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RESUMO 

 

 

 
A pesquisa faz uma análise das atividades desenvolvidas pelo Programa Parque 

Vivo, atividade de extensão cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal 

do Ceará, tomando-o como objeto para o estudo. Baseada na hipótese de que uma educação 

ambiental crítica-ecológica deve pautar-se na colaboração entre os diversos setores da 

sociedade, e no contexto local do público atendido, avalia a situação geográfica na qual o 

Parque Vivo desempenhou suas atividades e as dificuldades e potencialidades da parceria 

construída com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Outra hipótese discutida é a de que a 

extensão universitária em educação ambiental ainda carece de uma maior aproximação com a 

realidade trabalhada, por isso traz para o debate uma reflexão sobre a importância da extensão 

universitária no processo de educação ambiental, aborda as opiniões da comunidade 

estudantil, dos professores do ensino público e particular, e dos gestores públicos, e ainda, 

levanta algumas pistas sobre o impacto das “Visitas Monitoradas” no comportamento de 

estudantes e professores das escolas recebidas pelo Parque Vivo. O projeto trabalhou com 

observações participativas, análises documentais, entrevistas e registros em vídeo e fotos. Os 

resultados obtidos comprovam que a colaboração recíproca dos agentes públicos é 

fundamental para o sucesso da educação ambiental, mas se as ações não forem direcionadas 

para os reais problemas enfrentados pelo público alvo, o processo educativo pode se 

desvirtuar. Conclui ainda que existe uma grande demanda da sociedade por ações de educação 

ambiental da universidade. 

Palavras-chave: extensão universitária, educação ambiental, gestão ambiental 
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ABSTRACT 

 

 
The research is an analysis of activities developed by Programa Parque Vivo, to extend 

activity registered in Pró-Reitoria de Extensão of the Federal University of Ceará, taking it as 

an object for the study. Based on the assumption that a critical-ecological environmental 

education must be made in cooperation between various sectors of society, and the local 

context of the public attended, evaluates the geographical situation in which the Parque Vivo 

played their activities and the difficulties and opportunities of partnership built with the 

Municipality of Fortaleza. Another possibility discussed is that the university extension in 

environmental education still needs a closer approximation to reality worked, so it brings the 

debate to a discussion about the importance of university extension in the process of 

environmental education, addresses the views of the student community, teachers of public 

and private education, and public administrators, and yet, get some clues on the impact of 

"Visitas Monitoradas" in the behavior of students and teachers of schools received by the 

Parque Vivo. The project worked with participatory observations, desk reviews, interviews 

and records on video and photos. The results show that the mutual collaboration of public 

employees is critical to the success of environmental education, but if the actions are not 

directed to the real problems faced by the target audience, the education process may be 

unraveling. It concludes that there is still a great demand of society for actions of 

environmental education at the university. 

 

Keywords: university extension, environmental education, environmental management 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa tem por objetivo analisar as atividades de educação ambiental 

desenvolvidas pelo Programa Parque Vivo, da Universidade Federal do Ceará (UFC), na 

perspectiva da relação extensão universitária e sociedade. Para atingi-lo o trabalho levanta a 

hipótese de que a relação construída entre os atores participantes desse processo educativo 

(educadores ambientais, professores das escolas, alunos e sociedade em geral) ainda é muito 

frágil e carece de um maior amadurecimento, no sentido da continuidade e fortalecimento de 

ações. O período analisado compreende desde a criação do Parque Vivo, em 1993 até o 

encerramento da parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2008.  Nesses quinze 

anos de existência esse Programa de Extensão obteve importante reconhecimento, não só das 

escolas atendidas, mas da própria comunidade universitária, como um importante espaço de 

discussão e reflexão à respeito de nossas práticas em relação ao meio ambiente. Para orientar 

o processo da pesquisa dois aspectos dessa relação foram analisados: o Parque Vivo e as 

escolas; e o Parque Vivo e as instituições parceiras.  

Entre outras atividades que foram desenvolvidas por mim no Parque Vivo destaco 

a caminhada de interpretação ambiental
1
 com as escolas agendadas, as palestras educativas, 

a elaboração de materiais didáticos, a manutenção do “site” do Parque Vivo e a participação 

em eventos diversos do calendário ambiental. 

Nesse tempo pude observar a relação estabelecida entre os visitantes, entre eles 

escolas públicas e particulares e o Parque Vivo, com características bem definidas. Apesar do 

cenário de descontração e da oportunidade do descobrimento de novas informações e práticas 

que produzam menos impactos ao meio ambiente, o atendimento das instituições também 

apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de novas parcerias, proporcionando 

continuidade à experiência vivenciada por alunos, professores e demais pessoas. No entanto, a 

efemeridade desse encontro, e a grande quantidade de grupos atendidos só permitiam a 

entrega, ao final da visita ao Parque Adahil Barreto, por exemplo, de um guia de estudo 

                                                 
1
 Segundo o Site Ambiente Brasil (http://www.ambientebrasil.com.br) O termo interpretação da 

natureza ou interpretação ambiental refere-se a um conjunto de princípios e técnicas que visam 
estimular as pessoas ao entendimento do ambiente pela experiência prática direta. 
A interpretação ambiental da paisagem observada caracteriza-se pela informalidade e encantamento, 
pela provocação de estímulo, curiosidade e reflexão e pelo uso de interações, comparações e 
analogias com experiências reais, abordando temas relevantes em seus aspectos normalmente 
despercebidos e, ou aparentemente insignificantes. 
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(Informativo do Aluno) com orientações ecológicas para os professores aplicarem com seus 

alunos, no retorno à escola. (ver Anexos). O elo construído com a turma visitante parte-se, no 

momento em que a escola vai embora. A oportunidade de acompanhar o desenrolar desse 

processo educativo perde-se no tempo e no espaço, separando as duas instituições. Uma 

preocupação recorrente sobre os projetos extensionistas é a continuidade de suas atividades, e 

o intercâmbio de experiências e informações com a sociedade (Saviani, 1981; Gurgel, 1986).  

Mesmo a escola fazendo o agendamento antecipado da visita, levanto algumas 

questões que não podem ser respondidas a priori. Como os estagiários e bolsistas do Parque 

Vivo vislumbram o trabalho realizado? Quais as expectativas dos alunos e professores antes 

da visita? Será que os estudantes assimilaram as informações repassadas? Como é utilizado o 

guia ecológico recebido pelos professores? Quais as práticas desenvolvidas pelos alunos após 

o retorno à escola? Que proveitos a escola tirou da aula de campo no Parque Vivo? De que 

maneira a visita ao Parque Vivo, como uma atividade extraclasse, contribui para uma visão 

ecológica-preservacionista-romântica, ou para uma visão sócio-ambiental (PARDO DIAZ, 

2002). Essas inquietações sempre me vieram à cabeça, e eram aliviadas quando percebia que 

uma escola que visitara anteriormente o projeto estava agendando uma nova visita, embora, 

nessa nova visita, na maioria das vezes, fossem outros alunos, com outros professores 

acompanhantes e recebidos por uma nova equipe de atendimento.  

No intervalo que separava as visitas da mesma escola, que variava de um a cinco 

anos, novos contextos ambientais surgiam, o que me levou a outras indagações: Qual a 

importância de manter a continuidade do debate iniciado na primeira visita? Como a 

universidade, através do Parque Vivo poderia contribuir para manter continuamente esse 

processo de educação ambiental? 

Os problemas colocados levam ao desafio de produzir informações que auxiliem 

nas suas resoluções. No momento em que a pesquisa foi desenvolvida, o meu desejo foi 

dedicar esse esforço investigador à busca de conhecimentos que pudessem ajudar a entender 

um pouco mais essa realidade. A educação como um todo é um processo em permanente 

construção, e a educação ambiental não foge à regra, posto que também enfrentamos o dilema 

de aproximar o tema estudado do que é vivenciado pelos alunos. Nesse sentido a pesquisa 

sobre a experiência do Parque Vivo tem uma importância considerável, pois traz o registro de 

quinze anos de atuação de um projeto de educação ambiental que já atendeu cem mil pessoas 
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segundo informações divulgadas no sítio eletrônico
2
 do Parque Vivo (2008), e que se tornou 

bastante conhecido entre os professores das escolas de Fortaleza, e também no âmbito das 

organizações ambientais. 

Apresento a seguir a estrutura de como o trabalho foi organizado. No Capítulo I – 

O Desenvolvimento do Trabalho discuto em detalhes a escolha metodológica, como a opção 

por trabalhar com duas escolas, sendo uma pública e outra particular, e como iniciei minha 

experiência com educação ambiental no Parque Vivo. Também faço a caracterização 

geográfica do objeto de estudo. No Capítulo II – Educação Ambiental: Concepções, 

Valores e Princípios, discuto conceitos de educação ambiental e faço um breve relato dos 

documentos e eventos norteadores que contribuíram para o desenvolvimento da educação 

ambiental no Brasil; o capítulo também traz reflexões sobre a prática extensionista nas 

universidades brasileiras, e a opinião de gestores e professores da área de educação no Estado 

do Ceará sobre o papel da extensão universitária e a experiência dos universitários com a 

educação ambiental. Na última parte teço comentários sobre a importância de usar a bacia 

hidrográfica como recorte geográfico para projetos de educação ambiental. No Capítulo III – 

O Programa Parque Vivo: uma experiência de trabalho em educação ambiental, resgato 

a história desse projeto, através de suas produções mais significativas, além de descrever as 

metodologias empregadas no atendimento aos grupos. Relato a experiência desenvolvida com 

as escolas abordadas na pesquisa; Apresento, ainda, os resultados e discussões do 

levantamento de documentos técnicos do Parque Vivo e das entrevistas realizadas com 

professores e alunos visitantes.  

                                                 
2
 http://www.parquevivo.ufc.br 
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CAPÍTULO 1 O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O meu interesse pelo Parque Vivo começou bem antes dessa pesquisa, ainda 

como estudante de biologia, num momento em que já havia experimentado outras áreas de 

especialização no curso, como o trabalho com virologia vegetal e o estudo de mamíferos 

aquáticos no antigo Grupo de Estudo de Cetáceos do Ceará (GECC), que foi vinculado ao 

Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), da Universidade Federal do Ceará. 

Iniciei minhas atividades no Parque Vivo em julho de 1993, como voluntário, 

após um convite informal para visitar suas instalações. O convite partiu da geógrafa Rita 

Cabral por ocasião da minha visita ao stand UFC numa feira de educação no ano 1993, da 

qual não me lembro o nome, ocorrida no Centro de Convenções de Fortaleza. Na ocasião 

fiquei interessado em conhecer aquele projeto que ousava juntar “Ciências, Diversão & Arte” 

com educação ambiental. 

Percebi que surgia ali uma oportunidade de trabalhar em contato com o meio 

natural e colocar em prática idéias que já vinham sendo ensaiadas durante as aulas de ecologia 

na universidade, como a criação de clubes de estudo da natureza nas escolas. 

Em 1994, após aprovação em concurso público, fui nomeado para assumir o cargo 

de técnico de laboratório na UFC. Então tive que me afastar do trabalho com educação 

ambiental para ocupar uma vaga no apiário do Centro de Ciências Agrárias, no Campus do 

Pici, região oeste de Fortaleza. Depois de um ano trabalhando com abelhas, consegui minha 

transferência para a Pró-Reitoria de Extensão, e assim voltei a trabalhar no Parque Vivo, no 

qual permaneci até 2008, quando me transferi para o Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da UFC (PROGERE), também pertencente à Pró-Reitoria de Extensão. 

De volta ao Parque Vivo comecei a elaborar novas atividades nos quais os alunos 

das escolas visitantes pudessem ser esclarecidos sobre as questões socioambientais. Entre 

algumas idéias desenvolvi o Museu do Mangue, que reúne exemplares da fauna aquática do 

rio Cocó, o sítio eletrônico do projeto, e a produção de conteúdos multimídia em vídeos e CD-

ROM educativos, além de outras produções. 

Toda essa experiência vivenciada no Parque Vivo trouxe muitas indagações e 

reflexões a respeito da prática da educação ambiental, que encontraram a oportunidade de 

serem respondidas durante a construção do projeto de pesquisa do mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFC. 
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Em relação às atividades do Parque Vivo a pesquisa focalizou principalmente a 

preparação, o atendimento e os encaminhamentos feitos após a visita. Na relação universidade 

e escola, aproveitei a oportunidade de estar com os professores que participaram de um curso 

de formação de multiplicadores em educação ambiental, patrocinado pela SEDUC e 

CONPAM, para realizar uma entrevista semi-estruturada (ver Anexos). A metodologia 

empregada no estudo constou de análise documental e observações participantes no Parque 

Vivo, questionários, e entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos (funcionários, estudantes 

e professores das escolas atendidas, estagiários da UFC) participantes das atividades 

desenvolvidas no Parque Vivo. Os questionários e as entrevistas foram realizados, com os 

alunos e professores das escolas, logo após a visita ao Parque Vivo. Já a pesquisa com 

estudantes estagiários do Programa e seus funcionários foram realizadas pela Internet ou de 

forma presencial. O objetivo nesses levantamentos é registrar a percepção desses sujeitos do 

trabalho desenvolvido pelo Parque Vivo. Na análise do pós-atendimento feito pelo Parque 

Vivo a pesquisa restringiu-se a duas escolas, uma da rede municipal e outra da rede particular 

de ensino, para facilitar a coleta de dados e obter um comparativo de duas instituições com 

perfis escolares diferentes. 

 

1.1 Técnicas empregadas no trabalho 

 

A educação em geral, como fonte de pesquisa, constitui-se num complexo 

emaranhado de variáveis, muitas vezes inseparáveis ou impossíveis de serem isoladas, devido 

à grande quantidade de relações que se constroem entre elas.  

Além do mais, influências externas estão sempre presentes dentro do contexto do 

sistema educacional, sejam de origem social, econômica, ambiental ou política (SKYTTNER, 

2001). Tal fato levou-me a refletir sobre qual abordagem investigativa seguir. Entre as 

clássicas abordagens cartesianas, como o positivismo de Augusto Comte e as metodologias 

alternativas de estudo, que segundo Demo (1995, p. 229) “procuram andar ao contrário, ou 

seja, partir da realidade social na sua complexidade, na sua totalidade quantitativa e 

qualitativa, na sua marcha histórica humana, também dotada de horizontes subjetivos, e 

depois construir métodos adequados para captá-la e transformá-la”, senti-me mais inclinado a 

usar estas últimas, que complementam a utilização de uma abordagem dialética. 
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Para Lüdke e André (1986) à medida que avançam os estudos da educação, mais 

evidente se torna o seu caráter de fluidez dinâmica, de mudança natural a todo ser vivo. E 

mais claramente se nota a necessidade de desenvolvimento de métodos de pesquisa que 

atentem para esse caráter dinâmico. 

Temos visto no cotidiano do trabalho de professor que ano-a-ano novos desafios 

são enfrentados pelos educadores em sala de aula diante da rapidez como novas tecnologias 

aparecem, e novos contextos socioambientais são apresentados. Um exemplo da realidade 

vivida pelas escolas é a popularização do telefone celular, que trouxe para a sala de aula um 

objeto, que a princípio não contribui para o aprendizado do aluno, ao contrário, só atrapalha a 

concentração do professor e da própria turma. Esse fato em particular se tornou tão grave, que 

ensejou a promulgação de uma Lei Estadual que proíbe o uso do celular nas salas de aula das 

escolas públicas do Estado do Ceará.
3
 

Se o estudo da atividade educativa tradicional já se constitui num grande desafio 

por si só, imagine então o estudo do processo de educação ambiental, cuja atuação se 

desenvolve segundo a realidade de cada grupo alvo, entremeada por variáveis que vão desde 

as condições ambientais locais, ao momento político vivido pelo mesmo. 

A pergunta que surge à partir diante da situação exposta acima é: qual 

metodologia é mais adequada para captar a realidade mutante vivida pelo contexto escolar? 

Em função das diversas possibilidades de compreensões sobre o papel e a forma 

de se fazer educação ambiental certamente apenas uma técnica ou um método de pesquisa e 

comunicação enfrentará dificuldades de ser utilizado, porque não atenderá a todas as variáveis 

que caracterizam a realidade observada (SORRENTINO, 2005). 

Além do mais, tanto o público alvo como o agente que desenvolve o trabalho de 

educação ambiental são reflexos do contexto histórico e das relações que constroem com 

outros grupos na sociedade. 

Nesse sentido o indivíduo torna-se também um ser em permanente 

desenvolvimento porque responde com ações ou omissões aos fatos que vão surgindo no dia-

a-dia da cidade, do bairro, ou do país. Assim deve ser considerado a característica de uma 

sociedade, grupo ou comunidade em função do contexto em que está vivenciando, embora 

certas características devam permanecer na estrutura básica do grupo. 

                                                 
3
 Lei Estadual Nº 14.146, de 25 de junho de 2008. 
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Segundo Demo, (1995), mesmo que a realidade social seja tomada como um 

processo histórico em permanente construção é possível distinguir estruturas padrões, 

permitindo tomá-la como fenômeno regular, e, até certo ponto, previsível e planejável, tais 

como o conflito social e a expressão simbólica. 

Para o delineamento geral do processo de educação ambiental desenvolvido tanto 

pelo Parque Vivo quanto pelas escolas escolhidas utilizarei a abordagem qualitativa (DEMO, 

1995, p. 229), que está comprometida em avaliar manifestações sociais dotadas de qualidade 

política, sem prescindir de dados quantitativos, pois segundo Matos e Vieira (2001, p. 36) “os 

números têm um significado, expressam situações, valores, emoções, e precisam ser 

traduzidos dentro de contextos diferenciados”. 

Portanto, essa pesquisa adotou os procedimentos mais adequados a cada fase em 

que se encontrava o trabalho. No início precisei recorrer à pesquisa bibliográfica, para me 

familiarizar com a literatura existente a respeito do tema estudado (Matos e Vieira, 2001), 

fazendo a seleção do material de interesse mais específico. Concomitantemente recorri ao 

levantamento documental, inicialmente no Parque Vivo, e posteriormente nas escolas 

escolhidas para a pesquisa, além das secretarias de educação estadual e municipal e outros 

documentos oficiais do governo federal. Percebi que o Estudo de Caso correspondeu melhor à 

realidade que pretendi analisar. Em relação ao estudo de caso 

 

Trata-se de uma forma de investigação bastante utilizada nos cursos de pós-

graduação, sobretudo pela facilidade operacional que proporciona. A alternativa de 

utilizar uma amostra reduzida faz com que essa modalidade de pesquisa se apresente 

como uma das mais populares entre os investigadores (MATOS E VIEIRA, 2001, p. 

46). 

 

Conforme Lüdke e André (1986, p. 56) uma das características do estudo de caso 

“é o desdobramento do papel do pesquisador, que age também como o principal instrumento 

de coleta de dados”. Como ex-integrante da equipe do Parque Vivo compreendi que essa 

abordagem mostrava-se mais propícia tendo em vista que estando mais próximo do objeto de 

estudo, e qualificado para discutir o assunto, poderia garantir a avaliação e seleção correta dos 

pontos a serem registrados. 
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O domínio do assunto garante ainda outra importante condição ao pesquisador no 

estudo de caso: a de que ele irá conseguir manter-se ao mesmo tempo totalmente 

inserido na realidade que está estudando, mas também destacado o suficiente para 

poder estudá-la (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 57) 

 

Claro que, além da definição de um eixo epistemológico, no qual foi baseado este 

estudo, e de utilizar a pesquisa documental para situar o Parque Vivo dentro de um contexto 

histórico, pois foi nesses registros que pude comprovar a evolução da sua situação, foi preciso 

ainda definir também as técnicas de coleta dos dados que permitiram o exame da realidade. 

A técnica da observação participante foi utilizada durante a minha convivência 

diária com a equipe do Parque Vivo, e durante o atendimento às escolas, no Parque Adahil 

Barreto. A sua utilização permitiu-me definir o que é essencial observar nas visitas dos grupos 

escolares, e qual o tempo previsto para a coleta de dados junto aos alunos e professores. Para 

esta fase, o trabalho ocorreu em quatro meses de coleta, de agosto a dezembro de 2007, 

utilizando a observação participante que 

 

É uma modalidade de observação em que o pesquisador ou já é membro do grupo 

sobre o qual faz a pesquisa (natural), ou passa a fazer parte do grupo (artificial) para 

melhor coletar os dados, tendo acesso a estes em primeira mão, assim como aos que 

são considerados sigilosos para as pessoas externas (MATOS E VIEIRA, 2001, p. 

59). 

 

A técnica do questionário também é um recurso interessante que já foi utilizada 

por mim em pesquisa anterior, para um levantamento da percepção ambiental dos alunos das 

escolas municipais de Fortaleza em relação à fauna regional. Com essa experiência pude 

perceber que o questionário pode ser realizado com a ajuda do próprio professor em sala de 

aula, com as turmas que visitaram o Parque Vivo. Foi prevista uma amostra de 10 alunos de 

cada escola além de dois professores para a aplicação do questionário. Constaram questões 

objetivas e claras sobre as expectativas dos alunos sobre a visita. 

Para complementar essa ferramenta eu usei a entrevista informal na fase 

exploratória da pesquisa. Trabalhei, posteriormente, com a entrevista semi-estruturada, com o 

objetivo de captar a percepção dos sujeitos em relação às questões ambientais. 

Na intenção de analisar a variação no atendimento das escolas traçando um 

gráfico do número de atendimentos realizados, trabalhei os dados estatísticos na planilha 

Microsoft Excel 
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1.2 Caracterização geográfica do objeto de estudo 

O Programa Parque Vivo, na época da realização desse estudo, localizava-se na 

zona oeste da cidade de Fortaleza (CE), no Bairro Dionísio Torres e mais precisamente dentro 

do Parque Municipal Adahil Barreto, que por sua vez tem área limítrofe com o Parque 

Ecológico do rio Cocó
4
, este sob responsabilidade do Governo Estadual. O Parque Ecológico 

do rio Cocó foi criado proteger o ecossistema de mangue abrangido pela sua área, de forma a 

recuperar e manter o equilíbrio ecológico necessário à preservação, além de propiciar as 

condições necessárias para as atividades de educação, recreação, turismo ecológico e pesquisa 

científica. Tanto o Parque Ecológico do rio Cocó
5
 como o Parque Adahil Barreto estão 

situados na bacia hidrográfica do rio Cocó, de aproximadamente 485 Km
2
.  

 
FIGURA 1 – PRÉDIO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONAVAM AS INSTALAÇÕES DO PARQUE VIVO NO ADAHIL BARRETO

                                                 
4
 O Parque Ecológico do Rio Cocó ainda não foi regulamentado, por isso não existe oficialmente. O governo 

estadual, através do Decreto nº 20.253, de 05 de Setembro de 1989, declarou de interesse social para fins de 

desapropriação as áreas de terra que estavam compreendidas no contorno do projeto do Parque Ecológico do 

Cocó, delimitadas, apenas, graficamente em um levantamento aerofotogramétrico de 1974 (CEARÁ, 1989). 

Posteriormente, o Decreto n° 22.587, de 08 de Junho de 1993, ampliou a área anterior, declarando de interesse 

social, para fins de desapropriação, as terras de propriedade particular, e todas as benfeitorias nelas existentes, 

situadas no trecho entre a foz e a avenida Sebastião de Abreu, também limitadas apenas graficamente, baseando-

se num levantamento aerofotogramétrico de 1974 (CEARÁ, 1993).  

 

  
5
 A área do Parque Ecológico do Cocó abrangida pelos dois decretos se estende desde a BR-116 até à foz do Rio 

Cocó, e perfaz um total de 1.155,2 hectares . O Parque Ecológico do Cocó está em processo de adequação ao 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Lei Federal n° 9985, de 18 de julho de 2000, com 

proposta de denominação de Parque Estadual do Cocó (SEMACE, 2007). 
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FIGURA 2 – BACIAS HIDROGRÁFICAS DE FORTALEZA 
FONTE: INVENTÁRIO AMBIENTAL DE FORTALEZA, 2003 

 

Dentro de Fortaleza, a bacia hidrográfica do rio Cocó corresponde a 2/3 da área do 

município, abrangendo uma área de 517,2 Km
2
, e dividi-se em seis sub-bacias (Soares, 2005). 

Na Sub-bacia B2, onde se encontra o Parque Adahil Barreto, são encontrados diversos 

recursos hídricos, entre os quais lagoas, açudes, riachos e rio: rio Cocó, lagoa do Amor, canal 

do Jardim América, lagoa do Gengibre e riacho da lagoa do Gengibre, açude Jangurussu, 

riacho do açude Jangurussu, açude Guarani, açude Antônio da Costa, riacho Antônio da 

Costa, lagoa Azul e ainda riacho da lagoa do Palmirim (SOARES, Op. Cit.). 
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O rio Cocó corta Fortaleza no sentido oeste-leste, sendo o maior rio da cidade, e 

tem aproximadamente 45,6 km desde suas nascentes, no município de Pacatuba, até seu 

estuário na costa leste de Fortaleza. Sofrendo interferências em sua qualidade de água por 

fatores populacionais e ambientais, ao longo do seu trajeto recebe várias denominações, 

iniciando com o nome de riacho Pacatuba na serra de Aratanha, após os primeiros quilômetros 

e já com a contribuição de diversos córregos passa a ser chamado de riacho Gavião, 

alimentando uma das barragens que abastece a cidade de Fortaleza. A denominação de Cocó é 

atribuída depois do encontro com as águas do riacho Timbó. A temperatura média anual é de 

28º C. 

No Parque Ecológico do rio Cocó, ao longo do estuário da bacia do rio, 

encontram-se espécies vegetais características de mangue, tais como Avicenia germinans 

(mangue preto), Laguncularia racemosa (mangue branco), Rhizophora mangle (mangue 

vermelho) e outras espécies florísticas nativas. Além disso, a vegetação oferece abrigo a 

espécies animais que se utilizam desse habitat para a alimentação, crescimento, reprodução, 

desova e abrigo contra predadores. 

Em virtude dessa diversidade florística do Adahil Barreto e sua proximidade com 

o ecossistema manguezal, é possível encontrar naquela região uma fauna expressiva de 

pássaros, e outros animais. Entre os crustáceos disponíveis no museu do mangue: Guaiamum 

(Cardisoma guanumi), Caranguejo Mão-no-Olho (Uca sp.), Marinheiro (Aratus pisonii), 

Siri azul (Callinectes sp)  Os mamíferos registrados através de relatos de moradores locais 

e/ou observações visuais foram: Já os moluscos, mais difíceis de encontrar, foi possível 

registrar somente alguns: Ostra (Crassostrea rhizophorae), Pixoleta (Tagelus plebeius), 

alguns Gastrópodes como Neritina virgine : Peixes catalogados em fichas disponíveis no 

Museu do Mangue são: Bagre Branco (Hexanematichthys herzbergii), Carapeba (Diapterus 

rhombeus), Camurupim  (Tarpon atlanticus), Tainha  (Mugil brasiliensis), Robalo 

(Centropomus spp ). Os répteis, registrados também por relatos dos moradores e/ou 

observações pessoais foram: 
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Do Global ao Local - Parque Adahil Barreto? Onde fica esse lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeta Terra – América do Sul em primeiro plano  Região Nordeste do Brasil  Estado do Ceará  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - LOCALIZAÇÃO DO PARQUE ADAHIL BARRETO (DO GLOBAL AO LOCAL)

 

Cidade de Fortaleza (Destaque para a faixa de mangue ) Estuário do rio Cocó (destaque para a faixa de mangue)  Faixa de mangue (destaque para o Parque A. Barreto) 
FONTE: IMAGENS DE SATÉLITE DO GOOGLE EARTH, 2007, COM MODIFICAÇÕES 
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O Parque Adahil Barreto, considerado o primeiro trecho urbanizado às margens 

do rio Cocó, foi implantado em 1980 na gestão do prefeito Lúcio Alcântara e engloba uma 

área de 44ha (SOARES, 2005), no bairro Dioniso Torres, na Rua Major Virgílio Borba, nº 50. 

Nesse local seriam construídas as instalações da sede administrativa do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), que só não se concretizou devido aos protestos promovidos por entidades civis, 

e o movimento organizado de professores e estudantes
6
. Dessa forma o Parque Adahil Barreto 

ou “Cocó Velho”, como também é conhecido, revela uma conquista da sociedade, que 

garantiu esta importante área verde para a cidade de Fortaleza. O fácil acesso, o ar puro, o 

verde, o canto dos pássaros, a proximidade do manguezal do rio Cocó e a beleza do lugar 

garantem momentos de alegria, paz e contemplação aos visitantes. Além disso, o Parque 

Adahil Barreto firmou-se como uma valiosa área de apoio às atividades educacionais do 

Parque Vivo. Hoje o parque é procurado para fins de lazer, apresentações culturais, realização 

de caminhadas, confraternização de empresas, ecoturismo e, principalmente, de trabalhos de 

em educação ambiental. A vegetação do Parque Adahil Barreto é abundante, numa rica 

variedade de árvores que foram introduzidas com o objetivo de mostrar à sociedade a riqueza 

da flora brasileira. Encontra-se abacateiro (Persea americana Mill), abricó-de-macaco 

(Couropita guianensis Aublt.), castanhola (Terminalea catappa L), pau-brasil (Caesalpinia 

echinata Lam.), juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), mungubeira (Pachira aquatica Aubl) e 

muitas outras, de valor econômico e paisagístico.  

                                                 
6
 “Essa ação ajudou a criar uma consciência que repercutiu em ações posteriores, como a criação do próprio 

Parque Ecológico do Cocó. Só lamento o estado de degradação dessas áreas, como ocorreu na Lagoa do Opaia e 

lanço um alerta às administrações municipais e à Sociedade para dar mais atenção, conservar e colaborar para a 

preservação” Dr. Lúcio Alcântara, ex-prefeito de Fortaleza entre 1979 e 1982 e ex-governador do Ceará, em 

entrevista concedida a Maristela Crispim. Diário do Nordeste, 11 de janeiro de 2005. 
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FIGURA 4 – FOTO DE SATÉLITE DO PARQUE ADAHIL  BARRETO 

(a delimitação retangular refere-se à área do projeto das instalações do Programa Parque 

Vivo. A seta indica o prédio onde funcionaram as instalações do Programa até o 1º 

semestre de 2008). 
FONTE: GOOGLE EARTH (2007) COM ADAPTAÇÕES 
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A infraestrutura de apoio é considerada mínima para o suporte ao lazer daqueles 

que buscam esse recanto em Fortaleza: uma lanchonete desativada; um Playground 

depredado; banheiros desativados ao lado da lanchonete; um prédio com sala para 

administração, almoxarifado, vestuário de funcionários, duas salas onde funcionavam as 

instalações do Parque Vivo, dois banheiros para utilização do público em geral, e dois 

banheiros para o atendimento das escolas que visitavam o Parque Vivo, um banheiro para o 

administrador, e um banheiro para os funcionários do Parque Vivo.  

Em relação ao acesso, o Parque Vivo situava-se numa área onde a disponibilidade 

de linhas transporte público era suficiente para atender toda a cidade de Fortaleza. Assim os 

estudantes da UFC poderiam se deslocar do Campus do Pici, na zona oeste da capital e onde 

se encontram os cursos de Geografia, Engenharia de Pesca, e Biologia, ou então do Campus 

do Benfica, onde estão os cursos de Pedagogia, Biblioteconomia ou Comunicação, para o 

Parque Adahil Barreto, na zona leste, por meio várias opções de transporte direto: por 

exemplo, a linha Campus do Pici-Unifor e a linha 55, do transporte alternativo. Outras opções 

para chegar ao parque são as linhas Borges de Melo 1 ou 2, e Dionísio Torres-Centro. Bem 

diferente da atual situação do Programa, que tem suas instalações situadas em outro município 

da Região Metropolitana de Fortaleza (Eusébio), com acesso limitado, e perigoso, que 

necessita de carona particular, muitas vezes da própria coordenadora, para o deslocamento até 

lá. 

