantes. Tal fato 

pode, que de alguma forma, trazer-lhes sentimento de pertença e cuidado.   

O bairro Gradim possui regiões referidas pelos estudantes como se fossem sub-bairros 

que se destacam e são facilmente reconhecidos por eles, como Morro da Salga, Favela do Gato 

e Pontal. Vale destacar que apesar do Pontal ser referido por como uma região do bairro Gradim 

é na verdade um bairro vizinho, que por sua semelhança e proximidade torna-se para os 

estudantes parte constituinte do bairro.  Todas as áreas apontadas são próximas à colônia de 

pescadores, sendo a Favela do Gato a própria comunidade onde está a colônia.  

 

Gráfico 5: Distribuição dos estudantes residentes no bairro Gradim segundo área de moradia (N=15) 
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Por ser a escola estadual mais próxima da comunidade pesqueira, mais da metade dos 

participantes possui familiar pescador e de alguma forma tem relação com o contexto 

socioambiental da comunidade (gráfico 6, p. 91). Dos 13 estudantes que possuem familiar 

pescador 5 possuem avô pescador, 4 possuem pai pescador, 4 possuem tio pescador e 1 possui 

primo pescador (gráfico 7, p. 91).  

 

Gráfico 6: Distribuição dos estudantes que possuem familiar pescador (N=24) 

 

 

 

Gráfico 7: Distribuição dos estudantes segundo grau de parentesco do familiar pescador (N=13) 
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➢ 5.3 Desenhos elaborados pelos estudantes: a compreensão de meio ambiente a 

partir de Macroelementos 

 

A partir do questionamento “O que é meio ambiente para você?” foram produzidos um 

total de 20 desenhos pelos estudantes.  Dos 24 participantes do estudo, 20 realizaram o desenho 

solicitado sendo 8 meninas e 12 meninos. Apenas 2 estavam ausentes e 2 optaram por não 

realizar o desenho. 

A análise dos desenhos possibilitou revelar aspectos sobre a visão ambiental de cada 

estudante. Os desenhos que compõem o corpo do texto foram escolhidos de acordo com a 

riqueza de detalhes, cores e elementos que conseguem expressar elementos das falas dos 

estudantes captados durante as entrevistas  

Dos 20 desenhos produzidos, 6 desenhos (E1, E4, E5, E9, E11 e E17) trazem uma 

representação do meio ambiente com macroelementos restritos à natureza, dentre eles 

macroelementos edáficos, florísticos, faunísticos e atmosféricos, sem indícios de 

macroelementos humanos ou artificiais (produzidos pelo homem), conforme figura 10, p. 92  e 

figura 11, p. 93.  

 

Figura 10. Desenho realizado por E11, 7º ano do Ensino Fundamental, 13 anos       
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Figura 11. Desenho realizado por E17, 7º ano do Ensino Fundamental, 11 anos 

 

 

Em outros 5 desenhos (E3, E7, E12, E14 e E18) os macroelementos humano e artificial 

são representados como parte integrante do ambiente prevalecendo, contudo, os 

macroelementos edáficos, florísticos, faunísticos e atmosféricos. Destes, 2 desenhos (E3, E12) 

inserem um menino no centro de um cenário natural ideal, e em 1 desses há destaque para 

atividades tipicamente infantis sendo desfrutadas num ambiente pacífico (figura 12, p. 94).  
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Figura 12. Desenho realizado por E3, 7º ano do Ensino Fundamental, 13 anos 

 

 

Nos outros 3 desenhos (E7, E14 e E18) há inserção do lixo e/ou lixeira como 

macroelementos artificiais constituintes do ambiente.  O lixo sendo depositado na lixeira pelo 

homem, evidencia o lixo como problema e a atuação do ser humano na resolução desse 

problema, contribuindo para a manutenção do ambiente favorável à vida (figura 13, p. 95).   
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Figura 13. Desenho realizado por E7, 7º ano do Ensino Fundamental, 12 anos 

 

 

Dois desenhos chamaram a atenção pela dualidade apresentada nas imagens (E13 e 

E16), nota-se que foi feita uma divisão na folha evidenciando dois ambientes distintos, apesar 

de haver em ambos representantes dos macroelementos, a ação humana parece ser determinante 

no bem-estar geral dos elementos ali descritos, assim como também na degradação de tais 

elementos. No ambiente em aparente harmonia, as pessoas estão mantendo o ambiente limpo, 

jogando lixo na lixeira, enquanto no ambiente em aparente desordem, as pessoas estão lançando 

lixo no rio. Nesse há vegetação seca e redução da fauna (figura 14, p. 96).    
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Figura 14. Desenho realizado por E13, 7º ano do Ensino Fundamental, 11 anos 

 

 

Dos 20 desenhos produzidos, 5 desenhos (E6, E8, E10, E15, E20) utilizam-se de 

macroelementos artificiais diversos em suas composições, como casa, comunidade, carro, 

avião, prédio, armas, esgoto, lixo, ponte, entre outros. Além de macroelementos naturais 

diversos como rio, sol, árvore, montanha, peixe e sol. Nessas composições é possível perceber 

uma aproximação da concepção globalizante de meio ambiente marcada por traços 

socioculturais que refletem a realidade vivida em suas próprias comunidades (figura 15, p. 97). 
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Figura 15. Desenho realizado por E6, 7º ano do Ensino Fundamental, 12 anos 

 

Dos 20 desenhos produzidos, dois estudantes (E2 e E19) representaram meio ambiente 

destacando a atividade pesqueira prejudicada pelos inúmeros objetos presentes no rio como 

garrafa, copo, lata e canudo. Tal representação pode estar associada a transformação 

socioeconômica vivenciada pelos moradores da comunidade local nas últimas décadas (figura 

16, p. 98). 
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Figura 16. Desenho realizado por E8, 7º ano do Ensino Fundamental, 13 anos 

 

 

Os diversos elementos identificados por meio dos desenhos realizados pelos estudantes 

foram agrupados em seus respectivos grupos de macroelementos, sendo estes naturais, 

artificiais e abstratos conforme descrito na metodologia deste estudo e apresentados sob a forma 

de tabelas, a fim de facilitar a compreensão. 

 

Tabela 1. Macroelemento atmosférico extraído dos desenhos elaborados pelos 20 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 1 5,0 5,0 5,0 

Sim 19 95,0 95,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   
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O macroelemento atmosférico foi encontrado em 19 desenhos. Foram identificados 6 

elementos atmosféricos: sol, nuvem, chuva, raios, vento e arco-íris. Desses, sol e nuvem 

aparecem com maior frequência sendo identificados cada um em 85% dos desenhos elaborados 

pelos estudantes. Talvez por serem os elementos que estão presentes na maior parte dos dias 

correntes, sendo facilmente visualizados.   

 

Tabela 2. Macroelemento solo extraído dos desenhos elaborados pelos 20 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 2 10,0 10,0 10,0 

Sim 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

O macroelemento solo foi encontrado em 18 desenhos. Foram identificados 5 elementos 

edáficos: rio, grama, montanha, morro e rocha. Os rios aparecem em 75% dos desenhos, 

provavelmente por estarem presentes no entorno da escola e cortarem diversos pontos do bairro 

e da cidade. Vale ressaltar que apesar de estarem marcadamente presentes no território de 

vivência cotidiana dos estudantes, muitos desconhecem a presença dos mesmos e os 

reconhecem como “valão” devido ao alto grau de poluição destes.    

 

Tabela 3. Macroelemento fauna extraído dos desenhos elaborados pelos 20 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 5 25,0 25,0 25,0 

Sim 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

O macroelemento fauna foi encontrado em 15 desenhos. Foram identificados 7 elementos 

faunísticos: ave, peixe, borboleta, tubarão, ninho, tartaruga e animal não identificado. As aves 

foram prevalentes, aparecendo em 55% dos desenhos elaborados. Estando o ninho a ela 

associado. Os peixes aparecem em 30% estando frequentemente presentes em rios contendo 

objetos e/ou odores que indicam ambiente aquático poluído.  
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Tabela 4. Macroelemento floraextraído dos desenhos elaborados pelos 20 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Sim 20 100,0 100,0 100,0 

 

O macroelemento flora estava presente em todos os desenhos. Foram identificados 7 

elementos florísticos: árvore, fruto, flor, coqueiro, horta, folha e coco. A árvore aparece em 

90% dos desenhos, sendo prevalente em relação aos demais e representante majoritária desse 

macroelemento. Alguns elementos constituintes das plantas foram destacados no momento de 

elaboração da planta como frutos, flores e folhas, caracterizando plantas do grupo das 

angiospermas. 

 

Tabela 5. Macroelemento homem extraído dos desenhos elaborados pelos 20 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 10 50,0 50,0 50,0 

Sim 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

O macroelemento homem aparece em 10 desenhos. Foram identificados 2 elementos 

humanos: homem e menino. Homem aparece em 20% dos desenhos e menino em 35%. O 

macroelemento humano foi o que teve menor percentual na composição dos desenhos quanto 

ao meio natural. A inserção do homem como parte do ambiente e a ideia de que este é tão parte 

integrante do ambiente quanto a árvore, por exemplo, foi pouco evidenciada.  

 

Tabela 6. Macroelemento artificial extraído dos desenhos elaborados pelos 20 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 7 35,0 35,0 35,0 

Sim 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   
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O macroelemento artificial aparece em 13 desenhos. Foram identificados 23 elementos 

em relação ao meio artificial, sendo os mesmos agrupados em elementos relacionados à 

poluição ambiental: copo, canudo, lata, saco de lixo, esgoto, objeto não identificado, lixeira, 

lixo e garrafa; elementos relacionados espaços urbanos: prédio, rua, casa e ponte; elementos 

relacionados à pesca: barco e rede; elementos relacionados à meios de transporte: carro e avião; 

elementos utilizados como acessórios humanos: óculos escuro, maleta e arma; elementos 

relacionados à atividades infantis: balanço e pipa. O grupo dos elementos relacionados à 

poluição foi o que apareceu com maior percentual. O lixo, em especial, presente em 25% dos 

desenhos revela o cenário de poluição no qual estão imersos. 

 

Tabela 7. Macroelemento abstrato extraído dos desenhos elaborados pelos 20 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 15 75,0 75,0 75,0 

Sim 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

O macroelemento abstrato aparece em 5 desenhos. Foram identificados 5 elementos 

como abstratos: sangue, morte, cheiro, tristeza e alegria. Prevalecendo alegria e tristeza, em 

10% respectivamente. Foram observados cenários do meio representados ora por poluição e 

tristeza, ora por elementos da natureza e alegria. 

 

➢ 5.4 Entrevistas realizadas com os estudantes: resgatando a compreensão do meio 

ambiente a partir de Macroelementos 

 

Dos 24 participantes do estudo, 21 participaram da entrevista e 3 não participaram por 

estarem ausentes, sendo 10 meninos e 11 meninas. Quando questionados sobre o meio 

ambiente, 4 estudantes disseram não saber e 1 respondeu ser quase tudo, sem indicar qualquer 

tipo de macroelemento que pudesse tornar seu raciocínio mais facilmente compreendido. 
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Tabela 8. Macroelemento atmosfera extraído das entrevistas realizadas 

pelos 21 estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 20 83,3 95,2 95,2 

Sim 1 4,2 4,8 100,0 

Total 21 87,5 100,0   

Ausente Sistema 3 12,5     

Total 24 100,0     

 

Apenas 1 dos entrevistados cita macroelementos atmosféricos nas entrevistas.  O sol e 

o oxigênio são os únicos elementos atmosféricos que aparecem nas entrevistas, apesar de 

nos desenhos o sol ter uma alta frequência. Quanto ao oxigênio, por se tratar de um gás 

atmosférico, não é possível identificá-lo nos desenhos.  

 

Tabela 9. Macroelemento solo extraído das entrevistas realizadas pelos 21 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 17 70,8 81,0 81,0 

Sim 4 16,7 19,0 100,0 

Total 21 87,5 100,0   

Ausente Sistema 3 12,5     

Total 24 100,0     

 

Quanto aos elementos edáficos o mar é apontado em 4 entrevistas das 21 realizadas, 

sendo o único elemento citado deste grupo.    

 

Tabela 10. Macroelemento fauna extraído das entrevistas realizadas pelos 

21 estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 19 79,2 90,5 90,5 

Sim 2 8,3 9,5 100,0 

Total 21 87,5 100,0   

Ausente Sistema 3 12,5     

Total 24 100,0     
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Os elementos faunísticos são citados em 2 entrevistas. Dos elementos faunísticos, 

animal não especificado é citado por 2 entrevistados e a borboleta em 1 entrevista das 21 

realizadas.  

 

Tabela 11. Macroelemento flora extraído das entrevistas realizadas pelos 21 

estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 11 45,8 52,4 52,4 

Sim 10 41,7 47,6 100,0 

Total 21 87,5 100,0   

Ausente Sistema 3 12,5     

Total 24 100,0     

 

Os elementos florísticos foram os mais citados nas entrevistas quando comparados aos 

demais elementos, sendo citados em 10 entrevistas, dentre eles: folha, grama, flor, fruto, árvore, 

planta e floresta. A árvore tem maior frequência, sendo apontada por 9 dos entrevistados, a flor 

seguidamente aparece em 6 entrevistas e planta em 4, das 21 entrevistas realizadas. 

 

Tabela 12. Macroelemento homem extraído das entrevistas realizadas pelos 

21 estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 20 83,3 95,2 95,2 

Sim 1 4,2 4,8 100,0 

Total 21 87,5 100,0   

Ausente Sistema 3 12,5     

Total 24 100,0     

 

Foram identificados elementos humanos em 1 das 21 entrevistas. O homem é descrito 

como parte integrante do ambiente, no contexto da coletividade.  
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Tabela 13. Macroelemento artificial extraído das entrevistas realizadas pelos 

21 estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 18 75,0 85,7 85,7 

Sim 3 12,5 14,3 100,0 

Total 21 87,5 100,0   

Ausente Sistema 3 12,5     

Total 24 100,0     

 

Foram citados os seguintes elementos em relação ao meio artificial em 3 entrevistas: 

casa, escola e rua (relacionados à espaços urbanos) e lixo (relacionado à poluição 

ambiental). A escola aparece como parte integrante do meio em 1 das entrevistas apesar de 

não ter sido descrita em qualquer um dos desenhos.  

 

Tabela 14. Macroelemento abstrato extraído das entrevistas realizadas pelos 

21 estudantes 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não 4 16,7 19,0 19,0 

Sim 17 70,8 81,0 100,0 

Total 21 87,5 100,0   

Ausente Sistema 3 12,5     

Total 24 100,0     

 

A partir das falas dos participantes foram identificados elementos abstratos em 17 

entrevistas, sendo eles: lugar sem briga, lugar de amor, lugar de vida, lugar limpo, pesca, 

cuidado, lugar sem sujeira, saúde. Desses, 4 associaram ambiente a um lugar limpo, 3 a um 

lugar cuidado, 2 a um lugar saudável, 1 a um lugar sem sujeira, 1 indicou a pesca como parte 

do meio, 1 como lugar sem brigas, 1 como lugar de vida e 1 como lugar de amor. 

 

➢ 5.5 Categorias formadas para análise e discussão 

 

Após a leitura aprofundada das falas extraídas das entrevistas realizadas com os estudantes, 

fundamentando-se na análise de conteúdo do tipo temática proposta por Bardin (2010) e tendo o suporte 

do software Atlas ti., foram desenvolvidos networks (redes de contato), a partir dos codes e agrupamento 

em famílias que originaram duas categorias de análise do estudo a partir dos temas emergentes: 1ª 

categoria: Ambiente e ação humana: homem como agente transformador e 2ª categoria: 
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Ambiente que gera vida e Ambiente que gera doença. Foram também elaborados cloud of words 

(nuvem de palavras), a fim de subsidiar a construção analítica dos dados obtidos. 

 

Figura 17. Cloud of words sobre MEIO AMBIENTE construída com o auxílio do 

Atlas ti. a partir da análise de conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

   
 

Figura 18.  Network sobre MEIO AMBIENTE construído com o auxílio do Atlas ti. a 

partir da análise de conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes 
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Figura 19. Cloud of words sobre EDUCAÇÃO construída com o auxílio do software 

Atlas ti. a partir da análise de conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes 
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Figura 20. Network sobre EDUCAÇÃO construído com o auxílio do Atlas ti. a partir   da 

análise de conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes 
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Figura 21. Cloud of words sobre SAÚDE construída com o auxílio do Atlas ti. a partir da análise de 

conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes 
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Figura 22. Network sobre SAÚDE construído com o auxílio do Atlas ti. a partir da análise de conteúdo 

do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes 
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Figura 22.1 Network sobre SAÚDE construído com o auxílio do Atlas ti. a partir da análise de 

conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes (Parte 1) 

 

 

 

Figura 22.2 Network sobre SAÚDE construído com o auxílio do Atlas ti. a partir da análise de 

conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes (Parte 2) 
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Figura 22.3 Network sobre SAÚDE construído com o auxílio do Atlas ti. a partir da análise de 

conteúdo do tipo temática das entrevistas com os 21 estudantes (Parte 3) 

 

 

 

➢ 5.6 Práticas educativas em saúde: Oficinas de cuidado tridimensional 

 

No 17º dia (18/10/2019), os estudantes foram levados para a sala de leitura para a 

realização das práticas educativas em saúde correspondentes ao Cuidado Tridimensional “Eu” 

e “Tu”. Para a  primeira oficina: Como eu sou e como os outros me vêem?, diante de três 

grandes mesas disponíveis os estudantes foram divididos em dois grupos de meninos e um 

grupo de meninas. A divisão ocorreu desta forma, por se observar o isolamento de um dos 

meninos em uma das mesas. Desta forma, outros meninos foram convidados a se assentarem 

juntamente com ele. 

Após a finalização da atividade  de corte e colagem (Figuras 23, 24, 25 e 26, p.  113), 

todos foram convidados para formação de um grande círculo onde os que se sentissem à vontade 

poderiam expor o resultado do trabalho.  

Foi um momento de troca muito positivo, onde os estudantes tiveram a oportunidade de 

conhecer um pouco mais sobre o colega, entender que nem sempre somos como os outros nos 

vêem e reconhecer a importância e complexidade de cada indivíduo como ser único no 

universo. 
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Figuras. 23, 24, 25 e 26 Momentos da oficina como eu sou e como os outros me vêem? 