Aproximadamente a 100 m das instalações do prédio da administração do Parque 

Adahil Barreto, ao sul, está situado o leito do rio Cocó, cuja nascente ocorre na Serra da 

Aratanha. 
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FIGURA 5 – LOCALIZAÇÃO DO PARQUE ADAHIL BARRETO E DO RIO COCÓ (FOTO DE SATÉLITE) 
FOTO: GOOGLE EARTH, 2007 
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Capítulo 2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONCEPÇÕES, 
VALORES E PRINCÍPIOS 
 

O capítulo pretende analisar os conceitos de educação ambiental (EA) dentro de 

uma perspectiva histórica e social, para trazer reflexões sobre a inserção da educação 

ambiental no sistema superior de ensino, e informações sobre a política e legislação 

brasileiras pertinentes. Também atento para a importância de contextualizar a educação 

ambiental desenvolvida pela extensão universitária, mais especificamente pelo Programa 

Parque Vivo da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), posto que 

essa atividade não ocorre isoladamente, mas é reflexo da interação com outras práticas e 

seguindo uma política educacional traçada nos âmbitos federal, estadual e municipal, 

trazemos uma ponderação sob o ponto de vista do ensino superior, da criação da Universidade 

Federal do Ceará ao modelo de extensão das universidades brasileiras, para por fim 

compreender o caráter extensionista da educação ambiental. Nessa abordagem o capítulo 

discute os documentos norteadores da prática educativa e em especial da EA, na perspectiva 

ainda dos saberes ambientais (LEFF, 2001) construídos pelos alunos atendidos pelo Parque 

Vivo. 

2.1. Histórico e Conceitos de Educação Ambiental – eventos 

norteadores 

 

Assim como o processo educativo em geral sofre influências de conjunturas 

políticas, sociais e econômicas, os diversos conceitos de educação ambiental e as 

metodologias decorrentes são reflexos da evolução do pensamento científico e da prática 

desenvolvida por diversos educadores. Dos primeiros intelectuais brasileiros que se dedicaram 

à crítica da economia colonial devastadora em terras brasileiras às últimas reuniões 

internacionais que abordaram a educação ambiental como elemento chave na busca da 

sustentabilidade (LEFF, 2001; LAYARGUES, 200). Traçamos a seguir o roteiro histórico que 

precedeu o uso do termo “educação ambiental” e as principais concepções de trabalho nessa 

área. 
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2.1.1 Precedentes históricos do movimento ambientalista e da educação ambiental 

 

A preocupação com os impactos ambientais decorrentes da ação do homem surgiu 

no Brasil muito antes da década de 60. Desde o século XVIII já se esboçavam as primeiras 

manifestações contra o uso indiscriminado de práticas agrícolas devastadoras e o modelo de 

exploração colonial. 

 

Já é tempo de se atentar nestas preciosas matas, nestas amenas selvas, que o 

cultivador do Brasil, com o machado em uma mão e o tição em outra, ameaça-as de 

total incêndio e desolação. Uma agricultura bárbara, ao mesmo tempo muito mais 

dispendiosa, tem sido a causa deste geral abrasamento. (COUTO, 1799) 

 

Parece que esse relato foi tirado da página de um jornal da semana passada. Em 

um resgate da história do pensamento político-ambiental do Brasil através da análise de cerca 

de 150 textos produzidos por mais de 50 autores em críticas ambientais, nos séculos XVIII e 

XIX é possível constatar que muitos deles perceberam que a superação das práticas 

devastadoras, a partir de um esforço consciente de modernização tecnológica passava 

necessariamente pela implementação de reformas socioeconômicas profundas, que 

rompessem com o legado do colonialismo: o tripé escravidão-latifúndio-monocultura 

(PÁDUA, 2004). 

 

Antes de a problemática socioambiental configurar-se como uma crise global houve 

vários alertas a esse respeito ao longo da história. Platão e Plínio já alertavam para 

problemas do uso do solo na antiguidade; no século XVII Colbert promulgou o 

decreto de águas e florestas na França; no século XIX uma série de publicações 

alertou para o agravamento da degradação ambiental. Salienta-se, nesta época os 

trabalhos do alemão Humboldt, do francês Elisée Reclus, do estadunidense George 

Perkins, e do brasileiro José Bonifácio (PELICIONI, 2004) 

 

Ao traçarmos a história da educação ambiental não podemos nos furtar do nosso 

próprio legado histórico, através de documentos e eventos que pontuaram o nosso pensamento 

ambiental. É um erro “importar” a história ambiental de outros países quando ela está 

registrada e disponível em livros e outros documentos nacionais, desde o período colonial, 

segundo os registros atuais. Por exemplo, os pensadores do século XVIII defendiam os 

recursos naturais pela sua importância para a construção nacional. Eles constituíam o grande 

trunfo para o progresso futuro do país, devendo ser utilizados de forma inteligente e 

cuidadosa. A destruição e o desperdício eram considerados uma espécie de crime histórico, 
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que deveria ser duramente combatido Pádua (2004). Ignorando esses registros na história do 

Brasil muitos educadores têm recorrido à carta do chefe indígena americano da tribo Seatle, 

escrita em 1855 (ver Anexos) para ilustrar como uma preocupação antiga ainda tem 

veracidade nos dias de hoje. 

O interessante é que podemos encontrar no Brasil a reflexão de José Bonifácio de 

Andrada e Silva no ano de 1823, em uma representação à Assembléia Constituinte e 

Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura: 

 

A Natureza fez tudo a nosso favor, nós porém pouco ou nada temos feito a favor da 

Natureza. Nossas terras estão ermas, e as poucas que temos roteado são mal 

cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados. Nossas numerosas minas, 

por falta de trabalhadores ativos e instruídos, estão desconhecidas ou mal 

aproveitadas. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e o 

machado destruidor da ignorância e o egoísmo. Nossos montes e encostas vão-se 

escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas fecundantes que 

favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo 

Brasil, em menos de dois séculos, ficará reduzido aos paramos e desertos áridos da 

Líbia. Virá então este dia (dia terrível e fatal), em que a ultrajada natureza se ache 

vingada de tantos erros e crimes cometidos (PÁDUA, 2004,  p.5). 

 

Em Pádua (2004) encontramos críticos ambientais brasileiros que trouxeram 

contribuições expressivas alertando para os riscos provocados pela exploração indiscriminada 

dos recursos naturais, tais como: Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815); Baltasar da Silva 

Lisboa (1761-1840); Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira (1750-1824); André Rebouças 

(1838-1898); Francisco Freire Alemão (1797-1874); Guilherme Capanema (1824-1889). 

Também como preocupação com o crescimento do desmatamento desenfreado, ainda no 

Século XIX, no ano de 1850, Dom Pedro II editou a Lei Nº 601, de 18 de setembro, que entre 

outras coisas proibiu a destruição das matas em terras devolutas. 

 

Art. 2º - Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas derribarem 

Mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de bem 

feitorias, e de mais soffrerão a pena de dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, 

além da satisfação do damno causado. Esta pena, porém, não terá logar nos actos 

possessórios entre heréos confinantes.  (BRASIL, 1850, p. 1) 

 

Como acontece atualmente essa lei não foi respeitada haja vista a grande 

destruição de florestas que o nosso país enfrentou, e vem enfrentando atualmente. O descaso 

com o meio ambiente era tanto que a sociedade já clamava por respostas por parte do poder 
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público.  O que levou à realização, entre 8 e 15 de abril de 1934, da Primeira Conferência 

Brasileira de Proteção à Natureza, no Rio de Janeiro. Como atesta Franco (2002) no período 

compreendido entre as décadas de 30 e 40 diversos temas foram objetos de debate na 

sociedade, entre eles o trabalho, a indústria, a educação, a saúde, o arcabouço jurídico-

institucional, as manifestações culturais, o patrimônio histórico, assim como a proteção à 

natureza. Vale lembrar que o cenário vivido nessa época era tomado pelo sentimento 

nacionalista pós revolução de 1930, ao mesmo tempo em que se experimentava uma 

instabilidade política com o governo provisório de Getúlio Vargas. 

Para Franco (2002) a realização desta Conferência indicou a existência de uma 

maior veiculação da questão da proteção à natureza entre a opinião pública, que pressionava o 

governo no sentido de adotar uma política mais efetiva. 

Uma nova conferência sobre proteção à natureza só irá ocorrer na década de 60, 

realizada pela Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), fundada em 28 

de agosto de 1958 e tida como a entidade conservacionista mais antiga no território brasileiro 

(CARVALHO, 1969; FCBN, 2007). 

Explosão de movimentos ambientalistas 

Da criação do primeiro grupo ambientalista privado do mundo, em 1865, à 

explosão da contracultura, na década de 60, as preocupações ambientais estavam restritas, de 

um modo geral, aos meios científicos. Foi através deles que esses grupos organizados 

puderam encontram um arcabouço teórico/prático para lutar por seus ideais. Entre as 

importantes contribuições nesse sentido foram as pesquisas realizadas por Rachel Carson nos 

estudos sobre o mar e sobre as influências dos pesticidas na cadeia alimentar em Silent Spring 

(1962), e os ensaios e livros de Garret Hardim, como The Tragedy of Commons (1968). 

 

A filosofia ambiental de Carson levanta questões sobre a natureza da natureza e do 

conhecimento humano sobre ela; convida o leitor a se maravilhar ante a 

profundidade da influência da natureza sobre valores e atitudes; e convoca o povo 

para a sua responsabilidade de interromper essa destruição. (CORCORAN, 2006) 

  

Segundo Loureiro (2004) a primeira vez que se adotou o nome Educação 

Ambiental foi em evento de educação promovido pela Universidade de Keele, no Reino 

Unido, no ano de 1965. A partir desse evento seguem-se outras discussões pelo mundo afora 

sobre como repensar e planejar as ações humanas para uma convivência mais harmoniosa 

com o meio natural. Um evento marcante dessa década foi quando pesquisadores de várias 



 

 

30 

 

áreas do conhecimento, em 1968, reúnem-se em Roma para sistematizar os questionamentos 

em relação ao estilo de desenvolvimento que a humanidade seguia. O Clube de Roma, como 

ficou conhecida essa reunião, publicou em 1972 o documento conhecido como “Os Limites 

do Crescimento”, onde segundo Dias (1994) denunciava que o crescente consumo mundial 

levaria a humanidade a um crescimento que provocaria possivelmente um colapso dos 

sistemas econômicos. Para Pereira (2000) o grupo explicitou a problemática que estávamos 

enfrentando e iniciou um processo de mudança da visão de mundo, por parte das instituições, 

para uma postura menos arrogante em relação à natureza. A arrogância estava refletida na 

maneira como encarávamos os recursos naturais, ou seja, achávamos que eles eram 

inesgotáveis, e que o desenvolvimento de uma nação passava necessariamente pela 

exploração sem medida dos mesmos. Esse era o pensamento dominante quando o Clube de 

Roma nos trouxe essa reflexão sobre o esgotamento dos recursos da natureza. 

Pode ser citado como um grande avanço, com relação à questão ambiental, a I 

Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano e Desenvolvimento, ocorrida em 1972, 

em Estocolmo, na Suécia. Foi nessa ocasião que a Educação Ambiental teve o seu devido 

reconhecimento como elemento fundamental para o embate contra a crise ambiental no 

mundo. 

 

O saldo positivo foi o reconhecimento da profunda relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento; a formulação de uma primeira legislação internacional 

concernente a algumas questões ambientais; emergência de ONGs como atores 

sociais importantes; incentivo à criação do PNUMA, recomendação para realização 

de conferencia internacional de educação ambiental. (PELICIONI, 2004) 

 

A recomendação Nº 96 da Conferência de Estocolmo nomeou o desenvolvimento 

da educação ambiental como um dos elementos mais críticos para um combate rápido da crise 

ambiental do mundo. Outra contribuição valiosa desse evento foi a criação do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Após essa conferência o recém criado PNUMA e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) ficaram responsáveis pela 

elaboração do Programa Internacional de Educação Ambiental (Piea), que foi a instância 

internacional responsável pela promoção de encontros regionais e nacionais e pela produção 

do boletim Connect, enviado para indivíduos e instituições de todo mundo envolvidas com a 

promoção da Educação Ambiental. (LOUREIRO, 2004) 



 

 

31 

 

Na seqüência de eventos marcantes para a educação ambiental brasileira, a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) foi criada pelo Decreto nº 73.030, de 30 de 

outubro de 1973. Este órgão tinha subordinação ao então denominado Ministério do Interior, 

e foi o primeiro organismo brasileiro, de ação nacional, orientado para a gestão integrada do 

meio ambiente (DIAS, 1994). A partir da criação da SEMA teve início o processo de 

institucionalização da educação ambiental no governo federal. Esta Secretaria exercia as 

atribuições que hoje estão à cargo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), guardadas as 

devidas proporções para aquela época. Hoje sabemos que as atribuições do MMA são bem 

mais complexas. Entre as atribuições da SEMA constava o desenvolvimento de atividades de 

capacitação de recursos humanos em Educação Ambiental. Foi extinta pela Lei Nº 7.735, de 

22 de fevereiro de 1989, para dar origem ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

 

Curiosa, porém, é a constatação de que a SEMA foi criada com o objetivo de 

amenizar a péssima imagem internacional assumida pelo Brasil, já que em 

Estocolmo, a postura adotada era a de que a poluição era sinônimo de progresso, e 

por isso, muito bem vinda em território nacional. (Consulta na internet – JurisWay, 

2008) 

 

É importante destacar o I Seminário Internacional de Educação Ambiental, 

realizado em Belgrado, Iugoslávia, em 1975, que produziu a “Carta de Belgrado”, 

considerado marco conceitual no tratamento das questões ambientais.  

 

É absolutamente vital que os cidadãos de todo o mundo insistam a favor de medidas 

que darão suporte ao tipo de crescimento econômico que não traga repercussões 

prejudiciais às pessoas; que não diminua de nenhuma maneira as condições de vida 

e de qualidade do meio ambiente. É necessário encontrar meios de assegurar que 

nenhuma nação cresça ou se desenvolva às custas de outra nação [...] Os recursos do 

mundo deveriam ser utilizados de um modo que beneficiasse toda a humanidade e 

proporcionasse a todos a possibilidade de um aumento de qualidade de vida”  

(Trecho da Carta de Belgrado. Apud DIAS, 1994, p. 65) 

  

A conferência de Belgrado reforçou a ligação existencial entre os diversos 

problemas da humanidade: os de origem social, a miséria, o analfabetismo, ou os de origem 

ecológica, como a poluição e a degradação dos bens naturais. Segundo Loureiro (2004) nesse 

evento foi enfatizada a Educação Ambiental como processo educativo que abarcasse as 

dimensões políticas, culturais e sociais, capaz de gerar novos valores, atitudes e habilidades 

compatíveis com a sustentabilidade da vida no planeta. 
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Em 1977 houve a 

Tbilisi, Geórgia. Segundo Fensham (1978) esta reunião veio coroar um 

programa periódico de ação internacional a favor da educação ambiental, cuja origem 

remontava à Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, realizada em Estocolmo, mais 

de cinco anos antes. Vários trabalhados em educação ambiental que estavam sendo 

desenvolvidos pelos países participantes foram apresentados nesse evento. 

Para Dias (1994) essa conferência foi um marco histórico de destaque na evolução 

da EA, elegendo o treinamento de pessoal, o desenvolvimento de materiais educativos, e a 

pesquisa de novos métodos, como as estratégias mais urgentes de desenvolvimento da EA. 

Para Loureiro (2004) a conferência sugeriu aos Estados-membros da Organização 

das Nações Unidas (ONU) a implementação de políticas públicas específicas a serem 

permanentemente revisadas a partir de avaliações sistemáticas, de modo a consolidar e 

universalizar a Educação Ambiental. 

Alguns dos princípios relevantes da Educação Ambiental apresentados na 

recomendação número dois da Conferência e que se aplicam diretamente a esse trabalho 

foram (LOUREIRO, 2004): 

 

- Definir-se como um processo contínuo e permanente, a ser iniciado pela 

educação infantil e se estendendo através de todas as fases do ensino formal e não 

formal; 

- Aplicar uma abordagem interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico 

de cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada; 

- Examinar as questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e 

internacional, de modo que os educandos, ao exercitarem sua cidadania, se 

identifiquem também com as condições ambientais de outras regiões geográficas; 

- Concentrar-se nas situações ambientais atuais tendo em conta a perspectiva 

histórica, fazendo com que as ações educativas sejam contextualizadas e considerem 

os problemas concretos e o cotidiano; 

- Utilizar diversos ambientes educativos (espaços pedagógicos) e uma ampla 

gama de métodos para comunicar e adquirir conhecimentos no ambiente, acentuando 

devidamente as atividades práticas e as experiências pessoais que resultem em 

transformações nas esferas individuais e coletivas. 

 

Dentre esses princípios verifica-se que o Parque Vivo, objeto de estudo desse 

trabalho, cumpriu adequadamente o seu papel de fomentar a discussão socioambiental, 

embora o atendimento a alguns desses requisitos deixe a desejar, como a continuidade do 

trabalho, e a abordagem da problemática no contexto local. Como um dos projetos 
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cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), seu foco é 

a educação ambiental, e seu público principal são os estudantes do ensino fundamental da 

rede pública da cidade de Fortaleza, que num turno de trabalho eram atendidos com oficinas 

educativas no Parque Adahil Barreto. Atualmente as atividades do Parque Vivo foram 

transferidas para o Centro de Estudos de Aqüicultura Costeira (CEAC), do Instituto de 

Ciências do Mar (LABOMAR) da UFC, localizada no município de Eusébio. Sem uma 

formação específica na área, os técnicos e estudantes do Parque Vivo buscavam em 

metodologias divulgadas em encontros científicos, as ferramentas para desenvolver a 

educação ambiental na extensão universitária. 

Uma formação específica em educação ambiental no Brasil surgiu em 1986, com 

a criação do primeiro Curso de Especialização em Educação Ambiental, organizado pela 

Universidade de Brasília (UNB) e pela Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) no 

período de 1986 a 1988. Dirigido aos técnicos das instituições integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), instituído pela Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, 

o objetivo do curso era dar subsídios para que os funcionários públicos pudessem atuar 

também como educadores no processo de gestão ambiental de competência de cada órgão. 

No mesmo ano, 1986, aconteceu o I Seminário Nacional sobre Universidade e 

Meio Ambiente, em Brasília. O objetivo do seminário foi iniciar um processo de integração 

entre as ações do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Universitário. Como 

resultados dessa interação surgiram importantes resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), muitas das quais ainda estão em vigor (DIAS, 1994). O CONAMA é 

o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

Outros eventos como a Segunda Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, que aconteceu em  Moscou, em 1987, além de ratificar as diretrizes de Tbilisi, 

como a abordagem interdisciplinar, a discussão ambiental do “local para o global” e a 

necessidade do processo contínuo da EA, enfatiza o estímulo à organização de redes de 

informação e comunicação entre os profissionais. 

Segundo Dias (2004) essa conferência, que assim como Tbilisi também foi 

produzida pela UNESCO-PNUMA, reuniu os países membros da ONU para uma avaliação 

do que fora realizado nos últimos dez anos e buscava redirecionamentos para a EA no mundo. 

Essa, de fato, foi uma preocupação também expressa no relatório “Nosso Futuro Comum”, de 

1987, publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

também conhecida como Comissão Brundtland.  Presidida por Gro Harlem Brundtland, então 
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primeira-ministra da Noruega, a Comissão foi instituída pela ONU em 1983. Tinha como 

objetivo estudar a relação entre o desenvolvimento econômico e a conservação do meio 

ambiente (INSTITUTO ETHOS, 2007). A expressão “Desenvolvimento Sustentável” foi 

usada pela primeira vez no relatório Brundtland. Pela definição lançada, o desenvolvimento 

deveria “atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades” (THE WORLD COMISSION ON 

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987, p. 43). Para Vieira e Cader (2007), a 

emergência de um novo paradigma fez com que essa expressão passasse a ser utilizada por 

representantes do Estado, da sociedade civil e pelos empresários. 

A sustentabilidade é um sinal que marca o início de um processo de reorientação 

da humanidade (LEFF, 2001), e ao mesmo tempo impõe reflexões sobre os paradigmas que 

ajudaram a construir a civilização até a era moderna. Baseados na visão mecanicista esses 

paradigmas suscitaram uma falsa idéia de progresso da civilização, excluindo a natureza do 

processo de produção (LEFF, 2001). Nesse ponto de inflexão do saber, onde a humanidade se 

viu num rumo certo de autodestruição é que surge o conceito de sustentabilidade, e a natureza 

é reconhecida como um importante suporte e condição vital para a manutenção do processo 

de produção (LEFF, 2001). O debate sobre a valorização da natureza logo é colocado na pauta 

do sistema econômico capitalista, na forma de como incorporá-la às estratégias de 

crescimento e manutenção da produção.  Como resultados dessas discussões iniciais surgem 

as idéias do ecodesenvolvimento, no sentido de apropriação da natureza para garantir a 

manutenção dos seus recursos para o sistema de produção (SACHS, 1982). No entanto o 

discurso do desenvolvimento sustentável só veio a ser difundido amplamente na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO-92, ocorrida no Rio 

de Janeiro (LEFF, 2001). 

Dando continuidade aos marcos históricos relativos à educação ambiental, o 

plenário do Conselho Federal de Educação aprovou por unanimidade a conclusão da Câmara 

de Ensino a respeito do parecer 226/87 que considerava necessária a inclusão da Educação 

Ambiental dentre os conteúdos a serem explorados nas propostas curriculares das escolas de 

1º e 2º graus, bem como sugeria a criação de Centros de Educação Ambiental (MEC, 2007). 

Como reforço a essa questão é importante registrar que em 1988 a Constituição da República 

Federativa do Brasil dedicou um capítulo à parte para o meio ambiente (Capítulo VI – Do 

Meio Ambiente), destacando o importante papel da educação ambiental: 



 

 

35 

 

Art. 225. 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. 

Parágrafo 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao Poder Público: 

[...] 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; [...] (BRASIL, 1988) 

Um grande marco, após os eventos e leis citadas foi a realização da 

 170 países reuniram-se no Rio de Janeiro para discutir a situação 

ambiental no mundo e avaliar a implementação das recomendações da Conferência de 

Estocolmo. Importantes documentos foram formalizados na ECO-92, como também ficou 

conhecida essa conferência, entre eles a Agenda 21 Mundial; a Carta Brasileira para a EA; o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, a 

Carta da Terra; a Convenção sobre Biodiversidade; e a Convenção sobre Mudanças 

Climáticas.  

Como resposta do Governo Federal aos compromissos assumidos na ECO-92, 

assim como à determinação da Constituição Federal de 1988, o Governo Federal lançou, em 

2005, o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA
7
, resultado de uma Consulta 

Pública realizada em setembro e outubro de 2004 com 800 educadores ambientais de todo 

Brasil (Brasil, 2005). O ProNEA previu três componentes na ampliação das ações de EA: (a) 

capacitação de gestores e educadores, (b) desenvolvimento de ações educativas, e (c) 

desenvolvimento de instrumentos e metodologias (BRASIL, 2005, p. 25). Contempla sete 

linhas de ação: 

- Educação ambiental por meio do ensino formal; 

- Educação no processo de gestão ambiental; 

- Campanhas de educação ambiental para usuários de recursos 

naturais; 

- Cooperação com meios de comunicação e comunicadores sociais; 

- Articulação e integração comunitária; 

- Articulação intra e interinstitucional; e 

- Rede de centros especializados em educação ambiental em todos os 

estados. 

 

                                                 
7
 A sigla PRONEA é referente ao programa instituído em 1994. Já a sigla ProNEA refere-se à revisão realizada 

em 2004. 
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Vale salientar que a LDB (Brasil, 1996) já trata a educação ambiental articulada 

com a formação cidadã do indivíduo. Assim assegura no artigo 26 (p. 8) que os currículos do 

ensino fundamental e médio tenham uma base em comum a ser complementada por uma parte 

diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, prevendo no seu 

parágrafo primeiro que “Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil”. O artigo 32 (p. 10) 

complementa que o ensino fundamental terá por objetivo a “formação básica do cidadão 

mediante: [...] II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade”, e o artigo 35 (p.11), 

com relação ao ensino médio, etapa final da educação básica,  afirma que “[...] terá como 

finalidades: [...] III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”. Dessa 

forma a LDB vai envolvendo a formação dos estudantes do ensino fundamental e médio numa 

compreensão cidadã, crítica e participativa não só da realidade social e política, mas também 

da realidade ambiental na qual estão inseridos. 

Os PCNs (Brasil, 1998a), por sua vez, também são documentos norteadores da 

educação em no ensino fundamental, trazendo como proposta a reorientação curricular do 

ensino, à todas as secretarias de educação, escolas, instituições formadoras de professores, 

como a UFC, instituições de pesquisa, editoras e a todas as pessoas interessadas em educação. 

Enfim, o Parque Vivo também é contemplado tanto pela LDB, como pelos PCNs, seja na 

incorporação das Ciências Naturais (Brasil, 1998b), como de todos os outros temas 

abordados, assim como dos temas transversais (Brasil, 1998c).   

Na Conferência Internacional sobre Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização Pública para a Sustentabilidade – Thessalonika, Grécia, 1997 foi 

considerada prioritária a formação de professores, a produção de materiais didáticos e a 

realização de encontros de menor porte para a troca de experiências entre educadores. 

Nessa perspectiva, no Brasil, em 1997, aconteceu a  I Conferência Nacional de 

Educação Ambiental – Brasília, que gerou o documento “Carta de Brasília para a Educação 

Ambiental”, no qual cinco áreas temáticas tratam da abrangência das ações para a realização 

da educação ambiental (BRASIL, 2005, p. 27): 
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- Educação ambiental e as vertentes do desenvolvimento sustentável; 

- Educação ambiental formal: papel, desafios, metodologias e 

capacitação; 

- Educação no processo de gestão ambiental: metodologia e 

capacitação; 

- Educação ambiental e as políticas públicas: ProNEA, políticas de 

recursos hídricos, urbanas, agricultura, ciência e tecnologia; 

- Educação ambiental, ética, formação da cidadania, educação, 

comunicação e informação da sociedade. 

 

A variedade de proposições em torno desse tema configura um vasto campo de 

atuação dos educadores diante da complexidade das relações que traçam a Teia da Vida 

(CAPRA, 1997). Assim é importante registrar algumas das correntes de pensamento sobre as 

formas de se fazer educação ambiental. 

2.1.2 Definições e correntes da educação ambiental 

 

Antes de passarmos a discutir as linhas e concepções de educação ambiental 

convém abordamos o seu conceito propriamente dito. 

Uma definição um tanto ultrapassada, mas que se tornou comum entre os 

educadores ambientais nos primeiros trabalhos dessa natureza podem ser encontradas no site 

do Projeto Apoema (http://www.apoema.com.br), que em alguns aspectos se assemelha com o 

Programa Parque Vivo: 

a) A EA é a preparação de pessoas para a sua vida enquanto membros da 

Biosfera; 

b) EA é o aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os 

sistemas ambientais na sua totalidade; 

c) EA significa aprender a ver o quadro global que cerca um problema 

específico, e sugerir ações para saná-lo; 

d) EA é a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a 

sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável; 

e) A EA significa aprender a usar novas tecnologias, aumentar a produtividade, 

evitar desastres ambientais, minorar os danos existentes, conhecer e utilizar novas 

oportunidades e tomar decisões acertadas. 
 

 

É possível observar nessas definições uma característica resolutiva (SAUVÉ, 

2005) da EA como se essa fosse sua única função.  No entanto, veremos a seguir  que a EA 

ultrapassa essa visão. O Art 1º, da Lei 9795 (ver Anexos) nos diz que: 
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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. (BRASI, 1999, p. 1) 

 

Novamente temos aqui uma característica resolutiva para a EA, que desconsidera 

outros aspectos. Mousinho (2003, p. 349) por sua vez define EA como, 

 

Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a 

questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o 

enfrentamento das questões ambientais e sociais [..] 

 

Essa definição traz uma nova perspectiva para o trabalho dos educadores, 

inserindo a discussão de aspectos do contexto socioeconômico do público alvo. Na verdade 

muito se tem falado na Educação Ambiental Crítica (REIGOTA, 2004) ou na Educação 

Socioambiental (CARVALHO, 2004) como aquela voltada para a discussão da problemática 

ambiental para além da visão preservacionista, pensando o ambiente não apenas como um 

sinônimo de natureza intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, a 

sociedade e a base física e biológica dos processos vitais, onde segundo Carvalho (2004) 

devemos utilizar novas lentes e questionar as relações econômicas e culturais entre a 

humanidade e a natureza. 

 

Nossas idéias ou conceitos organizam o mundo, tornando-o inteligível e familiar. 

São como lentes que nos fazem ver isso e não aquilo e nos guiam em meio à enorme 

complexidade e imprevisibilidade da vida. Acontece que,quando usamos óculos por 

muito tempo, a lente acaba fazendo parte da nossa visão a ponto de esquecermos que 

ela continua lá, entre nós e o que vemos, entre os olhos e a paisagem. 

(CARVALHO, 2004, p. 33) 

 

Ou seja, precisamos sempre fazer uma revisão de nossos conceitos e idéias. 

Conhecer novos paradigmas, sob pena de termos a visão envelhecida desses conceitos, e não 

nos darmos conta de que basta ajustar a lente ou mesmo trocá-la para enxergarmos novas 

possibilidades. E como podemos mudar essas lentes? Para Carvalho (2004) podemos fazer 

isso questionando os conceitos arraigados em nossa sociedade, criando dessa maneira, 

espaços para novos aprendizados e para a renovação de alguns de nossos pressupostos de 

vida. Para Reigota (2004) o que deve ser considerado prioritário além das relações ecológicas 
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são as relações econômicas e culturais entre a humanidade e a natureza e entre o próprio 

homem, ou mulher. 

No Parque Vivo, objeto desse estudo, é possível perceber que embora não se 

utilize do discurso preservacionista puramente, também não é possível dizer que a abordagem 

utilizada seja totalmente adaptada ao contexto econômico e cultural do público atendido. Um 

primeiro aspecto a ser observado nesse fato e que contribui para uma abordagem mais 

simplista é o grande número de pessoas que são atendidas em cada visita. Na pesquisa é 

possível constatar que a maioria dos atendimentos das escolas pelo Parque Vivo sempre 

ocorrem com a participação de mais de uma turma da mesma série e até com séries diferentes, 

tornando a organização e os acompanhamentos mais difíceis. Essa observação leva a uma 

pergunta crucial: será que uma grande quantidade de pessoas num trabalho de educação 

ambiental poderia comprometer a sua eficácia?  

Outro aspecto observado nos atendimentos realizados pelo Parque Vivo é o 

componente “ativo” ou “comportamental” (REIGOTA, 2004; CARVALHO, 2006), que 

discute ações como separar o lixo, não jogar lixo nas ruas, economizar água, entre outras. 

Segundo Reigota (2004) o componente reflexivo na educação ambiental é tão 

importante quanto o ativo e o comportamental. Longe de ser uma mera transmissão de 

conhecimentos ou uma imposição de mudanças de atitudes e reivindicações em passeatas e 

protestos, os interlocutores do processo de educação ambiental precisam ter uma base de 

informações e esclarecimentos que os subsidiem nas reflexões e discussões políticas e nas 

participações eficientes durante a tomada de decisões. Assim Reigota (2004) complementa 

que a educação ambiental deve orientar-se para a comunidade. Deve procurar incentivar o 

indivíduo a participar ativamente da resolução dos problemas no seu contexto de realidades 

específicas. Assim como acontece na educação geral a educação ambiental pode ser dividida 

em correntes, de acordo com as abordagens e metodologias de trabalho. 

Carvalho (2006) releva duas vertentes nas atividades de educação ambiental, que 

resultam de dois vetores de tensão no campo educativo, os vícios e virtudes da tradição 

educativa e a complexidade do campo ambiental, que são: a EA comportamental e a EA 

popular. A primeira toma para si o desafio das mudanças de comportamento em relação ao 

meio ambiente, e considera os adultos um grande desafio, pois já possuem opinião formada 

sobre as coisas e adquiriram hábitos cristalizados e de difícil reorientação. Já a EA popular 

enfatiza a dimensão ambiental das relações sociais, propondo a construção de um novo ethos 
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social, baseado em valores democráticos e solidários. A opção por um grupo etário não é uma 

característica predominante nesse caso. 

Carvalho (2004) também trabalha com a EA crítica, onde propõe a compreensão 

das relações sociais e dos elementos físico-químicos, para fornecerem aos indivíduos a 

capacidade de identificar a dimensão conflituosa das relações sociais que se expressam em 

torno de uma questão ambiental, para posteriormente se posicionarem à respeito. Numa 

classificação mais detalhista, Sauvé (2005, p. 17-44) nos traz as correntes tradicionais em 

educação ambiental: 

A) Corrente Naturalista. Associada com o enfoque experiencial, onde o importante não é a 

resolução de problemas ambientais, mas a vivência de experiências cognitivas e afetivas no 

meio natural. Seria como que aprender sobre a natureza vivendo dentro dela. 