 

                Fonte: Ribeiro (2019) 

 

Na segunda oficina: Unidos somos mais fortes!, os estudantes foram levados para o 

pátio com a missão de levar o ovo intacto para a caixa no centro da sala de leitura (Fig. 27, 

p.114). Observou-se grande empenho de todos em obter êxito na atividade, mesmo diante de 

todos os obstáculos pelo caminho (Figuras 28, 29, 30 e 31, p.114). A dinâmica levou os 

estudantes a refletirem sobre o trabalho em equipe e a valorização do outro no processo de 

conquista de um bem comum. Percebeu-se ainda, os estudantes que se posicionaram como 

líderes na manifestação coletiva. Evidenciando potencialidades e dificuldades no percurso.  
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Figura 27. Material utilizado na oficina Juntos somos mais fortes! 

 

                                      Fonte: Ribeiro (2019) 

 

Figuras. 28, 29, 30 e 31. Momentos da oficina Juntos somos mais fortes! 

 

 

        Fonte: Ribeiro (2019) 
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Nos 18º e 19º dias (25/10/2019 e 01/11),  diante das observações do encontro anterior, 

optou-se por realizar as dinâmicas subsequentes separadamente meninos e meninas, para que 

pudéssemos resgatar e discutir a forma como os meninos e as meninas se vêem, tratando dos 

assuntos evidenciados na dinâmica anterior de forma que ambos se sentissem mais à 

vontade.Nesses dias as práticas educativas em saúde correspondentes ao CT “Eu” e “Tu” 

dividiram-se entre sala de leitura e sala de aula.  

A terceira oficina: Minha saúde apenas eu determino? teve como eixo condutor “O 

Cuidado". Os estudantes foram levados a refletir sobre o cuidado de si e do outro, a partir de 

apontamentos do cotidiano, feitos por eles e de situações observadas no encontro anterior que, 

de alguma forma, interferiam no cuidado direcionado ao sexo oposto. 

O tema foi disparado pelos achados encontrados nas entrevistas e delineado pelos 

networks e cloud of words sobre saúde, em que houve escassa associação da saúde com os 

determinates sociais, prevalecendo a saúde como restrita aos hábitos de vida, determinada 

exclusivamente pelo próprio indivíduo.     

 

Figura 32. Material utilizado na oficina Minha saúde apenas eu determino? 

 

                        Fonte: Ribeiro (2019) 
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Figuras. 33, 34 e 35. Material de apoio elaborado por estudantes da FAETEC (colaboradores) 

 

 

 

Figuras 36 e 37. Momentos da oficina Minha saúde apenas eu determino? 

 

Fonte: Ribeiro (2019) 
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Na quarta oficina: Cuidar do outro em situações emergenciais – Eu posso!, os 

estudantes foram apresentados à formas de atuação diante de situações emergenciais que 

pudessem relacionar a saúde ao cuidado do outro. A prática despertou forte interesse e contou 

com a participação de um enfermeiro orientando sobre suporte básico de vida (Fig. 38, 39 e 40, 

p. 117).   

 

Figuras 38, 39 e 40. Momentos da oficina Cuidar do outro em situações emergenciais – Eu 

posso! 

 

 

 

     Fonte: Ribeiro (2019) 
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No 20º dia foi realizada a prática educativa em saúde correspondente ao CT “Nosso”, 

tendo em vista os resultados obtidos pelos desenhos, networks e cloud of words sobre meio 

ambiente. A oficina ocorreu na sala de leitura.Na  quinta oficina: Teia ecossistêmica – 

Ambiente e Saúde, o tema foi disparado pelos achados encontrados nas entrevistas e delineado 

pelos networks e cloud of words sobre meio ambiente em que houve predomínio da concepção 

naturalista de ambiente e dicotomia homem/ambiente, reforçando a abrangência do ambiente 

para além de sua restrição à natureza. Diante das informações obtidas na comunidade quanto a 

poluição do rio da comunidade local e de seu entorno, os estudantes foram levados a refletir 

sobre pertencimento e  a terceira dimensão do cuidado, o cuidado ambiental. Desta forma, se 

fazemos parte do ambiente, se estamos inseridos nele, como poluí-lo? Como não cuidar do 

ambiente?  

A oficina foi norteada pelas relações existentes entre ambiente e saúde a partir da análise 

dos materiais e processos envolvidos na produção do fumo, utilizando uma carteira de cigarro 

como objeto. As imagens (Fig. 41 e 42, p. 118) foram mostradas à medida que um elemento do 

cigarro era explorado. Os estudantes eram, então, convocados a dizer a associação do elemento 

exposto com a imagem (Fig. 43 e 44, p. 119).   

 

Figuras 41 e 42. Material utilizado na oficina teia ecossistêmica-Ambiente e Saúde 

 

Fonte: Ribeiro (2019) 
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Nessa reflexão todos foram estimulados a refletir sobre os diversos produtos que 

consomem e como estão associados à diversos processos gerando danos socioambientais e à 

saúde, além de repensarem acerca dos desafios sociais e econômicos que seus familiares 

enfrentam atualmente e a consequente desvalorização da pesca artesanal, em virtude das 

transformações das últimas décadas geradas na Baía e na comunidade relacionadas à poluição 

ambiental e o descuido para com o ambiente, nosso ambiente. 

Ao final da oficina foi feito um momento de comemoração e agradecimento quanto a 

partilha de saberes com os estudantes durante o processo de desenvolvimento da tese(Fig. 45, 

p. 120). 

 

Figuras 43 e 44. Momentos da oficina teia ecossistêmica-Ambiente e Saúde 

 

Fonte: Ribeiro (2019) 
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Figura 45. Momento de comemoração e agradecimento aos estudantes 

 

                         Fonte: Ribeiro (2019) 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

“Amarás ao Deus do universo com todo o teu coração, com 

toda a tua mente e com todas as tuas forças. Amarás teu belo e 

miraculoso planeta e o tratarás com infinito cuidado. Amarás teus 

irmãos e irmãs humanos como amas a ti mesmo. Não há 

mandamentos maiores que estes”.   

    

     

                                        (MULLER, 1982) 

 

 

➢ 6.1 1ª Categoria – Ambiente e ação humana: homem como agente transformador 

 

A concepção de meio ambiente presente nos desenhos realizados e ratificada nas falas 

dos estudantes, revela um caráter prevalentemente naturalista da percepção ambiental e diz 

respeito a um local extremamente preservado, intangível e distante da realidade vivida, 

conforme desenhos elaborados pelos estudantes (Fig.10, p.92 e Fig.11, p. 93) e falas abaixo de 

E1, E3 e E16:  

 

“A natureza pra mim é o meio ambiente”. E1 

“Animais, floresta, árvores, ...”. E3 

“A natureza, um lugar limpo”. E16 

 

 Na concepção naturalista o meio ambiente é visto como restrito à natureza que deve ser 

apreciada, respeitada e preservada (REIGOTA, 1991; SAUVÉ, 1996).De acordo com Loureiro, 

Layrargues e Castro (2012), o naturalismo é uma das posturas típicas no tratamento da 

problemática ambiental, em cujo contexto os problemas são abordados em sentido a-histórico, 

ignorando as relações sociais e onde a relação homem/ambiente é condicionada às relações 

naturais e à sua dinâmica.  

Para Freire (2016a), o mundo humano sendo histórico permite ao homem assumir a 

vida, sendo capaz de construí-la. Não considerar as relações sociais e sua articulação com o 

meio ambiente fortalece a dicotomização homem/ambiente.  

Estudos realizados têm mostrado a prevalência da visão dicotomizada por estudantes do 

ensino fundamental (PEDRINI, COSTA E GHILARDI, 2010; SILVA, 2013; LUZ, 

PRUDÊNCIO & CAIAFA, 2018), o que pode estar associado com a forma como o tema tem 

sido abordado nas escolas. Apesar de ser proposto pelos PCN como tema transversal, 

permeando todas as disciplinas curriculares e a PNEA ser clara e incisiva quanto à 
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obrigatoriedade da educação ambiental nas escolas tanto na educação básica quanto na 

educação superior.  

Conforme aponta Tozoni-Reis e Campos (2014), é preciso considerar entre os 

condicionantes da inserção qualitativa da educação ambiental na educação básica no Brasil, na 

perspectiva da transformação social, aqueles relacionados às formas históricas de sua inserção.  

Embora a Educação Ambiental não seja necessariamente uma disciplina do currículo, 

para que ela se insira com saber sistematizado é fundamental encontrar seus espaços nos 

currículos escolares, investindo no seu protagonismo, na construção e realização de um 

currículo que garanta o tratamento dos temas ambientais como atividades nucleares nas escolas 

para instrumentalizar os alunos na realização de uma prática social crítica e transformadora 

(TOZONI REIS & CAMPOS, 2014). 

Como ainda reafirma Castro e Marcano (2013), a solução dos problemas para a 

qualidade de vida e melhoramento ambiental, desde local ao planetário, é avaliar e repensar o 

currículo escolar de forma que se consolide  uma formação substancialmente sólida em relação 

a educação ambiental capaz de formar cidadãos que desenvolvam habilidades e atitudes na 

relação homem/ambiente.  

Na concepção antropocêntrica, que segundo Reigota (1991) e Sauvé (1996), insere o 

homem destacado do ambiente natural tendo o dever de cuidar dele, observa-se seres humanos 

em ambientes predominantemente naturais, ou seres humanos cuidando do ambiente natural.  

Nesse sentido, alguns desenhos elaborados pelos estudantes mostram esse tipo de 

concepção (Fig.12, p.94). Estudo realizado por Luz, Prudêncio e Caiafa (2018) também 

apresenta esse tipo de concepção extraída de dois desenhos de um total de dezessete desenhos 

elaborados por estudantes de anos iniciais do ensino fundamental.  

A visão antropocêntrica e simplista do mundo tem contribuído para reforçar 

utilitarismos e engrandecer todo tipo de ação predatória em relação à natureza, no que diz 

respeito, principalmente à exploração dos recursos naturais, com vistas ao enriquecimento a 

qualquer custo. Nesse caso o homem cuida do ambiente tendo em vista os benefícios que ele 

pode fornecer, enaltecendo a soberania humana e valorizando os recursos naturais ao homem 

disponibilizados como fonte inesgotável para seu usufruto.  

Rodrigues e Junior (2009) comentam esta visão, e fazendo referência à crise ambiental 

contemporânea defendem que "[…] é em grande parte, resultante de uma relação desintegrada 

entre a sociedade e o meio ambiente, sustentada por uma compreensão do mundo que aponta 

para uma "lógica de dominação" do ser humano sobre a natureza" (RODRIGUES & JUNIOR, 

2009, p.988). 
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Além disso, a concepção equivocada do ser humano como não pertencente à natureza 

e, portanto, capaz de dominá-la e exauri-la, revela bastante sua dificuldade em entender que sua 

própria vida está ligada à vida do planeta e que suas ações podem contribuir diretamente para 

sua própria destruição (LUZ, PRUDÊNCIO & CAIAFA, 2018).  

É preciso entender que a humanidade não domina a natureza, mas interage com ela e 

nela. É a sociedade contemporânea que apresenta, em função das relações sociais e de produção 

identificadas, uma ação predatória e potencialmente ameaçadora da vida na Terra. 

Na fala seguinte é possível identificar o parodoxo evidenciado pelo network sobre meio 

ambiente formulado com o auxílio do software Atlas ti. Tal depoimento revela a contradição 

vivenciada pelos estudantes, em que nos livros lhes é apresentado um ambiente limpo e repleto 

de macroelementos naturais que parecem não interagir com o homem, mas na realidade do 

entorno em que vivem se deparam com um ambiente poluído, destoante dos livros e do que 

aprendem em sala de aula.  

 

“Meio ambiente é ...lugares onde ficam plantas, bichos e hoje em dia a gente não vê 

isso né? Hoje a gente não vê geralmente muitos bichos. O que a gente vê nos livros é... 

bichos, é... tipo que limpo, mas geralmente a gente não vê isso, a gente vê sujeira, não 

vê bicho direito”. E7 

 

Tal contradição pode relacionar-se com o que Freire descreve como “tema gerador”, 

uma vez que se trata de um problema revelado nas contradições presentes na estrutura e 

organização social. Esse fato pode ser um parâmetro para a análise dos graves problemas 

ambientais, como os diagnosticados na comunidade local, atrelados à poluição hídrica do rio 

Maribondo e por conseguinte, à Baía de Guanabara.   

Há dois caminhos delineados pelo network com um ponto de partida em comum: o meio 

ambiente tendo o homem como seu agente transformador. Todavia o primeiro percurso aponta 

para uma transformação negativa (destrutiva), desencadeada pela poluição ambiental e o 

segundo percurso direciona-se para uma transformação positiva (ideal), pautada em ações 

benéficas ao ambiente.  

A poluição ambiental assume ampla abrangência na visão dos estudantes. Associando-

se ao lixo, desmatamento prejuízo econômico, risco de morte, poluição do ar, prejuízo à saúde 

animal, poluição hídrica e enchentes. Constata-se, portanto, que além de problemas ambientais 

locais, há problemas globais percebidos.  
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O primeiro percurso pode estar associado com a concepção problema evidenciada no 

desenho elaborado por E13 (Fig. 14, p.96). Na concepção problema o ambiente é visto como 

espaço degradado pelo homem, nesse caso os desenhos são compostos por problemas 

ambientais causados pelo homem ou tentativa de solucioná-los (REIGOTA, 1991; Sauvé, 

1996). 

No desenho elaborado por E8 (Fig. 16, p. 98)revela-se o problema socioambiental local 

que em estudos prévios tem sido apontado como de grande relevância entre os pescadores 

artesanais da comunidade: a poluição da Baía de Guanabara e dos rios que nela deságuam 

(RIBEIRO, 2011; ARAUJO et al, 2015; RIBEIRO, SABOIA & SOUZA, 2016).  

Este fato é ainda evidenciado pelas palavras prevalentes na cloud of words criada pelo 

software Atlas ti., a partir das entrevistas (Fig. 17, p. 105).As palavras centrais em destaque: 

lixo, ambiente, gente, jogando, coisas e rio, direcionam para a problemática ambiental real 

vivida pelos estudantes em que pessoas jogam lixo no rio, tornando-o poluído.      

Conforme descrito em estudo realizado por Silva (2015), no Rio de Janeiro, os 

pescadores artesanais vivem, em geral, em condições de muita pobreza devido à estrutura 

precária de sua economia e devido à deterioração das condições ambientais (poluição das águas 

das baías e dos rios causada pela industrialização e pela deficiência de saneamento básico). 

Devido também à redução das áreas de pesca (embarque-desembarque), das áreas tradicionais 

de comunidade de pescadores por causa da pressão de ocupação urbana e da modernização 

espacial feita pelos grandes empreendedores industriais e pelo crescimento de domicílios 

residenciais. 

Como apresentado no desenho de E8 (Fig. 16, p.98), o pescador, na tentativa de obter 

seu pescado e conseguir renda para manutenção de sua família, se depara com a Baía repleta de 

objetos, que gera níveis de poluição hídrica incompatíveis com a reprodução pesqueira de 

algumas décadas atrás. A disponibilidade reduzida de peixes, gera menor lucratividade para o 

pescador e consequentemente, para a família e para o estudante a ele associados.  

Tal concepção tem sido também identificada em outros estudos como o realizado por 

Luz, Prudêncio e Caiafa (2018).  Esses pesquisadores observaram a existência da lixeira e o 

lançamento de lixo na mesma, demonstrando que a criança entende a necessidade de atitudes 

pró-ambientais e acreditando que o ser humano tem potencial para resolver os problemas 

ambientais, ou seja, em sua concepção, o mesmo ser que causa o problema, também é capaz de 

solucioná-lo. 

Para Loureiro, Layrargues e Castro (2012), a generalização da categoria humanidade 

como perversa possibilita o uso ideológico da questão ambiental , tirando o foco de análise da 
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estrutura da sociedade e colocando a responsabilidade exclusivamente no indivíduo e numa 

tendência humana instintiva de destruição, tendendo a valorização exclusiva do aspecto 

comportamental e moral nas estratégias de educação ambiental propostas em diversos cenários.  

Não se pode negar que essa dimensão ideocultural é um aspecto importante, mas não 

pode ser exclusiva. Devendo estar associada às mudanças estruturais, assegurando uma 

sociedade sustentável nas múltiplas dimensões que compõem a vida.  

No caso da comunidade pesqueira, a análise de sua formação a partir dos documentos 

formais adquiridos e das falas dos moradores participantes do estudo, revela um problema 

socioambiental originalmente conjecturado desde antes de sua formação, posteriormente 

reafirmado com a instalação da BR-101, perpetuando-se na atualidade, conforme as falas de P1 

e P3, p. 85 e 86. 

Em contextos do Século XXI e da mutação implementada pelo pós-fordismos, pós-

modernismo e pelo crescimento da flexibilização e da crise sucessivas do capitalismo, 

reconhece-se cada vez mais a importância das atividades tradicionais como referências de 

identidade e pertencimento (SILVA, 2014; RIBEIRO, 2005; HARVEY, 1996). 

A pesca artesanal faz parte deste contexto de práticas identitárias culturais porque a arte 

do pescar artesanalmente é passada de geração a geração pela oralidade, tem base comunitária 

nas relações de sociabilidade e de vizinhança. Além disso, no contexto capitalista e embora 

constitua atividade primária, com forte crise é posto de trabalho em contextos metropolitanos, 

em pleno contexto de desemprego vinculado as camadas de baixa escolaridade (SILVA, 2015). 

A concepção globalizante de meio ambiente é observada no desenho elaborado por E6 

(Fig. 15, p.97), o meio ambiente é apresentado com elementos naturais e artificiais que 

compõem o cotidiano do estudante, demonstrando que há integração entre o homem e o 

ambiente.   

Segundo Reigota (1991); Sauvé (1996), na concepção globalizante podem-se perceber 

relações recíprocas entre natureza e sociedade, evidenciando aspectos biofísicos, sociais, 

políticos e culturais. Nesse tipo de concepção, o homem é inserido como parte integrante do 

meio, há real noção de pertencimento como denotam as falas (E8, E12, E13 e E18): 

 

“Meio ambiente? Onde nós vivemos. E8 

“Pra mim meio ambiente é... quase tudo né? Que sem o meio ambiente a gente não 

estaria vivo por causa do oxigênio... essas coisas”. E12 

“...Meio ambiente é o nosso lugar, que a gente vive, que é o nosso meio ambiente”. E13 

“...é o ambiente onde você vive, tipo a escola, a casa, a rua. E18 
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Resgatando mais uma vez a fala de Freire acerca do tema gerador, este não se encontra 

nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só pode 

ser compreendido nas relações homem-mundo (FREIRE, 2016a).   

A aproximação homem/ambiente, é fundamental para que, como ressaltam Rodrigues e 

Junior (2009), a ideologia individualista atrelada a cultura industrial capitalista moderna que 

construiu uma representação mecânica do ser humano e que diminuiu sua capacidade de se 

relacionar com o outro (social) e com o mundo (ambiental) seja aos poucos substituída, 

permitindo ao homem compreender a práxis de seu potencial transformador. 

O segundo percurso descrito pelo network sobre meio ambiente (Fig.18, p. 106) aponta 

estratégias criadas pelo próprio homem para a transformação do meio de forma positiva que 

direcionam para o cuidado ambiental: reflorestamento, saneamento básico, reciclagem, coleta 

seletiva.  

Pela cloud of words sobre Educação (Fig. 19, p. 107), cuidando, ambiente, pessoas, lixo 

melhor e parte são termos em destaque no eixo central de formação da nuvem, reforçando a 

ideia de mobilização humana em favor do cuidado ambiental. 

O cuidado como essência humana pode necessitar de um ato de despertamento para que 

seja desvelado como já mencionado anteriormente. Sendo a Educação  uma palavra originaria 

do latim educare (ducere=guiar, instruir, conduzir e ex= fora ou exterior) significando extrair 

o internalizado, pensamos que esta pode ser a chave motriz para reafirmar o cuidado já presente 

no ser humano e conduzir os estudantes à ação diante do posicionamento que nas entrevistas 

foi unânime, ou seja  a credibilidade na capacidade humana de transformar o ambiente. 

Como afirma Freire (2014), no momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, 

são capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se 

encontram, muda-se a percepção da realidade e os indivíduos passam a vê-la como realmente 

é: uma realidade histórico-cultural criada pelos homens e que pode ser transformada por eles.     

É possível perceber pela fala dos estudantes que a educação é a chave para a mudança do cenário 

ambiental. Reconhece-se que o conhecimento é parte do processo e que educação ambiental 

factível depende não somente da ação governamental, mas de uma ação coletiva que supere a 

ação moralista e o individualismo enraizados na sociedade e se fundamente no respeito ao 

próximo, conforme network sobre educação (Fig.20, p.108).  

Assim entra em cena a educação ambiental, para elucidar os nexos entre a ação humana 

e o meio, e infundir quanto às questões ambientais uma consciência social mais profunda, que 

ajude a minorar, a longo prazo, os efeitos danosos surtidos no espaço pela modernização 

(SILVA & RAINHA, 2013). 
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➢ 6.2 2ª Categoria – Ambiente que gera vida e Ambiente que gera doença  

 

Na atualidade, a interface saúde e ambiente vêm sendo cada vez mais discutida, devido 

à qualidade de vida estar associada ao equilíbrio socioambiental.  

Na concepção dos estudantes majoritariamente a saúde é compreendida para além da 

visão biologicista restrita à ausência de doenças, que admite que ser saudável só o é quando se 

tem a integridade de suas funções biológicas.  

Todavia, há falas que demonstram a persistência dessa concepção como a fala seguinte: 

 

“Saúde é ter uma estrutura boa. Não aparentar ser doente. Não viver ferido, se ficar 

doente se cuida”. E8 

 

Como descreve Naomar Filho (2011), numa crítica à teoria funcionalista de Christopher 

Boorse, na teoria biológica de função, saúde pode ser entendida como eficiência funcional, 

enquanto doença ou patologia se define por falha ou déficit de função, ‘ausência de 

normalidade’.  Para o autor, contudo a antinomia saúde-doença é algo herdado do modelo 

biomédico tradicional, que precisa ser superado. 

A saúde é associada pelos estudantes, fundamentalmente, à alimentação adequada e 

outras atitudes e comportamentos, conforme descrito pelo network sobre saúde (Fig.22, 

p.110),como:  ingestão hídrica adequada, não consumir álcool, se expor ao sol com proteção, 

não fumar, realizar exames periodicamente, praticar atividade física, que em síntese são ações 

de autocuidado. A saúde foi apontada também como estado, relacionada a bem-estar, 

longevidade, estética. Os depoimentos a seguir reforçam tais associações: 

 

E7: “Ter saúde é você saber o que você come...”. 

E18: “Ter saúde é ter o corpo em forma”. 

 

A cloud of words sobre saúde (Fig.21, p.109), criada pelo software, trouxe à tona a 

imposição comportamentalista que ocorre nos diversos cenários de prática educativa em saúde. 

Nesses espaços, observam-se ações diretivas e impositivas por parte dos educadores para que 

haja mudanças de comportamento quanto aos hábitos em geral, e principalmente, quanto aos 

hábitos alimentares.  
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É...se alimentar direito, não comer muita besteira, comer comida saudável tipo 

salada...”. E1        

“Saúde é você cuidar de você mesma, beber bastante água durante o dia, se hidratar, 

não ficar muito no sol, cuidar da sua pele, ...”. E13 

“Saúde é não ficar se matando bebendo cachaça, cerveja e nem fumando cigarro”. E21 

 

Cabe aqui ressaltar que como descreve Freire (2014), o profissional diante do “seu 

saber” técnico e especialista não deve julgar-se salvador dos demais, como proprietário do saber 

que deve ser doado aos “ignorantes e incapazes”. Procedendo assim não se compromete como 

profissional e nem como homem.  

A educação em saúde não pode ser reduzida às atividades práticas que se reportam ou à 

transmissão de informações sobre saúde, mas deve pautar-se numa intervenção coletiva e 

interdisciplinar, que tem nas atitudes dos sujeitos a racionalidade que compõe a promoção da 

saúde.  

Propõe-se a horizontalização das relações entre os diferentes sujeitos, ressignificando o 

profissional de saúde como dinamizador do processo coletivo de construção do conhecimento, 

priorizando o desenvolvimento da autonomia e do empoderamento dos sujeitos, promovendo o 

autocuidado (RACHADEL, 2014).  

Assim, aquele que educa é, também, o que aprende por meio de uma relação dialógica 

entre diferentes saberes, num processo mútuo, democrático e solidário. 

Em algumas falas é possível evidenciar a influência do ambiente na saúde: 

 

“...Porque não basta ficar comendo coisas saudáveis e fazer exercícios, tem que ter o 

ar limpo, o ambiente limpo. Você tá, fazendo um piquenique, às vezes não pode porque 

tá tudo sujo. Aí quando o ambiente tá limpo você pode ficar ali, se divertindo 

alegremente. E não ficar na sujeira, sentindo o cheiro daquilo. Os bichos ficando em 

cima de você”. E22 

 

O estudante enfatiza que ter saúde não está apenas no fato de ingerir alimentos saudáveis 

e praticar exercícios físicos, mas em usufruir do ar limpo, do ambiente limpo, posicionando o 

indivíduo no estado de alegria e bem-estar. 

A saúde deve envolver a complexidade das relações entre o indivíduo e o meio 

ambiente. A vida em contato com a natureza tem um conjunto de benefícios para a saúde 

humana, física e mental, além de representar mais uma possibilidade de aproximação entre esta 
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e o indivíduo, devido à interação com os elementos naturais e as suas variações, promovendo 

assim o respeito pelo meio (RODRIGUES & DARIDO, 2006; SANDELL & ÖHMAN, 2010).  

Em consonância, autores afirmam que o conceito de saúde reflete a conjuntura social, 

econômica, política e cultural. Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. 

Dependerá de valores individuais, concepções científicas, religiosas e filosóficas (SCLIAR, 

2007; QUANDT et al, 2014). 

Um dos ramos da teia formada pelo software Atlas Ti (Fig.22, p.110) direciona saúde 

para a poluição ambiental. O ambiente poluído foi atrelado provavelmente a doenças 

transmitidas por vetores, o que pode ser compreendido por serem possivelmente doenças 

prevalentes na comunidade em estudo pela aproximação com o rio e quantidade excessiva de 

lixo doméstico lançado nas ruas e quintais das moradias. O depoimento abaixo corrobora com 

essa visão: 

 

“Tem, tem a ver com saúde... Jogar lixo na rua, uma coisa assim, aí uma pessoa passa, 

aí vem os pombos e urubu, aí polui tudo lá e fica sujo... aí uma pessoa pode ficar doente 

por causa dos mosquitos também”. E5 

 

Quando questionados sobre a relação entre saúde e ambiente alguns estudantes 

relacionaram que a poluição ambiental reduz a quantidade de vegetais (alimentos) disponíveis, 

o que interfere na nutrição humana e consequentemente, na sua saúde. Outros estudantes 

relacionaram saúde e ambiente com a capacidade fotossintética dos vegetais, que ao declinarem 

em número de espécies, em decorrência da poluição ambiental, poderiam afetar a saúde humana 

e o clima: 

 

“Sim, porque os vegetais fazem parte do meio ambiente, não fazem? Então...pra botar 

na comida os vegetais, essas coisas”. E1 

“É... pra mim tem...por causa da vegetação, das plantações essas coisas, um exemplo, 

tá cheio de poluição, petróleo essas coisas e a vegetação é a que faz a fotossíntese, 

ajuda a mudar o clima”. E3 

 

Alguns alunos, contudo, não conseguiram estabelecer relação entre saúde e ambiente, 

embora ambos sejam temas transversais contemplados nos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Estudo realizado por Câmara e Souza (2015) corrobora com essa questão, evidenciando na 
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primeira fase do estudo, a ausência de relação entre saúde e ambiente entre estudantes do ensino 

fundamental.  

 A transversalização dos temas deveria resgatar as relações existentes entre os 

conhecimentos sobre ambiente e sua relação com a saúde, todavia tais conceitos são vistos sob 

uma ótica fragmentada e, assim, deixa-se de estabelecer nexos e trata-se a doença como fato 

unicausal.  

Embora a consciência relativa à preservação do ambiente tenha crescido nas últimas 

décadas, a saúde e sua relação com o ambiente continuam negligenciadas na prática do ensino 

do ambiente e sua interface com a saúde (CAMPONOGARA et al, 2013; SANTOS, 2005). 

Estudos destacam a importância das parcerias entre educação, saúde e ambiente no 

contexto escolar, pois fortalecem a construção de uma postura protagonista do educando no 

cuidado ao ambiente em que vive (LIMA & MIRANDA, 2015; CEOLIN et al., 2016). 

Entretanto,  não um cuidado alienado, fundamentado no ativismo, ação sem reflexão, 

mas que mediatizado pela educação problematizadora leva o estudante a compreender que o 

ambiente é um determinante da saúde e mais do que isso, que há agentes produtores do modelo 

modernizante, de forma contundente, com que se tem acerbado a já forte segregação 

socioespacial das periferias, onde às dificuldades socioeconômicas decorrentes dos salários 

baixos se aliam aos males que vêm com a poluição, com a precariedade dos serviços de saúde 

e com a falta de instalações públicas adequadas e de equipamentos culturais (SILVA & 

RAINHA, 2013). 

Numa leitura mais ampliada do contexto, os estudantes são capazes de identificar as 

verdadeiras potencialidades deste, por meio da solução dos problemas reais aos quais estão 

submetidos. É importante fomentar a consciência do que implica a celebração do Dia da Água, 

por mecanismos de manejo e uso eficiente do líquido, da importância da conservação do recurso 

como fonte que se esgota para torná-lo um uso sustentável (MEJÍA, MARIN & LOPES, 2015). 
A educação ambiental permite ao educando desvendar os elos da cadeia de poder nas 

questões ambientais e a dinâmica da relação entre sociedade, Estado, economia, saúde e meio 

ambiente. Critica os modelos de modernização e de industrialização que impuseram como 

paradigma o uso dos recursos naturais, qual se estes fossem inesgotáveis e talhados, sobretudo 

para um modelo de produção de mercadorias em larga escala animado pela construção social 

de necessidades, ou seja, o modelo de produção de uma sociedade de consumo de massa 

(PORTO-GONÇALVES, 2006; SILVA & RAINHA, 2013). 

O ambiente ora visto por alguns estudantes como potencial gerador de doenças é 

descrito por outros como ambiente que gera a vida, pois é a partir dele que o ser humano obtém 
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alimentos que irão compor sua matéria orgânica e a partir dele que tem disponível o oxigênio 

para manutenção da sua respiração, como evidenciado nas falas seguintes: 

 

E1: “Sim, porque os vegetais fazem parte do meio ambiente, não fazem? Então...pra 

botar na comida os vegetais essas coisas”. 

E3: “É... pra mim tem...por causa da vegetação, das plantações essas coisas, um 

exemplo, tá cheio de poluição, petróleo essas coisas e a vegetação é a que faz a 

fotossíntese, ajuda a mudar o clima”.  

E8: “Tem a ver, porque da sujeira que nós fizermos, pode afetar nossa saúde, como 

botar fogo em pneu, vai poluir o ar, pode acabar com massa de oxigênio que temos”.  

E12: “Tem tem, pra mim tem. Meio ambiente, tipo...a saúde a gente cuida com algumas 

coisas que tem no ambiente. Tipo, pra ser saudável algumas vezes tem que comer frutas, 

legumes, alimentos pra gente ficar saudável que é do meio ambiente”. 

 

O cuidado ambiental vai muito além da sustentabilidade disseminada na sociedade, que 

prioriza a preocupação em cumprir normas e diretrizes que concederão a garantia de recursos 

naturais para as gerações futuras usufruírem, é uma questão de vida. O ser humano é composto 

pelo o que há no ambiente, por conseguinte, o ambiente é parte do ser humano.  

A concepção de sustentabilidade não pode ser reducionista e aplicar-se apenas ao 

crescimento/desenvolvimento. A sustentabilidade envolve a sociedade, a educação, a política, 

a cultura, a arte, a natureza, o planeta e a vida de cada pessoa (BOFF, 2015), ou seja, várias 

dimensões que em conjunto permitem e/ou impedem a sustentabilidade. 

Nessa ótica, em consonância com Tilbury (2004), o que está em causa não é apenas a 

consciência, o conhecimento e a compreensão dos desequilíbrios ambientais, nem sequer, os 

valores e as atitudes, mas, sobretudo, a capacitação dos indivíduos para tomada  de posição para 

agir em sociedade com competências que permeiam as esferas do ambiente, da equidade, da 

justiça, da democracia e do respeito cívico (HESSELINK, VAN KEMPEN & WALS, 2002). 

Essa ação coletiva é o que pode gerar transformação do cenário em que vivem, de acordo 

com os estudantes, como apresentado pelo network sobre educação (Fig. 20, p.111). A crise 

atual, com as severas ameaças que globalmente pesam sobre todos coloca como urgente e 

impostergável a responsabilidade coletiva dos seres humanos (BOFF, 2013). 

Cabe aqui distinguir “ação” de “atividade”, como apresentado por Rosa e Carvalhinho 

(2012), em adaptação de um estudo realizado por Jensen e Schnack (1997). Para os autores há 

4 direcionamentos, conforme quadro 3, p. 132, que em associação, podem levar à atividade ou 
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à ação. É importante que a distinção seja feita para que o alcance do alvo, a ação, seja bem 

sucedida.   

 

Quadro 3. Critérios 1, 2, 3 e 4 para a ocorrência da ação 

        

                                  Fonte: Adaptado de Jensen e Schnack (1997) 

 

Ao observarmos o quadro 3, encontramos 2 dimensões: i) Dimensão horizontal 

(critérios 1 e 2) que diz respeito ao limite entre o comportamento e a ação, e a questão de saber 

se os próprios alunos decidem "fazer algo"; ii) Dimensão vertical (critérios 3 e 4), que se 

concentra sobre se o que "é feito" é dirigido a uma solução do problema real ou não.  

Logicamente, perante aquilo que tem sido discutido, a "ação competente" só existe 

quando o indivíduo (referindo-se ao estudante) é envolvido na decisão de determinada ação de 

foro ambientalista (Critério 2) e que essa ação tem de ter um efeito real sobre o problema 

(Critério 4). Quando isto não acontece, ou quando o indivíduo é levado a desenvolver 

determinado assunto por motivos, por exemplo, puramente acadêmicos, então não é uma ação 

consciente, mas sim a uma atividade.  

Conforme descrito por Freire (2016a), o mero reconhecimento de uma realidade que 

não leve a uma inserção crítica, ou seja, a uma ação além de um puro fazer, que não se 

dicotomiza da reflexão, mas se consolida num “que fazer”, não conduz a nenhuma 

transformação da realidade objetiva, porque não é um reconhecimento verdadeiro. Ratificando 

que o anseio pela transformação só se faz concretude na concretude de outros anseios.  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE ATIVIDADE 

ATIVIDADE AÇÃO 

Estudantes obrigados a fazer algo (1)  
Estudantes envolvidos na decisão 

acerca do que fazer (2) Atividade apenas como 

um contraponto ao 

ensino acadêmico (3)  

Atividade destinada a 

resolver um problema (4)  
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6 CONCLUSÕES  

 

 

“Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no                              

mundo que nós nos fazemos”. 

 

                                         

             (FREIRE, 2014) 

 

O reconhecimento prévio da comunidade pesqueira com achados acerca de sua 

formação histórica e entrevistas com moradores locais, possibilitou a caracterização das 

condições socioambientais e de risco à saúde, subsidiando a discussão do cuidado 

tridimensional e as práticas educativas em saúde. 

A análise da relação entre ambiente e saúde culminou com a formação de duas 

categorias analíticas: Ambiente e ação humana: homem como agente transformador; e 

Ambiente que gera vida e Ambiente que gera doença.   

A discussão do cuidado tridimensional permitiu a imersão no cuidado como essência 

humana distribuído nas dimensões do eu, do tu e do nosso, partindo do cuidado de si e do outro 

para o cuidado ambiental, tendo em vista a educação ambiental crítica.  Tal atividade educativa 

direciona o indivíduo para não apenas “um fazer” ambiental, mas “um ser” socioambiental, a 

partir da práxis do cuidado.  

As cinco etapas da Abordagem Temática Freireana  possibilitaram o alcance da 

concepção dos estudantes sobre o ambiente e a saúde e a relação existente entre eles, além do 

reconhecimento do contexto de vida destes. O cumprimento dessas etapas foi  essencial para a 

realização das práticas educativas em saúde por meio de oficinas, fazendo sentido para os 

estudantes e não de forma deslocada da realidade deles, em consonância com os princípios da 

Educação Ambiental Crítica. 

Entre os estudantes participantes observou-se o predomínio da concepção naturalista 

sobre ambiente, reforçando a necessidade da Educação Ambiental encontrar espaço nos 

currículos escolares como atividade nuclear, a fim de evitar contradições entre o ambiente 

apresentado nos livros didáticos e o contexto do aluno. Apesar desse predomínio, identificou-

se entre os desenhos elaborados as concepções antropocêntrica, problema e globalizante. 

A poluição dos rios, revelada em diversos desenhos e nas falas dos estudantes, aponta 

para a responsabilidade majoritária dos indivíduos. Todavia, ressalta-se no estudo, a noção de 

pertencimento e a possibilidade de despertamento do cuidado como essência humana, a partir 



134 
 

   
 

de uma consciência crítica e social mais profunda, para que o estudante possa compreender as 

diferentes dimensões da questão ambiental. 