B) Corrente Conservacionista/recursista. Associada à preocupação com a gestão dos 

recursos ambientais, adotando-se lemas como “Reduzir”, “Reutilizar” e “Reciclar”. Os 

programas educativos podem estar centrados em situações particulares como a “gestão da 

água”, a “gestão do lixo”, e a “gestão da energia”, por exemplo. 

C) Corrente resolutiva. Trata-se de informar ou de levar as pessoas a se informarem sobre as 

problemáticas ambientais, assim como a desenvolverem habilidades voltadas para resolvê-las. 

Freqüentemente está associada à modificação de comportamentos ou ao desenvolvimento de 

projetos coletivos, que tragam as melhores soluções após a análise de uma situação problema. 

D) Corrente Sistêmica. Baseada em saídas a campo com o objetivo de identificar os 

diferentes componentes de um sistema ou fenômeno ambiental, estabelecendo as relações 

entre os mesmos que permitam chegar a uma compreensão global da problemática, para 

posteriormente escolher as soluções mais apropriadas. 

E) Corrente Científica. Associada ao desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades 

relativas às ciências do meio ambiente. Propõe um modelo de trabalho que segue as etapas do 

método científico: exploração do meio, a observação de fenômenos, a criação de hipóteses, a 

verificação de hipóteses, e a concepção de um projeto para resolver um problema ou melhorar 

uma situação. 

F) Corrente Humanista. Aborda o ambiente considerando suas dimensões históricas, 

culturais, políticas, econômicas, estéticas, além do seu valor simbólico (Meio de vida). Para 

tanto se utiliza do estudo da paisagem, com observações livres e dirigidas, para se obter uma 

representação coletiva a mais rica possível do meio estudado. 
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G) Corrente Moral/Ética. Favorece a confrontação de situações morais, nas quais os 

indivíduos são levados a defender suas escolhas e justificá-las. Geralmente utiliza-se a 

apresentação de um caso (que envolve uma questão moral), seguida da análise desta situação 

em seus diferentes componentes (sociais, científicos e morais), e o estabelecimento da relação 

com o seu próprio sistema de referência ética. 

Na opinião de Patrícia Alvarenga, coordenadora do Parque Vivo, os diversos 

projetos que eram desenvolvidos, ou que se tentavam realizar, permeavam todas essas 

correntes. Rômulo Lima (engenheiro da Prefeitura de Fortaleza e ex-integrante da equipe) 

considera que as correntes naturalista e sistêmica são as que melhor caracterizaram as 

atividades do Parque Vivo. 

Além das correntes tradicionais, Sauvé (2005) classifica a EA em mais oito 

correntes, baseadas nas preocupações surgidas recentemente: holística; biorregionalista; 

práxica; crítica; feminista; etnográfica; da ecoeducação; e da sustentabilidade. 

Os modelos descritos acima se originaram das primeiras formas em que a 

educação ambiental foi concebida, no início da década de 60 e 70 (MENINI-MEDINA, 

2001), quando começou a ser introduzida mundialmente no ensino (TILBURY E 

WALFORD, 1996).  

Essas formas iniciais da educação ambiental podem ser divididas nas vertentes  

ecológico-preservacionistas e na vertente sócio-ambiental (MENINI-MEDINA, 2001). Na 

vertente ecológico-preservacionista a atenção principal é dada às questões naturais, em 

detrimento das inter-relações dinâmicas entre sociedade e natureza ao longo da história 

(MENINI-MEDINA, 2001). Segundo Tilbury (1996) a falha em preparar indivíduos 

adequadamente capazes de agir perante as questões ambientais foi um ponto fundamental para 

a construção de uma nova abordagem: a educação ambiental para a sustentabilidade. 

A educação ambiental para a sustentabilidade deve ser baseada na comunidade e 

no contexto econômico, social e ecológico do local a ser trabalhado, favorecendo a 

participação e indicando os caminhos a serem seguidos no enfrentamento das questões 

(STERLING, 1996).  Portanto necessita de um enfoque mais abrangente e um grupo de 

educadores com formações diversificadas que contemplem toda a realidade enfrentada. 

Em projetos de educação ambiental, particularmente no Parque Vivo, é comum 

encontrarmos profissionais de diversas áreas, com formações específicas e ações direcionadas 

para uma ou outra corrente de pensamento. Essa característica da educação ambiental, de ser 
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interdisciplinar, é muito importante para agregar valor ao trabalho desses profissionais. De tal 

forma que de acordo com o perfil do público a ser atendido e de acordo com as circunstâncias 

que são enfrentadas, a equipe poderá tomar em conjunto uma determinada estratégia de ação. 

Embora vejamos a educação ambiental por um ou outro ângulo a interconexão 

dessas diversas abordagens é uma prática corriqueira e essencial para se trabalhar com a 

diversidade de pensamentos e comportamentos em que a sociedade se revela. É salutar que 

possamos conhecer para decidir qual corrente de raciocínio na EA usar. 

Para orientar a escolha de uma metodologia correta nos trabalhos de educação 

ambiental é imprescindível o papel das universidades, através da formação prática dos 

educadores ambientais das diversas áreas do saber. Mesmo existindo os cursos de educação 

ambiental, ao nível de especialização, como o da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ou 

algumas poucas disciplinas, ainda que optativas, nos cursos de bacharelado ou licenciatura 

que abordem a importância da educação ambiental, só a vivência construída na prática trará a 

melhor formação aos educadores ambientais nas diversas áreas do saber. 

E essa função dentro das universidades é cumprida melhor pela extensão 

universitária, dada a sua experiência em lidar com diferentes grupos da sociedade e da 

comunidade universitária, sendo a instância mais apropriada para cadastrar projetos com 

temática na educação ambiental, e propiciar a experiência necessária para os egressos dos 

cursos universitários no mercado de trabalho.  

2.1.3 A educação ambiental nas políticas e legislações da educação brasileira

Os eventos direcionados à educação ambiental, tanto os de níveis internacionais 

como aqueles que se seguiram em âmbito nacional, orientaram os pensamentos dos 

educadores, e trouxeram importantes recomendações para o desenvolvimento da educação 

ambiental, influenciando inclusive na promulgação da Lei 9.795/99 (ver Anexos) que institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pelo Decreto nº 4.281 de 2002. A 

Lei assegura a inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, 

seja formal ou informalmente, assim como nos diversos segmentos da sociedade, 

expressamente o Poder Público, instituições educativas, órgãos do Sisnama, meios de 

comunicação, empresas e outras instituições congêneres, e à sociedade como um todo, 

respeitando suas características e potenciais de atuação. Particularmente em relação às 

universidades, o artigo 8º, parágrafo segundo, assegura que a capacitação de recursos 
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humanos voltar-se-á para: I- incorporar a dimensão ambiental na formação, especialização e 

atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino, confirmando, portanto 

a importância de ações como as do Programa Parque Vivo. 

Além da Lei 9.795/99, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei 9394/96, também 

assegura uma formação crítica-ecológica aos alunos do ensino fundamental e médio, quando o 

artigo 36 determina que os currículos do ensino fundamental e médio tenham uma base em 

comum a ser complementada por uma parte diversificada exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, prevendo em seu parágrafo primeiro que “os currículos a que 

se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente o conhecimento do mundo físico e natural 

e da realidade social e política”. 

Assim a educação ambiental vai se desenvolvendo no Parque Vivo, apesar das 

legislações educacionais regulamentadoras não explicarem como se dará, na prática, a 

abordagem dessa temática nos estabelecimentos de ensino, nem prescreverem os princípios, 

diretrizes operacionais e pedagógicas para o seu trato transversal nos níveis e modalidades da 

educação. Essa questão traz reflexos diretos no dia-a-dia do ensino, no qual os professores 

apresentam dificuldades na implementação da educação ambiental em seus projetos 

pedagógicos. Para superar essas dificuldades nota-se que as escolas, principalmente, as de 

ensino fundamental têm procurado os projetos não formais de educação ambiental, como o 

Parque Vivo, na tentativa de preencher a lacuna deixada pela formação superior desses 

professores. 

As escolas bem que poderiam aproveitar essas aulas “não formais” do Parque 

Vivo para estimular a criação de espaços estruturantes, que incentivassem a participação de 

toda a comunidade escolar no planejamento e na gestão de projetos que conduzam a melhoria 

da qualidade de vida, como por exemplo, a adoção de práticas de economia de recursos 

naturais, ou de consumo sustentável.  

2.2 Universidade, Extensão Universitária e Meio Ambiente – Caminhos 

Percorridos 

 

Discutir a educação ambiental, sob qualquer foco envolve necessariamente uma 

análise sobre como os diferentes grupos sociais estabelecem o ato de educar e educar-se, a 

partir de contextos históricos que lhes são próprios e segundo a tradição local. Dentro dessa 

perspectiva não há como evitar o debate sobre as políticas educacionais e ambientais que 
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regulam essa atividade nem as referências históricas que demandaram esse fazer educacional. 

Essas variáveis indicam que não há verdade única ou uma abordagem universalmente válida, 

que determine uma pedagogia padrão. O educador ambiental precisa adaptar-se às 

circunstâncias que encontra no local de trabalho. Adaptações essas que vão desde os recursos 

materiais a serem utilizados até os princípios ideológicos que norteiam seu trabalho. 

Assim toda compreensão da realidade pressupõe a compreensão do contexto que a 

criou. Por isso detenho-me rapidamente sobre as circunstâncias em que foi criada a 

Universidade Federal do Ceará, os primeiros passos da extensão universitária no Brasil, e a 

importâncias de projetos ambientais baseados no contexto das respectivas bacias 

hidrográficas. 

No ano de 1944 foi a primeira vez que foi ventilada a idéia de criação de uma 

universidade no Ceará, quando o médico cearense Dr. Antônio Xavier de Oliveira mencionou 

a criação de uma universidade com sede em Fortaleza, num documento enviado ao Ministério 

da Educação e Saúde. Tal documento era um relatório sobre a refederalização da Faculdade 

de Direito do Ceará (FILHO, 1996). Naquela época Fortaleza contava com escolas de ensino 

superior isoladas, como a Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia e a 

Escola de Agronomia. Outra oportunidade para pleitear a criação de uma universidade 

cearense, desta vez com um documento com quase dez mil assinaturas, ocorreu em 1947 por 

ocasião da visita ao Ceará do Ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariani Bittencourt 

(gestão de dezembro de 1946 a julho de 1950). Com o parecer favorável do Ministro Mariani 

e a declaração em público do Senhor Governador do Estado do Ceará, Desembargador 

Faustino de Albuquerque, de que trataria da criação da Universidade do Ceará, estava aberta 

aporta para a realização do sonho do povo cearense. Vale salientar que o movimento para 

criação de uma universidade cearense começou em prol de uma instituição estadual e que 

depois passou a perseguir o objetivo de uma instituição federal na gestão do Ministro da 

Educação e Saúde, depois Ministro da Educação e Cultura professor Antônio Balbino de 

Carvalho Filho (gestão de junho de 1953 a julho de 1954). É importante ressaltar, como 

afirma o professor Martinz Filho (Op. Cit.), que o movimento estudantil do Ceará teve uma 

presença e cooperação decisivas na fase final da criação da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Assim, em 16 de dezembro de 1954 é sancionada, pelo então presidente Café Filho, a 

Lei Nº 2.373 de criação da UFC, que posteriormente foi instalada na tarde de 16 de junho de 

1955 (FILHO, Op. Cit.), e teve como primeiro reitor o professor Antônio Martinz Filho. 
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A UFC iniciou sua atividade baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. No 

entanto, as idéias iniciais de extensão universitária começaram a tomar forma a partir de 1885, 

quando experiências com educação de adultos nas universidades de Oxford e Cambridge 

ficaram conhecidas no meio acadêmico americano (GURGEL, 1986). A UFC assim como 

outras universidades brasileiras, seguiu o modelo americano (GURGEL, Op.Cit), que 

associava o trabalho de extensão à prestação de serviços, desenvolvimento de recursos 

humanos e realização de cursos, que em sua maioria contam créditos na integralização 

curricular e são autofinanciados. As primeiras experiências sistematizadas de extensão no 

Brasil foram baseadas nesse modelo, e aplicadas no meio rural, sendo a Escola Superior de 

Agricultura de Viçosa a primeira a usá-lo, em 1929.  Assim, o sistema de extensão brasileiro 

vai se delineando como sendo de assistência rural às famílias do interior, com o suporte do 

crédito agrícola e dos aconselhamentos de agrônomos e economistas domésticos (GURGEL, 

Op.Cit.). 

Posteriormente, de acordo com Gurgel (Op. Cit.), a década de 60 assiste uma 

grande experiência de relacionamento entre a universidade e a sociedade brasileira, através da 

prestação de serviços sociais, mas que tiveram curta duração e uma abrangência muito 

restrita. Destaca entre as que assumiram maior dimensão: o Centro Popular de Cultura (CPC), 

o Serviço de Extensão Rural (SEC), e a Universidade Volante.  A primeira de cunho político 

representava uma forma de expressão da comunidade universitária estudantil contra a 

repressão do Estado, principalmente através do teatro de rua. A segunda experiência, de 

iniciativa institucional, surgiu na Universidade Federal de Pernambuco, por iniciativa de 

professores e técnicos. Tratava da alfabetização de adultos e empregava uma concepção 

desenvolvida por Paulo Freire (GURGEL, Op. Cit.). Já a universidade volante teve início na 

Universidade Federal do Paraná, que trabalhou com cursos para médicos, professores, 

advogados; ações de prestação de serviços; entre outras atividades pelo interior do estado, e 

geralmente nos finais de semana. Segundo um levantamento de Molina (1968), em 1968, a 

UFC é tida entre as universidades brasileiras, como a que apresenta maior diversidade de 

ações extensionistas. 

Destarte as experiências extensionistas vividas pelas universidades brasileiras, 

Gurgel (Op.Cit.) sente a necessidade de debater o conceito de extensão universitária, e resgata 

os seus pressupostos, expressos no Plano de Trabalho da Extensão Universitária, elaborado 

pela Coordenação de Atividades de Extensão (CODAE), órgão do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) criado em 16 de maio de 1974, com a função de coordenar tudo o que dissesse 
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respeito às atividades de Extensão. Esse Plano de Trabalho da CODAE, divulgado em abril de 

1975, foi o documento de maior importância referente à prática da extensão na época, e tinha 

como base a Lei nº 5.540, “que já procurava assegurar, pela via da extensão, a participação de 

discentes em programas de melhoria das condições de vida da comunidade e no processo 

geral de desenvolvimento” (GURGEL, Op. Cit. p. 138). O referido documento também 

apresenta as formas como seriam reconhecidas as atividades de extensão universitária: 

Cursos, serviços, difusão de resultados de pesquisas, projetos de ação comunitária, de difusão 

cultural e outras formas de atuação exigidas pela realidade da área onde a instituição se 

encontra inserida, ou exigências de ordem estratégica (BRASIL, 1975). 

O Plano de Trabalho da Extensão Universitária define a extensão como sendo 

a forma através da qual a instituição de ensino superior estende sua área de 

atendimento às organizações, outras instituições e populações de um modo geral, 

delas recebendo um influxo no sentido de retroalimentação dos demais 

componentes, ou seja, o ensino e a pesquisa (BRASIL, 1975, p. 1). 

 

Essa relação de “feedback” entre a universidade e a sociedade tem uma 

importância tão grande, que mereceria uma pesquisa própria para diagnosticar as variáveis 

que a caracterizam. Por exemplo, como as experiências vivenciadas na extensão são utilizadas 

nos cursos de graduação? Ou quais os cursos de graduação que usam com mais intensidade as 

experiências adquiridas na extensão universitária? 

Continuando o raciocínio, Gonçalves (1976) acredita que a extensão é 

naturalmente uma forma de integração entre a comunidade e a universidade, e como tal, a 

única maneira de avaliar qual o papel desta no desenvolvimento cultural da população, através 

da troca de informações surgidas do contato com a realidade social.  

No entanto Saviani vai além ao revelar que, 

 

A função de extensão deveria significar a articulação da universidade com a 

sociedade, de tal modo que aquilo que ela produz em termos de novos 

conhecimentos e aquilo que ela difunde através do ensino não ficasse restrito apenas 

àqueles elementos que conseguem ser aprovados no vestibular e que integram 

determinado curso objetivando se formar numa determinada profissão. Ao contrário, 

cabe à universidade socializar seus conhecimentos, difundindo-os à comunidade e se 

convertendo, assim, numa força viva capaz de elevar o nível cultural geral da 

sociedade (SAVIANI, 1981, p. 73). 

 

Para difundir os conhecimentos produzidos e reproduzidos na universidade, além 

dos cursos regulares de graduação e licenciatura, também podemos nos servir da extensão, 
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que leva vantagem em relação aos dois primeiros pela proximidade que tem com o homem 

comum (GONÇALVES, 1976) e através do qual pode se aperfeiçoar na problemática crítica 

das relações homem/mundo de transformação (FREIRE, 1975). 

No Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

(2007), as ações de extensão são classificadas em programa, projeto, curso, evento ou 

prestação de serviços, sendo que por programa entende-se um conjunto de projetos e/ou 

outras atividades de extensão, vinculados, de caráter orgânico-institucional, com clareza de 

objetivos e voltados a um objetivo comum, podendo ser de médio a longo prazo. Ao passo 

que o projeto é entendido como um conjunto de ações processuais contínuas, de caráter 

educativo, social, cultural, científico e tecnológico, que visem alcançar determinados 

objetivos num período de tempo pré-estabelecido, podendo estar vinculado a um programa ou 

não. 

Nessa perspectiva é importante frisar que o Programa Parque Vivo foi criado em 

1993, como um projeto de extensão, e teve uma evolução natural para um programa de 

extensão, tendo em vista os diversos projetos que foram sendo registrados e que ocorriam no 

mesmo espaço de atuação. Sem falar que essas atividades tiveram início antes mesmo da Lei 

9.795 de 1999 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, e assegurou entre 

outras coisas a implantação da educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive o 

superior. 

Destacando seu aspecto extensionista o Parque Vivo, segundo a coordenadora 

Patrícia Alvarenga, teve uma inserção importante, porém tímida no programa de ensino dos 

cursos superiores da Universidade Federal do Ceará.  

 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e Sociedade [...] A Extensão é uma via de mão-dupla, com 

trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a 

oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à 

Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão 

teórica, será acrescido àquele conhecimento [...] Além de instrumentalizadora deste 

processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que 

favorece a visão integrada do social. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2007). 

 

Como espaço de atuação interdisciplinar o Parque Vivo propiciou a troca de 

saberes entre diversos cursos universitários e assim articulou o processo entre a teoria e a 
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prática, possibilitando uma experiência sem precedentes aos alunos de cursos superiores da 

UFC, não só os da área de Geografia, Ciências Biológicas e Engenharia de Pesca, mas 

também os de outros cursos, e até de outras instituições como a UECE (Universidade 

Estadual do Ceará), e a FGF (Faculdade Grande Fortaleza).  Discuti-se, mais adiante, a 

experiência desses alunos no Parque Vivo. 

“Consegui bolsa de extensão do CNPQ com o tempo de experiência em trabalhos 

de extensão no Parque Vivo e em trabalhos que fui indicada por causa da experiência no 

Parque”, afirmou Adryane Gorayeb, estudante de Geografia e bolsista do Parque Vivo de 

2000 a 2001. 

Como campo de aprendizado prático para os alunos universitários o Parque Vivo 

é um exemplo de que a extensão universitária tem um papel fundamental na formação dos 

futuros profissionais do mercado de trabalho. Mesmo antes de terminarem o curso de 

graduação os alunos já podem experimentar o contato com a sociedade e descobrir através 

dele suas afinidades e dificuldades, as quais podem ser trabalhadas futuramente. 

Reconhecendo essa importância a UFC estabeleceu normas que trouxeram mais 

estímulos aos alunos e professores coordenadores de projetos de extensão. 

Segundo a Resolução nº 21 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFC 

(CEPE), de 14 de julho de 2006, que organiza o Programa de Estágio Curricular 

Supervisionado para alunos de graduação da UFC, em seu artigo 1º, parágrafo único, ressalta: 

“Toda e qualquer atividade de Estágio assumida por esta Universidade será curricular e 

supervisionada, configurando-se ato educativo e devendo ter vínculo direto com o Projeto 

Político Pedagógico dos Cursos de Graduação” (p. 1). O artigo 2º traz o seguinte texto: 

 

O Estágio Curricular Supervisionado compreende as seguintes modalidades:  

I – Obrigatório – quando se tratar da disciplina de Estágio da matriz curricular dos 

cursos de graduação ao qual professores e discentes desta Universidade estão 

vinculados;  

II – Não-Obrigatório – quando o estágio for vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 

(PREX). (Resolução nº 21 do CEPE/UFC) 

 

Assim o Parque Vivo experimentou todas as atividades que a extensão 

universitária permite, desde a realização de eventos até a publicação de livros e outros 
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produtos acadêmicos. No próximo capítulo trago uma discussão mais aprofundada sobre esse 

programa de extensão. 

2.2.1 A educação ambiental no nível superior de ensino e a extensão 
ambiental 

 

É importante observar que a inserção das universidades na vertente ambientalista 

seguiu alguns vetores. A pesquisa científica já se pronunciava à respeito quando trabalhava 

com as observações científicas dos fenômenos naturais e, por conseguinte trazendo elementos 

para os debates das idéias em torno da mudança dos paradigmas econômicos. Já a extensão 

traçou seu caminho na esteira dos movimentos ambientalistas, que até então se resumiam nas 

denúncias de degradações ambientais (DIAS, 1994). No entanto a necessidade de troca de 

informações estimulou que as universidades se integrassem ao movimento, partilhando com o 

mesmo os ideais de uma nova civilização (BRASIL, 2007). 

Uma consulta ao SIEX/Brasil
8
, banco de dados sobre as práticas de extensão no 

País, com a palavra “educação ambiental” revelou: 35 cursos de extensão, entre atualização, 

aperfeiçoamento e iniciação, abordando a temática da educação ambiental em todo o Brasil; 

32 eventos de extensão, sob a forma de encontros, seminários, ciclo de debates, mesas-

redondas e outros; 12 programas; 178 projetos; nove publicações, entre elas o DVD Musical 

Passaredo, desenvolvido no Parque Vivo; três Serviços, na forma de Produção de Materiais 

Pedagógicos, Consultoria e Outros. Aqui também está registrado as “Oficinas Lixo e 

Cidadania” desenvolvida pelo Parque Vivo em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza em 2006 e 2007. 

Para Rômulo Lima, engenheiro da Prefeitura de Fortaleza e ex-integrante da 

equipe do Parque Vivo, “de uma forma geral as universidades pouco tem contribuído para o 

desenvolvimento da educação ambiental em Fortaleza e no Ceará. Embora alguns cursos de 

especialização estejam capacitando profissionais, há poucos projetos e ações continuadas 

junto às comunidades” (Questionário de pesquisa, em Anexos) 

Essa participação tímida das universidades em atividades de educação ambiental, 

principalmente com a realização de cursos de extensão para a comunidade, produz reflexos 

                                                 
8
 O SIEX é o Sistema de Informações de Extensão desenvolvido incialmente para atender a demanda de registro 

das atividades de extensão desenvolvidas na Universidade Federal de Minas Gerais, tendo como objetivo 

principal o acompanhamento das ações de extensão durante as fases de planejamento, execução e avaliação. 

Com base neste sistema, surgiu o SIEX BRASIL, um novo aplicativo, totalmente na plataforma web, sendo uma 

iniciativa do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras para divulgação das 

ações extensionistas universitárias do País. 
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diretos na opinião pública, registrada mais adiante por professores e gestores de diversos 

municípios cearenses. 

Na opinião de Patrícia Alvarenga, coordenadora do Parque Vivo, 

 

As universidades particulares são praticamente ausentes no processo de educação 

ambiental de Fortaleza. Nas Universidades Públicas existem apenas alguns projetos, 

que considero pontuais, desarticulados e sem apoio institucional. Não existe um 

planejamento acadêmico para envolver alunos das diversas áreas de graduação, de 

forma interdisciplinar, prática e/ou teórica. Apenas alguns gestores se mostram 

interessados pelo viés ambiental de suas pesquisas, cotidiano de trabalho, etc e ainda 

assim de forma superficial, inconsistente e fragmentada. (opinião coletada no 

questionário integrante, em Anexos) 

 

 

No decorrer desse trabalho participei do Curso de Formação de Educadores 

Ambientais, no período de dezembro de 2007 a março de 2008. Promovido pelo Conselho de 

Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) e a Secretaria da Educação do Estado do 

Ceará (SEDUC) o curso teve a participação de professores e gestores municipais das 

secretarias de educação e de meio ambiente de vários municípios do Ceará. Vislumbrei nessa 

ocasião a oportunidade de verificar a minha hipótese da descontinuidade das ações 

extensionistas em educação ambiental, por meio de entrevistas e conversas informais sobre as 

atividades de educação ambiental desenvolvidas pela UFC. 

As atividades acadêmicas das universidades e instituições do ensino superior são 

afetadas pelos valores dominantes da sociedade na qual estão inscritas (LEFF, 2001). Na 

verdade a infinidade de processos, tensões, aspirações e limitações que a universidade 

vivencia, são reflexos do que ocorre em sua volta (RIOJAS, 2003). Por outro lado a maneira 

como as universidades tratam a formação de seus alunos e a interação com a sociedade 

refletirá na opinião pública sobre suas atividades.  

Para registrar a opinião da sociedade a esse respeito citarei algumas respostas da 

entrevista realizada com nove educadores e gestores do Estado do Ceará (ver Anexos). Essa 

“realimentação” é importante para o planejamento dos projetos de extensão universitários, 

que necessitam reorientar suas atividades de acordo com a resposta dada pela população. 

 

A extensão Universitária é um destes pontos obscuros do nosso sistema de ensino 

superior: nas exortações, aparece sempre como importante; na prática é 

permanentemente ignorada, ou melhor, tratada como uma função menor, que se 

limita, quase sempre, a cursos ou ações que encobrem uma certa consciência de 

culpa dos dirigentes e de todos aqueles que fazem a Universidade (GARCIA, 1986). 
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Apesar de a universidade ter como um dos seus papéis a solução dos problemas da 

sociedade na qual está imersa (RIOJAS, 2003), e em função disso desenvolver uma estreita 

relação com a mesma, em relação à educação ambiental o que parece de fato é que ainda 

existe uma grande lacuna entre a academia e a demanda da sociedade. Essa percepção pode 

ser constatada nas palavras de alguns educadores.  

“... Se a universidade desenvolve algum trabalho, o mesmo ainda não chegou na 

população. Não existe uma divulgação em relação à questão ambiental, existem ações 

pontuais”. É o que conclui a professora Cícera Kylcia, de Quixadá. Já a professora Zuleide 

Magalhães (de Canindé) revela que no seu município ela não tem conhecimento da atuação de 

universidades com EA. 

A divulgação dos projetos de extensão é uma questão crucial na troca de 

experiências entre a universidade e a sociedade. Rômulo Lima (ex-integrante do Parque 

Vivo), na entrevista concedida em outro questionário de pesquisa (ver Anexos) considera 

razoável a integração entre os projetos de extensão, principalmente,  através dos encontros dos 

trabalhos de extensão. Mas é preciso articular melhor os projetos que, por sua vez, devem ser 

divulgados, sistematicamente, junto à sociedade em geral. 

Quatro dos nove educadores entrevistados desconhecem ações de educação 

ambiental da UFC nos seus municípios (Quixadá, Morada Nova, Canindé, Baturité). A 

extensão universitária precisa desenvolver um canal mais eficaz de comunicação da 

universidade com o seu meio, que possibilite sua realimentação diante dos desafios que são 

enfrentados, e que propicie uma reflexão crítica e uma revisão permanente de suas funções 

(GURGEL, 1986). Essa reflexão também deve valer para as atividades de pesquisa, que 

também têm revelado pouca divulgação na sociedade. “O resultado das pesquisas ficam muito 

na academia. Não têm um certo retorno. Não há uma união entre as instituições”(professora 

Jeane Brito, do Crato). 

Os professores também reclamam da deficiência na sua formação acadêmica, 

quando responderam às indagações sobre a participação das universidades no processo de 

educação ambiental. 

“Eu vejo pessoas e grupos isolados dentro da universidade que tentam trabalhar 

com educação ambiental [...] E temos percebido que muitas vezes essas pessoas têm 
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dificuldades em expor esse tema da educação ambiental (Professora Antônia Kecya, de 

Tianguá). 

“... nas universidades não existe disciplinas específicas nas formações que possam 

atender a EA. É uma grande falha. Alguns cursos como os de Geografia e Engenharia 

incluíram disciplinas dentro da área de EA” (Professor Paulo Sérgio, de Morada Nova). 

“Ela precisa repensar a formação dos professores para que realmente a gente 

possa trabalhar a educação ambiental nas escolas” (Professora Aurilene Ramos, de Baturité). 

Para responder a esses anseios Leff (2001) argumenta que a valorização do 

conhecimento e das habilidades profissionais no mercado de trabalho, assim como o sentido 

de participação no processo de produção e transmissão de novos saberes, entre outras 

demandas, determina a possibilidade de transformar as estruturas educacionais pela inovação 

dos métodos pedagógicos,  renovação de planos de estudo, e ainda reorientação das atividades 

científicas nas universidades. A professora Aurilene Ramos (Baturité) argumenta que a EA 

ocorre de forma insipiente, fragmentada, na semana de ciências, no dia da árvore [...] não há 

aquela integração dos professores para trabalhar essa questão ambiental. Acredita que isso 

acontece pela falta de um “arcabouço teórico” E conclui que a educação ambiental é uma 

questão a ser trabalhada por todos, e não só por um professor de biologia, acreditando que a 

universidade tem como contribuir pra isso.  

Para Patrícia Alvarenga, Coordenadora do Parque Vivo, “é lastimável o 

desperdício de recursos e de tempo. Torna-se desencorajador tentar quebrar paradigmas 

dentro da própria universidade” (Entrevista concedida, ver Anexos). De fato, Leff (op. cit.) 

revela que o “saber ambiental” deve ser internalizado nas práticas docentes e nos paradigmas 

científicos, trazendo a perspectiva do desenvolvimento sustentável para a reelaboração dos 

conteúdos curriculares. Mas adiante ele nos alerta que a formação ambiental enfrenta a 

contracorrente das demandas e interesses da academia e da racionalidade econômica 

dominante. 

Os educadores entrevistados também comentaram sobre a participação das 

universidades no processo de educação ambiental: 

 Para a professora Lucélia Sabóia o que falta para a universidade ser mais atuante 

é a participação maior dos alunos e a parceria universidade com o poder público da cidade, e 

outros organismos governamentais. Afirmação corroborada pelo Secretário de Meio 

Ambiente de  Morada Nova, Paulo Sérgio, quando afirma que “As universidades têm uma 
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presença muito pouca na área de EA”. E para Milton Soares, do CONPAM, “a universidade 

ainda não internalizou o grande papel de fomentador de idéias e de fomentador de costumes, 

principalmente de costumes, e de atitudes”. E revela uma desarticulação entre a pesquisa e a 

extensão quando diz que “o resultado dos trabalhos eu não vejo muito no dia-a-dia das 

cidades”. Riojas (2003) confirma esses argumentos ao afirmar que a velocidade das mudanças 

e transformações em vários níveis leva as empresas e órgãos sociais e do governo a exigirem 

da universidade que mantenha os profissionais formados em contato com os temas e 

mudanças mais importantes do mundo atual. 

A entrevista com os educadores e gestores municipais é encerrada com as 

sugestões dos mesmos na melhoria da extensão universitária. Assim o professor Alexandre 

Gomes (Icó) dá a sugestão para a UFC formar uma parceria com a FVS (Faculdade Vale do 

Salgado) em ações para revitalizar o rio Salgado. Ainda questiona que “uma instituição do 

porte da UFC não tem que querer cuidar simplesmente da sua capital, e sim das pessoas que 

vieram construir ela, que somos nós do interior, do semi-árido do Estado do Ceará. Os outros 

professores, em síntese, sugerem: aumentar as parcerias com outros órgãos; fazer uma 

divulgação maior dos projetos, e cursos; inserir a educação ambiental nos currículos 

escolares; e aproximar a universidade do interior. 