Quanto à concepção de saúde houve predomínio da visão fundamentalmente associada 

aos comportamentos e atitudes, como alimentação adequada, prática de atividade física, além 

da evidência de expressões que denotam ações diretivas e impositivas quanto às práticas de 

saúde.  

O ambiente foi associado à saúde como fonte de alimentos e fornecedor de oxigênio 

para a respiração humana. O ambiente poluído foi associado negativamente à saúde, sendo 

gerador de doenças transmitidas vetorialmente. Houve um único apontamento sobre saúde 

atrelada ao ambiente limpo, com usufruto de bem-estar, direcionando para a inserção dessa 

temática na educação básica, valorizando o saber prévio dos estudantes, de forma multifatorial, 

associada aos determinantes sociais da saúde. 

O cuidado tridimensional como eixo condutor de práticas educativas em saúde revelou-

se como uma estratégia eficaz podendo ser reproduzida em outros cenários de inserção de 

enfermeiros no PSE.  A proposta de práticas educativas em saúde centradas no cuidado nas 

dimensões do Eu, do Tu, e do Nosso converge para a perspectiva da educação ambiental crítica, 

uma vez que considera a consciência social do indivíduo diante do olhar ambiental.  

A pesquisa revelou a importância de se promover uma articulação entre saúde e meio 

ambiente, a partir do cuidado tridimensional com vistas a construção de novos saberes que 

possam consolidar a elaboração de um projeto de educação ambiental que possa ser aplicado 

em contextos semelhantes aos da comunidade pesqueira em tela.  

Salienta-se a importância da interdisciplinaridade no espaço escolar, construção do 

saber de modo colaborativo extensivo à família, comunidade local e de projetos ambientais que 

aproximem a relação homem/ambiente/saúde.  

A pesquisa revelou ainda que pensar a enfermagem como ciência é suplantar novos 

rumos e/ou possibilidades de aplicação de referenciais metodológicos com abordagens 

participativas como a Pesquisa-Ação nos inúmeros campos de atuação do enfermeiro enquanto 

educador e promotor da saúde.   

A partir da reflexão acerca do uso dessa abordagem participativa como possibilidade 

metodológica pautada na pedagogia freireana, na condução de práticas de educação ambiental 

pela enfermagem, ratifica-se a importância da qualificação de enfermeiros desde a graduação 

sobre educação ambiental e suas interfaces com a prática profissional, balizada pela formação 

crítico-reflexiva.  
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Quanto às limitações do estudo, aponta-se a violência urbana que inviabilizou a 

continuidade das entrevistas com os moradores da comunidade local. No concernente às 

práticas educativas em saúde, a dispersão dos estudantes foi um fator limitador para o 

desenvolvimento das mesmas.  

É fato que as questões ambientais não se esgotam na preservação e conservação da 

natureza. Portanto, compreender as modificações na concepção de saúde e as questões 

socioambientais a ela relacionadas suscitam um novo perfil do profissional enfermeiro 

comprometido não apenas com o cuidado humano, mas com a transformação da relação 

homem/ambiente, por meio de práticas educativas em saúde que alcancem o cuidado a nível 

planetário. 

 

TESE DE CHEGADA  

 

Ao finalizar este estudo considero que a tese de partida foi confirmada, ou seja:  

 

A educação ambiental crítica, pautada em conceitos de Paulo Freire e na tríade cuidado 

de si, cuidado do outro e cuidado ambiental, fundamentada em Leonardo Boff, ressalta a 

importância da articulação homem/ambiente/saúde  desde a Educação Básica, despertando nos 

envolvidos a noção de pertencimento e compreendendo que qualquer alteração no meio 

ambiente repercute na saúde dos indivíduos e da  população. A educação ambiental crítica 

direciona o indivíduo para não apenas “um fazer” ambiental, mas “um ser” socioambiental a 

partir da práxis do cuidado. Compreender a relação entre saúde e questões socioambientais 

suscitam um outro perfil de cidadão e de profissionais enfermeiros e educadores comprometidos 

não apenas com o cuidado humano, mas com a transformação da relação homem/ambiente, por 

meio de práticas educativas em saúde que alcancem o cuidado em nível planetário. 
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8. PRODUTOS DA TESE 

 

8.1 Artigo 1: Educação ambiental com escolares e saúde: outros rumos para a 

enfermagem2 

 

RESUMO 

 

Objetivo: sintetizar a produção científica sobre educação ambiental com escolares 

estabelecendo uma interface com a saúde humana. Método: trata-se de um estudo de revisão 

integrativa de literatura que contemplou as seguintes bases de dados: LILACS, SciELO, 

MEDLINE, BDENF e PubMed, no período de julho a setembro de 2016. Resultados: 

evidenciou-se a educação ambiental atrelada à possibilidade de transformação e mudança de 

comportamento ressaltando-se a perspectiva social/cívica da educação ambiental, instrumentos 

que favoreçam a aquisição de consciência ambiental crítica. Identificou-se ainda nos estudos 

que os escolares possuem conhecimento sistematizado sobre ambiente no tocante a sua 

preservação, porém sem associação com a saúde. Além de não haver preocupação em relacionar 

questões de saúde inerentes ao contexto em que os alunos estão inseridos. Conclusão: Salienta-

se a importância da interdisciplinaridade no espaço escolar, construção do saber de modo 

colaborativo extensivo à família, comunidade local e de projetos ambientais que aproximem a 

relação homem/ambiente/saúde. Palavras-chave: Educação ambiental; ensino fundamental; 

saúde; enfermagem.  

 

ABSTRACT 

 

Objective: To summarize the scientific literature on environmental education with school 

establishing an interface with human health. Method: This is an integrative review study of 

literature that included the following databases: LILACS, SciELO, MEDLINE, PubMed and 

BDENF, from July to September 2016.Results: environmental education was evident linked to 

possibility of transformation and change of behavior emphasizing the social / civic perspective 

of environmental education, instruments to encourage the acquisition of critical environmental 

 
2 RIBEIRO, C. R. B. et al. Educação ambiental e em saúde com escolares: outros rumos para a enfermagem 

[Environmental and health education for schoolchildren: other directions for nursing] [Educación ambiental y en 

salud con estudiantes: otros rumbos para la enfermería]. Revista Enfermagem UERJ, [S.l.], v. 25, p. e26182, dez. 

2017. ISSN 0104-3552. Disponível em: <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/26182/24376>. Acesso em: 04 jan. 2020. 

doi:https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.26182. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/26182/24376
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/26182/24376
https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.26182
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awareness. It also identified in studies that school have systematized knowledge about 

environment regarding its preservation, but no association with health. In addition there is no 

concern in relating health issues inherent in the context in which the students are inserted. 

Conclusion: We emphasize the importance of interdisciplinarity at school, construction of 

knowledge extensive collaboratively to family, local community and environmental projects 

that bring the man / environment / health. Keywords: Environmental education; 

primaryeducation; health; nursing. 

 

RESUMEN  

 

Objetivo: Para resumir la literatura científica sobre la educación ambiental en la escuela que 

se establece una interfaz con la salud humana. Método: Se trata de un estudio de revisión 

integradora de la literatura que incluye las siguientes bases de datos: LILACS, SciELO, 

MEDLINE, PubMed y BDENF, de julio a septiembre de 2016. Resultados: la educación 

ambiental fue evidente vinculada a posibilidad de la transformación y el cambio de 

comportamiento haciendo hincapié en la perspectiva social / cívica de la educación ambiental, 

instrumentos para fomentar la adquisición de la conciencia ambiental crítica. También 

identificó en estudios que la escuela se han sistematizado los conocimientos sobre el medio 

ambiente en su conservación, pero ninguna asociación con la salud. Además no hay que 

preocuparse en relacionar los problemas de salud inherentes al contexto en el que se insertan 

los estudiantes. Conclusión: Hacemos hincapié en la importancia de la interdisciplinariedad en 

la escuela, la construcción de un amplio conocimiento en colaboración extensa familia, la 

comunidad local y los proyectos ambientales que traen el hombre / medio ambiente / salud. 

Palabras clave: Educación ambiental; enseñanza fundamental; salud; enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 

a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade¹. 

A questão ambiental tem mobilizado a sociedade na busca por soluções que viabilizem a relação 

homem/ambiente de maneira sustentável e crítica em favor de uma humanidade futura possível. 

A educação ambiental inserida na formação escolar do indivíduo pode, portanto, ser uma 



138 
 

   
 

estratégia real na transformação de uma consciência crítica pautada não mais na valorização do 

homem em detrimento do meio, mas no estabelecimento de um elo contínuo entre ambos, 

considerando a criança como potencial agente de mudança de sua realidade de vida.   

O enfermeiro enquanto agente educador em saúde, não deve perder de vista sua 

corresponsabilidade nos diversos temas que permeiam as questões de saúde.  Para tal, precisa 

ter pleno entendimento que um homem para ser considerado saudável necessita estar em um 

ambiente saudável.  

Fato este corroborado com um marco revolucionário na história da saúde no Brasil, em seu 

relatório final, a 8ª Conferência Nacional de Saúde sistematiza o processo de construção de um 

modelo reformador para a saúde, que é definida como resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, posse da terra, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso a serviços de saúde e meio ambiente2. 

Nesse sentido, para que haja saúde humana subentende-se que todos os determinantes descritos 

estejam em condições satisfatórias, inclusive as condições do meio ambiente, entendendo o 

meio ambiente para além do conceito excludente, falando de algo que rodeia e contorna o 

homem-centro; algo exterior, que não entra no interior das coisas da vida humana.  

Toda a humanidade deve refletir sobre a saúde ambiental, uma vez que este não se trata de um 

problema isolado, mas de natureza social, necessitando de ações interdisciplinares e criativas 

para a discussão sobre o tema. Por esta razão, torna-se necessário abordar questões que 

envolvem saúde ambiental com estudantes no cenário escolar, pois essa temática impõe 

diferentes desafios, impostos pela sociedade, como o reconhecimento das consequências do 

desequilíbrio ecológico para a vida humana3.  

A partir desse contexto, o problema de pesquisa configura-se de que forma a educação 

ambiental tem sido trabalhada entre os escolares, tendo em vista a importância dessa discussão 

para a saúde e atuação do enfermeiro nos diversos cenários.  

Diante do exposto, traçamos como objetivo do estudo sintetizar a produção científica sobre 

educação ambiental com escolares estabelecendo uma interface com a saúde humana. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura que contemplou as seguintes bases de 

dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

ScientificElectronic Library Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE) e Base de dados de enfermagem (BDENF), além do portal Periódicos Capes 
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(PubMed), no período de julho a setembro  de 2016, sendo encontrados artigos publicados dos 

últimos 5 anos, no período de 2012 a 2016. Período este destinado à seleção das referências e à 

leitura flutuante.  

A revisão integrativa é um método de pesquisa, no geral percorrido em seis etapas, que permite 

a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do tema investigado, sendo o 

seu produto final o estado atual do conhecimento do tema investigado4.A ampla amostra, em 

conjunto com a multiplicidade de propostas, deve gerar um panorama consistente e 

compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes para a 

enfermagem5. 

Para a construção da primeira etapa desta revisão integrativa, ocorreu a identificação do tema e 

elaboração da questão norteadora, como se segue: Quais os conhecimentos produzidos sobre a 

educação ambiental com escolares estabelecendo uma interface com a saúde humana?  

Na segunda etapa, para a busca nas bases de dados, optou-se pela utilização os seguintes 

descritores: educação ambiental (environmentaleducation) e ensino fundamental/escola básica 

(primaryeducation), definidos de acordo com o DECS - Descritores em Ciências da Saúde, e o 

operador boleano and na associação entre eles. Ainda nesta etapa, foram estabelecidos os 

critérios de inclusão: a aderência ao objetivo e ao tema proposto; artigos publicados em 

português, inglês e espanhol; artigos originais na íntegra que retratassem a temática educação 

ambiental com escolares do ensino fundamental; e artigos publicados e indexados nos referidos 

bancos de dados selecionados nos últimos cinco anos (2012 – 2016).  E critérios de exclusão: 

artigos publicados que se repetiram; teses; artigos que não abordavam a referida temática; 

aqueles que não estavam publicados na íntegra e artigos com ano de publicação anterior ao ano 

de 2012. O caminho percorrido está descrito pelo fluxograma apresentado (Figura 1). 

A terceira etapa consistiu na seleção dos trabalhos científicos, utilizando-se um instrumento de 

coleta de dados para organizar e sintetizar as informações-chave, descrito pelo quadro 

apresentado (Figura 3), segundo nome do periódico, ano de publicação, base de dados em que 

foi encontrado, título, tipo de pesquisa realizada, objetivo e principais resultados.  Sendo 

realizada, posteriormente, a categorização dos mesmos.  

Na quarta etapa, os estudos incluídos na revisão integrativa foram analisados detalhadamente 

para garantir a validação da revisão.  

Na quinta e sexta etapas, respectivamente, os resultados foram interpretados a partir da 

discussão dos apontamentos realizados pelos diversos autores e houve o destaque da síntese do 

conhecimento produzido acerca da educação ambiental com escolares do ensino fundamental 

na interface com a saúde humana. 
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Figura 1. Caminho da busca dos artigos nas bases de dados: LILACS, Medline, BDENF, 

PubMed e SciELO no período de julho a setembro de 2016 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 
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RESULTADOS 

 

Figura 3. Artigos selecionados das bases de dados: LILACS, Medline, BDENF, PubMed e 

SciELO (2012-2016) 

 

Revista Ano 
Base de 

Dados 
Título 

Tipo de 

pesquisa 
Objetivos 

Alguns 

Resultados 

1 

Revista 

Caderno de 

Saúde 

Coletiva 

2015 LILACS 

Escolares 

residentes em 

área impactada 

por aterro 

sanitário e seu 

conhecimento 

sobre poluição 

Quanti-

qualitativo 

 

Pesquisa 

de campo 

Identificar e 

discutir o 

conhecimento 

prévio dos 

escolares sobre 

poluição e os 

efeitos à saúde 

provocados por 

um ambiente 

impactado  

Verificou-se 

aumento 

significativo do 

conhecimento 

sobre poluição 

ambiental após a 

aplicação das 

atividades 

educativas e a 

existência de 

conhecimento 

prévio sobre 

temas 

relacionados à 

poluição 

ambiental.  

2 

Revista La 

Sallista de 

investigaci

ón 

2015 SciELO 

Incidência de 

losprocesoseduc

omunicativosenl

osproyetcosamb

ientales 

escolares 

Quanti-

qualitativo 

Pesquisa 

de campo 

Refletir e 

analisar 

criticamente 

sobre a 

importância da 

contextualizaçã

o da educação 

ambiental e a 

maneira eficaz 

de transmitir 

seus processos 

e resultados a 

toda 

comunidade 

educativa 

Verificou-se a 

debilidade dos 

processos de 

comunicação 

interna e níveis 

baixos de 

apropriação de 

projetos 

educativos 

ambientais 

escolares 

3 

Revista del 

Instituto de 

Estudios 

em 

Educación

Universida

ddel Norte 

2014 SciELO 

Educación 

ambiental 

enniños y niñas 

de instituciones 

educativas 

oficialesdel 

distrito de Santa 

Marta 

Quanti-

qualitativo 

Pesquisa 

de campo 

Identificar o 

nível de 

conhecimento 

dos estudantes 

do ensino 

fundamental 

sobre educação 

ambiental 

77% disseram 

identificar o tipo 

de resíduo, mas 

pela observação 

detectou-se que 

não colocam em 

prática com os 

resíduos 

escolares, não há 

participação em 

ações ecológicas 

e de proteção 

ambiental 

4 

Revista 

Educar em 

Revista  

2014 SciELO 

Educação 

ambiental 

escolar, 

formação 

humana e 

Qualitativa 

Estudo de 

reflexão 

Problematizar 

a formação 

inicial de 

professores, 

refletindo 

Deve haver uma 

reformulação na 

formação de 

professores que 

garanta temas 
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formação de 

professores: 

articulações 

necessárias 

sobre seu papel 

na educação 

ambiental na 

educação 

básica 

ambientais 

como atividades 

nucleares nas 

escolas para 

instrumentalizar 

os alunos na 

prática crítica e 

transformadora, 

superando 

fragilidades e 

distancia da 

perspectiva de 

transformação 

social  

5 

Revista de 

Investigaci

ón 

2013 SciELO 

Propuesta de 

innovación 

educativa 

mediante el uso 

de las TIC para 

lapromoción de 

valores 

ambientales em 

laeducación 

primaria 

venezolana 

Qualitativa 

Pesquisa-

ação 

Diagnosticar 

atitudes dos 

estudantes, 

desenhar um 

plano de 

inovação 

educativa por 

meio de TIC, 

aplicá-lo, 

executar 

estratégias de 

avaliação 

A incorporação 

das TICs 

permitiu aos 

estudantes 

analisar e 

interpretar 

criticamente 

informações 

sobre o meio 

ambiente 

6 

Revista 

Lusófona 

de 

Educação 

2013 SciELO 

Do Ambiente ao 

Desenvolviment

o Sustentável: 

contextos e 

protagonistas da 

educação 

ambiental em 

Portugal  

Qualitativo 

Estudo de 

reflexão 

Diagnosticar os 

tipos de 

projetos da 

educação 

ambiental em 

Portugal a 

partir de dois 

inquéritos de 

âmbito 

nacional  

Observou-se 

sobrevalorizaçã

o da questão 

ecológica em 

desfavor da 

questão cívica, 

deixando 

lacunas na área 

da 

sustentabilidade 

como as 

atividades 

econômicas e 

questões de 

qualidade de 

vida; 

desarticulação 

Ministério da 

educação e 

ambiente  

7 

Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

2013 SciELO 

Educação 

ambiental para a 

escola básica: 

contribuições 

para o 

desenvolviment

o da cidadania e 

da 

sustentabilidade 

Qualitativa 

Estudo de 

Campo 

Realizar 

atividades de 

monitoria com 

escolares no 

Jardim 

Botânico de SP 

a fim de 

trabalhar 

questões sobre 

educação 

ambiental e 

cidadania 

Constatou-se a 

importância em 

desenvolver 

educação 

ambiental em 

todos os espaços 

e níveis sociais; 

possibilitou 

trabalhar 

informações 

adquiridas em 

sala de aula de 

forma 

desfragmentada, 

construção 
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Fonte: Próprio autor (2016) 

 

De acordo com o quadro apresentado, todos os onze artigos (100%) de alguma maneira 

associam a educação ambiental à possibilidade de transformação e mudança de comportamento.  

conjunta de 

conhecimento e 

trabalho em 

equipe 

8 

Revista da 

Gestão 

Costeira 

Integrada  

2013 SciELO 

Metodologia de 

Ensino de 

Educação 

Ambiental em 

Escola situada 

na área costeira 

da Baía de 

Guanabara  

Qualitativa 

Pesquisa 

de campo 

Contribuir para 

o debate acerca 

do papel da 

educação 

ambiental em 

ambientes 

costeiros e 

analisar 

atividades 

pedagógicas 

realizadas 

numa escola 

pública do 

município de 

São Gonçalo 

Possibilitou 

interação entre 

os saberes dos 

alunos, os da 

ciência e os dos 

pescadores 

artesanais, 

revelou 

problemas, 

atores 

e soluções 

 

9 

Revista 

Ciência e 

Educação 

2013 SciELO 

Morcegos: 

percepção dos 

alunos do ensino 

fundamental 3º e 

4º ciclos e 

práticas de 

educação 

ambiental 

Quanti-

qualitativa 

Pesquisa 

de campo 

Analisar a 

percepção de 

alunos do 

ensino 

fundamental 

sobre morcegos 

inserindo 

atividades de 

educação 

ambiental 

Vários alunos 

mudaram seus 

conceitos 

negativos por 

corretas 

informações e 

mostraram-se 

sensibilizados 

pelos morcegos 

10 

Revista 

Moviment

o 

2012 LILACS 

A educação 

ambiental e o 

desporto na 

natureza: uma 

reflexão crítica 

sobre os novos 

paradigmas da 

educação 

ambiental e o 

potencial do 

desporto como 

metodologia de 

ensino 

Qualitativa 

Estudo de 

reflexão 

Refletir sobre 

aproximação 

teórica e crítica 

dos atuais 

paradigmas de 

ensino da 

educação 

ambiental e do 

potencial do 

desporto como 

metodologia de 

ensino 

Revelam que os 

benefícios do 

desporto na 

natureza se 

cruzam com os 

objetivos da 

educação 

ambiental 

sobretudo numa 

fase de aquisição 

de consciência 

ambiental 

11 

Revista  

Panama em 

Salud 

Publica  

2012 LILACS 

Um programa 

escolar para 

elcontroldel 

dengue em 

Honduras: 

delconocimiento 

a lapráctica 

Quanti-

qualitativo 

Pesquisa 

de campo 

Descrever o 

Programa 

escolar 

Ambiental, 

uma iniciativa 

de controle de 

dengue com 

enfoque na 

escola primaria  

Mudanças de 

comportamento 

e redução dos 

níveis larvários 

nas escolas, 

participação da 

comunidade em 

temas 

ambientais  
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Em relação à essência do conteúdo e produção do conhecimento, destacaram-se nos artigos 2, 

4 e 6 as questões relacionadas à formação, contextos e perspectiva social/cívica da educação 

ambiental.  

Os artigos 7, 8 e 11 permeiam sobre construção coletiva da educação ambiental, associando 

saber escola (científico)/escolar/comunidade.  

Os artigos 3 e 9 referem-se à ações ecológicas no âmbito da educação ambiental.  

Os artigos 5 e 10 utilizam-se de instrumentos que favoreçam a aquisição de consciência 

ambiental crítica comoTICs e Desportos.  

E por fim, o artigo 1 traz uma associação entre saúde ambiental e saúde humana. 

 

DISCUSSÃO 

 

Para elucidar os resultados e análise, os dados emergentes dos artigos selecionados foram 

agrupados e categorizados, facilitando, desta forma, a compreensão da discussão temática. 

Após profunda leitura dos textos, criaram-se duas categorias: Educação Ambiental: processos, 

tecnologias, formação cívica e transformação social; e a saúde na relação homem/ambiente uma 

construção interdisciplinar.  

  

Categoria 1) Educação Ambiental: processos, tecnologias, formação cívica e 

transformação social 

 

No Brasil, em meados da década de oitenta que a educação ambiental ganhou dimensões 

públicas de grande relevância, apesar de o debate ambiental ter se instaurado no país sob a égide 

do regime militar nos anos setenta por pressões internacionais. Falar em ambiente era pensar 

em patrimônio natural, assunto técnico voltado para a resolução dos problemas ambientais 

identificados e em algo que impedia o desenvolvimento do país6. Não havia uma preocupação 

educativa para além de questões ecológicas e reducionistas de preservação. 

O conceito contemporâneo de Educação Ambiental (EA) ganha outra roupagem a partir do 

fomento de discussões sobre a temática com impactos do desenvolvimento econômico sobre o 

meio, tratando-se, portanto, de um processo de aprendizagem permanente que procura 

incrementar a informação e o conhecimento público sobre os problemas ambientais, 

promovendo o sentido crítico e a capacidade para intervir civicamente7. 

Em se tratando da responsabilidade civil para com o meio ambiente alguns autores destacam as 

questões associadas ao desenvolvimento econômico com a consequente inserção de uma nova 
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expressão Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) pela UNESCO, direcionando 

a pauta chave da EA para as relações sociedade-ambiente na tentativa de promover mudanças 

concretas de comportamento7 por meio de estratégias de comunicação e educação que permitam 

ao homem compreender as áreas da vida que são afetadas ante a sua inatividade perante 

questões relacionadas ao meio ambiente8.Estratégias, estas, para alcançar um papel de relevo 

no vasto campo social da formação para a cidadania, o que abrange necessariamente a 

mobilização para o desenvolvimento sustentável. Assim, para promover a participação ativa 

dos cidadãos é imprescindível formá-los. 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), determina que a educação ambiental seja 

tarefa do Ministério do Meio Ambiente – Departamento de Educação Ambiental – em sua 

organização não formal, e do Ministério da Educação – Coordenação Geral de Educação 

Ambiental – em âmbito formal. Ambos se reúnem para o planejamento e realização da educação 

ambiental no Brasil no Grupo Gestor da PNEA9. 

No contexto formal, contudo, a educação ambiental tenta se estruturar entre o processo 

educativo pela manutenção do capital e a luta por uma educação para a transformação social10.  

No âmbito da vertente crítica de EA um dos desafios lançados à área de EA escolar é o de busca 

por abordagens teórico-metodológicas que garantam o desenvolvimento de atributos da EA no 

contexto escolar como a perspectiva interdisciplinar, crítica e problematizadora; a 

contextualização; a transversalidade; os processos educacionais participativos; a consideração 

da articulação entre as dimensões local e global; a produção e a disseminação de materiais 

didático-pedagógicos; o caráter contínuo e permanente da EA e sua avaliação crítica11.   

No entanto, mesmo que regulamentada desde 2002, a inserção da educação ambiental na escola 

(âmbito formal) tem se configurado como um difícil processo.  

Conforme apontam alguns estudos há necessidade de uma educação que abranja Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) que atinja os cursos de graduação, pós-graduação 

e atualização e aperfeiçoamento dos docentes para que possam integrar uma consciência 

ambiental ao tradicional ensino encontrado nas escolas básicas para a manutenção de uma 

sociedade sustentável12.  

Torna-se fundamental a busca de alternativas educativas que possam de alguma forma 

solucionar a problemática que concerne o distanciamento entre os estudantes e as questões 

ambientais em pauta no mundo.  

Em estudo de pesquisa-ação realizado por na Venezuela destaca-se o uso de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) como estratégia inovadora na tentativa de solucionar 

problemas relacionados à degradação ambiental12. Há ainda a apresentação teatral13 e a prática 
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desportiva contínua na EA como estratégia para despertar uma consciência ambiental que seria 

o ponto de partida para uma práxis transformadora por meio de uma participação ativa na 

melhoria do meio ambiente, para a sustentabilidade e para a cidadania14.   

Em diagnóstico realizado em Portugal com objetivo de conhecer os tipos de projetos em EA, 

identificou-se que a maior parte dos projetos de EA não resiste a mais de três anos devido 

claramente a falta de mobilização da sociedade civil em geral e da própria comunidade escolar 

principalmente pela dificuldade em envolver os professores nos projetos. Realça-se ainda a 

predominância da questão ecológica em desfavor da questão cívica vertente essencial nos 

objetivos da década das nações unidas da educação para o desenvolvimento sustentável7.  

Ainda em relação aos projetos em EA, um dos estudos realizados destacaos processos de 

comunicação interna nas instituições educativas como sendo débeis e implicando em níveis 

baixos de apropriação de projetos ambientais escolares8. A falta de divulgação de resultados 

que tornem visíveis as conquistas de tais projetos acaba enfraquecendo a multiplicidade e 

incentivo a formulação de projetos e suas potencialidades na resolução de problemas reais 7,8.   

Assim, a educação tem como objetivo realizar esta tarefa de formação, através de um processo 

de conscientização que significa conhecer e interpretar a realidade e atuar sobre ela, 

construindo-a. O processo educativo, ao mesmo tempo em que constrói o ser humano como 

humano, constrói também a realidade na qual ele se objetiva como humano, constrói a 

humanidade. Se não trazemos, ao nascer, os instrumentos necessários para compreender as leis 

da natureza e da cultura, e não temos condições biológicas para que isso aconteça “natural-

mente”, o processo de formação do ser humano é histórico e social, o que quer dizer 

intencionalmente dirigido, pelos próprios seres humanos em suas relações entre si e com o 

ambiente em que vivem.9 

 

Categoria 2) A saúde na relação homem/ambiente uma construção interdisciplinar 

 

Em se tratando da relação homem/ambiente é fundamental que a saúde seja um dos temas 

nucleares quando se pensa em EA. Todavia alguns autores enfatizam que a devida importância 

do ambiente natural para a saúde humana e seu bem-estar só se torna clara quando sistemas da 

Terra são degradados. Por exemplo, a capacidade de manguezais, recife de corais e outros tipos 

de zonas úmidas em fornecer atenuação das ondas e reduzir danos causados por tsunamis só 

ganharam destaque quando ocorreu o Tsunami no Oceano Índico em 2004. 15,16 

Ao se analisar a primeira fase de um estudo realizado com escolares de Cuiabá (MT), 

identificou-se que os mesmos possuíam conhecimento sistematizado sobre ambiente no tocante 
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a sua preservação, porém sem associação com a saúde17. Em outro estudo constatou-se que a 

EA não estava ligada a temas cruciais como a saúde, dificultando a atuação em rede7. 

Identificou-se também que é pouco trabalhado com os escolares, questões de saúde inerentes 

ao contexto em que estão inseridos, o “mundo real” parece ficar de algum modo longínquo da 

EA. Assim, a educação para o desenvolvimento sustentável deve considerar as realidades 

regionais e respeitar as diversidades culturais das populações18.  

Em estudo de EA realizado com escolares de Honduras para controle de vetor da Dengue 

evidenciou-se que a educação dirigida aos escolares gera benefícios também a seus familiares 

pela partilha de conhecimento em seus núcleos familiares19. Fato que acarreta mudança de 

comportamento e resultado à longo prazo em toda a comunidade local. 

A educação socioambiental tem de ser humanista, precisa formar novas gerações de pensadores 

e gestores críticos, novas gerações de pessoas que lutem pela dignidade humana, pela proteção 

da natureza e pela possibilidade de conceber um desenvolvimento que não gere a infrene 

destruição das faunas e floras, não exproprie os territórios e não instaure a crise na sociedade 

(crise de valores, de ética, das instituições sociais, do sentido de estar no mundo)20. 

Os problemas que afetam a humanidade e o ambiente acabam, contudo, se dissociando em 

diversos contextos escolares devido à forma como esses temas são abordados em sala de aula 

em consequência à hiperespecialização e dificuldade de se estabelecer modelos explicativos 

interdisciplinares, e à construção de uma ciência pós- moderna que não se sensocomunica, ou 

seja, não busca ser passível de apropriação pela sociedade por meio do “empoderamento” dos 

sujeitos, produção de saberes de modo colaborativo21. 

Comportamentos não coerentes de escolares por meio de ação desvinculada do conhecimento 

teórico que demonstraram podem também estar atrelados à não promoção da 

interdisciplinaridade em âmbito escolar22.  

Sendo assim, a EA deve se constituir basicamente num ensino interdisciplinar, que deve, com 

o tempo, evoluir para a transdisciplinaridade de todas as matérias do conhecimento, 

possibilitando com isso um processo de aprendizagem formador de cidadãos capacitados a viver 

sustentavelmente20.   

 

 

CONCLUSÃO 

 

A revisão integrativa proporcionou um levantamento sobre o conhecimento científico mais 

recente acerca da educação ambiental com escolares.  
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A partir da busca realizada até a seleção dos 11 artigos referentes à temática, notou-se que não 

há publicações científicas realizadas por enfermeiras na área, o que aumenta a relevância deste 

estudo, contribuindo para o incentivo do envolvimento de enfermeiras, enquanto educadoras 

em saúde, em contextos extra-hospitalares de educação formal.  

As discussões dos autores direcionam-se para mudanças concretas de comportamento em todos 

os artigos possibilitando uma verdadeira mobilização para o desenvolvimento sustentável e 

transformação social, um dos pilares da EA crítica. São propostas estratégicas apontadas para 

se alcançar uma formação escolar para a cidadania: uso de TICs, apresentação teatral e prática 

desportiva ambiental. 

No que concerne aos desafios dos projetos de EA à nível nacional e internacional destacam-se 

falta de mobilização da sociedade civil em geral e da própria comunidade escolar 

principalmente pela dificuldade em envolver os professores nos projetos, predominância da 

questão ecológica em desfavor da questão cívica, processos débeis de comunicação interna nas 

instituições educativas resultando em níveis baixos de apropriação de projetos ambientais 

escolares e suas potencialidades na resolução de problemas reais. 

Em relação à educação ambiental com escolares em interface com a saúde, identificou-se nos 

estudos que os escolares possuem conhecimento sistematizado sobre ambiente no tocante a sua 

preservação, porém sem associação com a saúde e a EA não está ligada a temas cruciais como 

a saúde, dificultando a atuação em rede. Além de não haver preocupação em relacionar questões 

de saúde inerentes ao contexto em que os alunos estão inseridos.  

Salienta-se a importância da interdisciplinaridade no espaço escolar e construção do saber de 

modo colaborativo extensivo à família e comunidade local. 

Apesar do distanciamento prático da EA nos contextos escolares da proposta real educativa na 

temática, presume-se que o conhecimento existente possa alavancar e direcionar a execução de 

novas pesquisas e projetos de EA, fomentando a reflexão e a crítica de outros profissionais 

estudiosos no assunto que permeie a relação homem/ambiente/saúde. 
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8.2 Artigo 2: Pesquisa-ação e enfermagem em educação ambiental: reflexão metodológica3 

 

RESUMO: 

 

As metodologias participativas vêm sendo apropriadas por pesquisadores no campo da saúde 

ambiental em todo o mundo. A Pesquisa-Ação se apresenta como um método participativo 

inovador, que pode ser utilizado simultaneamente com outros métodos e que possibilita o uso 

de múltiplas técnicas de coleta e análise de dados. O objetivo deste artigo é suscitar reflexão 

sobre o uso da Pesquisa-Ação como método que viabiliza a condução de práticas de educação 

ambiental pela enfermagem pautadas na pedagogia freireana. No primeiro momento é traçado 

um paralelo entre o papel da enfermagem no cuidado à saúde do planeta salientando as 

modificações da concepção de saúde ao longo dos anos e a visão crítica da educação ambiental, 

incluindo o inquestionável papel da ciência nesse processo. Posteriormente, discorre-se sobre a 

Pesquisa-Ação e sua aplicabilidade nos estudos de cunho educativo ambiental relacionando 

pontos de convergência entre esse método e a pedagogia freireana. As transformações históricas 

da relação homem/ambiente suscitam a necessidade de formação de um perfil profissional de 

enfermeiro ambientalmente comprometido qualificado e interessado em desenvolver práticas 

cuidativo-educativas que alcancem o cuidado ambiental desde o nível local até o planetário. 

 

DESCRITORES: Metodologia. Pesquisa participativa baseada na comunidade. Educação 

ambiental. Enfermagem. Educação em saúde. 

INTRODUÇÃO 

 

As metodologias participativas vêm sendo apropriadas por pesquisadores no campo da 

saúde ambiental em todo o mundo. A Pesquisa Participativa em Saúde (PPS) fundamenta-se 

nos seguintes princípios e valores tais como: a participação conjunta entre pesquisadores e 

pesquisados, a criação dialógica do conhecimento, a repercussão para além do conhecimento 

 
3 RIBEIRO, C. R. B. et al. Investigación-acción y Enfermería en educación ambiental: reflexión 

metodológica. Index Enferm, Granada, v. 27, n. 3, p. 147-151, sept.  2018.   Disponible en 

<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962018000200009&lng=es&nrm=iso>. 

accedido en 04 enero 2020. 

http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=85332835005
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acadêmico, a primazia do contexto local e a reflexividade crítica conforme International 

Colaborationof Participatory Health Research (ICPHR).1 

Nesse sentido, a Pesquisa-Ação enquanto método relacionado à abordagem participativa 

tem se destacado como importante ferramenta de interação entre diversos atores sociais, 

problematização de fatos e situações, reflexão, aprendizagem mútua e, quiçá, resolução dos 

problemas levantados, por meio da valorização das trocas entre saberes acadêmicos e populares. 

² 

A educação ambiental, tal como descrita por diversos autores na sociedade hodierna, 

sob a perspectiva emancipatória e crítica, ainda representa uma área incipiente de conhecimento 

e de atuação em práticas cuidativo-educativas pela enfermagem. Nesse contexto, a Pesquisa-

Ação se apresenta como um método participativo inovador, que pode ser utilizado 

simultaneamente com outros métodos e possibilita o uso de múltiplas técnicas de coleta e 

análise de dados. Este fato irá demandar uma sistematização científica para garantir o rigor e a 

qualidade da produção de conhecimento. ³ 

Com base nesse pressuposto gnosiológico, o objetivo deste artigo é suscitar reflexão 

sobre o uso da Pesquisa-Ação como método que viabiliza a condução de práticas de educação 

ambiental pela enfermagem pautadas na pedagogia freireana, trazendo à luz a discussão sobre 

o uso deste método como possibilidade metodológica que oportunize a criação de espaços 

democráticos para a promoção da ética, do cuidado e de emancipação dos sujeitos e 

coletividades afetados por problemas ambientais.  

 

REFLEXÃO 

 

Enfermagem e Educação Ambiental: percorrendo o caminho de cuidado e ciência 

 

É incontestável que o mundo vive uma crise caracterizada pela degradação ambiental 

resultante principalmente da interferência antrópica na busca de qualidade de vida e recursos 

que compromete a própria saúde e qualidade de vida dos humanos em processo de 

retroalimentação.  