Os estagiários do Parque Vivo também emitiram opiniões semelhantes sobre esse 

assunto. Quatro estudantes universitários, dos cinco que responderam o questionário enviado 

por e-mail, concordam que não há divulgação eficiente dos projetos de educação ambiental 

desenvolvidos pelas universidades. Jacqueline Lima (estudante de geografia da UECE), por 

exemplo, afirma que “é preciso mais incentivo para que esses trabalhos se estendam para fora 

das instituições de ensino e que a sociedade tenha esse conhecimento” Leidiane Batista 

estudante de biologia da UFC, foi mais categórica ao dizer que os projetos de extensão nessa 

área “correm o risco de se resumirem apenas a belos objetivos que não conseguem ser 

atingidos na prática”. Enfim, na opinião dos estagiários, os projetos de extensão em educação 

ambiental precisam se aproximar mais das comunidades porque são pouco conhecidos fora 

dos muros universitários. 

As respostas dos professores e gestores municipais, assim como dos estudantes de 

graduação, não traduzem com exatidão a qualidade dos projetos de extensão na área de 

educação ambiental desenvolvidos pelas universidades e faculdades no Ceará, no entanto 

revelam o quanto esses trabalhos não têm a devida divulgação na sociedade, e levam a crer 



 

 

54 

 

que o desenvolvimento contínuo da educação ambiental, como recomenda a Conferência de 

Estocolmo não é realizado, e se resume a ações pontuais em um determinado tempo e lugar.  

2.2.2 Reflexões sobre a prática educativa com base em bacias hidrográficas 

 

O desenvolvimento urbano modifica as paisagens e redefine o relacionamento da 

população com os ecossistemas, resultando em novas formas de apropriação do conhecimento 

sobre a biodiversidade local, dos processos naturais, e da interdependência homem e natureza. 

A lógica do consumo em massa, apoiada em pressupostos mecanicistas e 

reducionistas da era industrial e da tecnologia, retira do convívio da população o contato com 

o meio natural e com a biodiversidade que nele existe. Para lidar com os novos desafios que o 

desenvolvimento urbano nos impõe é preciso repensar a estratégia educacional sob pena de 

formar cidadãos analfabetos, em relação aos nossos recursos naturais. 

A educação no ensino fundamental ainda recebe fortes influências do pensamento 

cartesiano que, através de uma visão dualista, tem como fundamentos: axiomas matemáticos, 

ordem e leis da mecânica (CHALMERS, 1994, p. 23). Na minha vida escolar, por exemplo, a 

cidade, ao ser apresentada numa visão fragmentada, era ensinada como se fosse uma máquina 

hidráulica, formada de engrenagens de diversos tipos e características. Para Moraes (2004) a 

escola demora a digerir as novas tecnologias e por isso acaba “perdendo o bonde” diante da 

rapidez com que novas ferramentas de ensino aparecem. A compreensão da realidade está 

sendo mascarada pelo véu da “ignorância”, e limitada pelas informações descontínuas 

repassadas no dia-a-dia. É preciso buscar uma visão sistêmica e interconectada das partes, 

trabalhando de forma interdisciplinar, o que deve ser uma busca constante para o educador 

brasileiro.   

 

Há cinco formas de aprendizagem, de aquisição de conhecimentos e de valores: pela 

razão, intuição, emotividade, criatividade e pelo relacionamento. A razão tem sido a 

forma privilegiada pela escola para ensinar. A didática é racional e a maioria dos 

sistemas escolares é racional. (Entrevista concedida à Tania M. E Porto pelo Prof. 

Francisco Gutiérrez, em outubro de 1995. (PORTO, 1997, p.2). 

 

Segundo Leite (1998), os conteúdos de ciências das séries iniciais do ensino 

fundamental são apresentados de forma desarticulada, descontínua, o que pode conduzir a um 

ensino fragmentado. 
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Nessa abordagem fragmentada da realidade, ora somos apresentados à história 

política da cidade, ora somos levados a refletir sobre a problemática ambiental de uma 

determinada floresta, mas poucas vezes vi os professores construírem uma relação entre o 

fazer político e a gestão ambiental da cidade de Fortaleza; entre a poluição de um rio local e o 

aumento da pobreza nas famílias dos pescadores em geral. Para Cherryholmes (1984, p. 145 e 

146), “o currículo escolar deve ser construído por tudo que o estudante tem oportunidade de 

aprender na escola, seja oculta ou explicitamente, bem como aquilo que não lhes é 

oportunizado, porque excluído”. 

Para questionar a realidade e influenciá-la com suas decisões os alunos precisam 

separar o que realmente faz parte do seu dia-a-dia e o que só encontram nas mídias 

televisivas. Sem a apropriação do conhecimento não têm como valorizar sua realidade, e nem 

influenciá-la com suas decisões. A Educação Ambiental tem um papel fundamental nesse 

ponto, pois a partir da sua utilização, por meio de metodologias interativas, os alunos podem 

perceber a empregabilidade dos conhecimentos transmitidos em sala de aula, nas suas vidas. 

Nessa perspectiva, o Parque Vivo, por estar situado na Bacia Hidrográfica do rio 

Cocó, desenvolvia uma metodologia que tinha como objetivo valorizar os aspectos da 

hidroninâmica desse recurso hídrico, entre os quais sua importância para a manutenção do 

equilíbrio local, além de despertar o interesse pelo ecossistema manguezal associado, pela sua 

flora e fauna características, sua relação com a comunidade vizinha e com o crescimento 

desordenado da cidade. Ao abordar esses aspectos com os alunos, durante a caminhada 

próxima ao leito do rio, os monitores do Parque Vivo obtinham dos mesmos uma participação 

mais ativa nas demais atividades que se seguiam. Por outro lado, se os alunos participassem 

primeiro de um vídeo-debate à cerca dos problemas enfrentados por rios de um modo geral, o 

desconhecimento dos mesmos era perceptível, o que resultava em poucas discussões. As 

metodologias e ferramentas utilizadas no atendimento às escolas serão apresentadas e 

discutidas com mais detalhes no próximo capítulo. 

Embora os recursos hídricos fossem, e ainda são, as principais referências para 

que o homem estabelecesse suas moradias e construíssem suas cidades, sendo que ao passo 

que as sociedades evoluíam a bacia hidrográfica tornava-se o elo integrador entre diversas 

culturas, o que se observa hoje em dia é um completo descaso da população para a 

preservação desses mananciais. Torna-se um paradoxo buscar a melhoria do bem-estar da 

população sem atentar para a gestão ambiental participativa dos recursos naturais que nos são 

próximos. Sabendo que a qualidade de vida não se restringe apenas ao espaço físico da 
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moradia, mas também envolve os valores sociais, econômicos e ambientais das comunidades 

circunvizinhas, e que estas na maioria das vezes estão ligadas por um mesmo recurso hídrico 

(bacia hidrográfica), é importante atentar para ações humanas causadoras de impactos ao 

longo dessa unidade geográfica. 

Como unidade de estudo, a Bacia Hidrográfica é um ótimo elemento para se 

estabelecer relações entre os diversos aspectos que caracterizam a relação do homem com a 

natureza. Para Tundisi (2003) o uso dessa unidade natural possibilita uma visão sistêmica e 

integrada devido, principalmente, à clara delimitação e à natural interdependência de 

processos climatológicos, hidrológicos, geológicos e ecológicos. 

A escola, por sua vez, carece de informações atualizadas que retratem sua 

realidade. Principalmente das informações que são pesquisadas, debatidas e produzidas na 

universidade.   

A efetivação da educação ambiental só vai acontecer via formação dos educadores. 

No entanto a universidade está ausente e por conta dessa ausência no repasse de 

conhecimentos dessa dimensão ambiental nos cursos de formação dos professores, a 

educação ambiental não está acontecendo de forma integrada e contínua como é pra 

ser (Professora Aurilene Ramos, de Baturité). 

 

Um exemplo disso é a informação que os alunos possuem sobre a biodiversidade 

da região onde moram. Pergunte a um aluno morador das grandes capitais quais os animais 

que ele consegue lembrar. Não causará surpresa se as respostas começarem pela fauna 

tipicamente africana, citando animais, tais como leão, girafa ou outro das savanas. Como 

passam a maior parte do tempo diante da televisão e do “vídeo-game”, essa é a realidade que 

conhecem (TORRES, 2006). No entanto um quadro no programa televisivo “Fantástico” da 

Rede Globo me chamou atenção pela iniciativa de abordar apenas os animais da nossa fauna. 

O programa foi ao ar entre 07 de janeiro e 15 de abril de 2007. No quadro, apresentado pelo 

ambientalista Dener Giovanini, 14 episódios mostraram curiosidades sobre a nossa 

biodiversidade, que muitos brasileiros sequer jamais ouviram falar. 

 

“O Brasil é o bicho!” é uma série que surpreende exatamente porque mostra o óbvio 

escondido: que às vezes somos estrangeiros dentro do nosso próprio país, 

desconhecendo ou ignorando aquilo que de mais rico e singular possuímos: a 

diversidade da nossa vida selvagem! (REDE GLOBO, 2007) 
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Na minha experiência de condução dos estudantes pelo Parque Adahil Barreto 

para apresentar aspectos da vegetação, fauna e características do rio Cocó, muitas vezes 

surgiram perguntas do tipo: “tem jacaré?”, “tem onça?“ “que bicho tem aqui?”, 

principalmente entre os alunos do ensino fundamental. Essas indagações estimularam ao 

questionamento de qual o conhecimento que os mesmos têm da biodiversidade regional, mais 

precisamente dos animais que caracterizam a fauna da cidade de Fortaleza (TORRES, 2006). 

É preciso preparar a juventude para a tarefa de contribuir na gestão ambiental da 

cidade. A educação ambiental pode trazer bons resultados num curto espaço de tempo, 

embora, exista mais freqüentemente a possibilidade do estudante agir de forma incoerente 

com as informações repassadas. Se apenas repassamos informações, não conduzimos os 

alunos para um aprendizado subjetivo e inter-relacionado com as questões sócio-ecológica-

culturais e econômicas vistas como um todo integrado. Na urgência de cumprir o currículo 

imposto pela escola, esquecemos-nos de considerar as particularidades de cada um. 

Trabalhamos com a resolução paliativa dos problemas do currículo e adotamos estratégias que 

privilegiam o tempo em lugar do conteúdo. 

A percepção do meio-ambiente é parte do processo de formação de 

conhecimentos e, conseqüentemente, do sistema de valores. Ela afere significados à realidade 

que cada um percebe, como membro do grupo social ou como indivíduo. A realidade é, 

portanto, re-construída mentalmente no cotidiano das pessoas. É importante ressaltar que a 

percepção da realidade deve contemplar não só os aspectos problemáticos, mas também as 

potencialidades dos ecossistemas, suas vocações naturais, muitas vezes adormecidas na 

comunidade que podem constituir-se em possíveis caminhos em busca da sustentabilidade 

econômica, sócio-ambiental e cultural do local. 

Assim, Leff (2001) nos mostra que “a construção de uma racionalidade ambiental 

implica a formação de um novo saber e a integração interdisciplinar do conhecimento, para 

explicar o comportamento de sistemas socioambientais complexos”. Essa racionalidade 

ambiental, fundamental na busca da sustentabilidade, é traduzida na problematização do 

conhecimento fragmentado em disciplinas, o que obriga à constituição de um campo de 

conhecimentos teóricos e práticos orientado para a rearticulação das relações sociedade-

natureza (LEFF, Op. Cit.). Esse “saber ambiental” que Leff nos revela deve ser capaz de 

buscar “novos sentidos de civilização, novas compreensões teóricas e novas formas práticas 

de apropriação do mundo”.  
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A gestão ambiental local parte do saber ambiental das comunidades, onde se funde a 

consciência de seu meio, o saber sobre as propriedades e as formas de manejo 

sustentável de seus recursos, com suas formações simbólicas e o sentido de suas 

práticas sociais, onde se integram diversos processos no intercâmbio de saberes 

sobre o ambiente (LEFF, 2001). 

 

A grande dificuldade na gestão ambiental urbana é contar com cidadãos 

esclarecidos dos problemas ambientais. Não adianta um gestor programar ações nesse sentido 

sem uma compreensão mínima e colaboração das comunidades (LAYARGUES, 2000). Por 

outro lado diversas ações de educação ambiental são observadas, na tentativa de resgatar na 

população o zelo e o cuidado para com o meio ambiente, sejam elas no ensino formal ou 

informal, tanto na iniciativa privada quanto no poder público. Quando a comunidade alvo de 

um processo de educação ambiental já dispõe de uma base de conhecimentos ambientais, o 

trabalho educativo torna-se mais fácil. Ao contrário, quando a comunidade carece de 

informações mínimas em relação ao meio ambiente, o educador e gestor ambiental irão se 

deparar com uma série de obstáculos que se oporão à eficácia de seus trabalhos 

(LAYARGUES, 2000). Outro obstáculo é desenvolver uma metodologia educativa de modo 

mais prazerosa e voltada para a realidade local. 

Ao avaliarmos o nível de percepção de uma determinada população, em relação à 

educação ambiental poderemos encontrar o grau de participação e ação que desenvolvem 

quando chamada a colaborar com a solução de um determinado problema ambiental, 

principalmente se está relacionado diretamente ao contexto sócio-econômico e histórico. 

Certamente esse conhecimento não se constrói da noite para o dia, ou em poucas horas de 

atividade educativa. É necessário um processo contínuo de construção do arcabouço teórico e 

prático. 

No entanto o que foi observado no Parque Vivo é um comprometimento muito 

superficial com essa continuidade no processo de construção do saber ambiental (LEFF, 

2001) necessário quando o público que estudei nesse trabalho (alunos do ensino fundamental) 

atingir a idade e maturidade para tomarem decisões importantes que poderão afetar a 

qualidade de vida do meio onde vivem. 

Fazendo um recorte para a população estudantil de escolas públicas, a 

preocupação que se segue é entender como esses indivíduos constroem suas concepções sobre 

educação ambiental. Com o nível de conhecimento que dispõem estarão preparados quanto à 

compreensão, prevenção e resolução dos problemas ambientais em sua cidade? As visitas ou 
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atividades de campo, por si só, não têm o efeito esperado de transformar o indivíduo num 

realizador de soluções ambientais, plenamente consciente dos problemas sócio-ambientais de 

sua região.  Elas precisam ser acompanhadas de atividades complementares. 

 

Sugerir que as visitas à natureza estejam atreladas a 

processos educativos ou outras formas de intervenção tornam-se 

importantes quando se reconhece a necessidade da promoção de 

práticas mais sensíveis e conscientes, capazes de despertar nos sujeitos 

novas atitudes que contribuam, em um sentido mais amplo, para a 

qualidade de vida humana na Terra [...] O lúdico constitui-se em uma 

possibilidade por meio da qual a visita à natureza pode ser 

intensificada, possibilitando maior interação entre as pessoas e o meio. 

Tais situações, por sua vez, aguçam a compreensão da necessidade de 

conservação de um ambiente que se encontra ameaçado e do qual 

fazemos parte  (MARINHO, 2004,  p.189). 

 

A meu ver, perceber o meio ao entorno e encontrar possíveis caminhos em busca 

da sustentabilidade não é só contemplar os aspectos problemáticos, mas também as diversas 

potencialidades dos ecossistemas. Para questionar a realidade e modificá-la com suas decisões 

os alunos precisam separar o que realmente faz parte do seu dia-a-dia do que é importado para 

o sistema social (o que podemos chamar de externalidades). Fazendo uma comparação com a 

Teoria Geral dos Sistemas, abordada em Christofolletti (1979) é como se o sistema social no 

qual vivesse o aluno fosse parte ou se relacionasse com outros sistemas como o sistema 

escolar, o sistema tecnológico, o sistema econômico, entre outros. Cada um desses sistemas 

tendo suas próprias características, e podendo ser influenciado ou influenciar os demais. Ou 

seja, para decodificar sua realidade o aluno precisa aprender as relações que existem entre 

esses diversos sistemas.  

Para mim, entre as características de um trabalho eficaz de educação ambiental, 

não só nas comunidades escolares, mas em qualquer lugar destacam-se: o resgate do histórico 

cultural e ambiental da região; o desenvolvimento de estudos comparativos; a visão integrada; 

a solução de problemas em conjunto; a continuidade aos projetos e tarefas iniciados; a troca 

de informações com outras realidades; a construção de Redes; e a visão transdisciplinar.  
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Capítulo 3 O PROGRAMA PARQUE VIVO: uma experiência 
de trabalho em educação ambiental 

 

A partir da pesquisa documental e das entrevistas realizadas com os 

coordenadores no Parque Vivo, foi possível resgatar os primeiros passos desenvolvidos na sua 

criação, as abordagens pedagógicas, os principais projetos e realizações. Faço aqui um 

registro dos principais eventos dos quais participei, e trago uma breve estatística dos grupos 

atendidos. Ainda nesse capítulo encontraremos os resultados das entrevistas realizadas com 

alunos e professores das escolas Neide Tinoco (rede particular) e CMES Maria de Lourdes 

Ribeiro Jereissati (rede pública municipal), e das entrevistas realizadas com funcionários e 

estagiários do Parque Vivo. Uma descrição detalhada do atendimento às escolas que 

acompanhei durante a pesquisa será mostrada no tópico 3.3. 

O Parque Vivo atualmente é um programa de extensão vinculado à Pró-Reitoria 

de Extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem suas atividades baseadas no 

Centro de Estudos de Aqüicultura Costeira (CEAC) do Instituto de Ciências do Mar 

(LABOMAR). O CEAC
9
 está localizado no estuário do Rio Pacoti, município do Eusébio, por 

trás do Condomínio Alphavile Fortaleza. No entanto foi no Parque Adahil Barreto, situado no 

bairro Dionísio Torres, região leste de Fortaleza, e nas proximidades do rio Cocó, que suas 

atividades iniciaram e se desenvolveram durante 15 anos, antes da mudança de sede. Como 

princípios o Programa defende: 

 

O comprometimento com as causas ambientais, com a qualidade dos serviços 

prestados, com a difusão da educação ambiental e com o bom desenvolvimento das 

relações interpessoais da equipe de trabalho; a solidariedade com as pessoas e 

organizações que trabalham ou buscam conhecimento sobre a temática ambiental; a 

responsabilidade com a excelência nos trabalhos realizados com os compromissos 

assumidos junto às parcerias e ao Parque Vivo; Pautar as ações, parcerias e posturas 

pelos princípios morais da ética, respeito ao meio ambiente, a todas as formas de 

vida e à pluralidade cultural, valorizando os patrimônios históricos e naturais 

(www.parquevivo.ufc.br, 2007) 

                                                 
9
 O Centro nasceu de uma iniciativa pública-privada envolvendo a Fundação AlphaVille, Prefeitura Municipal 

do Eusébio, Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e LABOMAR/UFC. O CEAC dispõe de 

uma área total de 4,4 ha (doada pela Prefeitura do Município do Eusébio) onde a Fundação AlphaVille financiou 

a construção de: um galpão administrativo (300 m²), com salas para diretoria, pessoal técnico e auditório 

polivalente; um galpão coberto (200 m²), para tanques de piscicultura, equipamentos e armazenamento de 

insumos. O CEAC tem por objetivo a estruturação e aprimoramento de transferência de tecnologias sustentáveis 

de maricultura, através de pesquisas inovadoras e aplicadas, promovendo a consciência ambiental e a 

conservação do meio ambiente. Fonte:  http://www.labomar.ufc.br/labomar.html. Acessado em: 09/06/08. 
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Esse programa originou-se como um projeto de extensão (ver Anexos) com o 

objetivo de despertar nos estudantes das escolas de Fortaleza a reflexão e a tomada de atitudes 

em prol da minimização dos impactos ambientais causados pelo homem. Na busca 

permanente da melhoria dos trabalhos, a equipe foi ampliando as ações e desenvolvendo 

projetos complementares e integrados, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Em março de 

2007 já contava com 17 projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão e mais 8 projetos 

em fase de cadastramento, totalizando 25 projetos (ver Anexos), além de ter realizado cursos, 

oficinas, elaborado materiais de apoio pedagógico e atuado em diversos fóruns de debate, 

destacando-se os de proposição e implantação de políticas públicas de educação ambiental nas 

esferas municipal, estadual e federal. Surgiu então a necessidade de transformá-lo em 

programa, já que este, por definição, reúne um conjunto de projetos. O ofício nº 12/07 – 

PREX/PV, de 21 de março de 2007, foi enviado à Pró-Reitoria de Extensão solicitando a 

mudança do tipo de organização e alteração do projeto inicial para Visitas Monitoradas ao 

Parque Adahil Barreto e Parque Ecológico do rio Cocó. 

 

3.1 Um resgate da construção do projeto de educação ambiental 

 

De acordo com Porto Lima et al. (2003), até 1993, Fortaleza contava com raras 

iniciativas em EA, além de serem pontuais e isoladas. Os órgãos públicos da área educacional 

e meio ambiente ainda não dispunham de programas ou projetos que trabalhassem, de forma 

sistemática, a dimensão ambiental dentro e fora das escolas. Ainda segundo Porto Lima et al. 

(2003), a preocupação com os problemas ambientais de Fortaleza estava restrita ao 

movimento ecológico, à academia e a poucos gestores públicos, e esse foi um fator relevante 

na concepção de um projeto que atendesse a tantos desafios.  

Patrícia Alvarenga (Engenheira de Pesca), atual coordenadora do Parque Vivo, 

relata que a UFC/LABOMAR
10

, onde ela trabalhava, organizou uma campanha comemorativa 

da semana do meio ambiente, no mês de junho de 1991 (Figura 6), em parceria com a 

                                                 
10

 O Instituto de Ciências do Mar, foi fundado em 1960 como Estação de Biologia Marinha, órgão suplementar 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) e foi transformado em Laboratório de Ciências do Mar em decorrência 

da reestruturação da UFC em 1969, mantendo os mesmos objetivos de realizar pesquisa e extensão pesqueira em 

Ciências Marinhas Tropicais. Em 18 de dezembro de 1998 foi aprovada uma nova transformação, desta vez para 

Instituto de Ciências do Mar, através da qual adquiriu competência regimental para ministrar cursos de 

graduação e pós-graduação, mantidas as características de instituição multidisciplinar voltada para a pesquisa, 

ensino e extensão. Fonte: http://www.labomar.ufc.br/labomar.html. Acessado em: 09/03/08 
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Prefeitura Municipal de Fortaleza. Em 1992, outro evento foi organizado em parceria com a 

prefeitura para comemorar a semana do meio ambiente, dessa vez com o lema “Fortaleza: 

nosso ambiente”. Nesse mesmo ano o prefeito Juraci Vieira de Magalhães, no seu primeiro 

mandato (dois de abril de 1990 a primeiro de janeiro de 1993), manifestou interesse em levar 

para o Parque Adahil Barreto as atividades do Programa de Educação Ambiental Marinha 

(PEAM)
11

 desenvolvidas no Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), do qual participava 

também a funcionária aposentada da UFC, Rita Cabral (Geógrafa, e primeira coordenadora do 

Parque Vivo). Então a equipe do LABOMAR e mais um funcionário da PMF, Rômulo Costa 

Lima, mostraram-se bastantes interessados com a proposta do prefeito e iniciaram reuniões 

para discutir a oportunidade de trabalho. “O Parque Vivo surgiu como conseqüência da 

vontade e história de vida de, principalmente, três pessoas, eu, a Rita e o Rômulo. Nós três, 

além de amigos, vislumbrávamos o mesmo sonho e ideais”, completou Patrícia Alvarenga. 

Surgia o embrião do Parque Vivo. Mas, para entender melhor, é preciso voltar um pouco no 

tempo e registrar os primeiros passos do PEAM. 

 
FIGURA 6 – SEMANA DO MEIO AMBIENTE “CADA LIXO EM SEU LUGAR” – 1991 

FONTE: ARQUIVO PARQUE VIVO 

 

                                                 
11

 O Programa de Educação Ambiental Marinha (PEAM) foi criado em 1988 com os objetivos de despertar nas 

crianças e jovens das escolas públicas e particulares o interesse pelo mar e organismos que compõem esse 

ecossistema, e atualmente continua desenvolvendo suas atividades no LABOMAR, realizando atividades 

educativas e recreativas dirigidas prioritariamente aos estudantes da educação infantil ao Ensino Médio. (Fonte: 

http://www.labomar.ufc.br/peam.html) 
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A foto acima revela como as parcerias são produtivas no processo de educação 

ambiental. Neste caso uma união da Universidade Federal do Ceará, através do Programa de 

Educação Ambiental Marinha do LABOMAR, e Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da 

Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB), criaram o evento “Cada Lixo em 

Seu Lugar” 

Para montar o PEAM Patrícia Alvarenga contou que, em 1988, durante a 

realização de um curso de mestrado em ecologia de macroalgas sofreu influências de 

programas educativos voltados para os recursos marinhos, desenvolvidos na Universidade de 

New Hamphire–EUA. Além desses programas, chamados “mentalidade marítima”, visitou 

zoológicos, aquários, parques, onde pode observar diversos modelos de ensino. Ela  

complementa que:  

 

no retorno, iniciei troca de idéias com a geógrafa Rita Cabral a respeito de novos 

formatos de se desenvolver pesquisas no Labomar, pautadas em educação ambiental. 

Assim, paralelamente às nossas funções, fomos desenvolvendo novas perspectivas.  

 

Em 1992 Patrícia Alvarenga participou, em Arraial do Cabo (RJ) e na cidade do 

Rio de Janeiro (RJ), da ECO-92
12

, onde vários ambientalistas brasileiros e das mais diversas 

partes do mundo discutiram, participaram, vivenciaram, sentiram, construíram e sonharam 

com novos caminhos para o desenvolvimento: o sustentável. A RIO 92 teve grande influência 

na criação desse projeto. Entre os documentos produzidos naquela Conferência, o “Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” foi o principal 

embasamento para a criação do Parque Vivo. 

Assim, após várias reuniões, o Parque Vivo iniciou suas atividades de educação 

ambiental em 05 de junho de 1993, como um projeto cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão 

(PRE-EX) da Universidade Federal do Ceará (UFC) (ver Anexos).  O convênio firmado entre 

a UFC, através da PRE-EX, com a interveniência da Fundação Cearense de Pesquisa e 

Cultura (FCPC), e a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), através da Empresa Municipal 

de Limpeza Urbana (EMLURB) e da Secretaria de Controle Urbano e Meio Ambiente 

(SPLAN), foi celebrado nas gestões de Antônio Cambraia (1º de janeiro de 1993 a 1º de 

                                                 
12

 A ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra são nomes pelos quais é mais conhecida a  Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre 3 e 14 de junho de 

1992 no Rio de Janeiro. O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento sócio-

econômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. Fonte: Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ECO-92. Consultado em 03/08/08 
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janeiro de 1997)  pela PMF e do Professor Antônio de Albuquerque Sousa Filho (21 de junho 

de 1991 a 20 de maio de 1995) pela UFC, com suas assinaturas, na presença de diversas 

autoridades, no Parque Adahil Barreto, por ocasião da comemoração do dia mundial do meio 

ambiente, em 05 de junho de 1993, sendo publicado no Diário Oficial do Município de 

Fortaleza (DOM) nº 10139, de 24 de junho de 1993 (ver Anexos). Esse convênio garantiu o 

funcionamento por quatro anos das atividades do Parque Vivo no Parque Adahil Barreto, 

localizado no bairro Dionísio Torres, zona leste de Fortaleza, e às margens do rio Cocó. A 

Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB) recebeu, inclusive, uma licença da 

Superintendência Estadual de Meio Ambiente (SEMACE) para poder executar as obras de 

instalação do Parque Vivo no Adahil Barreto (ver Anexos). Posteriormente o convênio teve 

duas prorrogações de prazo, uma em 05 de junho de 1997, na segunda gestão do prefeito 

Juraci Vieira de Magalhães, prorrogando-o por mais quatro anos, e outra em 05 de junho de 

2001, na terceira gestão do prefeito Juraci Vieira de Magalhães, prorrogando a parceria com a 

Prefeitura de Fortaleza até 05/06/2005. Em  01/01/2005 a Prefeitura de Fortaleza troca de 

comando, assumindo como gestora da cidade, a professora licenciada do Departamento de 

Comunicação da UFC, Luizianne Linz. A partir do dia 30/03/2005, por causa do prazo de 

expiração que estava para vencer, em 05/06/2005, dá-se início a uma longa jornada de 

frustrações para tentar a renovação do Convênio (ver Anexos).   

Para Porto Lima et al. (2003, p. 368), “O objetivo inicial era desenvolver 

atividades de EA não formal que dessem uma nova dinâmica ao Parque Adahil Barreto, 

contemplando ciências, diversão e arte”. Após a publicação do convênio no Diário Oficial do 

Município, as funcionárias da UFC, e o funcionário da PMF transferiram, definitivamente, 

suas atuações para uma pequena sala, no atual prédio da administração do Adahil Barreto, 

onde antes funcionava um depósito de materiais. No desabafo de Patrícia Alvarenga, “as 

relações políticas são muito complicadas para serem decifradas de forma a identificarmos os 

verdadeiros motivos que impulsionam certas medidas, bem como a ausência delas” (entrevista 

concedida. (ver Anexos). 

Com a assinatura do convênio a estrutura organizacional do Parque Vivo assumiu 

a seguinte forma, após a entrada do FUNDEMA em 2005: 
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FIGURA 7 - ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA PARQUE VIVO 
FONTE: PARQUE VIVO 

Observa-se na figura acima a posição do FUNDEMA, Fundo de Desenvolvimento 

do Meio Ambiente, que se revelou uma grande saída para a falta de verbas por parte da 

Prefeitura, garantindo uma parte dos recursos necessários para as atividades do Parque Vivo, 

como a impressão de materiais educativos (banners, cartilhas, e fichas didáticas). 
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Aproveitando a experiência com o atendimento de estudantes no PEAM do 

LABOMAR/UFC que naquela época chamava-se Mentalidade Marítima, a equipe técnica 

fundadora do Parque Vivo tratou de sistematizar a forma como seria feito o atendimento dos 

grupos no Parque Adahil Barreto.  

 

 
              FIGURA 8 – LOGOMARCA INICIAL DO PARQUE VIVO 

  

A equipe do Parque Vivo, prevista no referido convênio, foi formada inicialmente 

por três funcionários, e por quatro estudantes do curso de Engenharia de Pesca da UFC. 

Segundo Patrícia Alvarenga a intenção era desenvolver uma variedade de atividades 

educativas, utilizando diversos recursos didáticos, tais como televisão e vídeo cassete, 

oficinas de papel reciclado, e caminhadas pelo parque, de modo que o estudante pudesse 

assimilar as informações repassadas, através de vivências e do uso do lúdico. 
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O paralelo traçado do meio ambiente visitado com as condições sócioambientais da 

escola visitante, evidencia as questões de maior relevância para o grupo social 

envolvido. A metodologia aplicada busca resgatar os vínculos afetivos e culturais 

dos visitantes com o meio ambiente natural e construído. A contextualização das 

atividades de EA num ambiente urbano e, ao mesmo tempo, dentro de uma unidade 

de conservação, talvez propicie mais facilmente este resgate. (PORTO LIMA et al, 

2003, p. 371) 

 

No convênio firmado com a prefeitura de Fortaleza também estava previsto a 

construção de um espaço educativo, no qual funcionariam as atividades. O projeto 

arquitetônico foi bancado pela PMF. Nele constava a construção de aquários temáticos, sala 

de reunião, auditório, e laboratório. O espaço iria funcionar onde atualmente se encontra 

instalada a Sociedade Criadora de Cães Pastores de Fortaleza, numa área de 500 m
2
, na 

porção leste do Parque Adahil Barreto e próximo ao rio Cocó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9 - MAQUETE DO PROJETO INICIAL DO PROGRAMA PARQUE VIVO (ÂNGULO SUPERIOR) 

FONTE: PARQUE VIVO 

 

Enquanto o espaço educativo não virava realidade, a equipe levantava 

informações sobre o lugar onde desenvolveríamos as atividades de educação ambiental. Entre 

os diversos aspectos ambientais, um particularmente chamava mais atenção, a proximidade 

que tínhamos com o ecossistema manguezal e toda a complexidade que ele encerrava. 

Somando-se a experiência de trabalho no LABOMAR e a possibilidade de utilizar o Parque 
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Adahil Barreto, o rio Cocó e o seu manguezal como um verdadeiro campo de práticas 

educacionais, sentimo-nos inclinados a desenvolver metodologias educativas que 

aproveitassem esse potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10 - MAQUETE DO PROJETO INICIAL DO PROGRAMA PARQUE VIVO (ÂNGULO LATERAL) 
FONTE: PARQUE VIVO 

 

Apesar de já ter sido lançada a pedra fundamental de sua sede no dia 05 de junho 

de 1993, o projeto arquitetônico não foi iniciado, e todas as atividades do Parque Vivo foram 

sendo realizadas em algumas dependências da sede administrativa do Adahil Barreto. Na 

dotação orçamentária da EMLURB para a construção das instalações do Parque Vivo estava 

previsto um valor total de R$ 580.000,00, divididos em 2 parcelas (ver Anexos). A 

possibilidade de haver a liberação desse dinheiro manteve o ânimo de todos, pois sabíamos 

que mesmo que a construção  da sede demorasse a sair nós não deixaríamos de desenvolver 

parte das atividades previstas. Até porque tínhamos o próprio parque Adahil Barreto como 

laboratório didático em educação ambiental. Nas instalações físicas da futura sede estavam 

previstos diversos aquários, nos quais abrigaríamos a fauna marinha e a fauna do estuário do 

rio Cocó. Além destes também estavam previstas salas de trabalho, auditório e laboratórios de 

apoio à pesquisa. 
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FIGURA 11 - PLACA INDICANDO O LOCAL DA CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO ORIGINAL 
FONTE: PARQUE VIVO 

Enquanto esperava o início da construção de suas instalações o Parque Vivo 

sistematizou as primeiras oficinas de educação ambiental: 1- trilha monitorada com passeio de 

barco pelo rio Cocó; 2- oficina de reciclagem artesanal de papel; e 3- vídeo-debate. Prevendo 

a diversificação de ações extensionistas, cadastrou seu primeiro projeto de extensão com o 

título: “Visitas Monitoradas ao Parque Adahil Barreto - Instrumento de Educação Ambiental 

em Fortaleza” (atualmente sob o código XDOO.2000.AI.0032). Posteriormente novos 

projetos foram sendo cadastrados, sempre na perspectiva de oferecer mais produtos à sua 

clientela. As “Visitas Monitoradas” objetivavam dar uma dinâmica especial ao Parque Adahil 

Barreto e ao Parque Ecológico do rio Cocó, com uma proposta pedagógica que previa o uso 

de diferentes recursos didáticos e diversas estratégias de aprendizagem: (a) trilhas 

interpretativas; (b) museu do mangue; (c) oficinas diversas; (d) exposições orais; (e) trabalhos 

de grupo e (f) vídeos-debate. Para dar visibilidade às suas atividades, foram enviadas às 

escolas municipais, através da Secretaria Municipal de Educação, ofícios informando das 

atividades do Projeto. De acordo com levantamento feito nos registros, no início a procura foi 

baixa, mas à medida que o tempo passava mais escolas agendavam visitas. O Parque Vivo foi 

conquistando a confiança das escolas e professores, resultando no aumento significativo da 
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procura. A partir das experiências iniciais, novas oficinas foram criadas, diversificando o 

atendimento realizado, conforme descrições que farei adiante. 

Com o passar do tempo, infelizmente, o sonho das instalações que abrigariam o 

Parque Vivo foi dando lugar às dificuldades financeiras que o acompanharam por 15 anos, até 

junho de 2008, quando o mesmo transferiu suas atividades para o Centro de Estudos de 

Aqüicultura Costeira do LABOMAR (CEAC). Depois de esperar, em vão, pela ajuda da 

Prefeitura de Fortaleza, o Programa Parque Vivo se viu obrigado a encerrar suas atividades no 

Parque Adahil Barreto, e conseqüentemente a parceria com aquele órgão público (ver 

Anexos). Um registro das sucessivas reuniões de renovação do convênio com a Prefeitura de 

Fortaleza está disponível nos Anexos.  

3.1.1 Projetos e produções realizadas pelo “Parque Vivo” 

 

Nos objetivos específicos previstos no Plano de Trabalho que integrava o 4º 

aditivo do Convênio firmando entre a UFC e a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PARQUE 

VIVO, 2003, p.2) constavam: 

 
- Semear os princípios de sustentabilidade do planeta e de Fortaleza; 

- Dar uma dinâmica diferenciada ao Parque Adahil Barreto, contemplando ciência, 

diversão e arte; 

- Contribuir para a melhoria das condições estruturais e ambientais da área do 

Parque Adahil Barreto e do ecossistema do rio Cocó;  

- Promover estágios para estudantes de graduação de áreas afins; 

- Elaborar materiais instrucionais de apoio aos alunos e professores visitantes. 
 

Esses itens resumem muito bem o que foram as atividades do Parque Vivo no 

Parque Adahil Barreto, antes da parceria com a Prefeitura de Fortaleza ser encerrada em junho 

de 2008 (ver Anexos). Até mesmo as condições estruturais do local foram melhoradas após a 

chegada do Parque Vivo, pois periodicamente o mesmo encaminhava à EMLURB e SEMAM 

pedidos por melhorias, tanto físicas como paisagísticas, do Adahil Barreto. O que era natural 

que ocorresse, em virtude das demandas do trabalho que o projeto desenvolvia naquele 

parque. Dos objetivos propostos, porém, o que não pôde ser cumprido foi a melhoria das 

condições ambientais do rio Cocó, que logicamente não dependia só de um programa de 

extensão, mas do envolvimento de toda a população da bacia hidrográfica do rio e demais 

órgãos públicos e empresas privadas.  
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De acordo com Patrícia Alvarenga, as atividades desenvolvidas procuravam 

seguir as recomendações da Divisão de Educação Ambiental do Ibama (BRASIL, 1993), 

expressas em suas diretrizes. Parte da metodologia aplicada foi desenvolvida e experimentada 

no Programa de Educação Ambiental Marinha do Instituto de Ciências do Mar/UFC, pela 

mesma equipe técnica que fundou o Parque Vivo. O público alvo era formado por estudantes 

do ensino médio, superior e, principalmente, do ensino fundamental. A partir de um contato 

telefônico ou pessoal do grupo interessado, as escolas eram cadastradas e, então as visitas iam 

sendo agendadas e planejadas de acordo com a ordem de inscrição. As visitas ao Parque 

Adahil Barreto eram desenvolvidas de segunda à sexta-feira, e eventualmente, aos finais de 

semana.  

As atividades do Parque Vivo eram a oportunidade que os alunos tinham de 

conhecer, in loco, as pressões exercidas sobre o rio Cocó e seu manguezal, e a partir dali, 

gerar discussões sobre as questões do meio ambiente urbano, suas contradições e perdas. 

Sensibilizar os visitantes para os aspectos ambientais do nosso dia-a-dia, assim como 

desenvolver o amor e o respeito pelas coisas da natureza também constituiam os objetivos das 

“Visitas Monitoradas”. A idéia era semear os princípios da sustentabilidade do planeta e de 

nossa aldeia, principalmente junto a alunos e professores do ensino público de Fortaleza, 

construindo bases para o exercício de uma cidadania ecológica e ampliando o espaço político 

da participação na defesa dos interesses coletivos de bem estar e proteção ambiental. (PORTO 

LIMA et al., 2003) 

O Parque Vivo também desenvolveu livros e cartilhas pedagógicas; organizou 

eventos ambientais; estabeleceu parcerias com outras instituições para a execução de ações 

em prol da melhoria da qualidade socioambiental; participou de palestras e debates; foi 

integrante de comissões oficiais, entre elas a Comissão Organizadora Estadual da II 

Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente – a COE-CE; Ações que ocorriam 

paralelamente aos atendimentos  realizados no Parque Adahil Barreto. 

Atendimento de escolas e outros grupos no Parque Adahil Barreto 

A rotina de agendamento das escolas e demais grupos atendidos teve poucas 

variações ao longo dos anos de atividades do Parque Vivo no Parque Adahil Barreto. Por 

meio de contato telefônico ou de uma visita pessoal, o grupo, ou a escola interessada em 

trazer seus alunos, agendava o dia e horário da visita ao Parque Vivo, além de informar o 

número de pessoas, a série e se os mesmos iriam fazer o passeio de barco no rio Cocó, que era 

pago por fora ao proprietário, e custava em torno de R$ 3,00 por pessoa. Para agendar essas 
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visitas o Parque Vivo dispunha de um calendário de atendimento onde eram marcados ou 

reservados os dias escolhidos, que só eram confirmados se houvesse um número mínimo de 

bolsistas e funcionários para atender os visitantes. Dependendo da quantidade de estudantes 

visitantes (variando de 10 a 100) era necessário de uma a seis pessoas do Parque Vivo no 

atendimento. Em alguns casos, quando a escola chegava ao Parque Adahil Barreto sem 

marcar atendimento com o Parque Vivo, somente uma pessoa da equipe estava disponível 

para atender, comprometendo a qualidade do trabalho. Um levantamento dos estagiários que 

aturam no Parque Vivo está disponível nos Anexos. 

Para a definição dos monitores que iriam orientar as oficinas eram realizadas 

reuniões periódicas, nas quais os universitários-monitores, por afinidade escolhiam qual 

oficina queriam monitorar. Assim, aqueles que gostavam de caminhar pelo parque eram 

encarregados de monitorar a trilha e o passeio de barco. Já outros gostavam de trabalhos 

manuais, ficando então responsáveis pela orientação das oficinas de reciclagem de papel e 

artefatos PET.  

No início os grupos eram formados para, num sistema de rodízio, vivenciar as 

seguintes atividades: (1) palestra de abertura; (2) trilha monitorada com passeio de barco pelo 

rio Cocó; (3) oficina de reciclagem artesanal de papel; (4) vídeo-debate; e (5) finalização das 

atividades. Posteriormente novas oficinas foram acrescentadas: (6) oficina eco-musical; (7) 

visita ao mini museu do mangue; (8) oficina de artefatos PET. Essa metodologia permitiu a 

sensibilização de alunos distintos a absorverem um mesmo conteúdo em extensões e 

profundidades diferentes, conforme suas aptidões e interesses. 

Com a experiência adquirida nos atendimentos das escolas o Parque Vivo logo 

percebeu que outras ferramentas didáticas seriam necessárias para diversificar e melhorar o 

atendimento. Assim foram desenvolvidos os banners educativos, o sítio eletrônico, os vídeos 

didáticos, entre outras. Para cada ferramenta desenvolvida era criado um projeto de extensão 

que recebia um código específico da Pró-Reitoria de Extensão. Com o aumento da quantidade 

de projetos em funcionamento o Parque Vivo percebeu que não poderia mais ser considerado 

um projeto de extensão, e sim um programa de extensão. Assim, no ano 2003, após aprovação 

da Pró-Reitoria de Extensão, ele mudou sua logomarca, passando a utilizar o nome 

“Programa” no lugar de “Projeto”. A seguir uma breve descrição das atividades no 

atendimento das escolas. 
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Palestra de abertura 

 
FIGURA 12 – PALESTRA DE ABERTURA DOS ATENDIMENTOS NO PARQUE VIVO 

 

Após a chegada da escola ao parque, iniciava-se a abertura dos trabalhos com 

apresentação do Parque Vivo e da parceria desenvolvida com a Prefeitura de Fortaleza, além 

da identificação da equipe de monitores. Em seguida procedia-se com uma palestra sobre 

aspectos ambientais gerais, tais como conceitos de meio ambiente, a problemática urbana 

enfrentada pelo rio Cocó e seu manguezal, entre outros. Também eram apresentadas as 

atividades que seriam desenvolvidas. Depois procedia-se com a divisão do grupo, em média 

60 alunos de uma mesma série, em subgrupos de forma a otimizar a qualidade do 

atendimento. Cada sub-grupo participava, num sistema de rodízio, de todas as atividades 

planejadas. Cada atividade girava em torno de 30 minutos, com intervalo para o lanche, de 

forma a preencher todo um turno escolar (PORTO LIMA et al., 2003). 
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FIGURA 13 – LOGOMARCA MAIS RECENTE DO PARQUE VIVO 

 

Trilha monitorada com opção de passeio de barco 

A trilha (ou caminhada) pelo parque Adahil Barreto e nas margens do rio Cocó 

tinha o objetivo de despertar nos visitantes a importância ecológica da arborização urbana e 

alguns aspectos da fisiologia, anatomia, e importância econômica de algumas árvores, como o 

Pau-Brasil (Caesalpini equinata). Ao chegar na margem do rio Cocó, o monitor abordava os 

aspectos ecológicos do ecossistema manguezal e os problemas ambientais sofridos pelo rio 

Cocó, entre eles o corte de árvores de mangue para produção de carvão, a poluição por 

esgotos, o assoreamento e a pesca ilegal. Em seguida, caso o grupo de visitantes tivesse 

agendado o passeio de barco, o grupo embarcava num bote motorizado e fazia um percursso 

no rio que durava aproximadamente 30 minutos, entre ia e volta. 

 
           FIGURA 14 – TRILHA ECOLÓGICA NO PARQUE ADAHIL BARRETO 
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FIGURA 15 – PASSEIO DE BARCO NO RIO COCÓ 

 

O passeio de barco permitia que os estudantes observassem aspectos da fisiologia 

e adaptação evolutiva das árvores de mangue; algumas espécies de aves sobrevoando o rio, ou 

pousadas nos galhos das árvores; e ainda algumas espécies de caranguejos que repousavam 

sobre os troncos caídos no rio. Os monitores também utilizavam nas suas explicações as 

fichas informativas da flora e fauna (peixes, moluscos, aves e crustáceos) do manguezal do rio 

Cocó. 
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FIGURA 16 – ALUNOS RECENDO ORIENTAÇÃO NA TRILHA DO PARQUE ECOLÓGICO DO RIO COCÓ 

 

 Contemplando dois ambientes distintos (o bosque de árvores do parque Adahil Barreto 

e o bosque de árvores do Parque do Ecológico do rio Cocó) que se interligam por uma ponte, 

que atravessa uma região de transição, bem característica e diferenciada dos outros dois 

ambientes, a atividade possibilitava a abordagem de vários conceitos ecológicos, tais como: 

percolação da água de chuva; formação de mananciais subterrâneos; formação de nascentes; 

tipos de solo; associações entre plantas e animais; etnobotânica; adaptações evolutivas; 

comportamentos da fauna local; entre outros. Também permitia que os alunos exercitassem 

todos os sentidos, em pontos pré-determinados da trilha. Por exemplo: Ao se aproximarem do 

manguezal, os alunos eram convidados a fecharem os olhos e em silêncio escutarem os sons 

emitidos pelos pássaros, pelo vento, e pelos troncos e galhos das árvores, para em seguida 

emitirem opniões sobre a experiência. Em outros pontos do parque os alunos eram convidados 

a aguçar o olfato para sentir o cheiro de flores e frutos das árvores, com uma breve explicação 

biológica das espécies que entravam em contato. Enfim, a trilha sempre apareceu nas 

avaliações das visitas como uma das preferidas pelos estudantes. Era sempre perceptível a 

alegria e o prazer que demonstravam com a caminhada e com as curiosidades e informações 

científicas passadas pela equipe do Parque Vivo.  
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Oficina de reciclagem artesanal de papel 

 
FIGURA 17 – OFICINA DE RECICLAGEM DE PAPEL DO PARQUE VIVO 

 

A oficina de reciclagem artesanal de papel promovia a prática pedagógica de 

diversos conceitos trabalhados durante a visita monitorada (redução, reutilização, reciclagem, 

entre outros). Nesse momento o participante além de observar como se processava a 

transformação do papel já utilizado em papel novo, também tinha como opção fazer o seu 

próprio papel, que após a secagem poderia ser levado para casa. Os recursos necessários para 

a realização dessa oficina eram: uma bacia grande (para colocar a polpa do papel), um balde 

(para deixar o papel usado de molho antes do procedimento de reciclagem), duas molduras de 

madeira, sendo uma vazada e outra coberta com tela nylon tipo mosqueteiro, um 

liquidificador, esponjas (usadas para absorver o excesso de água no papel reciclado), jornal 

usado (para transferir o papel), tinta guache (para obter papéis de tonalidades diferentes), e 

banners educativos (que complementavam a explicação do monitor). Essa atividade também 

era uma das preferidas pelos estudantes, que sempre perguntavam se podiam repetí-la. 
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Oficina de vídeo-debate 

A oficina era realizada no pátio de recepção da Administração do Parque Adahil 

Barreto, na maioria das vezes com os alunos sentados no chão. Era uma atividade onde se 

abordava e se debatia a questão ambiental, enfocando principalmente a problemática do lixo e 

as opções que poderiam ser tomadas, como a redução no consumo de embalagens ou a 

separação para fins de reciclagem. Os vídeos também davam oportunidade para a se discutir a 

importância da preservação de rios e manguezais. Durante o vídeo-debate exibiam-se 

desenhos animados, e os mais utilizados eram o “Tá Limpo” e o “PARDO SIM, SUJO NÃO”. 

Mas também se recorria aos VCDs produzidos pelo Programa Parque Vivo (“Passaredo”, 

“Planeta Água”, “Lixo, onde eu coloco”). A faixa etária dos estudantes é que determinava a 

escolha de um ou outro. O “Rio Pardo”, um dos primeiros vídeos educativos utilizados no 

atendimentos, é um desenho animado produzido em Minas Gerais que conta a viagem do 

peixinho Pardinho para conhecer a nascente do rio pardo, que vai descobrindo os impactos 

sofridos por esse rio, tais como a derrubada da mata ciliar
13

, a poluição causada por esgotos 

industriais, a construção de barragens, os esgotos doméstivcos, e a deposição de lixo pela 

população em geral. O desenho animado “Tá Limpo” conta a história de Pipoca e seu amigo 

Bico, que descobrem que os problemas na favela são causados pelo lixo que é espalhado por 

todo lugar. E então resolvem reunir a comunidade e limpar o morro, através da coleta seletiva. 

Esse desenho era propício para levantar a discussão sobre a produção de resíduos, e o que 

cada um poderia fazer para minimizá-la. Em relação ao outro desenho, o Parque Vivo não 

disponibilizava de vídeos específicos sobre o rio Cocó, a equipe então fazia uma associação 

entre os problemas vivenciados pelo rio Pardo com os do rio Cocó, o que convenhamos, não é 

a melhor maneira de se abordar os problemas de um rio que faz parte do seu contexto local. A 

falta de apoio financeiro inviabilizou a produção de um vídeo sobre os problemas do Cocó. 

Ficha Técnica dos Desenhos: 

PARDO SIM, SUJO NÃO: Criação: Paulo Zola. Música: Francis Monteiro. Edição e 

sonorização: Canal Livre. Ano: 1991. Duração: 5 min. 

(Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=j3PEXQ69DsA, Acessado em 12/12/2007) 

Tá Limpo: Diretor Aida Queiróz, César Coelho, Marcos Magalhães. Ano 1991. Duração 10 

min. 

(Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=mVnX2ZGlo3k, Acessado em 12/12/2007) 

                                                 
13

 Mata ciliar é a vegetação arbórea ou arbustiva que cresce nas margens de um rio, lagoa, ou outro recurso 

aquático. Tem a função natural de protegê-lo contra o assoreamento, ou seja, a entrada de areia no leito do rio, na 

maioria das vezes resultante do escoamento superficial das águas da chuva. Com a entrada de areia, daí o nome 

assoreamento, o recurso aquático vai perdendo profundidade e a capacidade de abrigar uma maior 

biodiversidade. 
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FIGURA 18 – OFICINA DE VÍDEO-DEBATE DO PARQUE VIVO 

 

O vídeo-debate também demandava grande participação dos educandos, 

estimulando o diálogo e a reflexão sobre temas como: fauna, flora, água, energia, lixo e 

reciclagem. Nos primeiros anos de atividade do Parque Vivo, o vídeo-debate era vivenciado 

pelos subgrupos. Depois, com o aumento do número de oficinas, ele passou a ser trabalhado 

no grupo maior, logo depois da palestra de abertura. Então, depois de participarem do vídeo-

debate, ocorria a divisão em subgrupos para a participação nas outras oficinas de educação 

ambiental ofertadas. Os debates buscavam sempre resgatar os elos entre o homem e o meio 

ambiente natural e construído, e internalizar hábitos, valores e atitudes que são favoráveis à 

conservação do meio ambiente. A utilização dos recursos do vídeo tornou-se indispensável 

nos trabalhos de EA, tendo em vista a facilidade de transmissão de imagens, sons e conteúdos, 

muitas vezes não vivenciados pelos indivíduos, proporcionando ao aluno a construção do seu 

próprio saber. 
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Oficina ecomusical 

 
FIGURA 19 – OFICINA ECOMUSICAL DO PARQUE VIVO 

 

A oficina ecomusical era sempre realizada por coreografias fáceis de acompanhar, 

e que despertavam bastante interesse no grupo visitante. 

Na maioria das vezes, os monitores da oficina dividiam a coreografia com o 

“Fabinho”, um jovem com características especiais, morador da vizinhança do Parque Adahil 

Barreto. Apesar do problema neurológico o Fabinho sempre aparecia no Parque Vivo quando 

uma escola chegava para ser atendida. E logo se “enturmava” com os estudantes, 

principalmente as meninas (invariavelmente tinha à mão uma flor coletada nas imediações 

para presentear uma “escolhida”). Sabia muito bem arrancar risadas dos alunos quando 

tentava acompanhar as coreografias desenvolvidas. 

Eram utilizadas as músicas do grupo musical “Cantarolama”, formado por 

músicos baianos, mas com um repertório bem eclético. As letras abordam diretamente as 

questões relacionadas ao ecossistema manguezal, e se encaixavam perfeitamente ao contexto 

do atendimento realizado pelo Parque Vivo, já que durante a visita da escola os alunos 

podiam conhecer um pouco desse ecossistema (ver Anexos). 
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 Os alunos tinham a sua disposição dois banners com a letra de duas músicas mais 

utilizadas nessa atividade. Primeiro o monitor lia a letra e explicava os termos biológicos, 

contextualizando e argumentando com os alunos as informações contidas. Depois o CD era 

colocado para tocar, para que os alunos aprendessem a coreografia. E finalmente todos 

cantavam e dançavam juntos as músicas previamente explicadas. 

Museu do mangue 

 
FIGURA 20 – MUSEU DO MANGUE COM ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA 

 

Outra oficina utilizada pelo Parque Vivo no Parque Adahil Barreto era a visita ao 

Museu do Mangue. Funcionova desde 2001 na sede do Programa Parque Vivo. Essa 

ferramenta didática foi elaborada visando contribuir para as atividades de educação ambiental 

desenvolvidas nas escolas e na Universidade Federal do Ceará. (PARQUE VIVO, 2002). O 

objetivo geral do Museu do Mangue era mostrar aos alunos, professores e demais 

participantes das Visitas Monitoradas ao Parque Adahil Barreto e ao Parque Ecológico do rio 

Cocó, a fauna e flora do manguezal, principalmente as espécies de difícil observação, como 

peixes e aves. De acordo com Patrícia Alvarenga, através do conhecimento, buscava-se 

despertar nos visitantes o seu respeito e a consequente atitude em favor da preservação dos 

manguezais, em favor da vida. Contava na época da pesquisa com 123 fichas pedagógicas da 

fauna do rio Cocó e seu manguezal. 
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Observou-se na pesquisa, e durante o acompanhamento das escolas Neide Tinoco 

e Maria de Lourdes nas visitas realizadas ao Parque Vivo, que o Museu do Mangue foi uma 

das atividades mais apreciadas pelos estudantes. O Museu do Mangue tem contribuído para 

mostrar aos visitantes do Parque Adahil Barreto os organismos do manguezal, para que a 

partir deste conhecimento possam valorizar, respeitar e defender o referido ecossistema. Tem 

também fomentado pesquisas escolares e feiras de ciências através de orientações e 

empréstimo de materiais instrucionais. 

Os exemplares que formam o Museu do Mangue compõem exemplares da 

ictiofauna como a tilápia (Oreochromis niloticus), o bagre (Bagre bagre), a sauna (Mugil 

liza), a carapeba (Diapterus rhombeus), a solha (Paralichtyes brasiliensis) , o bagre marinho 

(Netuma barba), o condongo (Dormitator maculatus), o carapicu (Ulaema lefroyi) e o 

camurim (Centropomus undecimalis). Da carcinofauna estão disponíveis exemplares como o 

aratú (Goniopsis cruentata), o caranguejo mão-no-olho (Uca thayeri), o caranguejo bolsa 

(Aratus pisonii), o siri azul (Callinectes danae) e o camarão marinho. Os exemplares da 

malacofauna são representados pela ostra-do-mangue (Crassostrea rizophorae), o búzio 

(Tegula viridula) e a pixoleta. 

Alunos e professores visitantes dispunham desses exemplares da fauna fixados em 

álcool ou formol, além de fichas de identificação plastificadas (peixes, aves, moluscos, 

crustáceos e repteis), banners, fotos em papel e digitais, vídeos, DVDs e CDs musicais sobre 

a temática em questão. Estes materiais eram disponibilizados às instituições de ensino 

apoiando pesquisas escolares e feiras de ciências. 
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FIGURA 21– FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DISPONÍVEL NO MUSEU DO MANGUE (PARQUE VIVO) 

 

Foram encontradas uma série de dificuldades para manter esse projeto em 

funcionamento como o reduzido número de técnicos, a ausência de bolsista para atender a 

crescente demanda e a falta de equipamentos básicos e materiais de consumo, principalmente 

cartuchos para impressão de recursos pedagógicos. Vale salientar a total falta de dotação 

orçamentária para a melhoria das instalações do museu. Para a impressão e plastificação das 
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fichas da ictiofauna elaboradas em 2007 o projeto contou com apoio do FUNDEMA (Fundo 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente) 

Oficina de Artefatos em PET 

 
FIGURA 22 – OFICINA DE ARTEFATOS EM PET DO PARQUE VIVO 

 

A oficina tinha como objetivo convidar o visitante a refletir: na responsabilidade de cada 

um para o consumo sustentável; na reutilização de materiais; na separação, coleta e destinação 

de recicláveis. A atividade era iniciada com a apresentação de um painel, onde se podia 

observar o tempo de decomposição de diversos materiais manufaturados pelo homem, como 

garrafas PET, cigarro, frascos de vidro, pneus, etc.  Após a explicação inicial os alunos eram 

convidados a iniciar a confecção de materiais com garrafas PET usadas. Entre os artefatos 

confeccionados estavam: pega-bola; porta-treco; brincos; enfeite de borboleta; enfeite de 

peixe.  A oficina também contava com uma cartilha para auxiliar na reflexão sobre as 

alternativas socioambientais pós-consumo para os plásticos, onde os interessados podiam 

consultar informações como: a origem, o processo produtivo e o custo ambiental da 

disposição incorreta dos plásticos; um passo-a-passo para a reutilização das embalagens de 

refrigerantes, transformando-as em artigos utilitários.  
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O grande volume de resíduos gerados e sua má disposição, associado à 

necessidade de se integrar às práticas cotidianas de cada um, atitudes ecologicamente 

responsáveis, são alguns dos fatores que motivaram o Programa Parque Vivo a incluir as 

oficinas de Artefatos de PET no atendimento feito junto às escolas. 

Finalização do atendimento 

Ao final da Visita Monitorada havia uma reunião dos sub-grupos para a avaliação 

das atividades. Os professores acompanhantes respondiam à um questionário (ver Anexos) 

sobre a visita, onde eram avaliados os seguintes aspectos: (1) interesse do grupo pelo estudo 

do meio ambiente; (2) grau de satisfação do grupo na visita; (3) grau de satisfação do 

professor na visita; (4) organização; (5) conteúdo; (6) metodologia; (7) instrutores; (8) 

atividades que mais despertam interesse;  e (9) sugestões de aprimoramento das atividades. 

Os alunos, por sua vez, eram incentivados a manifestarem, oralmente, sobre a 

experiência vivida no Parque e recebiam o “Manual do Aluno” (ver Anexos) que, além de 

conter um exercício dirigido à visita monitorada, trazia informações concernentes às questões 

ambientais do cotidiano. Em seguida o grupo de atendimento do Parque Vivo se reunia junto 

os alunos e professores e encerrava a visita.  

 
 FIGURA 23 – ESQUEMA GERAL DO ATENDIMENTO DE GRUPOS NO PARQUE VIVO 
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No prosseguimento do trabalho a instituição visitante era cadastrada no banco de 

dados desenvolvido especialmente para esta finalidade, na linguagem Delphi
14

 (linguagem de 

programação), com os seguintes dados: número de visitantes, data e turno da visita, atividades 

realizadas, e eventuais correções de informações coletadas preliminarmente, como números 

de telefones de contato e endereços eletrônicos. O banco de dados permitia a listagem de 

relatórios de acordo com a opção de visualização escolhida, tais como instituições atendidas 

num determinado mês ou ano. 

 

 
FIGURA 24 – TELA INICIAL DO BANCO DE DADOS USADO NO REGISTRO DOS ATENDIMENTOS 

 

A figura acima mostra as opções iniciais do Banco de Dados do Parque, onde o 

usuário pode cadastrar um novo atendimento realizado, localizar escolas que já foram 

cadastradas ou então visualizar uma relação de escolas cadastradas à partir de um critério de 

escolha, como o mês ou ano da visita. 

De acordo com o registro das avaliações realizadas pelo Parque Vivo junto aos 

professores acompanhantes, numa escala de excelente, bom, regular e insuficiente, o grau de 

interesse do grupo pelo estudo do meio ambiente foi considerado excelente por 42,31% e bom 

por 57,69%. O grau de satisfação do grupo com relação à visita monitorada foi classificado 

                                                 
14

 Delphi é uma linguagem de programação orientada a objetos e projetada para o ambiente Windows, contando 

com um potente interfaceamento visual/gráfico. (Pacitti, Tercio. Construindo o Futuro Através da Educação – do 

Fortran à Internet. Cengage Learning Editores. São Paulo:2003) 
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como excelente para 71,15% e bom para 25%, sendo que 3,85% dos visitantes não opinaram. 

A organização da visita foi considerada excelente por 75% e bom por 25%. O conteúdo dos 

temas geradores obteve a classificação de excelente por 84,46% enquanto 11,54% 

classificaram-nos como bom. A metodologia utilizada foi considerada excelente por 80,77% e 

boa por 19,23% dos professores. Quanto aos instrutores, 90,47% foram classificados como 

excelentes e 9,53% bons. As atividades que mais despertaram interesse dos visitantes foram a 

oficina de reciclagem artesanal de papel e as trilhas monitoradas. As sugestões mais presentes 

para o aprimoramento das Visitas Monitoradas dizem respeito à estrutura física do Parque 

Adahil Barreto e referem-se à lanchonete, bebedouro, banheiros, limpeza, jardinagem e ao rio 

Cocó (PORTO LIMA et al., 2003). Os alunos faziam avaliação oral do atendimento, ficando 

evidente o alto grau de satisfação com todas as atividades. 

O índice de retorno das escolas às visitas foi de 47,82%, significando dizer que 

187 grupos visitantes participaram mais de uma vez. Do público alvo, 47% foram da rede 

pública de ensino, 36% de escolas particulares, enquanto 17% pertencem a outras 

organizações. 

A avaliação positiva dos professores, a participação e motivação observada nos 

alunos, o índice de retorno das escolas e o envolvimento dos professores, que gradativamente 

vêm desenvolvendo práticas de EA nas escolas, são alguns indicadores concretos que 

permitem avaliar de forma positiva as Visitas Monitoradas, revelando-as como um importante 

instrumento de EA apropriado para parques e áreas de relevância ecológica. As Visitas 

Monitoradas trabalharam o sentido de integração à natureza fortalecendo a importância do 

papel individual e coletivo na defesa do meio ambiente. 

Na opinião dos estagiários do Parque Vivo (ver questionário em Anexos), a 

experiência do estágio foi fundamental ou porque a educação ambiental é uma área 

importante para a formação curricular (geografia e biologia) ou porque queriam adquirir uma 

experiência geral em meio ambiente (Geografia, Gestão Ambiental, Eng. Pesca). Ao serem 

indagados quais influências o Parque Vivo trouxe para a vida profissional eles relatam: o 

aumento do conhecimento sobre o rio Cocó, sobre o Parque e sobre o ecossistema manguezal, 

principalmente, e também grande abertura no meio acadêmico com a conquista de outros 

tipos de bolsa, graças ao trabalho realizado no Parque Vivo. “O Parque vivo foi 

imprescindível para a minha formação, em todos os sentidos!”, afirmou Adryane Gorayeb 

(bolsista da Geografia-UFC). Ao serem indagados que nota dariam para a experiência 

adquirida no Parque Vivo a média (de zero a cinco) foi 4,5. 
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Figura 25 – Abrangência das atividades do Parque Vivo na cidade de Fortaleza
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3.1.2 Outros projetos didáticos empregados no Parque Vivo 

 

Para diversificar suas atividades de educação ambiental, o Parque Vivo elaborou 

um conjunto de projetos didáticos. A maioria deles foi cadastrada como projetos de extensão, 

mas sempre relacionadas ao Parque Vivo. 