Apesar das potencialidades geradas pela evolução tecnológica e científica em prol de 

avanços para a humanidade, ainda é um desafio alcançar o equilíbrio necessário para que tais 

avanços não sejam cooptados pelas corporações e pelo mercado comprometendo a existência 

da vida no planeta, vida essa em seu sentido mais amplo, restringindo-a a uma perspectiva 

cartesiana isoladora e materialista. 
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Sendo uma dimensão da educação, a Educação Ambiental (EA) é um processo 

educativo que visa formar cidadãos éticos nas suas relações com a sociedade e com a natureza. 

Para além de uma visão apenas “verdizante” e “preservacionista”, buscando reorientar o pensar 

e o agir humano, com o propósito de transformar situações concretas e limitantes de melhores 

condições de vida dos sujeitos – o que implica mudança social e cultural.4 

Tendo em vista que os profissionais de saúde exercem papel essencial para alcance da 

saúde do planeta5, o enfermeiro precisa articular meios que integrem ações de saúde e 

sustentabilidade ambiental, por meio de práticas cuidativo-educativas em seus diversos cenários 

e processo de trabalho. Promover o desenvolvimento da consciência ambiental em indivíduos 

e diferentes grupos populacionais caracteriza-se como uma das importantes atribuições do 

enfermeiro enquanto educador em saúde.  

Destaca-se, portanto, a importância da enfermagem como profissão de compromisso 

social, sensível aos problemas, direitos humanos, como ciência que propõe novas metodologias 

e intervenções.6 

Para tal, considera-se a compreensão da modificação da concepção substantiva de saúde 

ao longo dos anos que culminou com o conceito contemporâneo ampliado resultante das 

condições de alimentação, habitação, renda, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra, acesso aos serviços de saúde, educação e meio ambiente. 

Desse modo, ponderar a saúde humana é estar com o olhar voltado para o ambiente no 

qual o homem se insere e lhe é intrínseco, considerando que o cuidado em saúde abrange 

dimensões complexas que transcendem o cuidado de si e do outro (esfera humana), alcançando 

o meio ambiente, a natureza e o planeta como um todo.7 

Na atualidade, as práticas cuidativo-educativas em saúde se tornaram uma ferramenta 

assistencial de relevo pelo enfermeiro devido à mudança de paradigmas da saúde, com destaque 

para a implementação de ações de promoção da saúde humana, abrangendo multideterminantes 

do processo saúde-doença-cuidado.6Assim, em tais práticas inscreve-se a autonomia do 

indivíduo no que diz respeito à condição de autor da sua própria trajetória de saúde e doença.8 

Em um espectro dialógico, emancipatório e crítico, a pedagogia freireana tem sido 

utilizada por enfermeiros educadores em saúde dispostos a assumirem-se como co-responsáveis 

na construção do empoderamento relacionado à saúde9 e a reconhecerem que o pensar do 

educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos mediatizados 

pela realidade, existenciando a comunicação.10 

Nessa linha de pensamento, tais pressupostos metodológicos de educação pautados em 

um processo ativo, participativo, democrático e libertário podem ser aplicáveis em ações de 
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educação ambiental pelo enfermeiro, seja no âmbito de sua prática assistencial, de ensino ou 

científica. 

Em estudo11 recentemente realizado, utilizou-se a metodologia ativa da problematização 

por meio do uso de uma tecnologia educacional com estudantes universitários de enfermagem 

fundamentada pelo referencial teórico-filosófico de Paulo Freire como prática pedagógica em 

saúde ambiental no sentido de alcançar reflexão, participação, autonomização e motivação do 

aluno para a aprendizagem sobre problemas socioambientais e de saúde, competências e valores 

éticos do enfermeiro para o cuidado ecológico e cuidado em saúde.11 

Contudo, muitos enfermeiros desconhecem ainda a importância da prática de educação 

ambiental com as comunidades, assim como em outros contextos e o impacto dessa ação sobre 

elas. Outro estudo realizado revelou o descontentamento de pescadores artesanais de uma 

comunidade pesqueira quanto ao tempo de decomposição de determinados objetos comumente 

lançados em rio próximo, além dos problemas socioambientais enfrentados por eles nas últimas 

décadas, a partir de uma atividade participativa em saúde.12 

Outro estudo13 inferiu que as práticas fragmentadas, pontuais e limitadas de educação 

ambiental que eram desenvolvidas por enfermeiros da Estratégia Saúde da Família durante suas 

visitas domiciliares podiam ser influenciadas por suas visões reducionistas sobre os 

determinantes socioambientais do processo saúde-doença. 

A atuação desqualificada do enfermeiro sobre a necessidade de uso da educação 

ambiental em seu processo de trabalho tende a ocasionar um distanciamento crítico entre 

educador e educando, impedindo o que Freire descreve como a apreensão do significado via 

problematização, situações concretas e realidade de vida.14 

A desqualificação pode ser um fator ainda, que provavelmente, seja decorrente do modo 

desarticulado, fragmentado e descontínuo, com que instituições de ensino superior abordam 

sobre os conteúdos de saúde ambiental, educação ambiental e desenvolvimento sustentável e 

os relacionam com a prática cotidiana do trabalho.15Visto que, ao se incentivar ideias 

educacionais que apenas transmitem informações, incentiva-se a ação sem reflexão crítica 

culminando na continuidade das rotinas estabelecidas em uma instituição hospitalar, por 

exemplo, e da cultura de padrões insustentáveis.16 

Um dos caminhos que podem conduzir os enfermeiros a realizar ações de educação 

ambiental nos espaços formativos e assistenciais é a disseminação de conhecimento por meio 

da ciência. A ALADEFE (AsociaciónLatinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería) 

assim como a ABEN (Associação Brasileira de Enfermagem) são entidades que têm buscado o 
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engajamento do enfermeiro às ações de cuidado ecológico e promoção da saúde tendo em vista 

sua responsabilidade social, ética e cívica.  

A cidadania tem reemergido como centro de investigações científicas e debates face aos 

graves problemas socioambientais, locais e globais que urgem enfatizar a dimensão ambiental 

das relações sociais. 

A ciência é, portanto, uma das portas abertas à introdução da abordagem socioambiental 

na enfermagem. Entendendo, à priori, que a observação científica, passa em filtros humanos na 

construção de processos.  Nesta linha de raciocínio, a escolha do método científico é um dos 

instrumentos que norteia o pesquisador em enfermagem. A Pesquisa-Ação é um método 

aplicável aos estudos de abordagem qualitativa na área de Enfermagem em saúde ambiental e 

que será discutido a seguir. 

 

Metodologia da pesquisa-ação, educação ambiental e pedagogia freireana: diálogo e 

aplicação possível pela Enfermagem? 

 

A Pesquisa-Ação é um método que agrega vários métodos ou técnicas de pesquisa 

social, com as quais se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da 

captação de informação.17 

Um dos principais objetivos dessa proposta de pesquisa configura-se em dar ao 

pesquisador e ao grupo de participantes os meios de se tornarem capazes de responder com 

maior eficiência aos problemas da situação em que vivem, em particular sob forma de diretrizes 

de ação transformadora. 

Após décadas de discussão sobre a Pesquisa-Ação e de vastas experiências no Brasil, 

constata-se que a trajetória desta tendência de pesquisa segue um percurso caracterizado por 

novas oportunidades de aplicação. Tem-se encontrado estudos com apropriação do método nas 

áreas de comunicação, serviço social, organização e sistemas, desenvolvimento rural, difusão 

tecnológica e práticas políticas.17 

Em virtude de seu delineamento metodológico alicerçado no potencial crítico reflexivo, 

a Pesquisa-Ação tem sido escolhida inclusive como método apropriado para o desenvolvimento 

e avaliação de estudos de percepção e educação ambiental.18,19 

Destacam-se estudos com fins de mobilização para o enfrentamento da escassez dos 

recursos hídricos;20percepção de adolescentes acerca da saúde ambiental no espaço escolar;18 

experiências de educação ambiental com escolares do ensino fundamental;19integração do 



156 
 

   
 

corpo e meio ambiente no ensino de anatomia;21estudos interdisciplinares no contexto 

socioambiental e de saúde.22 

Pautada em temas geradores que sintetizam os conflitos e as contradições provenientes 

das relações homem-mundo tal pedagogia está em consonância com a metodologia da Pesquisa-

Ação e a educação ambiental em movimento contínuo e reflexivo numa perspectiva crítica 

transformadora, que permite reorientar as premissas do agir humano no ambiente. 

Ao se realizar um recorte analítico das etapas metodológicas da Pesquisa-Ação 

propostas por Thiollent17, podem ser ressaltados pontos que convergem para a formulação dos 

temas geradores descritos por Freire23 e acordam como constructos da educação ambiental. Tais 

pontos caracterizam-se em um dos pilares na construção de processos democráticos e 

participativos, voltada para a qualidade de vida e a consolidação de nova relação sociedade-

natureza, em um sistema que assegure as condições materiais de igualdade social para que tal 

construção ocorra em bases efetivamente sustentáveis.24 

Assim, segundo Thiollent17: 

• A fase exploratória da Pesquisa-Ação consiste em descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento da situação, 

dos problemas prioritários e de eventuais ações. 

• A concretização do tema de pesquisa e seu desdobramento em problemas a serem 

detalhadamente pesquisados são realizados a partir de um processo de discussão com 

os participantes. 

• Na proposta da Pesquisa-Ação os aspectos estruturais da realidade social não podem 

ficar desconhecidos, sendo o objeto de investigação constituído pela situação social 

encontrada e a participação/ação das pessoas implicadas nos problemas investigados 

absolutamente necessária. 

Na 1ª e 2ª etapas da dinâmica de abordagem temática freireana correspondentes ao 

levantamento preliminar, análise das situações e escolha das codificações realiza-se uma 

pesquisa conjunta entre educador e comunidade sobre a realidade que os cerca e a experiência 

de vida do aluno, sendo possível identificar as situações de maior relevância na vida 

sociocultural e econômica da população envolvida e selecionar as situações que contêm as 

contradições vividas.4 

Ainda segundo Thiollent17: 

• Da interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada resulta a 

ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e das soluções a serem 

encaminhadas sob forma de ação concreta. 
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• Os participantes não são reduzidos a cobaias, não são considerados ignorantes e 

desinteressados. Nessa ótica, leva-se a sério o saber espontâneo, cotejando-o com as 

“explicações” dos pesquisadores, assim um conhecimento descritivo e crítico é gerado 

acerca da situação, com todas as sutilezas e nuanças que em geral escapam aos 

procedimentos padronizados. 

• A pesquisa não se limita a uma forma de ação, mas pretende aumentar o conhecimento 

dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos 

considerados, contribuindo para a discussão e o avançar do debate acerca das questões 

abordadas. 

Na 3ª etapa da dinâmica de abordagem temática freireana correspondente aos diálogos 

descodificadores faz-se a apresentação das codificações (que representam as contradições 

sociais da realidade investigada) ao grupo mais amplo dos educandos, problematizadas via 

processo dialógico visando à descodificação destas situações (busca das concepções de mundo 

dos educandos), obtendo-se os temas geradores. 

Na 4ª etapa da dinâmica de abordagem temática freireana correspondente à redução 

temática onde após a compreensão dos temas inicia-se o planejamento de sua abordagem 

mediante critérios pedagógicos e epistemológicos, processo de “transformar” conhecimentos 

científicos universais em conteúdos programáticos significativos à realidade dos educandos. 

Na 5ªetapa da dinâmica de abordagem temática freireana correspondente aos círculos 

de cultura, ação educativa em uma etapa mais ampliada com base nas etapas anteriores. 

 A partir da descrição acima explicitada é possível constatar uma estreita articulação 

entre a Pesquisa-Ação e a pedagogia freireana permitindo um leque de áreas de aplicações 

possíveis, dentre as quais na educação ambiental, apresentada ao longo desse estudo.  

Reitera-se, assim, que uma investigação-ação poderá se apropriar da metodologia ativa 

freireana de educação ambiental e ser aplicada pela enfermagem por meio de práticas cuidativo-

educativas relacionadas aos fatores condicionantes ambientais da saúde humana e que 

envolvam os aspectos sociais, cívicos, éticos e culturais de modo que atenda os princípios de 

um processo educativo dialógico, crítico e libertário. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pensar a enfermagem como ciência é não suplantar novos rumos e/ou possibilidades de 

aplicação de referenciais metodológicos participativos como a Pesquisa-Ação nos inúmeros 

campos de atuação do enfermeiro enquanto educador e promotor da saúde.   
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A partir da reflexão acerca do uso da Pesquisa-Ação como possibilidade metodológica 

pautada na pedagogia freireana na condução de práticas de educação ambiental pela 

enfermagem, ratifica-se a importância da qualificação de enfermeiros desde a graduação na 

educação ambiental e suas interfaces com a prática profissional balizada pela formação crítico-

reflexiva. 

É fato que as questões ambientais não se esgotam na preservação e conservação da 

natureza. Portanto, compreender as modificações na concepção de saúde e as questões 

socioambientais a ela relacionada suscitam o novo perfil do profissional enfermeiro 

comprometido não apenas com o cuidado humano, mas com a transformação da relação 

homem/ambiente, por meio de práticas cuidativo-educativas que alcancem o cuidado a nível 

planetário. 
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Resumo 

 

Estabelecer relação de cuidado para com o ambiente pode ser desafiador para o enfermeiro, 

visto que tal relação não é construída ao longo de sua formação acadêmica e há na sociedade 

hodierna notória fragilidade ética ambiental em decorrência da reificação da vida. O objetivo 

deste artigo é refletir sobre o cuidado tridimensional em enfermagem. Estudo de natureza 

qualitativa, do tipo reflexivo sobre o cuidado tridimensional em enfermagem fundamentado por 

conceitos de Leonardo Boff e Paulo Freire. As relações de cuidado na tríade dimensional devem 

ser reafirmadas na formação acadêmica, estabelecendo-se o cuidado integral nas suas 

expressões natural-objetivo e ético-consciente que expandem o cuidado para além de si e do 

outro em uma perspectiva de alcance do ambiente em uma transformação de cunho ético-

cultural com vistas à formação de enfermeiros comprometidos com o cuidado em sua totalidade, 

que compreendem o ambiente como algo a ser cuidado enquanto projeto de vida e propósito 

planetário.    

Descritores:Cuidado; Educação A;mbiental; Educação em Saúde; Enfermagem. 

 

Abstract 

 

Establishing a relationship of care for the environment can be challenging for nurses, since this 

relationship is not built during their academic formation and there is in modern society a marked 

environmental ethical fragility as a result of the reification of life. The purpose of this article is 

to reflect on three-dimensional care in nursing. A qualitative, reflexive type study on three-

dimensional care in nursing, based on the concepts of Leonardo Boff and Paulo Freire. Care 

relationships in the dimensional triad must be reaffirmed in academic formation by establishing 

full care in their natural-objective and ethical-conscious expressions that expand care beyond 

themselves and the other in a perspective of reaching the environment in a transformation of 

ethical-cultural perspective for the formation of nurses committed to care in their totality, who 

understand the environment as something to be cared for as a project of life and planetary 

purpose. 

Descriptors: Care. Environmental education. Health education. Nursing. 
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Resumen 

 

Establecer relación de cuidado con el ambiente puede ser desafiante para el enfermero, ya que 

tal relación no se construye a lo largo de su formación académica y hay en la sociedad actual 

notoria fragilidad ética ambiental como consecuencia de la reificación de la vida. El objetivo 

de este artículo es reflexionar sobre el cuidado tridimensional en enfermería. Estudio de 

naturaleza cualitativa, del tipo reflexivo sobre el cuidado tridimensional en enfermería 

fundamentado por conceptos de Leonardo Boff y Paulo Freire. Las relaciones de cuidado en la 

tríada dimensional deben ser reafirmadas en la formación académica estableciendo el cuidado 

integral en sus expresiones natural-objetivo y ético-consciente que expanden el cuidado más 

allá de sí y del otro en una perspectiva de alcance del ambiente en una transformación de cuño 

ético-cultural con vistas a la formación de enfermeros comprometidos con el cuidado en su 

totalidad, que comprenden el ambiente como algo a ser cuidado como proyecto de vida y 

propósito planetario. 

Descriptores: Cuidado. Educación ambiental. Educación sanitaria. Enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mundo vive uma crise profunda evidenciada pela percepção do espaço sem identidade 

das grandes cidades, sujas e violentas, ou dos campos manejados por grandes máquinas, que 

destroem rios e florestas, como se saqueassem a natureza, extirpando dela cada possibilidade 

de ganho.1 Paralelamente a tal crise, os modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem 

no sentido de um progressivo declínio. 

O cenário que move o ser humano é o de reificação de tudo e de todos, de banalização 

da vida, de individualismo exacerbado e de dicotomização do humano como ser deslocado da 

natureza.² O descuido, portanto, fica visível diante dos nossos olhos a todo instante. Ele se 

apresenta desde a crise planetária, nas feições desfiguradas dos seres humanos, passando pelos 

desmatamentos, aquecimento global, efeito estufa, entre outros.³ 

Estabelecer relações de cuidado para consigo e para com o outro no atual contexto tem 

se tornado cada vez mais difícil, apesar de ser o termo definido como alicerce central da 

profissão do enfermeiro e permear o seu campo imaginário ideal.  

Deste modo, para os enfermeiros estabelecerem uma relação de cuidado com o meio 

ambiente, existem entraves complexos, visto que tal relação não é fortalecida ao longo da 

formação acadêmica e não integra a ementa dos cursos de Graduação em Enfermagem. Há 
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lacônica menção no código de ética de enfermagem em seu art. 24, concernente ao respeito à 

preservação do meio ambiente e à denúncia das formas de poluição e deterioração que 

comprometam a saúde e a vida.4 

Nessa reflexão, incidiremos nosso foco no cuidado como essência humana a ser 

resgatado na profissão, diante da crise socioambiental atual, em uma perspectiva ética holística 

e ecológica profunda, assumindo a posição de que o alcance necessário do cuidado ambiental 

possui como pressupostos o cuidado de si e o cuidado do outro, constituindo-se, assim, em um 

cuidado tridimensional.  

Diante desse fato, algumas inquietações foram geradas, tais como: de que maneira o 

enfermeiro pode prestar um cuidado tridimensional? Como o cuidado tridimensional pode ser 

explorado na formação do enfermeiro? Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

apresentar uma reflexão teórica-conceitual sobre o cuidado tridimensional em enfermagem 

relacionado à ética ambiental fundamentada em conceitos de Leonardo Boff sobre o cuidado e 

em conceitos de Paulo Freire balizados pelo ser-no-mundo. Pretende-se, assim, suscitar a 

reflexão dos enfermeiros enquanto profissionais de saúde e, acima de tudo, seres humanos 

comprometidos com o cuidado e com a vida em suas nuances e totalidade. 