Descreverei a seguir algumas ferramentas/projetos didáticos que funcionaram sob 

o “guarda-chuva” do Programa Parque Vivo e que considerei mais relevantes: o Manual das 

Árvores
15

 do Parque Adahil Barreto e as Fichas de Identificação de Campo; o sítio 

eletrônico Parque Vivo Online - www.parquevivo.ufc.br; o projeto Ecoturismo e 

Educação Ambiental em Áreas de Preservação; a Biblioteca “Espaço Verde”; e a Peça 

Teatral  “Um bicho muito esquisito”.   

Manual das Árvores do Parque Adahil Barreto 

Na busca da melhoria contínua de suas atividades e atento às potencialidades da 

flora do Parque Adahil Barreto, inclusive como instrumento de educação ambiental, o Parque 

Vivo fez um levantamento das árvores desse parque. Cada exemplar foi identificado, 

fotografado, plaquetado com informação do nome científico e vulgar. O levantamento 

registrou espécies tanto da flora regional como de outros biomas brasileiros. O Manual das 

Árvores do Parque Adahil Barreto disponibiliza descrições de cada espécie, como 

características, uso paisagístico, os frutos, dicas de cultivo, produção de mudas, informações 

ecológicas, dentre outras interessantes. “Com este Manual, os alunos e professores podem 

identificar espécies raras como o Pau Brasil (Caesalpinia echinata Lam.), e ainda utilizá-lo 

em dinâmicas pedagógicas” (PARQUE VIVO, 2004).  A idéia é disponibilizar aos visitantes 

do parque mais uma ferramenta para a construção do conhecimento, na perspectiva de gerar 

uma consciência ecológica através de práticas da  educação ambiental, que “contribuirão para 

a difusão da dimensão ambiental no universo educacional” (PARQUE VIVO, 2004). Na 

prática o Manual revelou-se não muito didático para alunos do ensino fundamental, por 

apresentar muitos conceitos e termos científicos, que se adequavam mais ao atendimento de 

estudantes universitários. No Manual consta o registro de 57 espécies de árvores (ver 

Anexos). 

                                                 
15

 Na última semana de março o Brasil comemora na região norte e nordeste a Festa Anual das Árvores, quando 

iniciam as chuvas nestas regiões. Nas outras regiões é comemorado no dia 21 de setembro. A primeira 

comemoração oficial do Dia da Árvore foi no estado norte-americano de Nebrasca, em 22 de abril de 1872. É o 

dia de aniversário de John Stirling Morton, um morador que incentivou a plantação de mudas. A idéia se 

espalhou. Portugal comemorou pela primeira vez em 9 de março de 1913. O Brasil adotou o dia 21 de setembro, 

a entrada da primavera. A data foi escolhida em respeito às tradições indígenas, que sempre cultuavam as árvores 

durante a época das chuvas ou quando preparavam a terra para semear. (Parque Vivo, 2004) 
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Fichas de Identificação de Campo 

Além do auxílio do manual, os alunos também podiam contar com as Fichas de 

Identificação de Campo, contendo informações biológicas gerais e curiosidades sobre as 

árvores encontradas no Adahil Barreto. Este material apresentava uma linguagem mais 

adequada para os alunos do ensino fundamental, pois trazia entre outras informações, 

curiosidades de fácil entendimento e apreciação. Essas Fichas tornaram-se um recurso 

indispensável quando a atividade realizada era a caminhada pelo Parque Adahil Barreto e pela 

margem do rio Cocó. Devido à dificuldade do monitor conseguir a atenção de todos os 

alunos, a utilização das Fichas foi a melhor alternativa para transmitir as informações àqueles 

que realmente queriam aprender sobre as árvores que ali estavam.  

 
FIGURA 26 - ALUNOS IDENTIFICANDO AS ÁRVORES DO PARQUE ADAHIL BARRETO 

 

A identificação das árvores era feita realizando breves paradas ao longo de uma 

trilha no Parque Adahil  Barreto, quando o monitor apresentava as características e 

curiosidades de algumas árvores. 
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 FIGURA 27 – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CAMPO DA ÁRVORE ABRICÓ DE MACACO (PARQUE ADAHIL BARRETO) 

    FONTE: PARQUE VIVO 

 

 

 

 

 

ÁRVORES DO PARQUE ADAHIL BARRETO 

Outros nomes populares: Castanheira-de-Macaco, Amêndoa-dos-Andes 

Nome científico: Couropita guianensis 

Família: Lecitidáceas (Lecythidaceae) 

Características: Originária da Amazônia. Atinge até mais de 10 metros de altura, possui 
folhas grandes, e suas grandes flores vistosas tem cheiro suave, lembrando o cheiro de 
rosas. 
 
Época de floração e frutificação: Floração de setembro a março e os frutos amadurecem 
no período entre dezembro e março, com a árvore ainda em flores. 

Curiosidades: Os frutos, umas bolas marrons grandes e pesadas, de mais de 3 Quilos, 
não são consumidos por humanos, e nascem de ramos resistentes que brotam por todo o 
caule reto da árvore, inclusive perto do chão. Trata-se de uma árvore típica das margens 
inundáveis dos rios, em toda a Amazônia. Sua madeira é leve e macia, servindo apenas 
para caixotaria, fabricação de brinquedos, etc. 

 

  

 

 

 

Abricó de macaco (Couropita guianensis) 
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Parque Vivo Online 

Continuando com as ferramentas didáticas desenvolvidas pelo Parque Vivo, o 

sítio eletrônico do Programa Parque Vivo – Parque Vivo Online 

(www.parquevivo.ufc.br), cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão sob o código 

XD00.2000.AI.0032, foi idealizado por mim em 1996, atendendo à necessidade de criar um 

espaço permanente de discussão das questões ambientais e contribuir para a formação de uma 

Rede Cearense de Educadores Ambientais (PARQUE VIVO, 2002). Contou com a ajuda de 

um bolsista do curso de computação da UFC para a montagem da estrutura de arquivos, e de 

bolsistas do curso de comunicação social da UFC para a redação e correção dos textos 

publicados. Além destes também colaboraram para a manutenção do referido endereço 

eletrônico a coordenadora do Programa, Patrícia Alvarenga, e os demais funcionários. O 

objetivo do sítio eletrônico foi lançar na Internet uma série de informações sobre meio 

ambiente, principalmente do Estado do Ceará e dos ecossistemas manguezais, que pudessem 

auxiliar nas pesquisas escolares e gerar uma reflexão crítica para o pleno exercício da 

cidadania (PARQUE VIVO, 2002). Essas informações foram divididas nos seguintes temas: 

1) Manguezais do Ceará – fauna, flora, legislação, visitas monitoradas, impactos ambientais; 

2) Parque do Cocó; 3) Unidades de Conservação do Ceará; 4) Dicas Ecológicas – água, ar, 

energia, sugestões práticas de educação ambiental na escola, lixo, quem cala consente, 

denuncie!; 5) Datas Ecológicas; 6) Ver Direito; 7) Programe-se; 8) Dicas de Leitura; e 9) 

Trilhas Ecológicas. Segundo o Parque Vivo (2002)  constatou-se que através de telefonemas, 

e-mails recebidos, e a inscrição do sítio eletrônico em outros sítios de educação ambiental, 

que o Parque Vivo Online “tornou-se uma fonte permanente de consulta para alunos e 

professores de várias regiões do Brasil” (PARQUE VIVO, 2002, p. 94). 

Ao reconhecimento da importância e da qualidade desse recurso didático, o sítio 

eletrônico do Parque Vivo ganhou premiações na própria Internet. 

 

        

FIGURA 28 - PREMIAÇÕES CONQUISTADAS PELO SÍTIO ELETRÔNICO DO PARQUE VIVO 

 

 



 

 

93 

 

 
FIGURA 29 – SÍTIO ELETRÔNICO DO PARQUE VIVO (PÁGINA DE ABERTURA) 
FONTE: PARQUE VIVO 

Ecoturismo e Educação Ambiental em Áreas de Preservação 

Além das ferramentas pedagógicas aplicadas no atendimento realizado no Parque 

Adahil Barreto, o Parque Vivo sentiu a necessidade de ampliar o foco de seu trabalho, e tratou 

de criar uma alternativa para levar os estudantes das escolas atendidas e o público em geral 

para conhecer outras áreas de relevante importância ecológica no Ceará. Daí surgiu  o projeto 

Ecoturismo e Educação Ambiental em Áreas de Preservação, cadastrado na Pró-Reitoria 

de Extensão com o código XD00.2001.PS0478. alguns dos objetivos desse projeto: 

 

 

- Aliar às trilhas ecológicas, a prática de esportes de natureza, tais como rapel, 

montanhismo, treckking entre outros, buscando associar a educação ambiental à 

atividades esportivas; 

- Proporcionar aos estudantes da área de ciências naturais da Universidade Federal 

do Ceará oportunidade de capacitação em trilhas ecológicas e educação ambiental;  

- Buscar o desenvolvimento sustentável das áreas visitadas através do ecoturismo; 
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- Levantar os potenciais ecoturísticos da região, nos aspectos geológicos, 

faunísticos, florísticos e culturais, 

- Caracterizar as trilhas, e desenvolver materiais audiovisuais de apoio aos 

visitantes; 

- Colocar as pessoas em contato direto com a natureza e despertar a consciência 

ecológica. (PARQUE VIVO, 2001, p. 2) 
 

Essas idéias demonstram o potencial desse projeto, e conseqüentemente do 

Programa Parque Vivo de preparar os estudantes dos cursos de graduação da UFC para o 

mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que permite levar aos visitantes, uma compreensão 

e apreciação mais profunda dos recursos naturais e culturais das áreas visitadas, possibilitando 

comportamento mais consciente (WWF, 2003). 

A metodologia empregada nesse projeto, também coordenado por mim, constava 

dos seguintes passos: reconhecimento da área selecionada para a atividade (mapas, roteiros 

disponíveis, identificação do ecossistema local); levantamento das instituições ou grupos 

locais relacionados com a questão ambiental (ONGs, escolas, associações); preparação das 

trilhas (reconhecimento prévio e identificação dos caminhos); elaboração de material de apoio 

(fichas explicativas, fotos, gravações de sons de pássaros); divulgação em escolas, empresas, 

home - page, imprensa, etc.; inscrição dos grupos (feita no próprio Parque Vivo ou através de 

“sites” parceiros); realização da trilha; avaliação e elaboração de relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 30 – DESENHO ESQUEMÁTICO DAS TRILHAS NA SERRA DA ARATANHA - PACATUBA-CE 

 

Para fechar um grupo de caminhada era necessário o mínimo de 15 pessoas e no 

máximo 30. O transporte era cedido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFC, quando o objetivo 

era levar estudantes da universidade ou então alugado, quando o grupo era de fora da 

universidade. A atividade iniciava-se com uma reunião na sede do Parque Vivo, onde o grupo 

recebia as primeiras explicações sobre o projeto, quando então seguia para a serra da Aratanha 

ou para a serra de Baturité. O roteiro rodoviário previamente selecionado, dependendo do 

destino final, contemplava a explicação de alguns aspectos ambientais da poluição do Rio 
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Cocó e do antigo aterro sanitário do Jangurussu
16

, caso o destino fosse a cidade de Pacatuba, 

distante cerca de 40 Km de Fortaleza. Caso o destino final fosse a serra de Baturité, distante 

cerca de 100 Km da capital, o roteiro rodoviário contemplava a explicação de aspectos da 

abolição da escravatura ao passar pela cidade de Redenção, e aspectos da história sócio-

econômica do Maciço de Baturité, ao chegar nesta cidade. O grupo também recebia 

informações, orientações e recomendações sobre as atividades a serem desenvolvidas, além 

do comportamento correto frente ao ambiente visitado. 

 

 
FIGURA 31 – GRUPO DA EMPRESA CONSULT ANTES DA CAMINHADA NA SERRA DA ARATANHA 

 

Durante as trilhas, e de acordo com cada grupo, eram realizadas caminhadas, 

escaladas, rapel (descidas em cordas de segurança) e banhos de cachoeira, além de dinâmicas 

de integração. Sob a ótica pedagógica, nada se presta melhor à iniciação dos jovens nas 

ciências naturais, despertando o gosto e interesse pelos ecossistemas visitados, que a vivência 

e o contato direto com a natureza. Observou-se que as trilhas contribuíam para a redução do 

stress que o meio ambiente urbano gerava, além de atuarem como excelente instrumento para 

                                                 
16

 Localizado na borda da margem esquerda do Rio Cocó, a uns 18,6 quilômetros do mar, oficialmente 

inaugurado em março de 1978, o Jangurussu enfrentava muitos problemas operacionais de origem técnica, 

administrativa, socioeconômica (presença de catadores de lixo), sanitária, de saúde pública e ambiental, e teve 

sua capacidade de armazenamento esgotada em 1988. Em julho de 1998, a partir de convênio entre o Estado e o 

Município, o Jangurussu foi desativado, depois de ter servido durante mais de 20 anos como destino final de 

todo tipo de resíduo de Fortaleza, totalizando quase 40 metros de altura e cerca de 24 hectares de área. (Fonte: 

Diário do Nordeste, texto de Maristela Crispim, dez., 2006) 
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a harmonização das questões interpessoais dos grupos de trabalho das empresas atendidas 

pelo projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32 – DESENHO ESQUEMÁTICO DAS TRILHAS NA SERRA DE BATURITÉ – BATURITÉ-CE 

 

Na relação sociedade e universidade este projeto de extensão tem uma 

importância significativa, pois ao mesmo tempo em que se conduzia o grupo, era possível 

trocar experiências e idéias com as comunidades visitadas, levando um pouco do 

conhecimento produzido na academia. Além disso, o Projeto dava oportunidade aos alunos 

das áreas de ciências vivenciarem conteúdos abordados em disciplinas como biologia, 

geografia, ecologia, botânica, zoologia, entre outras, de forma prática e prazerosa. As 

atividades desenvolvidas fomentavam a pesquisa científica,  ao trazer novas metodologias de 

trabalho nas trilhas e  sistematizar informações sobre as observações de campo através de 

entrevistas diretas na comunidade. Paralelamente, o projeto trabalhou intensamente a 

educação ambiental junto aos ecoturistas  e aos moradores das áreas visitadas. 

 

De acordo com Guillaumon (1989, p.71),  
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Os Parques Estaduais, por suas características naturais e por suas funções 

institucionais, devem exercer o importante papel de propiciar condições para 

educação ambiental ligada ao lazer e à recreação ao ar livre, com o objetivo de criar 

uma nova mentalidade e uma nova postura ética, que hoje, mais do que nunca, 

devem enfocar a conservação da natureza. 
 

 
FIGURA 33 – CAMINHADA NA SERRA DE BATURITÉ COM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA TRANSPESSOA 

 

Através de questionários de avaliação aplicados após a realização das trilhas foi 

possível diagnosticar que 90% dos participantes têm avaliado as trilhas realizadas como 

ótimas (PARQUE VIVO, 2002). À partir desse projeto surgiu outro projeto, mas sem 

cadastro, intitulado “Esporte de Orientação”, que tinha o objetivo programar uma nova 

dinâmica que proporciona-se maior motivação aos participantes das trilhas ecológicas, 

maximizando a vivência no manguezal do rio Cocó e contribuindo para a compreensão deste 

importante ecossistema. O “Esporte de Orientação” contemplava 10 estações para o grupo 

atingir usando um mapa de orientação e bússola: Estação Rio Cocó; Estação Manguezal; 

Estação das Dunas; Estação do Mar; Estação Verde; Estação Animal; Estação da Lei; Estação 

Dinâmica; Estação Sobrevivência; e Estação Prova de Lama. Em cada uma o grupo 

encontrava informações importantes para compreender as questões sócio-econômicas e 

ambientais da região, e uma dica para chegar à próxima estação.  
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Biblioteca “Espaço Verde” 

A biblioteca contemplava várias informações pertinentes ao Parque Ecológico do 

Cocó e ao Parque Adahil Barreto, distribuídas em: recortes de jornais; revistas; fotos; vídeos; 

mapas; livros e arquivos digitais. Também dispunha de informações sobre outros parques e 

áreas verdes da cidade de Fortaleza. Chegou a funcionar com três bolsistas de 

biblioteconomia, que tinham a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos no curso. O público usuário variava de estudantes do ensino fundamental ao 

superior, e a população em geral. 

Peça teatral “Um bicho muito esquisito” 

A peça tinha como objetivo apresentar o Cocó e seu manguezal,  de forma lúdica, 

para alunos visitantes do Parque Vivo, principalmente da educação infantil e fundamental I, 

buscando despertar e/ou fortalecer na comunidade escolar atitudes responsáveis e 

comprometidas com as questões socioambientais. O “bicho” a que se refere o título era o 

homem, representado na peça por um boneco com um machado na mão. Para a confecção da 

tenda, os adereços e as sete personagens-bonecos (apresentadora, pescador, garça, criança, 

adolescente, policial ambiental e o bicho homem) o Parque Vivo fez uma parceria com a 

FUNCET, que também subsidiou a equipe com fundamentos básicos de encenação. Os personagens 

abordavam, de forma interativa, os problemas ambientais do rio Cocó, repassando informações sobre a 

legislação ambiental bem como telefones de denúncia, sempre buscando despertar e/ou fortalecer na 

platéia atitudes responsáveis e comprometidas com a preservação deste ecossistema. O espetáculo 

estreou durante o evento “As 4 Estações da Criança”, em 25 de março de2007 no Parque Adahil 

Barreto. 

Além dos recursos didáticos descritos acima, o Parque Vivo também contava com 

outros projetos cadastros e outras ferramentas didáticas para atender as escolas. Uma relação 

completa dos projetos cadastrados é encontrada nos Anexos. As ferramentas didáticas 

compreendiam: Caça-palavras: animais do manguezal; Caça-palavras: animais da serra; Caça-

palavras: animais do mar; Jogo da memória – habitantes do mangue; Jogo da memória – 

reciclagem; Palavras cruzadas – habitantes da serra; Palavras cruzadas – habitantes do 

manguezal; Palavras cruzadas – habitantes do mar; Guia Ecológico; oficina de pintura. Essas 

atividades só eram utilizadas quando havia tempo disponível após a programação padrão 

finalizada, ou quando uma escola visitava o Parque Adahil Barreto sem agendar uma 

programação com o Parque Vivo. Geralmente quando a escola 
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3.2 Análise dos registros documentais do Parque Vivo 

Os dados a seguir referem-se ao levantamento das atividades do Parque Vivo 

agrupadas por períodos de 5 anos, para facilitar a análise documental. Assim o primeiro 

período de análise corresponde aos dados de 1993 a 1997; o segundo período corresponde aos 

dados de 1998 a 2002; e o terceiro período corresponde aos dados de 2003 a 2007. Os dados 

levantados trazem informações sobre o número de grupos atendidos em cada ano, o mês mais 

visitado, e a característica das instituições atendidas. Em seguida relato as maiores realizações 

de cada ano, de acordo com a relevância para a pesquisa. Por fim faço uma análise geral de 

cada período utilizando osgráficos elaborados. 

 
FIGURA 34 – TELA DE RELATÓRIOS DO BANCO DE DADOS DO PARQUE VIVO  

 

As tabelas e gráficos que se seguem foram montados com base nos dados obtidos 

à partir da consulta ao banco de dados (acima), com o registro de todos os atendimentos. O 

registro das realizações mais relevantes foi possível graças as entrevistas realizadas com a 

coordenadora do Programa Parque Vivo e aos documentos arquivados em pastas de trabalho.  

 
3.2.1 Atividades desenvolvidas no período de 1993 a 1997 

 

Em abril de 1994 se iniciaram os registros dos atendimentos (em fichas 

especialmente preparadas), de todos os grupos interessados em visitar o Parque Vivo. Nesse 

ano foram atendidos 11 grupos, com maior proporção para alunos do ensino fundamental II 

(55,99%), conforme Tabela 1. Agosto foi o mês que registrou a maioria de pessoas visitantes 

(42,83%) conforme Tabela 2. O público de 1994 foi composto 100% por instituições de 

ensino, com a maior presença das escolas particulares em número de pessoas participantes 
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(89,78%), de um total de 509 visitantes (Tabela 3). Quando o Parque Vivo iniciou suas 

atividades, em junho de 1993, não havia a preocupação em registrar a quantidade de pessoas 

atendidas. Naquele ano ocorreram reuniões da equipe inicial para ajustamento das 

experiências ao contexto do Parque Adahil Barreto, e também a preparação de materiais que 

seriam utilizados nas oficinas de educação ambiental. 

 

TABELA 1 – Escolaridade das pessoas atendidas pelo Parque Vivo (1994 a 1997) 

ANO 1994 1995 1996 1997 

ESCOLARIDADE nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. 

Educação Infantil 3 157 0 0 2 84 7 248 

Ensino Fundamental I 2 67 37 1439 55 2284 54 2269 

Ensino Fundamental II 6 285 23 1098 23 887 24 836 

Ensino Médio 0 0 1 21 1 55 2 168 

Ensino Superior 0 0 0 0 1 14 7 165 

Variada 0 0 2 42 20 636 21 810 

TOTAL 11 509 63 2600 102 3960 115 4496 

 

Ainda no ano de 1994 foi promovido o curso de 100 h/aula, “Trilhas Ecológicas 

no Ecossistema Manguezal”, ministrado pelo Professores Edson Vicente da Silva e Henrique 

Franklin de Souza, para toda a equipe do Parque Vivo e guias de turismo interessados. 

Participaram do projeto nesse ano, nove estudantes monitores, entre bolsistas e voluntários. 

Outra atividade relevante foi a promoção da palestra sobre “Termoplásticos”, na 

administração do Parque Adahil Barreto, proferida pelo Dr. Mário Mezzedimi. 

TABELA  2 - Atendimentos mensais realizados pelo Parque Vivo (1994 a 1997) 

ANO 1994 1995 1996 1997 

Mês grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. 

Jan 0 0 0 0 1 59 2 114 

Fev 0 0 0 0 3 56 2 20 

Mar 0 0 2 190 9 295 4 110 

Abr 1 37 1 37 13 545 13 517 

Mai 0 0 12 463 16 616 4 125 

Jun 0 0 7 290 16 634 17 749 

Jul 0 0 0 0 3 134 10 402 

Ago 4 218 8 366 17 597 20 610 

Set 2 75 13 523 9 352 24 900 

Out 3 157 8 316 4 234 15 787 

Nov 1 22 11 405 6 244 4 162 

Dez 0 0 1 10 5 194 0 0 

TOTAL 11 509 63 2600 102 3960 115 4496 
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No ano de 1995 foram atendidos 63 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (55,35%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 1). O mês de setembro 

registrou o maior número (20,12%) de visitantes (Tabela 2). Foram 93,65% de instituições de 

ensino presentes, sendo que as escolas municipais lideraram com 71,43% das pessoas 

participantes, de um total de 2600 visitantes (Tabela 3). Esse ano também registra o primeiro 

atendimento de empresa e de associação religiosa. 

Tabela 3 - Instituições atendidas pelo Parque Vivo (1994 a 1997) 

ANO 1994 1995 1996 1997 

TIPO DE INSTITUIÇÃO nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. 

Assoc./grup.religiosos 0 0 3 99 0 0 8 380 

Centros comunitários 0 0 0 0 1 59 2 200 

Comemorações 0 0 0 0 0 0 0 0 

Empresas 0 0 1 21 2 96 1 22 

Hospitais 0 0 0 0 1 27 1 67 

Eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instit.ensino estadual 1 22 2 145 8 270 14 574 

Instit.de ensino federal 0 0 1 33 1 14 12 270 

Instit. de ensino municipal 1 30 45 1853 69 2564 50 2038 

Instit.de ensino particular 9 457 11 449 20 930 25 919 

Oficinas 0 0 0 0 0 0 0 0 

ONG/fundações 0 0 0 0 0 0 1 10 

Órgão público Estadual  0 0 0 0 0 0 0 0 

Órgão público Federal  0 0 0 0 0 0 0 0 

Órgão público Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 0 1 16 

TOTAL 11 509 63 2600 102 3960 115 4496 

 

 

No ano de 1996 foram atendidos 102 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (57,68%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 1). Junho foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (16,01%) conforme Tabela 2. O público de 1996 foi 

composto 96,08% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas munipais em 

número de pessoas participantes (64,75%), de um total de 3960 visitantes (Tabela 3). Este ano 

também registra os primeiros atendimentos de Hospital e Centro Comunitário. Nos Encontros 

Universitários de 1996, o Projeto “CD-ROM: Descubra o manguezal do rio Cocó” foi 

premiado como o melhor projeto de extensão da UFC. O Parque Vivo percebe o potencial das 



 

 

102 

 

linguagens de educomunicação
17

 e a partir dessa experiência começa a trabalhar outros 

projetos na área de vídeo, música e fotografia. Nesse mesmo ano se iniciou a elaboração das 

fichas de campo (acervo fotográfico da fauna e flora do manguezal assim como de aspectos 

gerais do rio Cocó,  com descrição em 2 linguagens: uma mais científica e outra direcionada 

ao ensino fundamental).  

Variação anual do atendimento de estudantes 

no período de 1994 a 1997*

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

*

Anos

N
º 

d
e
 e

s
tu

d
a
n

te
s

Total

* até outubro

 
 FIGURA 35 – VARIAÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS NO PARQUE VIVO (1994 A 1997) 

 

No ano de 1997 foram atendidos 115 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (57,47%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 1). Setembro foi o mês 

que registrou a maioria de pessoas visitantes (20,02%) conforme Tabela 2. O público de 1997 

foi composto 87,83% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas munipais 

em número de pessoas participantes (45,33%), de um total de 4496 visitantes (Tabela 3). A 

primeira visita de uma ONG ocorre em 1997. Esse ano também registra a participação de 

empresas e de associação religiosa, como o Hospital Infantil Albert Sabin, no dia 03/06/97 e a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Ceará, no período de 07 a 09 de julho/97. Isso 

demonstra a preocupação dessas empresas com questões relativas ao meio ambiente, além de 

provar que a educação ambiental não deve se restringir aos muros escolares. Também em 

1997 registra-se a primeira tentativa do Parque Vivo em ampliar o atendimento para outros 

                                                 
17

 Educomunicação é “um campo de implementação de políticas de comunicação educativa, tendo como objetivo 

geral o planejamento, a criação e o desenvolvimento de ecossistemas educativos mediados por processos de 

comunicação e pelo uso das tecnologias da informação” (Oliveira Soares, disponível em: 

http://www.educabrasil.com.br/eb/exe/texto.asp?id=447. Acessado em: 12/12/2007 ) 
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bairros de Fortaleza, ao elaborar o projeto “Parque Vivo Móvel”, que foi encaminhado ao 

Ministério do Meio Ambiente, sem aprovação. 

Variação anual do atendimento de instituições de ensino,

por tipo de dependência administrativa,

no período de 1994 a 1997**
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FIGURA 36 – VARIAÇÃO ANUAL DO  ATENDIMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO PARQUE VIVO (1994 A 1997) 

 

Conforme se observa na Figura 35, de 1994 a 1997 cresceu enormemente a 

procura pelas atividades do Projeto, que vinha atendendo principalmente escolas do ensino 

público municipal de Fortaleza (Figura 35). Tal fato se deve à parceria com a Secretaria de 

Educação Municipal, que cedia o ônibus para o deslocamento dos alunos. Apesar dos 

professores apreciarem bastante o trabalho, conforme ficha de avaliação de visita (preenchida 

pelo professor no encerramento do atendimento), ele é desenvolvido em condições físicas 

precárias: sem cadeiras suficientes para os alunos durante o vídeo debate, sem bebedouro, 

banheiros inadequados e insuficientes, e sala de trabalho sem estruturas adequadas. A análise 

do gráfico (Figura 35) nesse período leva a crer que o Parque Vivo estava chegando no limite 

suportável do número de atendimentos, mas este limite foi superado no próximo período 

analisado (1998 a 2002), mas precisamente em 1999,  quando o número de visitantes atingiu 

um recorde de 6561 visitantes. Também por esse gráfico não é possível fazer suposições da 

relação entre a Prefeitura e o Parque Vivo, mas no gráfico da Figura 36 podemos observar que 

enquanto as instituições de ensino estaduais e federais cresciam no número de atendimentos, e 

as instituições particulares mantiveram a média do ano anterior, as escolas municipais tiveram 

uma queda considerável no atendimento. Tal fato pode estar relacionado às dificuldades em 

liberação dos ônibus da prefeitura no final de 1997. 
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3.2.2 Atividades desenvolvidas no período de 1998 a 2002 

 

No ano de 1998 foram atendidos 112 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (37,51%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 4). Maio foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (16,88%) conforme Tabela 5. O público de 1998 foi 

composto 87,39% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas particulares 

em número de pessoas participantes (61,46%), de um total de 4468 visitantes (Tabela 6). É 

interessante observar que em 1998 o número de estudantes de escolas municipais caiu 

drasticamente (Figura 36). A linha de crescimento no número total de atendimentos só se 

manteve estável por causa de um crescimento alto do atendimento das escolas particulares. A 

explicação para esse fato foi a falta de empenho da prefeitura de Fortaleza em disponibilizar 

ônibus para o transporte dos alunos. O Parque Vivo, sem dotação orçamentária também 

precisa de recursos para tocar os projetos que se acumulavam. Uma saída natural foi o 

atendimento de escolas particulares, que pagavam uma quantia por aluno para serem 

atendidas. Além dessa dificuldade havia necessidade de mais bolsas de extensão (dois 

bolsistas para dinamizar e dar melhoria às suas atividades, conforme entrevista concedida por 

Patrícia Alvarenga), da ampliação das instalações do Projeto e de transporte próprio. Outro 

fato relevante foi a participação do Parque Vivo em vários eventos ambientais (entre 

seminários, fóruns de discussão, palestras e cursos), e em virtude disso tornou-se mais 

conhecido na cidade de Fortaleza. Essa divulgação pode ter contribuído para o aumento da 

procura das escolas particulares pelo Projeto. Apesar das dificuldades financeiras, o Projeto 

avançou nas suas ações e seu nome foi lembrado nos mais diversos fóruns de discussão 

ambiental de Fortaleza.  

 

TABELA 4 - Escolaridade das pessoas atendidas pelo Parque Vivo (1998 a 2002 ) 

ANO 1998 1999 2000 2001 2002 

ESCOLARIDADE nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. 

Educação Infantil 17 826 12 538 16 752 16 566 20 684 

Ensino Fundamental I 41 1676 42 2271 49 2227 29 1099 42 2081 

Ensino Fundamental II 27 1155 34 2724 32 1732 14 703 32 1475 

Ensino Médio 6 243 6 280 0 0 2 110 8 333 

Ensino Superior 8 180 11 233 10 211 6 130 9 363 

Variada 13 388 37 515 14 90 11 173 13 372 

TOTAL 112 4468 142 6561 121 5012 78 2781 124 5308 
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No ano de 1999 foram atendidos 142 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (41,52%) para alunos do ensino fundamental II (Tabela 4). Junho foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (20,24%) conforme Tabela 5. O público de 1999 foi 

composto 73,24% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas particulares 

em número de pessoas participantes (55,37%), de um total de 6561 visitantes (Tabela 6). Em 

1999 a procura das escolas municipais alcança o patamar mais baixo de toda a história do Parque 

Vivo, por outro lado é o ano com o maior pico no número de atendimentos, com um número 

recorde das escolas particulares, ultrapassando todas as outras modalidades conforme figura 36. 