 

REFLEXÃO 

 

A história e a enfermagem: o desvelar do cuidado tridimensional 

 

As práticas de cuidar surgem no período paleolítico, como medidas de sobrevivência, 

reunindo medidas higiênicas.5 O cuidado ao ser humano está em todas as manifestações da vida, 

sem o qual esta não é possível. Tal fato é evidenciado desde o nascimento, uma vez que o 

neonato seria inviabilizado à vida se não houvesse alguém que o alimentasse, o higienizasse e 

prestasse uma série de outros cuidados.  

Mesmo entre os outros animais, que ao nascer estão aptos a caçar seus próprios 

alimentos, parece ser possível identificar manifestações e expressões de cuidado – na higiene, 

no comportamento com a prole e com aquilo que lhes parece pertencer e com aquilo que lhes é 

alvo de devoção.5 

O cuidado é a garantia para a sobrevivência das espécies, um comportamento inato do 

ser humano para preservação de seu mundo; a conjugação da natureza e a forma de condução 

da vida permitem tanto aos seres humanos como aos demais seres vivos buscarem a 

continuidade de suas espécies e um legado na história do universo.6 
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 As mulheres, devido à sua conexão com o solo por meio da agricultura, adquiriram 

conhecimento das plantas, frutos, raízes e sementes, sendo as primeiras a medicar e cuidar. 

Desde então, os cuidados passaram a ser desvalorizado, associando-se a qualidade inata de ser 

mulher como um dever social em compensação ao árduo trabalho físico realizado pelos 

homens.7 

As modificações sociais na história marcadas pelo poder da igreja, grandes epidemias e 

avanços tecnológicos conduziram a diferentes práticas do cuidar. Pode-se dizer que a 

enfermagem surge enquanto profissão a partir da constatação da necessidade da formação de 

pessoas vocacionadas a cuidar do outro.      

No século XX, reconhece-se a importância e a necessidade de enfermeiras atuantes em 

hospitais, principalmente pela ocorrência das guerras e interesse na preservação da vida dos 

combatentes. Florence Nightingale é evidenciada nesse contexto com seu visível modelo 

ampliado de cuidado com os soldados feridos na Guerra da Crimeia, estendendo-se para as 

escolas de enfermagem criadas sob sua liderança. Três aspectos do cuidado regiam a formação 

em tais escolas: noção de cuidado, cuidado do ambiente dos enfermos e cuidado 

emocional/psicológico.8 

Percebe-se, portanto, que desde os primórdios da profissão o cuidado do ambiente e 

aspectos subjetivos assumem relevância apontando para o cuidado integral.   

Cuidado remete à palavra latina cura, significando cuidar e tratar. O conceito outrora 

arraigado e restrito à esfera biológica de cuidado, fragmentado na abordagem do processo 

saúde-adoecimento com vistas exclusivamente à cura de doenças, amplia-se ao longo da 

história. Há necessidade de apropriação de instrumentos que possibilitem relações terapêuticas 

humanas, competentes e produtoras de autonomia aos participantes da relação de cuidado.9 

Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de 

atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro.10 Estudos e discussões sobre o 

cuidado, como uma característica essencial da enfermagem, têm se expandido gradativamente 

na contramão do descuido desvelado que permeia a sociedade contemporânea.  

Estabelecem-se duas expressões do cuidado: o cuidado natural-objetivo e o cuidado 

ético-consciente. O primeiro é aquele que é dado com a própria existência como cuidado 

amoroso, cuidado preocupação e cuidado precaução-prevenção. Nesse sentido, cuida-se do 

corpo, da mente, da interioridade, da vida, prevenindo práticas humanas irresponsáveis que 

possam gerar danos à qualidade de vida, como contaminação do ar, solos e águas.10 
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O segundo é o cuidado natural assumido conscientemente, de modo reflexo, como valor, 

interiorizado de forma intencional e feito atitude e projeto de vida. Transforma-se o que é da 

natureza em propósito pessoal, social e planetário; logo, em algo que depende da vontade e 

liberdade, convertendo-se, assim, em um dado cultural.9 

Em ambas as expressões de cuidado descritas, evidencia-se em um movimento 

horizontal, contínuo, flexível e inseparável o cuidado nas três dimensões (tridimensional): do 

ser, do outro e do ambiente.  

 

Cuidado em saúde e ética ambiental: um movimento homem-mundo balizado pela educação  

 

No campo da saúde, profissionais aprenderam que não estão lidando com pessoas-

alteridade, contextos e doenças-alteridade, mas com objetos simplificados que devem ser 

calados ou combatidos.1 

A análise do processo saúde-adoecimento ao longo dos anos evidenciou que a saúde é 

resultado dos modos de organização da produção do trabalho e da sociedade em determinado 

contexto histórico. Contudo, o aparato biomédico não consegue modificar os condicionantes 

nem determinantes mais amplos desse processo, operando em um modelo de atenção e cuidado 

marcado pela centralidade dos sintomas. 

O conceito de cuidado atrelado à saúde tem sido redirecionado a partir da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde e do pensar na redemocratização do país por meio do Sistema Único de 

Saúde, rumo à promoção da qualidade de vida, considerando condicionantes e determinantes 

da saúde dentre os quais se insere o ambiente.11 

Ressalta-se a importância da compreensão do conceito de saúde ambiental como 

aspectos da saúde humana incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por fatores 

físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Referindo-se ainda à 

teoria e prática de valorar, corrigir, controlar e evitar fatores do ambiente que potencialmente 

possam prejudicar a saúde de gerações atuais e futuras.12 

Na análise do texto supracitado, notabiliza-se que a saúde humana se configura como 

parte integrante do domínio da saúde ambiental, uma vez que são interdependentes, admite-se 

que o cuidado à saúde deve abranger o cuidado na relação homem/ambiente.  

Esse cuidado mais que uma técnica e uma virtude, pode-se dizer que representa um 

paradigma amoroso, diligente, participativo e altamente complexo devido, principalmente, à 

complexidade dos fenômenos, problemas e soluções das relações humanas e entre homem e 

ambiente. Hodiernamente, a inter-relação saúde/ambiente tem assumido posição de relevo nas 
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discussões entorno da saúde visto à crise socioambiental instaurada na humanidade 

sobressaltada pelos vieses do individualismo, do consumo exacerbado e do distanciamento 

entre homem e ambiente.   

Nesse sentido, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável construída sobre o 

legado dos objetivos de desenvolvimento do milênio na sede das Nações Unidas ratifica tal 

posição abarcando em seu hall de objetivos metas atreladas ao bem-estar humano e ambiental 

de forma integrada.13 

Todo paradigma que, por sua natureza, molda uma forma de estar –no- mundo-com-

outros implica uma ética, quer dizer, um conjunto de princípios, valores, indicações, hábitos e 

práticas que ordenam a vida particular e social de um determinado grupo.9 

É imprescindível inserir no escopo dessa discussão a definição da palavra ética e a sua 

inserção nesse contexto. Ética tem origem grega Ethos, que tem o sentido de habitar, morar, 

morada. Pode-se dizer, portanto, que a ética é a essência dos princípios que motivam e 

direcionam o comportamento humano. Não é essencial saber exatamente o que é a ética, mas 

antes de algum modo viver o seu anseio, fazendo a experiência do cuidado da alteridade 

(aceitação do outro como outro, em sua estranheza, diferença, não eu) da vida.1 

A natureza não é muda. Fala e evoca. Emite mensagens de grandeza, beleza, perplexidade 

e força. O ser humano pode escutar e interpretar esses sinais. Coloca-se ao pé das coisas, junto delas 

e a elas sente-se unido. Não existe, co-existe com todos os outros. A relação não é de domínio sobre, 

mas de con-vivência. Não é pura intervenção, mas inter-ação e comunhão.9 

Assim, para se realizar um cuidado de qualidade em saúde, tanto para consigo mesmo 

quanto para com o outro, exige-se que a ética profissional permeie os pensamentos e as atitudes 

do profissional. Para tanto, demanda-se o cuidado baseado na ética ambiental, tendo o ambiente 

como morada da humanidade. 

Tornar o profissional enfermeiro apto à inserção natural e fluente do cuidado ambiental 

entre seus princípios éticos não pode ser algo imposto e meramente prescritivo, mas nascer com 

a mesma fluidez com a qual o cuidado originalmente se fez nessa profissão. Uma espécie de 

ecoformação potencialmente capaz de re-construir a relação homem-mundo, valorizando 

experiências cotidianas aparentemente insignificantes, como uma corrente de ar, um sopro de 

respiração, a água da manhã na face, que fundamentam e entrelaçam as relações consigo mesmo 

e com o mundo. 

A compreensão desse ambiente e sua influência na saúde das pessoas pode produzir 

subsídios para a formulação de novas políticas públicas nos diversos contextos vigentes na 

sociedade, propiciar uma (re) organização das práticas existentes, além de direcionar e 

qualificar o cuidado em saúde/enfermagem.14 
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Para tal é preciso reconhecer a importância da educação nesse processo. Não uma 

educação alienante, pautada em metodologias que resultem na culpabilização individual acerca 

dos problemas socioambientais já evidenciados e desfocadas de uma perspectiva de ação-

reflexão que gere princípios éticos conscientes, mas uma educação pautada na concepção 

problematizadora que permita ao homem reconhecer-se como ser inacabado e consciente de 

sua inconclusão, que intencione refazer-se constantemente, não aceitando um presente “bem-

comportado” e igualmente não aceitando um futuro pré-dado, enraizando-se no presente 

dinâmico e revolucionário.15 

Não há palavra verdadeira que não seja práxis, dotada de duas dimensões: ação e 

reflexão. Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, a reflexão automaticamente 

se transforma em palavreria, verbalismo, alienada. Se pelo contrário se exclusivisa a ação, com 

o sacrifício da reflexão, a palavra se converte em ativismo, ação pela ação, impossibilitando o 

diálogo.  

Os homens pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que 

estão, ao terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo e com 

os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através da transformação que 

realizam nele, não somente vivem, mas existem e sua existência é histórica.15 

As metodologias educacionais empregadas seguindo essa lógica pedagógica para a 

educação ambiental podem interferir no desenvolvimento de valores que tornem os indivíduos 

aptos a contribuírem com atitudes relacionadas ao processo de melhoria das condições 

socioambientais com a inserção de práticas educativas reflexivas, críticas, transformadoras e 

emancipadoras.16 

Caracterizando-se, portanto, o fenômeno educativo como intrínseco à sociedade, uma 

emancipação humana na história de luta, um ato educativo vivo, orgânico, cotidiano de 

formação humana e socialização que sustenta um processo real de leitura do mundo e de si 

mesmo. 

Refletir criticamente sobre a atual circunstância socioambiental na qual se encontra a 

sociedade é suscitar à reflexão as relações homem-homem, intrínsecas na relação homem-

mundo. Assim, revela-se a consciência do homem acerca do domínio do ponto de decisão de 

sua busca em si e em suas relações com o mundo e com os outros, impregnando o mundo de 

sua presença criadora e transformadora, não somente vivendo, mas existindo em uma relação 

dialética entre os condicionamentos e sua liberdade.15 
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CONCLUSÕES 

 

As relações de cuidado fundamentado na tríade dimensional devem ser reafirmadas na 

formação acadêmica, não apenas como continuidade do que fora percebido por Florence 

Nigthingale como forma de cuidado ampliado, mas correspondente ao cuidado integral nas suas 

expressões natural-objetivo e ético-consciente. Tal concepção expande o cuidado para além de 

si e do outro em uma perspectiva de alcance do ambiente, em uma transformação de cunho 

ético-cultural com vistas à formação de enfermeiros comprometidos com o cuidado em sua 

totalidade, que compreendem o ambiente como algo a ser cuidado como projeto de vida e 

propósito planetário.    
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10 APÊNDICES 

 

 

10.1 Apêndice I- Roteiro para o diário de campo-observação 
 

Nome da pesquisadora: 

Orientadora: 

Local: 

Hora: 

 

1) Descrição: 

 

- Atividade proposta  

 

2) Interpretação do observado: 

 

- Ambiente 

 

- Características das pessoas envolvidas 

 

- Interação com as pesquisadoras 

 

3) Registro diversos: 

 

-Imprevistos 

 

-dúvidas 

 

-desafios 

 

-conclusões 
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10.2 Apêndice II- Roteiro para a entrevista semiestruturada – moradores da comunidade 

 

 

1.Identificação                                                                   Data: ____/____/______ 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Naturalidade:____________________ 

Idade: ________ Sexo: ( )M ( )F Raça: ( ) Branco ( ) Negro(   ) Pardo ( ) Índio  

Estado civil:________ 

Nível de escolaridade (estudou até qual série/ano): ______________ 

Principal tipo de trabalho: (  ) Pesca (  )Outro , Qual?_________________ 

Local de trabalho: (  ) Na própria colônia (  ) Outro, Qual? _____________  

Renda familiar mensal média: (  ) Menos que 1 SM (  ) Entre 1 e 2 SM (  ) Entre 2 e 3 SM (  ) 

Entre 3 e 4 SM (  ) Mais que 4 SM 

Quantos pessoas dependem da sua renda atualmente?____________ 

Quantos filhos possui:____________ 

Tipo de residência: (  ) própria (  ) alugada 

Religião: (  )católico (  )evangélico (  ) espírita (  ) Não há (  ) outra, Qual? ________________.  
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2. Saúde e Meio Ambiente 

 

Há atendimento adequado à saúde? (  ) Sim (  )Não Por quê?_________________________  

Chega água tratada à sua residência? (  ) Sim (  ) Não   

Há coleta de lixo regular? (  ) Sim (  )Não Qual a frequência? (  ) Dias alternados  

2 a 3 x por semana (  )1 x/semana 

Que tipo de lixo é gerado na comunidade? Aonde são jogados? 

De que forma a poluição da Baía de Guanabara interfere na vida dos moradores da colônia? 

O que é saúde? Estar saudável? 

O que é saúde ambiental? 

Na sua opinião os problemas ambientais interferem na saúde humana? 

Há relação entre saúde ambiental e humana? Explique. 

Quais as principais dificuldades encontradas hoje na comunidade? 

Há problemas relacionados ao meio ambiente e à saúde? Quais? 

Quais as soluções para tais problemas? 

Considera o cuidado com as questões ambientais importante? 

Acredita que os problemas ambientais interferem na saúde humana? 

Já apresentou problemas de saúde que tenham relação com problemas ambientais? 

A poluição ambiental de alguma forma interfere na sua qualidade de vida? Como? 

(Para os pescadores e/ou pessoas mais experientes da comunidade somente) 

Quando chegou a colônia quais foram as dificuldades encontradas? 

Como ocorreu a formação da comunidade Cassinú? 

Considera que a pesca artesanal enfrenta dificuldades hoje? Quais? 

A que se deve a desvalorização da pesca artesanal nos dias atuais? 

Qual é o espaço do pescador na sociedade? 
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Quais melhorias são necessárias hoje na colônia? 
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10.3 Apêndice III- Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Informação geral: O assentimento informado para a criança/adolescente não substitui a 

necessidade de consentimento informado dos pais ou guardiãs. O assentimento assinado pela 

criança demonstra a sua cooperação na pesquisa. 

 

Título do Projeto: Pesquisa-ação com escolares de uma comunidade pesqueira do município 

de São Gonçalo-RJ, Brasil: diálogo entre saúde ambiental e humana. 

Investigador: Vera Maria Sabóia e Crystiane Ribas B. Ribeiro  

Local da Pesquisa:  

 

Endereço: 

Informação ao sujeito da pesquisa:  

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  

 

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 

documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha 

participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para 

o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  

 

Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 

oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  

 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO 

INFORMADO.    

 

 

 

______________________________________________________________________ 

NOME DO ALUNO  ASSINATURA DATA 

 

 

______________________________________________________________________ 

NOME DO INVESTIGADOR  ASSINATURA DATA 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito 

pesquisado 

e-mail:  
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10.4 Apêndice IV- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:   

 

Título do projeto: Pesquisa-ação com escolares de uma comunidade pesqueira do município de 

São Gonçalo-RJ, Brasil: diálogo entre saúde ambiental e humana. 

 

Pesquisador(es) Responsável(is):  Vera Maria Sabóia e Crystiane Ribas B. Ribeiro  

  

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense-UFF  

 

 Nome do Responsável do aluno (a):  _________________________________ 

 

Idade do aluno: _____ anos               RG do responsável:__________________  

 

 Seu (ua) filho (a) está sendo convidado a participar do Projeto de Pesquisa : Pesquisa-ação com 

escolares de uma comunidade pesqueira do município de São Gonçalo-RJ, Brasil: diálogo entre 

saúde ambiental e humana, de responsabilidade dos pesquisadores: Vera Maria Sabóia e 

Crystiane Ribas B. Ribeiro, a pesquisa tem como proposta compreender a inter-relação 

homem/ambiente sob o ponto de vista de escolares de uma instituição pública de ensino, numa 

comunidade pesqueira do município de São Gonçalo-RJ.  

 

A participação de seu (ua) filho(a) não é obrigatória e a qualquer momento o (a) Sr.(a) poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

a pesquisadora ou com a Unidade de Origem.   

 

Os objetivos desta pesquisa são: Descrever as concepções de saúde e meio ambiente de 

escolares dessa comunidade; Analisar a relação existente entre saúde humana e saúde 

ambiental, na visão desses estudantes; Discutir as condições socioambientais do cenário 

pretendido com os escolares;Desenvolver um projeto de educação ambiental com esse grupo 

específico da comunidade pesqueira por meio da PaPS, na perspectiva de transformação social. 

 

Quanto a participação de seu filho (a) na pesquisa informamos que será através de entrevista e 

atividades grupais. 
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Pesquisadora: Vera Maria Sabóia E-mail: verasaboia@uol.com.br  

Pesquisadora: Crystiane Ribas Batista Ribeiro E-mail: crystiane.ribas@gmail.com   

Eu, __________________________________________, RG nº . ___________________ 

declaro que entendi os objetivos deste consentimento para a realização da pesquisa acima 

descrita e autorizo  meu filho(a) a participar, como voluntário.  

São Gonçalo, ____  de ____________ de 2016.  