Uma explicação para o decréscimo no atendimento das escolas municipais foi a falta de transporte 

para o deslocamento dos alunos. A parceria com empresas privadas, tais como Marquise, Escola 

Vila, Postos Guararapes, Politur, entre outras torna possível a edição do Informe Parque Vivo, 

jornal de circulação municipal que trazia notícias e artigos ambientais. No início do ano o 

Parque Vivo recebe duas premiações pelo sítio eletrônico www.parquevivo.ufc.br, e no mês de 

outubro participa da organização do 2
º
 Congresso Cearense de Educadores Ambientais, realizado 

em Fortaleza-CE, na Casa José de Alencar, no período de 13 a 15 de outubro. Para esse 

evento contou com a parceria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), da Companhia 

de Energia Elétrica do Ceará (COELCE), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento do 

Trabalho (SMDT/PMF) e algumas ONG’s (Terrazul, IEH, Terramar, e Instituto Ambiental). 

TABELA 5  - Atendimentos mensais realizados pelo Parque Vivo (1998 a 2002)  

ANO 1998 1999 2000 2001 2002 

Mês grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. 

Jan 2 90 0 0 1 62 1 15 0 0 

Fev 0 0 2 231 2 102 2 47 1 42 

Mar 15 644 9 1218 4 245 7 259 3 120 

Abr 18 725 3 119 10 351 7 202 9 404 

Mai 23 754 9 358 22 813 11 378 13 637 

Jun 15 615 29 1328 18 802 25 976 25 1121 

Jul 9 310 12 454 9 336 7 207 14 706 

Ago 5 173 15 509 17 774 6 187 16 562 

Set 8 402 25 855 18 701 4 230 10 306 

Out 10 463 18 791 10 434 5 170 16 726 

Nov 7 292 14 432 7 321 3 110 14 609 

Dez 0 0 6 266 3 71 0 0 3 75 

TOTAL 112 4468 142 6561 121 5012 78 2781 124 5308 
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No ano 2000 foram atendidos 121 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (44,43%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 4). Maio foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (16,22%) conforme Tabela 5. O público do ano 2000 

foi composto 76,86% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas municipais 

em número de pessoas participantes (32,02%), de um total de 5012 visitantes (Tabela 6).  Mas 

no geral a procura pelas oficinas de educação ambiental inicia uma descendência até o final 

do ano 2001, mas nesse ano as escolas municipais voltam a crescer. Uma nova ferramenta de 

trabalho foi incorporada às atividades, através da gravação na rádio universitária da peça de 

teatro de bonecos “Um bicho muito esquisito”, com a participação de 08 atores adolescentes 

do Teatro Boca Rica. Para conseguir recursos financeiros o Projeto procura vender a 4ª edição 

do Guia Ecológico (ver Anexos), livro que traz informações básicas sobre o rio Cocó, e outras 

informações como as dicas sobre como fazer a reciclagem de papel. Nesse ano tive a 

oportunidade de participar do “Curso de Introdução a Educação no Processo de Gestão 

Ambiental”,  promovido pelo IBAMA em Tamandaré-PE, no período de 05 a 18 de novembro 

de 2000. O curso foi fundamental para ajudar na elaboração do projeto vencedor do I Prêmio 

Petrobrás / Universidade Solidária em 2001. Devido à falta de apoio financeiro foi produzido 

apenas um número do Informe Parque Vivo. Outros pontos negativos nas atividades foram a 

impossibilidade de atender a um maior número de escolas devido à inadequação do espaço 

físico do Parque (sala de vídeo, oficina de arte, laboratório, biblioteca e museu sem estruturas 

adequadas). As instituições de ensino federais, principalmente a Universidade Federal do 

Ceará, continuam no último lugar em número de atendimentos tanto de grupos como no 

número de alunos. O Parque Vivo passou uma situação muito triste, teve suas instalações 

invadidas, onde foram roubados os aparelhos de TV, vídeo, som e fax, indispensáveis ao 

desenvolvimento das atividades. Também foi levantada uma grande dificuldade junto à Pró-

Reitoria de Extensão para marcação do microônibus para transporte dos estudantes que 

participam das atividades do projeto. 
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Tabela 6 - Instituições atendidas pelo Parque Vivo (1998 a 2002) 

ANO 1998 1999 2000 2001 2002 

TIPO DE INSTITUIÇÃO nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. 

Assoc./grup.religiosos 5 161 8 269 3 102 4 96 3 105 

Centros comunitários 0 0 2 116 1 75 2 150 2 56 

Comemorações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Empresas 1 38 5 232 10 525 7 168 1 14 

Hospitais 0 0 1 19 0 0 1 26 1 50 

Eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instit.ensino estadual 12 492 24 957 19 709 13 578 45 2159 

Instit.de ensino federal 11 269 4 132 5 79 3 51 2 41 

Instit. de ensino municipal 11 515 4 194 38 1605 10 344 31 1473 

Instit.de ensino particular 65 2746 72 3633 31 1361 33 1255 26 986 

Oficinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ONG/fundações 1 21 10 499 3 132 1 10 2 83 

Órgão público Estadual  2 92 6 241 2 50 2 76 8 302 

Órgão público Federal  4 134 5 189 6 236 1 12 0 0 

Órgão público Municipal 0 0 1 80 2 95 1 15 3 39 

Outros 0 0 0 0 1 43 0 0 0 0 

TOTAL 112 4468 142 6561 121 5012 78 2781 124 5308 
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No ano 2001 foram atendidos 78 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (39,52%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 4). Junho foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (35,10%) conforme Tabela 5. O público do ano 2001 

foi composto 75,64% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas municipais 

em número de pessoas participantes (45,13%), de um total de 2781 visitantes (Tabela 6).  

Nesse ano o atendimento de escolas municipais volta a cair. O Parque Vivo depois de criar o 

projeto Ecoturismo e Educação Ambiental em Áreas de Preservação, atendeu a 9 grupos de 

excursionistas, que totalizou 289 pessoas em 2001. Foram Realizadas 07 trilhas interpretativas 

em áreas de interesse ambiental, atendendo 145 excursionistas. Antes do projeto “Ecoturismo e 

Educação Ambiental em Áreas de Presevação” ser cadastrado em 2001, o Parque Vivo já 

havia realizado 28 Trilhas na serra da Aratanha no período de abril/97 a dezembro/99, 

atendendo a 915 participantes, perfazendo uma média de quase 01 grupo/mês. 12 palestras 

educativas foram promovidas em escolas, universidades e centros comunitários. Criação preliminar do 

“Guia Ilustrado das Árvores do Parque Adahil Barreto” com peças educacionais complementares 

(planta baixa e poesias ilustradas). O Parque Vivo teve participação na elaboração, realização e 

coordenação do Projeto de “Educação Ambiental em Uma Favela”, ganhador do I Prêmio Petrobrás / 

Universidade Solidária. Também promoveu o curso para as marisqueiras de Fortim-CE, em parceria 

com o Instituto Terramar, no período de 05 a 07 de agosto, e participou no I Encontro Cultural dos 

Povos do Mar, como apoiador, na realização de oficina de papel reciclado, e com um stand no Centro 

Cultural Dragão do Mar, realizado no período de 30 de novembro a 02 de dezembro. Entre as 

dificuldades relatadas pela equipe no desenvolvimento desse trabalho foi levantada a ausência de 

recursos financeiros e a pouca divulgação. No final do ano 2001 o Parque Vivo realizou o seu 

Planejamento Estratégico como forma de melhorar suas atividades, detectando falhas e os 

potenciais presentes. Foram levantados os pontos principais referentes às Forças, 

Oportunidades, Fraquezas, e Ameaças: 

Forças:  

 Localização 

 Articulação 

 Compromisso e competência da equipe 

 Responsabilidade 

 A temática do Projeto (causa nobre) 

 Elevado padrão de qualidade dos produtos e serviços 

Oportunidades: 

 Várias fontes de financiamentos (oficiais e alternativas) 

 Estagiários voluntários 
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 Grande demanda de projetos de educação e gestão ambiental 

 A busca crescente pelas pessoas pelos espaços naturais 

 Possibilidade de intercâmbio com organizações 

Fraquezas: 

 Equipe reduzida (ausência de categorias profissionais complementares) 

 Estrutura física 

 Burocracia da UFC e PMF 

 Falta de planejamento 

 Pouca ousadia para novos vôos 

 Comunicação interna 

 Pouca delegação de tarefas 

 Falta de orientação e acompanhamento dos bolsistas 

 Falta de “ouvir” na equipe e da coordenação em especial 

Ameaças: 

 Descomprometimento da PMF com a questão ambiental e a educação ambiental 

 Política do Governo Federal 

 Falta de segurança pública do parque 

 Inexistência de dotação orçamentária 

 Ingerência política 
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FIGURA 37 - VARIAÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS NO PARQUE VIVO (1998 A 2002) 

 

No ano 2002 foram atendidos 124 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (39,20%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 4). Junho foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (21,12%) conforme Tabela 5. O público do ano 2002 

foi composto 83,87% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas estaduais 
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em número de pessoas participantes (40,67%), de um total de 5308 visitantes (Tabela 6). Em 

2002 o Parque Vivo participou do Seminário “Despoluição do Rio Cocó” nos dias 07, 08 e 09 

de novembro com a formação do Comitê Gestor do Rio Cocó,  integrado por diversas 

organizações ambientais. As dificuldades levantadas nesse ano foram: ausência de recursos 

financeiros para diversos projetos; quadro de pessoal bastante reduzido e poucos bolsistas 

para desenvolver efetivamente todos os trabalhos; pouco apoio institucional das instituições 

parceiras do Projeto. Nesse ano também promoveu o curso “Ecologia e Educação Ambiental” 

para a Companhia de Polícia Ambiental, realizado de 04 a 07 de junho, na Academia de 

Polícia Militar. Uma conquista importante foi o projeto de “Educação Ambiental Integrada 

em uma Favela”, que ganhou o I Prêmio Petrobrás / Universidade Solidária. Reuniu num CD 

o canto de pássaros das áreas utilizadas pelo Parque Vivo no projeto Ecoturismo e Educação 

Ambiental em Áreas de Preservação. Também foi confeccionado material visual em catálogo, 

para apresentar os animais e plantas das áreas visitadas. 
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FIGURA 38 - VARIAÇÃO ANUAL DO ATENDIMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO PARQUE VIVO (1998 – 2002) 

 

Conforme se observa na figura 37, de 1998 a 2002 houve uma grande oscilação 

no número de atendimentos do Parque Vivo, o que poderia representar uma descontinuidade 

no processo de educação ambiental, já que até 1998 o número de atendimentos parecia tender 

a uma estabilidade. No entanto, em 1999 deu um salto atingindo o pico do gráfico, para 

depois sofrer uma queda intensa até 2001, quando volta a ter uma grande oscilação. O normal 

era manter uma média, onde as escolas atendidas nos anos anteriores retornassem ao Parque 

Vivo possibilitando um trabalho de continuidade das atividades. As dificuldades relatadas 
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anteriormente e a metodologia empregada no acompanhamento das escolas são as causas para 

tamanha variação nos atendimentos. 

3.2.3 Atividades desenvolvidas no período de 2003 a 2007 

 

No ano 2003 foram atendidos 61 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (36,04%) para alunos da educação infantil (Tabela 7). Junho foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (56,72%) conforme Tabela 8. O público do ano 2003 

foi composto 86,89% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas 

particulares em número de pessoas participantes (44,46%), de um total de 3801 visitantes 

(Tabela 9). Ano de aniversário de 10 anos do Parque Vivo. Entre as atividades foi apresentado 

desfile de moda reciclada, apresentação de coral infantil com músicas ecológicas, exposição 

de esculturas de sucata de vários artistas plásticos locais e entrega de comendas para 10 

personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Programa e melhoria da 

qualidade ambiental de Fortaleza. Também participou da disciplina “Educação Ambiental” no 

Curso de Especialização em Policiamento Ambiental promovido pela Academia de Polícia 

Militar do Estado do Ceará,  no período de 25 a 28 de março. O grau de satisfação dos grupos 

em geral com relação à visita monitorada foi classificado como excelente para 71,15% e bom 

para 25%, sendo que 3,85% dos visitantes não opinaram. No final do ano o Parque Vivo 

preparou o 4º Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFC e a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza. A justificativa para a renovação do convênio era de que a cidade de Fortaleza 

necessitava de ações permanentes e concretas de educação ambiental. E que naquela 

perspectiva o Adahil Barreto oferecia um importante espaço verde  para o desenvolvimento de 

atividades que promovessem a construção de uma cidadania ecológica. Além do mais o 

referido parque situa-se próximo ao ecossistema de manguezal, onde há 10 anos, funcionava 

como um verdadeiro laboratório vivo das visitas realizadas pelo Parque Vivo. (PARQUE 

VIVO, 2003). Ainda segundo o Plano de Trabalho do 4º Termo Aditivo (PARQUE VIVO, op 

Cit, p. 2) as metas para o próximo período de um ano eram: 

- Atender  04 escolas municipais por semana, com cerca de 60 alunos cada turma, 

totalizando 960 alunos / mês 

- Conclusão do Museu do Mangue e da Coleção de Empréstimo para as escolas 

- Elaboração de 3 kits de 100 fichas de campo  da fauna e flora do manguezal 

- Elaboração do Manual do Aluno 

- Elaboração da 5
ª
 edição do Guia Ecológico 

- Aprimorar o programa de informática DELPHI 

- Promover estágios para 06 estudantes de graduação de áreas afins 
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Observa-se que apesar das dificuldades decorrentes da falta de apoio financeiro 

dos parceiros, o Parque Vivo ainda mantém esperanças, e prossegue no planejamento de suas 

atividades. 

 

TABELA 7 - Escolaridade das pessoas atendidas pelo Parque Vivo (2003 a 2007) 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007* 

ESCOLARIDADE nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. 

Educação Infantil 12 1370 13 660 10 695 12 636 7 267 

Ensino Fundamental I 23 1281 8 671 21 910 30 1958 20 824 

Ensino Fundamental II 12 803 5 261 22 982 24 1521 4 259 

Ensino Médio 8 203 6 228 6 264 1 12 1 50 

Ensino Superior 5 130 6 142 5 125 5 73 4 54 

Variada 1 14 22 631 41 1367 38 1315 55 2996 

TOTAL 61 3801 60 2593 105 4343 110 5515 91 4450 

* Até o mês de outubro 

No ano 2004 foram atendidos 60 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (25,88%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 7). Junho foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (24,64%) conforme Tabela 8. O público do ano 2004 

foi composto 73,33% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas 

particulares em número de pessoas participantes (46,59%), de um total de 2593 visitantes 

(Tabela 9). Esse parece que não foi um bom ano para a parceria com escolas, todas os 

atendimentos caíram, com exceçao das instituições federais, que tiveram um leve aumento na 

procura. Em relação aos projetos relevantes mantem um monitoramento do projeto: “Coleta 

Seletiva no Condomínio Central Park”; e implanta a coleta seletiva no Ed. Status e no Self-

Service Nova Casa, além de participar de um projeto junto à Cooperativas dos catadores do 

Jangurussu / Fund. Banco do Brasil. 
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Tabela 8 - Atendimentos mensais realizados pelo Parque Vivo (2003 a 2007) 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007* 

Mês grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. grupos nº partic. 

Jan 0 0 0 0 3 91 4 173 4 148 

Fev 0 0 0 0 10 260 3 37 5 133 

Mar 0 0 2 172 16 476 15 642 11 382 

Abr 0 0 11 425 12 545 4 82 7 263 

Mai 2 132 13 552 17 605 5 294 16 662 

Jun 22 2156 12 639 21 1061 12 852 9 483 

Jul 3 78 5 143 1 192 5 178 2 125 

Ago 7 407 3 119 6 318 17 1141 11 354 

Set 9 410 4 83 11 445 14 572 14 596 

Out 9 359 6 210 3 178 19 1066 12 1304 

Nov 9 259 2 178 1 27 7 208 0 0 

Dez 0 0 2 72 4 145 5 270 0 0 

TOTAL 61 3801 60 2593 105 4343 110 5515 91 4450 

* Até o mês de outubro         

 

No ano 2005 foram atendidos 105 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (31,48%) para grupos com níveis escolares variados (Tabela 7). Junho foi o mês 

que registrou a maioria de pessoas visitantes (24,43%) conforme Tabela 8. O público do ano 

2005 foi composto 55,24% por instituições de ensino, com a maior presença das escolas 

particulares em número de pessoas participantes (33,87%), de um total de 4343 visitantes 

(Tabela 9). Embora as instituições de ensino fossem maioria nos atendimentos, a porcentagem 

de escolaridade variada indica que essas escolas trouxeram turmas de séries variadas para o 

atendimento, sem no entanto atentarem para questão curricular. Também é possível observar 

que no ano 2005 o Parque Vivo começa a desenvolver oficinas educação ambiental em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Essas oficinas, intituladas Oficinas de Eco-

Cidadania e Resíduos Sólidos, foram realizadas nas áreas de risco, por conta do período 

chuvoso, entre 25 de janeiro e 24 de maio de 2005. Nos anos seguintes essa parceria 

continuou com a Prefeitura, sempre no período chuvoso, e nas áreas consideradas de risco 

pela Defesa Civil. Tive oportunidade de acompanhar uma dessas oficinas, na qual a palestra 

apresentava informações sobre o perigo de jogar lixo em locais inapropriados. Após as 

informações iniciais a oficina prosseguia com um breve curso sobre o aproveitamento de 

garrafas PET em artefatos como brinquedos, objetos decorativos e outros. Minha intenção era 

voltar ao local da atividade e registrar as conseqüências da aplicação da oficina, mas não foi 
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possível retornar ao local. Em 2005 o Parque Vivo mantém um nível baixo de atendimento 

para as escolas, com exceção das particulares, onde o nível aumentou. 
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FIGURA 39 – VARIAÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS NO PARQUE VIVO (2003 A 2007) 

 

No ano 2006 foram atendidos 110 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (35,50%) para alunos do ensino fundamental I (Tabela 7). Agosto foi o mês que 

registrou a maioria de pessoas visitantes (20,69%) conforme Tabela 8. O público do ano 2006 

ficou bem equilibrado entre as  instituições de ensino, com 47,27%, e as parcerias com ONGs, 

e órgãos públicos municipais, estaduais e federais (42,73% no total).  Entre as instituições de 

ensino, as escolas particulares foram as que tiveram mais participantes (24,13%). O total de 

atendimentos foi de 5515 (Tabela 9). O atendimento no período chuvoso continua com a 

promoção da Oficina no Programa de Educação Ambiental para a Estação Chuvosa 

(SEMAM) com 30 adolescentes do Projeto Semear, da Prefeitura de Fortaleza, no Parque Rio 

Branco,  no Lagamar, no Porto da Draga (Praia de Iracema), e comunidade do Jardim 

Iracema. 
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Tabela 9 - Instituições atendidas pelo Parque Vivo (2003 a 2007) 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007* 

TIPO DE INSTITUIÇÃO nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. nº instit. nº partic. 

Assoc./grup.religiosos 1 32 1 26 1 56 2 74 1 55 

Centros comunitários 0 0 1 28 0 0 0 0 2 41 

Comemorações 0 0 0 0 1 70 6 805 1 350 

Empresas 2 72 1 19 2 150 2 137 5 253 

Hospitais 0 0 2 80 2 42 0 0 0 0 

Eventos 0 0 0 0 1 62 1 65 0 0 

Instit.ensino estadual 12 492 9 337 8 386 7 284 1 35 

Instit.de ensino federal 2 49 5 115 3 46 1 15 3 19 

Instit. de ensino municipal 21 1264 9 560 12 659 19 793 6 239 

Instit.de ensino particular 18 1690 21 1208 35 1471 25 1331 33 1516 

Oficinas 0 0 0 0 17 452 18 595 5 110 

ONG/fundações 1 80 3 40 4 103 3 66 2 83 

Órgão público Estadual  1 29 1 22 7 233 4 47 0 0 

Órgão público Federal  1 18 4 120 9 546 7 256 0 0 

Órgão público Municipal 2 75 3 38 2 32 15 1047 32 1749 

Outros 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 

TOTAL 61 3801 60 2593 105 4343 110 5515 91 4450 

* Até o mês de outubro           
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No ano 2007 foram atendidos 91 grupos, sendo a maior porcentagem de 

atendimentos (67,33%) para grupos com níveis escolares variados (Tabela 7). Outubro foi o 

mês que registrou a maioria de pessoas visitantes (29,30%) conforme Tabela 8. O público do 

ano 2005 formado por instituições de ensino (47,25%) se equiparou com os outros grupos em 

conjunto. As escolas particulaes teve a maior porcentagem (34,07%) entre as instituições de 

ensino(Tabela 9). O total de visitantes ficou em 4450 até o mês de outubro. Em julho foi 

assinado um convênio entre a Pró-Reitoria de Extensão-UFC e a SEMAM/EMLURB/SER II-

PMF e FUNDEMA, com data retroativa a abril de 2007, sem que até o momento da coleta 

desses dados, não havia sido publicado no Diário Oficial do Município, para gerar os efeitos 

legais. Mesmo nestas condições a Universidade Federal do Ceará, através do Programa 

Parque Vivo, cumpriu o planejamento e cronograma de execução do presente projeto 

constante no referido convênio. 
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FIGURA 40 - VARIAÇÃO ANUAL DO ATENDIMENTO DE INSTITIÇÕES DE ENSINO NO PARQUE VIVO (2003 A 2007) 

 

Conforme se observa na figura 38, o número de atendimentos mantém uma 

grande variação, semelhante ao período anterior, o que leva a crer que seja um reflexo 

também da instabilidade gerada entre as instituições parceiras, trazendo consequências na 

marcação das visitas, ou na divulgação do projeto. Pela análise do gráfico da figura 39, no 

intervalo compreendido entre os anos 2003 e 2007, observa-se um decréscimo na freqüência 

das escolas municipais, o que pode indicar a falta de continuidade na atividade de um ano 
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para outro. Analisando o gráfico da Figura 39 nota-se que as instituições de ensino federais 

foram as que obtiveram a menor variação na quantidade de participantes, no entanto sempre 

mantiveram-se no índice mais baixo de participação, o que leva a crer numa falta de 

articulação com os cursos de graduação e de licenciatura da própria instituição em que o 

Parque Vivo está inserido. As escolas particulares, por sua vez, mostraram uma recuperação 

na procura pelo atendimento, enquanto as escolas estaduais e municipais diminuíram bastante. 

Variação anual de todos os atendimentos realizados

pelo Parque Vivo no período de 1994 a 2007*
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FIGURA 41 – VARIAÇÃO ANUAL NO ATENDIMENTO GERAL DO PARQUE VIVO (1994 A 2007) 

 

O gráfico acima representa a variação total dos atendimentos, em número de  

pessoas, realizados pelo Parque Vivo. Além das instituições de ensino, nele estão incluídos: 

grupos religiosos, ONGs, centros comunitários, empresas, hospitais, oficinas, (e todos os 

demais) de todas as instituições que o procuraram (de 1994 a 2007). Pela análise  deste 

gráfico nota-se que no período de 1994 a 1998 os atendimentos tendem a uma estabilidade na 

quantidade anual na sua quantidade (4468 pessoas participantes para 112 grupos atendidos em 

1998). Depois desse período o gráfico varia muito, impossibilitando fazer uma estimativa do 

número ideal de atendimentos.   
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3.3 Acompanhando o atendimento das escolas Neide Tinoco e Maria de 

Louders Ribeiro Jereissati 

 

Quando trabalhei no Parque Vivo tive oportunidade de participar do atendimento 

de vários grupos, incluindo escolas ou instituições não educacionais. Essa atuação ascendeu a 

curiosidade de saber quais eram os resultados das visitas dos estudantes no dia-a-dia da sala 

de aula, ou ainda, como o professor inseriu na sua programação didática aquele momento 

vivenciado pelos alunos. Nesse sentido escolhi duas escolas que já estavam com atendimentos 

marcados no Parque Vivo: uma escola pública (CMES Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati) e 

uma escola particular (Colégio Neide Tinoco), para acompanhá-las durante e após a vivência 

no Parque Adahil Barreto. No colégio Neide Tinôco a análise foi baseada em entrevistas não 

estruturadas com alunos e professores que visitaram o Parque Vivo, e nas respostas dadas 

pelos alunos no “Guia de Avaliação da Visita e Informações Complementares” recebido no 

final do atendimento. No CMES Maria de Lourdes a análise foi baseada em entrevistas não 

estruturadas com alunos e professores das turmas visitantes, e nos desenhos elaborados pelos 

estudantes, como resultado de um trabalho orientado pela professora do 4º ano fundamental. 

A metodologia de atendimento no Parque Vivo já foi detalhada anteriormente, ou 

seja, elas participaram da palestra inicial de abertura, oficina de vídeo, oficina ecomusical, 

oficina de PET, visita ao museu do mangue e trilha interpretativa, não necessariamente nessa 

ordem, no parque Adahil Barreto e no Parque do Cocó. Como a maioria das escolas 

particulares atendidas pelo Parque Vivo, o Colégio Neide Tinoco também pagou uma taxa de 

R$3,00 por aluno. O CMES Maria de Lourdes, por ser uma escola pública estava isento de 

pagar essa taxa, sem, no entanto deixar de usufruir todos os recursos disponíveis no 

atendimento. Um roteiro do atendimento realizado com as duas escolas é mostrado a seguir, e 

um esquema do atendimento do CMES Maria de Lourdes com a divisão dos grupos por 

atividades pode ser encontrado em Anexos.  
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ROTEIRO DO ATENDIMENTO AO COLÉGIO NEIDE TINÔCO E 

CMES MARIA DE LOURDES RIBEIRO JEREISSATI 

 

Palestra de abertura – Tema: Preservação dos Ecossistemas 

Duração: 15 minutos  

Trilha interpretativa no Parque Adahil Barreto e no manguezal do rio Cocó 

Duração: 30 minutos 

Apresentação da coleção de animais do manguezal 

Duração: 15 minutos 

Lanche 

Duração: 15 minutos 

 

Vídeo-debate – Temas: reciclagem, água, rio Cocó, etc 

Duração: 20 minutos 

Oficina de reciclagem artesanal de PET 

Duração: 25 minutos 

 

Oficina ecomusical – Tema: Manguezais 

Duração: 10 minutos 

Avaliação e Encerramento 

Duração: 10 minutos 

 
FONTE: PARQUE VIVO 

 

Perfil das escolas Maria de Lourdes e Neide Tinôco 

O Centro Municipal de Educação e Saúde CMES Maria de Lourdes Ribeiro 

Jereissati 

O CMES Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati está situado no Bairro Tancredo 

Neves, região leste da cidade de Fortaleza, na rua Reino Unido, número 115. Tem como 

diretora a professora Virgínia. A escola fica próximo da área de influência do rio Cocó e do 

seu ecossistema de manguezal. A região é conhecida pelo alto índice de violência e pelas 

condições precárias das ruas e moradias. A história do bairro é marcada pelas invasões e 

ocupações irregulares. Ao lado da escola existe um Centro de Saúde Comunitária da 

Prefeitura de Fortaleza, onde as famílias dos alunos e outras pessoas do bairro são atendidas 

em consultas médicas e odontológicas. Os alunos, particularmente, têm assistência 

odontológica periódica no Centro de Saúde e na própria escola, com aplicação de flúor e 

orientações de higiene bucal. Ao todo são aproximadamente 900 alunos do 4º ao 9º ano: 2 



 

 

120 

 

turmas do 4º ano; 6 turmas do 5º ano; 6 turmas do 6º ano; 3 turmas do 7º ano; 2 turmas do 8º 

ano; e 1 turma do 9º ano. As aulas são distribuídas pelos turnos da manhã e da tarde. 

 
FIGURA 42 – CHEGADA DOS ALUNOS DO CMES MARIA DE LOURDES R. JEREISSATI AO PARQUE VIVO 

 

A escola já visitara o Parque Vivo nos anos de: 1995 (27 alunos da 5
a
 série no 

turno da manhã do dia 26/9/95), quando tiveram oportunidade de realizarem o passeio de 

barco; 2005 (Séries variadas, sendo 40 alunos no turno da manhã e 55 no turno da tarde do dia 

18/05/05); e 2006 (sendo 53 alunos da 5
a
 série no turno da manhã e 66 alunos da 5

a
 série no 

turno da tarde, as duas visitas no dia 25/05/06). Nessa pesquisa acompanhei o atendimento de 

uma turma de 60 alunos do ensino fundamental em 2007 (6º ano A , B e C do turno da tarde) 

no dia 20/9/07 pela manhã, e 25 alunos do ensino fundamental (4º ano C do turno da manhã) 

no dia 27/09/07 pela manhã. No primeiro dia de acompanhamento participei da palestra de 

abertura, do vídeo sobre a importância da água, da oficina de papel reciclado, sempre como 

observador, e da trilha ecológica, participando mais diretamente. No dia 27/09/07 o 

atendimento coincidiu com uma reportagem da TV Senado para o programa EcoSenado 

intitulada “Manguezais Urbanos”, e por causa disso, as atividades se estenderam um pouco 

mais no tempo de atendimento. 
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FIGURA 43 – PALESTRA DE ABERTURA DO PARQUE VIVO - CMES MARIA DE LOURDES R. JEREISSATI 

 

Nos preparativos para a visita, a diretora da escola informou que os alunos foram 

avisados com um mês de antecedência sobre a saída para o Parque Vivo, mas sem especificar 

para os mesmos quais seriam as atividades, nem aonde eles iriam. A justificativa dada pela 

diretora é de que assim a escola evitaria que os alunos faltassem no dia da visita, ou que 

alguns pais deixassem de levar os filhos à escola, por não terem com quem deixá-los, ou 

porque têm medo que seus filhos saiam da escola. Geralmente a aula de campo acontece em 

turno diferente do horário habitual. 

Nos dias de visita os alunos se mostraram bem interessados nas atividades, mas as 

professoras não acompanharam todas. Limitaram-se àquelas que aconteceram no próprio pátio 

de recepção (palestra, oficina de vídeo, oficina de PET, oficina musical e museu) do Parque 

Vivo. A participação das professoras nas discussões também não foi muito boa, limitando-se 

a pedir silêncio para os alunos. Apesar do grande interesse, os alunos fizeram poucas 

perguntas na palestra inicial.  



 

 

122 

 

 
FIGURA 44 – OFICINA DE PET COM ALUNOS DO CMES MARIA DE LOURDES R. JEREISSATI 

 

Após o atendimento no Parque Vivo, retornei à escola um mês depois (no dia 29 

de outubro de 2007) no turno da tarde, para conversar com os professores e alunos que 

participaram da visita. Procurei a diretora, mas esta me informou que a professora que 

acompanhara os alunos, Profª Ludmila, se encontrava em licença de saúde, e que os seus 

alunos estavam sem aula, impossibilitando o trabalho. Na segunda visita que realizei à escola, 

antes de me dirigir ao 6º ano A, andei um pouco pelo espaço interno para conhecer o 

ambiente dos pátios e o terreno que serve como área de lazer. Observei que no terreno 

circundante da escola só haviam três árvores plantadas, e os pés de coqueiro, próximos do 

muro, estavam todos cortados. Pedaços de ferro estavam espalhados pelo terreno, 

representando um perigo para os alunos. Constatei também um esgoto à céu aberto, que saía 

da cozinha da escola e adentrava o terreno mencionado.  Tirei algumas fotos e retornei ao 6º 

ano A, cujos alunos estavam sem assistir aula devido à falta do professor de português. Dos 

14 alunos que estavam na sala, apenas cinco fizeram a visita ao Parque Vivo. Apresentei-me, 

e expliquei um pouco da pesquisa que estava realizando. Em seguida, sem um roteiro pré-

determinado, pedi que relatassem um pouco da experiência vivenciada no Parque Adahil 

Barreto. A aluna Kelly de Freitas lembrou os momentos da caminhada no Parque do Cocó e 
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do contato com as árvores de mangue, que ela não conhecia. Já o aluno Antônio Maicom 

recordou do rangido das árvores provocado pelo contato de um tronco com outro (uma das 

atividades realizadas na caminhada foi o exercício de percepção sonora, quando todos fecham 

os olhos e ficam em silêncio, durante 1 minuto, para diferenciar os sons presentes na trilha). 

Os outros alunos (Carlos Henrique, Francisca Andressa e José Adriano) disseram que 

gostaram mais da visita ao museu e da caminhada pelo parque. Perguntei para os alunos em 

geral, se eles sentiam falta de árvores plantadas na escola e metade da turma falou que 

preferia uma quadra de esportes. Nesse momento um dos alunos, do qual não lembro o nome, 

tomou a palavra para dizer que a escola havia cortado todos os pés de coqueiro do pátio. Ele 

explicou que o motivo para a direção mandar cortar as árvores era que os alunos estavam 

subindo nos coqueiros e poderiam correr o risco de sofrerem acidentes. 