______________________                                  

Assinatura do voluntário  
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10.5 Apêndice V- Questionário sociodemográfico – estudantes 

 

 Data: ____/____/______ 

 

1. Nome Completo:___________________________________________________ 

2. Naturalidade (onde nasceu?): ___________________ 

3. Data de Nasc: ___/___/___  

4. Idade: ________  

5. Sexo: M (  ) F (  )  

6. Raça: Branco ( ) Negro (   ) Pardo ( ) Índio (  )  

7. Mora com: os pais (  ) somente com o pai (  ) somente com a mãe (  ) outro 

responsável (  ) Qual? _________________ 

8. Nível de escolaridade do responsável que estudou por mais tempo: ensino 

fundamental incompleto (  ) ensino fundamental completo (  ) ensino médio 

incompleto (  ) ensino médio completo (  ) ensino superior incompleto (  ) ensino 

superior completo (  ) 

9. Qual a profissão dele/dela? ____________________________________ 

10. Alguém da sua família trabalha como pescador? Sim (  ) Não (  ) 

Quem? Avô (  ) Pai (  ) Irmão (  ) Tio (  ) Primo (  ) 

Há quanto tempo ele (s) trabalha (m) como pescador (es)? _______________ 

11. Qual a renda mensal da sua família? ______________________________ 

12. Quantas pessoas moram com você?: ____________ 

13. Tipo de casa: própria (  ) alugada (  ) 

14. Mora no Gradim?  Sim (  )  Não (  )  

Se sim: Próximo à escola (  ) Favela do Gato (  ) Pontal (  ) Morro da Salga (  )  outro (  ) 

Se não: Qual bairro? ____________________________ 

15. Onde estudou nos últimos 5 anos? ________________________________ 

16. É a primeira vez que estuda no 6º ano? Sim (  ) Não (  ). Se não: quantas vezes estudou 

no 6º ano?___________________ 

17. Religião: ______________  

18. Próximo ao local onde mora você vê: 

Muito lixo (  )   Pouco lixo (  )  Não há lixo (  ) 
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10.6 Apêndice VI- Roteiro para a entrevista semiestruturada – estudantes 

 

1. Fala-se tanto em saúde na televisão, na escola, na comunidade. Com base no 

conhecimento que você tem construído até aqui, o que é saúde para você? 

 

- Ser saudável é não ter doença? 

- Uma pessoa pode não ter doença e não ser saudável?  

- Jogar lixo nos rios, mares e solo pode prejudicar a saúde humana? Como assim? 

- O que você pode fazer para se tornar mais saudável, ter uma boa saúde? 

 

2. O que é meio ambiente para você? 

 

- O que faz parte do meio ambiente? 

- O rio Maribondo, que passa perto da sua casa, que muitos chamam de valão, na sua 

opinião está poluído? Por que você acha isso? 

- Jogar lixo nos rios, mares e solo pode prejudicar o meio ambiente? Como assim? 

- O homem pode modificar o meio ambiente? Como? 

- Você acha que o local onde você mora foi modificado pelo homem? Por quê? 

 

3. Meio Ambiente tem a ver com saúde? Por quê? 

 

- Uma pessoa que vive em um ambiente descuidado pode ficar doente? 

- Que tipo de doenças essa pessoa pode ter? 

- A poluição do meio ambiente pode trazer outros prejuízos ao ser humano? Que tipo 

de prejuízos? 

- Na sua opinião o que poderia melhorar o ambiente onde você vive?  

- Você acredita que se cada um fizer a sua parte cuidando do meio ambiente, 

poderemos ter pessoas mais saudáveis e uma vida melhor? 
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10.7 Apêndice VII- Roteiro para as oficinas de cuidado tridimensional 

 

1º Dia: CT “eu” e “Tu”  

Oficina: Como eu sou e como os outros me vêem?5 

Material necessário: Folhas de papel A4, colas, tesouras e revistas velhas. 

 

Atividade: A coordenação deixa no chão da sala uma folha de papel em branco e solicita que 

cada um pegue uma e de um lado cole uma figura que represente como ele / ela é e do outro 

como as pessoas o/a vêem. 

 

Objetivo: Identificar a imagem que cada estudante tem de si mesmo e a forma como acredita 

que seus pares o/a vêem. Trabalhar coletivamente a valorização do ser, de suas habilidades e 

potencialidades.  

 

Oficina: Unidos somos mais fortes! 

Material necessário: Argola pequena, barbantes, ovo cozido, caixa pequena para guarda do 

material. Antes do início da atividade os barbantes devem ser fixados na argola conforme figura 

27, p.116. 

 

Atividade: A coordenação coloca a caixa vazia no centro da sala e solicita que os estudantes 

saiam da sala de aula para área externa, preferencialmente com obstáculos pelo percurso. O 

coordenador estipula regras a serem seguidas: todos devem conjuntamente levar o ovo sobre a 

argola sem deixá-lo cair no chão até a caixa dentro da sala de aula e cada um deve segurar uma 

das cordas sem soltar até o final. 

 

Objetivo: Chegar com o ovo íntegro até a caixa. Discutir com os estudantes os desafios 

encontrados no percurso, estratégias que utilizaram para que o ovo não caísse, a importância do 

trabalho em equipe para o alcance de um objetivo em comum.  

 

2º Dia: CT “eu” e “Tu” 

 
5 Oficina adaptada do manual de dinâmicas da Assessoria de DST/Aids da Secretaria de Estado de Saúde do Rio 

de Janeiro em parceria com o Programa de Sexualidade da Atenção Primária do Núcleo de Estudos de Saúde do 

Adolescente (NESA/UERJ) e o Centro de Treinamento em Atenção Integral a Saúde da Mulher/ Espaço Mulher 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2003. 
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Oficina: Minha saúde: Apenas eu determino? 

Material necessário: Folhas com as seguintes palavras chaves escritas na sequência: (cuidado, 

cuidado do outro, cuidado de si, saúde, depende exclusivamente do meu estilo de vida?). 

Cartazes com imagens de saúde e seus determinantes. 

 

Atividade: A coordenação mostra as palavras chaves sequencialmente indagando acerca de 

seus conceitos e exemplificando com situações do dia a dia dos estudantes.  

 

Objetivo: Levar os estudantes a refletirem acerca dos conceitos de cuidado e saúde de forma 

multifatorial, conhecendo os determinantes da saúde e compreendendo a saúde para além de 

fatores físicos e biológicos, mas como também determinada por fatores sociais.     

 

Oficina: Cuidar do outro em situações emergenciais: Eu posso! 

Material necessário: Espaço para aplicação prática 

 

Atividade: A coordenação compartilha com os estudantes formas de manejo em situações de 

risco iminente de morte, incluindo demonstração prática de atuação. 

 

Objetivo: Praticar técnicas de suporte básico de vida, valorizando a atuação de cada um nesse 

tipo de situação como forma de cuidado do outro.  

 

3° Dia: CT “Nosso” 

Oficina: Teia ecossistêmica-Ambiente e Saúde6 

Material necessário: Carteira de cigarro, barbante, fotos de animais ingerindo plástico, bueiro 

com bituca de cigarro, alumínio, áreas desmatadas, cortes de árvores, trabalhadores do plantio 

do tabaco, gastos com o cigarro, plantio de tabaco, doenças causadas pelo fumo de tabaco.   

 

Atividade: O coordenador mostra a carteira de cigarro para a turma e de pé diz que dará um 

exemplo de ligação de tudo com tudo, interdependência de fatores. Diz que consegue ver vários 

fios saindo do maço em várias direções, como se fosse uma teia de aranha, Depois do maço 

 
6 Oficina adaptada da dinâmica sugerida por Pelizzoli em PELIZZOLI, M. L. Ética e meio ambiente para uma 

sociedade sustentável. Petrópolis (RJ): Vozes, 2013. 
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aberto retira o invólucro de plástico e joga no chão e diz que um fio se liga a esse plástico: o 

que ele tem a ver com peixes, baleias e outros animais marinhos mortos? (nesse momento 

mostra a foto da tartaruga ingerindo plástico) Explica que vários deles são encontrados mortos 

com o estômago cheio de plásticos, principalmente sacolas plásticas. Depois o coordenador 

corta a bagana ou pitoco do filtro e joga no chão apontando para um novo fio; depois pergunta: 

o que isto tem a ver como alagamento das cidades? (nesse momento mostra a foto de bueiros 

cheios de bagana) Explica que milhares destes são jogados na rua e correm para os esgotos 

pluviais e águas, assim como outros lixos, e entopem as cidades. Depois esmaga um pouco de 

fumo do cigarro na mão e pergunta pelo fio que mostra que o fumo tem a ver com o 

desmatamento da Mata Atlântica no país (nesse momento mostra a foto de áreas desmatadas); 

explique que muito da mata foi cortada para dar lugar às plantações de fumo, bem como as 

madeiras para aquecimento da secagem do fumo (nesse momento mostra a foto de madeiras 

sendo cortadas). Depois com outro cigarro esmagado pergunte por um fio que se liga ao maior 

índice de suicídios acontecidos no país na região Sudeste do Rio Grande do Sul, em que há 

muitos trabalhadores do fumo, onde ocorrem contaminações com organofosforados (base de 

grande parte dos agrotóxicos do fumo) e que afetam o sistema nervoso causando até suicídio. 

Estenda um fio depois ligando-o aos gastos em saúde, da Previdência que todos pagamos, e o 

quanto se gasta no país direta e indiretamente para sanar os males causados pelo fumo.  

 

Objetivo: Enfatizar ao final que a visão de cuidado tridimensional pede que façamos isto com 

cada objeto que utilizamos, a fim de perceber seus impactos sobre nós mesmos, sobre os outros 

e sobre o ambiente, pois os objetos não são isolados. Refletir sobre a dimensão social, ambiental 

e de saúde em relação aos objetos que utilizamos e se podemos deixar de utilizá-los.    
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11. ANEXOS 

 

11.1 Anexo I- Comprovante de aprovação da pesquisa no comitê de ética  

 

UFF - HOSPITAL UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO / PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

Pesquisador: Crystiane Ribas Batista Ribeiro  

Título da Pesquisa: PESQUISA-AÇÃO COM ESCOLARES DE UMA COMUNIDADE PESQUEIRA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ, BRASIL: diálogo entre saúde ambiental e humana.  

Instituição Proponente: Doutorado Acadêmico em Ciências da Saúde - EEAAC UFF  

Versão: 3  

CAAE: 64847517.9.0000.5243      Número do Parecer: 2.013.712  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA DADOS DO PARECER Trata-se de projeto de educação ambiental, 

com entrevista e atividades grupais, sendo um estudo de natureza qualitativa do tipo pesquisa-ação. 

A pesquisa será realizada em uma instituição pública de ensino localizada nas proximidades de uma 

comunidade pesqueira da colônia Z-08, no bairro Gradim, chamada de Cassinú,no município de São 

Gonçalo-RJ. O critério para a escolha da referida escola se deu pela proximidade com a comunidade 

pesqueira, onde provavelmente estudam filhos e netos de pescadores artesanais, pescadores estes 

que vivenciam atualmente acentuado declinio socioeconômico atribuído principalmente à poluição 

ambiental da Baía de Guanabara, além de condições de vida, saúde e trabalho precárias conforme 

constatação em estudos prévios. Os participantes do estudo serão 100 alunos pertencentes ao 6º ano 

do ensino fundamental II de ambos os turnos (manhã e tarde) de uma escola pública do município de 

São Gonçalo. Consta do projeto que "Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: alunos que 

residam na comunidade pesqueira e adjacências ou tenham algum vínculo com a mesma, por exemplo, 

possuindo pai,avô e/ou tio pescadores ou que já tenham sido pescadores em um dado momento. E, 

critérios de exclusão: alunos que não estejam com a matrícula ativa ou que estejam de licença médica 

no período de realização da pesquisa." As questões de pesquisa formuladas são: "Qual a visão dos 

escolares sobre a relação homem/ambiente?; Qual a concepção desses escolares sobre saúde e meio 

ambiente? ; Há relação existente entre saúde humana e saúde ambiental? Como ocorre essa relação? 

; Quais as condições socioambientais do cenário de estudo? ; De que forma se poderia promover com 

os escolares a transformação da realidade?" A pesquisa será delineada conforme as cinco etapas da 

Abordagem Temática Freireana em associação com uma adaptação do modelo de intervenção 

PRECEDE-PROCEED. Como técnicas de pesquisa serão utilizadas: entrevista com informante-chave, 

observação participante, entrevista semi-estruturada, mapa-falante, círculos de cultura. Para a análise 

e interpretação dos dados será utilizada a hermenêutica-dialética a fim de se reconhecer os fenômenos 

sócio-histórico-culturais implicados nas falas dos escolares, em consonância com os preceitos 

freireanos de compreensão de mundo. Informa ainda que a entrevista será gravada e haverá registro 

das atividades grupais por meio de imagens. É informado que o financiamento para a realização da 

pesquisa é próprio. Anexada a carta de anuência emitida pela Diretoria Regional Metropolitana II - CE 

Cel.Francisco Lima/Diretora Geral. Conforme consta do projeto, a pesquisa tem como Objetivo geral, 

compreender a inter-relação homem/ambiente sob o ponto de vista de escolares de uma instituição 

pública de ensino, numa comunidade pesqueira do município de São Gonçalo-RJ.  

Objetivo da Pesquisa: Os objetivos específicos são : descrever as concepções de saúde e meio ambiente 

de escolares dessa comunidade; analisar a relação existente entre saúde humana e saúde ambiental, 

na visão desses estudantes; discutir as condições socioambientais do cenário pretendido com os 

escolares; e desenvolver um projeto de educação ambiental com esse grupo específico da comunidade 

pesqueira por meio da PaPS,na perspectiva de transformação social. Quanto aos RISCOS E MEDIDAS 
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PREVENTIVAS, afirma a proponente que “que tendo em vista que toda pesquisa com seres humanos 

está sujeita à riscos, conforme prevê as Resoluções CNS/MS 466/12 e 510/16, o estudo em tela poderá 

produzir riscos mínimos por meio da exposição da imagem, a exposição de informações pessoais e 

conhecimento em relação a temática, o ato de responder a um questionário ou de ser participante da 

pesquisa, trazem riscos aos sujeitos, uma vez que poderá causar constrangimentos ou trazer a 

memória experiências ou situações vividas que causam sofrimento psíquico”. Assegura ainda que 

“serão adotadas medidas que evitem que os participantes e suas famílias sejam prejudicados, como: 

não será utilizado qualquer procedimento invasivo e de nenhuma forma será comprometida a 

integridade física ou moral dos sujeitos, os participantes poderão expressar suas opiniões, 

conhecimentos, dúvidas, inquietações ou até mesmo recusa de participação sem que aconteçam 

intimidações ou outras atitudes que prejudiquem os participantes do estudo, preservando a ordem 

emocional, evitando desconfortos e garantindo os aspectos éticos”. Quanto aos BENEFÍCIOS, para a 

autora, estes se estendem para todos os envolvidos direta ou indiretamente, uma vez que o mesmo 

visa contribuir com o estímulo às práticas de educação, saúde humana e saúde ambiental de forma 

participativa e colaborativa”. Avaliação dos Riscos e Benefícios: A proposta se mostra pertinente e 

socialmente relevante, abordando o tema sensível como saúde, meio ambiente e educação. Percebe-

se também o cuidado na elaboração do projeto que adota uma sólida base teórica e metodológica.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Nas duas apreciações feitas pelo CEP foram apontadas 

algumas pendências que foram devidamente atendidas. A primeira pendência foi assim atendida: A 

pesquisadora, quanto ao desenho da pesquisa, no que toca a segunda etapa, atendeu 

satisfatoriamente a pendência apontada, prestando esclarecimentos sobre a “equipe interdisciplinar”, 

que será formada por professores das diversas disciplinas juntamente com as pesquisadoras, 

indicando de que forma as mesmas atuarão no projeto. Havia sido solicitada a apresentação dos 

currículos dessas profissionais, mas à luz dos esclarecimentos prestados, os mesmos se revelam 

desnecessários. No que diz respeito à terceira etapa, restou esclarecido que haverá a participação de 

pescadores artesanais da comunidade por meio de oficinas com os escolares, os pescadores 

participantes de pesquisa anterior na comunidade pesqueira serão convidados para atenderem essa 

proposta, como participantes colaborativos, partilhando experiências de vida na comunidade com a 

nova geração de escolares”. E quanto à quarta etapa, foi esclarecido que os especialistas serão os 

professores das disciplinas apontadas na etapa anterior, que juntamente com as pesquisadoras, 

selecionarão os conteúdos específicos dentro de seus campos. Desse modo, consta no projeto que 

“antes de se desenvolver os conhecimentos científicos em sala de aula, eles são previamente 

selecionados e estruturados, constituindo-se em conteúdos programáticos escolares críticos e 

dinâmicos, caracterizando a concepção curricular pautada na Abordagem Temática Freireana”. 

Quanto a segunda pendência, no que toca a primeira etapa da pesquisa, foram apresentados o modelo 

do questionário que será utilizado para traçar o perfil sócio-demográfico e o roteiro dasentrevistas 

semiestruturadas. A pesquisadora teve ainda o cuidado de reorganizar o seu cronograma de modo que 

o mesmo contemplasse tempo hábil para a apreciação do CEP. E com os cumprimentos das pendências 

formuladas, nada mais resta a obstar a aprovação do projeto. No primeiro parecer do CEP foram feitas 

diversas exigências no que toca ao TCLE e ao TALE, apontando-se necessidades de ajustes. E a 

pesquisadora providenciou de modo satisfatório as pendências apontadas ao: a) Inserir nos termos 

que a pesquisa não gerará qualquer tipo de ônus financeiro; b) Substituir no TALE a expressão “ DE 

ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA”por PARTICIPANTE; c) Substituir no TCLE a expressão 

“Nome do voluntário” por PARTICIPANTE d) substituir no TCLE“nome do aluno” e “nome do 

investigador” por “participante de pesquisa/responsável legal” e “pesquisador”, e) substituir “cópia 

assinada e datada” por “VIA”, no TCLE e no TALE f) assegurar no TCLE e no TALE a confidencialidade 

das informações fornecidas pelos participantes Foi também cumprida também a exigência de 

apresentação do TCLE de eventuais outros participantes da pesquisa. Considerações sobre os Termos 

de apresentação obrigatória: Sendo assim, atendidas na integralidade as pendências formuladas e 
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levando em conta a avaliação procedida, o projeto se mostra adequado sob a perspectiva ética, nos 

termos das normativas em vigor, em especial as Resoluções 466 e 510 CNS/CONEP.  

Considerações Finais a critério do CEP: Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo 

relacionados: Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação Informações Básicas do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P ROJETO_825701.pdf 05/04/2017 21:05:17 Aceito Recurso 

Anexado pelo Pesquisador Carta_em_Resposta_ao_CEP_2.docx 05/04/2017 21:04:15 Crystiane Ribas 

Batista Ribeiro Aceito Cronograma CRONOGRAMADEATIVIDADES.doc 05/04/2017 20:56:55 Crystiane 

Ribas Batista Ribeiro Aceito  

Situação do Parecer: Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP: Não  

E-mail: etica@vm.uff.br  

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  

Bairro: Centro UF: RJ  

Município: NITEROI Telefone: (21)2629-9189   

UFF - HOSPITAL UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO  

NITEROI, 12 de abril de 2017  

Assinado por: ROSANGELA ARRABAL THOMAZ (Coordenador)  
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11.2 Anexo II- Carta de anuência da instituição de ensino  

 

 

 