 
FIGURA 45 – TRILHA ECOLÓGICA NO PARQUE ADAHIL BARRETO COM ALUNOS DO CMES MARIA DE LOURDES  

 

Na terceira visita à escola, em 08/11/07, me dirigi ao 6º ano C, mas os alunos 

estavam fazendo prova. Então me restringi somente em pegar os nomes dos estudantes que 

visitaram o Parque Vivo: Maria Cleidiane; Ana Katheryne; Geiza dos Reis Almeida; 

Wanderley Costa Almeida; Elieudo Cordeiro Nascimento; Abraão Maia Melo; José 

Rodrigues Lopes da Silva; Francisco Igor Silva Camelo; Regislania Peixoto Rocha; e Irlani 

Silva de Souza. 
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FIGURA 46 - TERRENO DA ESCOLA CMES MARIA DE LOURDES R. JEREISSATI 

 

Na quarta visita de retorno à escola, no dia 09/11/07, a minha intenção foi 

dialogar com os alunos do 6º ano B do turno da tarde. Como os mesmos estavam sem aula foi 

possível conversar mais demoradamente. Dos 16 alunos presentes na sala dez visitaram o 

Parque Vivo: Maria Rosiane; Maria Luana; Viviane Albuquerque; Tayná Cunha; Rubem 

Castro; Samia Oliveira; Craciele Cordeiro; Camila da Silva; Alexandre Pereira e Rafael 

Rodrigues. Perguntei se a professora abordou o assunto da visita nas aulas seguintes. Eles se 

limitaram em dizer que ela passou um trabalho, baseado no “livrinho” entregue no 

encerramento. Perguntei quais deles já conheciam o Parque Vivo. Quatro ouviram falar, mas 

não sabiam o que era. Possivelmente os colegas de escola que visitaram o Parque Vivo no ano 

anterior teriam comentado. Na continuação da conversa todos afirmaram que não conheciam 

o ecossistema manguezal, e nunca tiveram uma aula de campo antes. Dos dez que visitaram o 

Parque Vivo, 6 alunos gostaram mais da trilha ecológica e 4 do museu do mangue. 

Na quinta visita de retorno à escola, no dia 13/11/07 pela manhã, me dirigi à sala 

do 4º ano C. Dos 25 alunos presentes, somente três não fizeram a visita ao Parque Vivo. A 

professora Patrícia explicou que havia pedido aos alunos um desenho sobre a experiência 
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vivenciada no Parque Vivo. Dez dos 25 alunos já ouviram falar do Parque Vivo. Doze já 

tiveram aula de campo (em atividades como esportes, visita ao estádio Castelão, ou à praia). 

Quando indagados sobre o que mais gostaram na visita, no geral as respostas se referiram à 

trilha ecológica. Também perguntei se eles faziam a separação do lixo reciclável na escola ou 

em casa. Seis alunos responderam que já faziam antes da visita ao Parque Vivo, cinco 

começaram a fazer depois de visitar o Parque Vivo, e dois responderam que não fazem. Os 

que já faziam separação, provavelmente são de famílias que vendem recicláveis para melhorar 

o orçamento. 

 
FIGURA 47 – DESENHO DA ALUNA SABRINA (4º ANO C) DO CMES MARIA DE LOURDES R. JEREISSATI 

 

Os dois desenhos dos alunos do 4º ano C, (Figuras 46 e 47) representam uma 

pequena parte dos 33 que foram analisados por mim nessa pesquisa. No geral os elementos 

“sol”, presente em 24 desenhos, e “árvores”, presente em 30 desenhos, sempre estão 

presentes. Já o elemento “homem” foi encontrado em 14 desenhos. Outros retrataram também 

aspectos do ambiente construído, como as construções, lixeiras para coleta seletiva, e veículos 

(10 desenhos). Pela análise dos desenhos os alunos, em geral, conseguem retratar bem a visita 

ao Parque Vivo, mas, mantiveram uma visão fragmentada de meio ambiente, ao separarem o 

homem ou as construções na representação do Parque Adahil Barreto. 
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FIGURA 48 - DESENHO DA ALUNA CÁSSIA FERREIRA (4º ANO C) DO CMES MARIA DE LOURDES R. JEREISSATI 

 

Por outro lado, o Parque Vivo cometeu falhas por não ter orientado e 

acompanhado o processo no retorno dos alunos. Os professores se limitaram a aplicar o guia 

de “Avaliação da Visita e Informações Complementares” (Ver Anexos) para valer nota de 

trabalho, mas não continuaram abordando a questão sócio-econômica-ambiental sobre o 

manguezal do rio Cocó, e muito menos sobre os outros aspectos discutidos no atendimento. A 

meu ver, a escola Maria de Lourdes necessitaria de uma abordagem mais direcionada à sua 

realidade, inclusive com a participação dos diretores e demais professores na visita ao Parque 

Vivo, pois aspectos sutis, mais importantes na questão ambiental, como o corte de árvores do 

pátio interno e a fossa a céu aberto não foram abordados no atendimento. E para que isso 

acontecesse era necessário que os monitores do Programa tivessem feito uma visita preliminar 

à escola. A falta de uma metodologia que envolvesse esse procedimento não condiz com os 

pressupostos e leis que direcionam a educação ambiental no Brasil. Na avaliação da diretora 

da escola alguns alunos conseguiram direcionar sua visão depois da visita (uns 50%) para 

aspectos como “ter mais cuidado com o meio onde vive”, ou “melhoram sua higiene 

corporal”. A professora afirmou ainda, que tentou ajeitar a fossa, mas o problema continua. 

Embora o conselho escolar tenha tomado uma decisão para resolvê-lo, sem recursos, a 

diretora não pôde ter uma solução completa. 
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O Colégio Neide Tinoco  

 

A escola localiza-se na Av. 09, número 449 C, Conj. Jereissati II, Maracanaú, 

município que se limita ao norte com a cidade de Fortaleza. Tem como diretora a Profª Ana 

Neide Tinoco Bernardino. A escola situa-se próximo do Centro de Maracanaú e possui no seu 

entorno algumas lagoas que caracterizam a região, a bacia hidrográfica em que está inserida 

pertence ao rio Maranguapinho. Possui 1200 alunos no total, distribuídos do maternal ao 9º 

ano nos turnos manhã e tarde. No ensino fundamental II são 4 turmas de 5º ano; 4 turmas de 

6º ano; 4 turmas de 7º ano; 3 turmas de 8º ano e 2 turmas de 9º ano.  

 
FIGURA 49 – FACHADA DO COLÉGIO NEIDE TINOCO 

 

Era a primeira vez que o Neide Tinôco visitava o Parque Vivo. Na pesquisa 

acompanhei duas visitas, que ocorreram no dia 11 de setembro de 2007, no turno da manhã, 

com 55 alunos do 6º ano do ensino fundamental; e no dia 12 de setembro de 2007, no turno da 

tarde, com 58 alunos do 5º ano do ensino fundamental. No primeiro dia de acompanhamento 

participei de todas as atividades como observador: palestra de abertura; vídeo-debate; oficina 

ecomusical; oficina de papel reciclado; trilha ecológica; e oficina de PET. No segundo dia a 
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programação foi repetida, mas contou com a minha participação na realização das oficinas e 

de mais um monitor.  

Nos preparativos para a visita as professoras Roberta e Renata, ambas do ensino 

fundamental, informaram que existe um planejamento antecipado sobre a aula de campo. No 

planejamento de agosto de 2007, por exemplo, foi decido onde seria realizado o passeio anual 

dos alunos. Os professores estavam em dúvida entre o Centro Dragão do Mar, um espaço de 

cultura e arte do Governo Estadual, localizado em Fortaleza, e o Parque do Cocó. Então 

questionei porque a escola não levou os alunos para um parque da cidade de Maracanaú, 

dentro do contexto da região. Informaram que a professora de geografia já tinha feito um 

passeio com os alunos para conhecer as lagoas da cidade. Outras atividades de campo também 

foram oferecidas, como a trilha que os alunos do 3º ano fizeram em 2005 e 2006 ao “pé da 

serra de Pacatuba”, para conhecerem a vegetação predominante. A motivação para escolher o 

Parque Vivo como atividade extraclasse partiu de um questionamento de uma das professoras 

da escola sobre a possibilidade de realizarem uma atividade diferente do habitual. Já a 

Professora Cecília Maciel, responsável pela programação da aula de campo, afirmou que 

percebeu a necessidade dos alunos ingressarem no fundamental II com um conhecimento 

amplo sobre meio ambiente.  Os passeios organizados anualmente pela escola incluem: o 

Zoológico de Fortaleza; o Centro Dragão do Mar (Planetário e Museu do Vaqueiro). “[...] Os 

alunos pedem muito para ir para o Dragão. [...] No Dragão trabalhamos mais a Geografia 

(jangadeiros, sertão) e Ciências (planetário)” informou uma das professoras. Não sabiam que 

iriam visitar o Parque Vivo, só sabiam que o passeio seria realizado no Parque do Cocó - 

nunca tinham ouvido falar no Parque Vivo.  

Nos dois dias de visita os alunos foram bem participativos, fazendo indagações e 

até arriscando algumas hipóteses, para acompanhar as explicações dos monitores. As 

professoras também foram participativas, colaborando com os monitores em algumas 

oficinas, nas explicações didáticas para os alunos. 

Em virtude da distância entre a cidade de Maracanaú e Fortaleza, as visitas de 

acompanhamento no Colégio Neide Tinoco ocorreram somente nos dia 14/11/2007 e 

23/11/2007. Nessa etapa realizei entrevistas com os professores e alunos que visitaram o 

Parque Vivo. No primeiro dia conversei com os alunos do 5º e 6º ano da tarde. Naquela 

oportunidade fiquei sabendo que os alunos do 6º ano do turno da tarde também iriam fazer 

uma atividade no Parque do Cocó no dia 19/11/2007, com uma caminhada orientada. 

Prontifiquei-me de ajudar os alunos e conduzir a caminhada também. Os professores 
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informaram que a metodologia aplicada aos alunos do 5º ano e do 6º anos do ensino 

fundamental, para complementação das atividades vivenciadas no Parque Vivo, ficaram 

restritas à aplicação do guia de estudo entregue ao final. No 6º ano, dos 35 alunos da turma, 

17 não sabiam onde ficava o Parque do Cocó, e ninguém tinha ouvido falar no Parque Vivo. 

Aquela seria a primeira vez que teriam uma aula dentro de um parque. Também perguntei pra 

eles o que era um manguezal. A resposta veio rápido: “é onde tem lama e caranguejo”. No 

geral 12 alunos dessa turma souberam dar alguma informação correta sobre o ecossistema 

manguezal. Sobre o Parque Adahil Barreto, nenhum dos alunos ouvira falar. 

 
FIGURA 50 – TRILHA ECOLÓGICA NO PARQUE ECOLÓGICO DO RIO COCÓ COM ALUNOS DO COLÉGIO NEIDE TINÔCO 

 

Com os alunos do 5º ano A da tarde, que fizeram a visita, iniciei uma entrevista 

não estruturada para conhecer um pouco sobre o impacto que a atividade no Parque trouxera. 

De uma turma de 30 alunos 15 começaram a fazer separação do lixo reciclável e 10 alunos 

não tomaram nenhuma atitude nesse sentido. Entre as sugestões para melhorar o atendimento 

relataram: tirar o lixo do parque; colocar latas de lixo de cores diferentes em todo o parque; 

aumentar o museu; melhorar a segurança do parque; construir uma ponte sobre o rio para 

explorar o restante do manguezal. Entre as atividades que mais gostaram, dos 26 que 

responderam a pergunta, 17 falaram que tudo foi legal. Dois alunos citaram o museu e os 
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desenhos, e pelo menos um aluno citou o rio, o mangue, a palestra inicial e o tanque 

construído dentro do parque Adahil Barreto, usado para a irrigação local. Os alunos do 5º ano 

B da tarde também estiveram no Parque Vivo. Aproveitei para conversar com eles sobre a 

visita realizada. De um total de 30, 5 alunos gostaram de tudo o que foi visto, 8 alunos 

gostaram mais do museu, quatro alunos lembraram do “Soim”, três gostaram de ver o rio, e 

três lembraram das explicações sobre  a árvore de pau-brasil. Para a professora Renata (do 5º 

ano B, tarde)  a atividade  “foi fundamental, porque clareou mais minhas idéias”. Também 

gostaram das monitoras, do museu, da reciclagem (da brincadeira de separar o lixo orgânico e 

inorgânico, que foi uma atividade testada pelo Parque Vivo para verificar a possibilidade de 

incluí-la nesta oficina). Entre as avaliações negativas: a maioria não gostou da ponte, porque 

tinha perigo de cair; sugeriram uma melhora na trilha; o museu deveria aumentar o espaço 

físico e a variedade de espécimes; e ainda na coleta mais eficiente do lixo dentro do Parque. 

“Eles são os primeiros a falar em reciclagem, mas eles não reciclam!”, questionou um dos 

alunos. 

Na segunda visita à escola, no dia 23/11/2007, tive a oportunidade de conversar 

com os alunos do 5º ano A, e do 5º ano B, as duas turmas do turno da manhã. A entrevista não 

estruturada confirmou as opiniões de professores e alunos do turno da tarde. Para a professora 

Clesley, do 6º, 8º e 9º anos, foi uma “aula riquíssima de informações” e complementou: “com 

o passeio eles puderam verificar na prática o que viram nos livros”. A maioria dos alunos, 

tanto do 5º ano A, como do 5º ano B, citaram a trilha e o museu como as atividades que mais 

gostaram. Segundo a professora Renata (5º ano B) e moradora do Conjunto Jereissati II, no 

município de Maracanaú, a experiência no Parque Vivo influenciou até no relacionamento 

dentro de casa: “Só fui fazer a coleta seletiva depois que visitei o parque vivo [..] meu marido 

ta danado comigo. Ele mistura o lixo, aí eu vou lá e separo de novo [...] Quando eu brigo com 

ele que aqui não é reciclado, é lixo, é nesse [...] diz que eu to ficando doida”. Ainda na 

entrevista a professora afirma que ensinou todos na sua casa a separarem o lixo em dois 

recipientes, um para lixo orgânico e outro para lixo seco, e que essa atitude iniciou à partir da 

visita ao Parque Vivo. O lixo separado é entregue para uma catadora de recicláveis do bairro, 

que obtém renda à partir dessas doações. A professora frisou que a catadora conseguiu mudar 

de vida e construir uma casa maior só com o trabalho de sucateira. 

Ainda com relação às avaliações, a professora Ana Cecília gostou das atividades 

realizadas, porém reclamou do tempo muito curto, e do espaço físico limitado. “Os meninos 

não tiveram oportunidade de fazer as peças de PET”. Sugeriu ter mais pessoas para trabalhar 
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com os alunos. E achou compatível o valor cobrado de R$ 3,00 por aluno para o atendimento. 

As Professoras Renata e Roberta gostaram mais da trilha, mas precisa melhorar e aumentar o 

número de monitores. No Adahil Barreto deu tudo certo, encaixou,  porque foi o mês da água, 

e trabalhamos com os alunos conceitos de geografia, ciências e artes, informaram. Uma das 

professoras revelou que “ter um realimentação (avaliação, e relembrar os temas com os 

alunos) é bom, porque é um estímulo para eles, até mesmo para os pais que pensam que é 

besteira, que é tempo perdido e uma perda de dinheiro”, e complementaram “os pais pensam 

que é um passeio qualquer. É importante os pais participarem também pra eles verem que não 

é só um passeio, que os alunos aprendem mesmo”.  

Entre as críticas e sugestões ao atendimento, citaram: 

 

- Achei poucos os instrutores (só duas), da outra vez tinha mais 

monitores. À tarde pelo fato de ter mais dois monitores foi melhor. 

- Fazer uma atividade com os professores é importante também. 

- No dia que houver um retorno do Parque Vivo à escola convidar os 

pais para participarem. (de preferência  aos sábados) 

- Vocês estão no caminho correto. Continuem porque foi ótimo. 

 

Em virtude das respostas perguntei às professoras como foi o impacto da minha 

visita na escola. Responderam que “os alunos pesam - a tia só levou porque quer fazer uma 

prova - quando os alunos vêm uma pessoa retornando, eles percebem que aquela visita é mais 

importante [...] eles passam a ver a coisa com mais seriedade”. Já a professora Ana Cecília 

reclamou do número de monitores para 60 alunos (somente dois), e sugeriu “uma pessoa para 

cada 10 alunos, e 40 min para cada atividade seria o ideal”. Num contato telefônico, realizado 

no final dessa pesquisa, em agosto de 2008, a professora informou que estava com quatro 

turmas que queriam fazer outra visita no Parque Vivo, mas ficaram sabendo do encerramento 

do Programa. 

É importante registrar que um ponto em comum entre todos os alunos e 

professores que visitaram o Parque Adahil Barreto é a vontade de pôr em prática o que 

aprenderam nas atividades. Porém noto que sem um acompanhamento do Parque Vivo à 

escola, ou aos alunos e professores, essa empolgação inicial pode acabar. Parece-me salutar 

continuar orientando as escolas com informações atualizadas sobre as questões abordadas na 

visita.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No âmbito da educação ambiental uma certeza: cresce cada vez mais o interesse 

das instituições de ensino em implementar, internamente, um processo de reflexão sobre as 

interferências que nós, seres humanos, estamos causando ao ambiente natural. Sob a ótica 

pedagógica uma das melhores formas de iniciação dos jovens nas ciências naturais, 

despertando o interesse e o respeito pela natureza, é a integração, vivência e o contato direto 

com os recursos naturais. A cidade de Fortaleza necessita de ações concretas e permanentes 

de educação ambiental, na esperança de resgatar para os nossos jovens, e porque não adultos e 

crianças, o contato direto com os meios naturais, nos parques, praças, bosques, lagoas, dunas, 

praias, rios e matas que ainda restam no contexto urbano. Sob esse ponto de vista esses 

lugares, e mais especificamente o Parque Adahil Barreto, oferecem um importante espaço 

para o desenvolvimento de atividades que promovam a construção de uma cidadania crítica e 

ecológica. O tempo que Programa Parque Vivo funcionou neste lugar foi suficiente para 

confirmar a grande contribuição da educação ambiental “não formal” no currículo escolar. 

Mas há características peculiares da atividade extensionista desenvolvida, identificada e 

discutida ao longo do texto, que nos trouxe respostas sobre o caminho que a extensão 

universitária percorreu na educação ambiental, especificamente no projeto estudado. 

Uma primeira conclusão sobre extensão universitária em educação ambiental é de 

que o aporte de recursos para atividades desse tipo é insuficiente para o desenvolvimento de 

ações contínuas e integradas, como estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental 

(Brasil, 1999). Para tanto seria necessário um maior número de bolsistas trabalhando nessa 

atividade, e condições materiais em maior escala para garantir o acompanhamento dos grupos 

atendidos. Em função da falta de recursos humanos remunerados, principalmente, e de 

transporte para as escolas, foi possível inferir que o percentual de atendimento das instituições 

de ensino sofreu uma grande variação. De fato, o Programa Parque Vivo não tem como seguir 

o processo desencadeado à partir da visita realizada em sua sede ou nas comunidades onde 

atua. O máximo que se obtém como resposta é uma avaliação feita pelos professores que 

acompanham os alunos, num formulário entregue logo após o término das atividades. Não é 

possível descobrir a capilaridade que a visita desenvolveu dentro da comunidade escolar. Por 

outro lado, confirmou-se um despreparo dos professores em abordar as questões discutidas 
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nas oficinas de educação ambiental de forma a prosseguir com o debate iniciado no Parque 

Vivo.  

Como espaço de atuação universitário o Parque Vivo é um exemplo a ser seguido, 

pois foi capaz de articular o estágio de alunos de graduação, com níveis de conhecimento bem 

diferentes. Essa experiência demonstra o potencial que a extensão universitária tem de colocar 

em prática o princípio da interdisciplinaridade, pelo fato de ser um ponto agregador de 

saberes, não só daqueles construídos na academia, mas também do saber popular, formado no 

âmago da sociedade. Assim, não se faz educação ambiental eficiente se o educador 

desconhece a realidade sócio-cultural e ambiental do grupo em que está trabalhando. Ao 

mesmo tempo é preciso repensar nossa prática educativa no sentido de buscar parcerias com 

outros educadores, outras disciplinas e outras entidades, formando uma rede de 

conhecimentos e resultados que nortearão a atuação do educador ambiental, contribuindo 

então para uma verdadeira prática transdisciplinar. No entanto a participação dos cursos de 

graduação e licenciatura, na experiência desenvolvida no Parque Vivo, ficou limitada a alguns 

cursos, como os de engenharia de pesca, geografia e biologia, principalmente.  Outros cursos, 

como pedagogia, tiveram uma participação inexpressiva, revelando uma desarticulação entre 

o ensino e a extensão em educação ambiental.  

Um ponto importante na experiência apresentada pelo Parque Vivo é a abordagem 

de uma prática educativa tendo como base a diversidade biótica formada pelo rio Cocó, e seu 

manguezal. A partir dessa realidade é possível trabalhar a educação ambiental para a atuação 

de agentes participativos do processo de gestão ambiental em bacias hidrográficas. No entanto 

foi percebido no estudo que não havia um controle do público alvo atendido, no sentido de 

trabalhar com grupos de uma mesma bacia ou sub-bacia. Por exemplo, na mesma semana em 

que foi atendida uma escola localizada no mesmo bairro que passa o rio Cocó, duas outras 

escolas localizadas em bairros pertencentes a outras bacias hidrográficas da cidade de 

Fortaleza eram também atendidas.  

Outra questão observada trata das ferramentas utilizadas nos atendimentos dos 

grupos em geral. Apesar de ter uma boa variedade de ferramentas educativas, a possibilidade 

de relaciona-las ao contexto e realidade do grupo visitante se restringia aos temas mais gerais 

vivenciados pela sociedade moderna, como a questão dos resíduos sólidos, a poluição das 

águas, e um caso particular, à biodiversidade do ecossistema manguezal. No a educação 

ambiental precisa ser dinâmica, tendo em vista as freqüentes mudanças que o ambiente 

natural vem sofrendo em diversas partes do planeta Terra, e sob diversos contextos 
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econômicos e sociais. Mudanças estas causadas principalmente pela ação do homem. Em 

conseqüência, o ato de fazer educação ambiental torna-se uma busca constante por novos 

enfoques, adaptados à realidade complexa de cada grupo atendido por essa prática. 

Por outro lado é importante ressaltar que programas de educação ambiental, com 

essas características e necessidades de continuidade, devem ser implantados como projetos 

permanentes, independentes do plano de governo ou grupo político que assuma a gestão 

municipal. Para tanto é necessário garantir o aporte permanente de verbas oriundas dos fundos 

municipais, estaduais, federais de meio ambiente e de instituições privadas que destinam 

recursos para esse tipo de empreendimento. 

A pesquisa foi motivadora para continuar a busca por respostas que surgiram no 

decorrer do trabalho, e que podem ser exploradas em pesquisas posteriores: O que fez a escola 

retornar ao Projeto? Qual a relação da turma anterior com essa nova turma no sentido de 

discussão da problemática ambiental e do que foi vivenciado na primeira visita? Como essa 

experiência é repassada na escola? Será que as instituições e os alunos estão atentos e 

preparados para a discussão de um novo tema? E os resultados apresentados certamente 

contribuirão com orientações e achados que podem ser repassados a todas as instituições que, 

de alguma forma, se preocupam com a sustentabilidade da nossa região, apontando 

alternativas viáveis ao desenvolvimento do processo de educação ambiental. 
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ANEXO – PERGUNTAS UTILIZADAS NA ENTREVISTA PARA AVALIAR A 

OPNIÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SOBRE O PAPEL 

DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

 

1) Como você vê a participação das universidades no processo de EA? 

2) Você conhece alguma ação de alguma universidade na sua região em relação à educação 

ambiental?  

3) Que sugestões você daria às universidades para o trabalho de EA? 
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ANEXO – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA PARA AVALIAR A 

EXPERIÊNCIA DOS COORDENADORES NO PARQUE VIVO 

 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – PRODEMA-UFC 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE A EXPERIÊNCIA DOS COORDENADORES DO PARQUE VIVO 

 

NOME:       

CONTATOS (Telefones):       

 

1) COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO  DAS UNIVERSIDADES/FACULDADES NO PROCESSO 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM FORTALEZA? 

      

 

2) COMO VOCÊ AVALIA A INTERAÇÃO ENTRE OS PROJETOS DE EXTENSÃO (EM GERAL) NA 

UFC? 

      

 

3) NAS RELAÇÕES DO PARQUE VIVO COM OS SEUS PARCEIROS O QUE VOCÊ CONSIDERA MAIS 

IMPORTANTE? POR QUE? 

      

 

4) COMO SE DEU A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE VIVO? QUE CORRENTES DE PENSAMENTO, 

EXPERIÊNCIAS OU EVENTOS INFLUENCIARAM NESSE PROCESSO? 

      

 

5) QUAL A IDÉIA VOCÊS QUISERAM PASSAR COM O NOME “PARQUE VIVO” ? 

      

 

6) SE VOCÊ FOSSE CLASSIFICAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA NO PARQUE VIVO, 

QUE OPÇOES VOCÊ ESCOLHERIA PARA MELHOR DEFINI-LA? 

 

____ A) Corrente Naturalista. Associada com o enfoque experiencial, onde o importante não é a resolução de 

problemas ambientais, mas a vivência de experiências cognitivas e afetivas no meio natural. Seria como que 

aprender sobre a natureza vivendo dentro dela. 

____ B) Corrente Conservacionista/recursista. Associada à preocupação com a gestão dos recursos 

ambientais, adotando-se lemas como “Reduzir”, “Reutilizar” e “Reciclar”. Os programas educativos podem 

estar centrados em situações particulares como a “gestão da água”, a “gestão do lixo”, e a “gestão da 

energia”, por exemplo. 

____ C) Corrente resolutiva. Trata-se de informar ou de levar as pessoas a se informarem sobre as 

problemáticas ambientais, assim como a desenvolver habilidade voltadas para resolvê-las. Freqüentemente 

está associada à modificação de comportamentos ou ao desenvolvimento de projetos coletivos, que tragam 

as melhores soluções após a análise de uma situação problema. 

____ D) Corrente Sistêmica. Baseada em saídas a campo com o objetivo de identificar os diferentes 

componentes de um sistema ou fenômeno ambiental, estabelecendo as relações entre os mesmos que 

permitam chegar a uma compreensão global da problemática, para posteriormente escolher as soluções mais 

apropriadas. 

____ E) Corrente Científica. Associada ao desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades relativas às 

ciências do meio ambiente. Propõe um modelo de trabalho que segue as etapas do método científico: 

exploração do meio, a observação de fenômenos, a criação de hipóteses, a verificação de hipóteses, e a 

concepção de um projeto para resolver um problema ou melhorar uma situação. 

____ F) Corrente Humanista. Aborda o ambiente considerando suas dimensões históricas, culturais, políticas, 

econômicas, estéticas, além do seu valor simbólico (Meio de vida). Para tanto se utiliza do estudo da 

paisagem, com observações livres e dirigidas, para se obter uma representação coletiva a mais rica possível 

do meio estudado. 

____ G) Corrente Moral/Ética. Favorece a confrontação de situações morais, nas quais os indivíduos são 

levados a defender suas escolhas e justificá-las. Geralmente utiliza-se a apresentação de um caso (que 

envolve uma questão moral), seguida da análise desta situação em seus diferentes componentes (sociais, 

científicos e morais), e o estabelecimento da relação com o seu próprio sistema de referência ética. 

____ H) Outra. Qual?       
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ANEXO – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA PARA AVALIAR A 

EXPERIÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS NO PARQUE VIVO 

 
NOME:       

CONTATOS (Telefones):       

 

1) COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO  DAS UNIVERSIDADES/FACULDADES NO PROCESSO 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM FORTALEZA? 

      

 

2) COMO VOCÊ AVALIA A SUA VIVÊNCIA NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

PARQUE VIVO?  

      

 

3) VOCÊ TEM CONHECIMENTO DE OUTROS PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UFC ? 

__ Não  

__ Sim. Quais/Onde?       

 

4) COMO VOCÊ AVALIA A INTERAÇÃO ENTRE OS PROJETOS DE EXTENSÃO (EM GERAL) NA 

UFC? 

      

 

5) COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DURANTE A VISITA AO PARQUE VIVO? 

      

 

6) NAS RELAÇÕES DO PARQUE VIVO COM OS SEUS PARCEIROS O QUE VOCÊ CONSIDERA MAIS 

IMPORTANTE? POR QUE? 

      

 

7) SE VOCÊ FOSSE CLASSIFICAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA NO PARQUE VIVO, 

QUE OPÇOES VOCÊ ESCOLHERIA PARA MELHOR DEFINI-LA? 

 

____ A) Corrente Naturalista. Associada com o enfoque experiencial, onde o importante não é a resolução de 

problemas ambientais, mas a vivência de experiências cognitivas e afetivas no meio natural. Seria como que 

aprender sobre a natureza vivendo dentro dela. 

____ B) Corrente Conservacionista/recursista. Associada à preocupação com a gestão dos recursos 

ambientais, adotando-se lemas como “Reduzir”, “Reutilizar” e “Reciclar”. Os programas educativos podem 

estar centrados em situações particulares como a “gestão da água”, a “gestão do lixo”, e a “gestão da 

energia”, por exemplo. 

____ C) Corrente resolutiva. Trata-se de informar ou de levar as pessoas a se informarem sobre as 

problemáticas ambientais, assim como a desenvolver habilidade voltadas para resolvê-las. Freqüentemente 

está associada à modificação de comportamentos ou ao desenvolvimento de projetos coletivos, que tragam 

as melhores soluções após a análise de uma situação problema. 

____ D) Corrente Sistêmica. Baseada em saídas a campo com o objetivo de identificar os diferentes 

componentes de um sistema ou fenômeno ambiental, estabelecendo as relações entre os mesmos que 

permitam chegar a uma compreensão global da problemática, para posteriormente escolher as soluções mais 

apropriadas. 

____ E) Corrente Científica. Associada ao desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades relativas às 

ciências do meio ambiente. Propõe um modelo de trabalho que segue as etapas do método científico: 

exploração do meio, a observação de fenômenos, a criação de hipóteses, a verificação de hipóteses, e a 

concepção de um projeto para resolver um problema ou melhorar uma situação. 

____ F) Corrente Humanista. Aborda o ambiente considerando suas dimensões históricas, culturais, políticas, 

econômicas, estéticas, além do seu valor simbólico (Meio de vida). Para tanto se utiliza do estudo da 

paisagem, com observações livres e dirigidas, para se obter uma representação coletiva a mais rica possível 

do meio estudado. 

____ G) Corrente Moral/Ética. Favorece a confrontação de situações morais, nas quais os indivíduos são 

levados a defender suas escolhas e justificá-las. Geralmente utiliza-se a apresentação de um caso (que 

envolve uma questão moral), seguida da análise desta situação em seus diferentes componentes (sociais, 

científicos e morais), e o estabelecimento da relação com o seu próprio sistema de referência ética.  
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ANEXO – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA PARA AVALIAR A 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO 

PARQUE VIVO 

 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – PRODEMA-UFC 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE A EXPERIÊNCIA DE BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS NO 

PARQUE VIVO 

 

NOME:       

OCUPAÇÃO ATUAL:       

CONTATOS (E-mail/Telefones):       

INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM QUE ESTUDA OU SE FORMOU:       

 

 

1) COMO VOCÊ AVALIA O TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDO PELAS 

UNIVERSIDADES/FACULDADES NO CEARÁ? 

      

 

2) VOCÊ LEMBRA EM QUAL PERÍODO DO CURSO DE GRADUAÇÃO COMEÇOU A TRABALHAR 

NO PARQUE VIVO? 

Não Sim Qual?       

 

3) QUAL O PERÍODO (MÊS /ANO) QUE VOCÊ TRABALHOU NO PARQUE VIVO ? 

      

 

4) QUAL O PRINCIPAL MOTIVO QUE LEVOU VOCÊ A TRABALHAR OU ESTAGIAR NO PARQUE 

VIVO? 

      

 

5) QUE NOTA (0 a 5) VOCÊ DARIA PARA A IMPORTÂNCIA DA SUA VIVÊNCIA NO PARQUE VIVO? 

      

 

6) QUAL A PRINCIPAL ATIVIDADE DESENVOLVIDA POR VOCÊ NO PARQUE VIVO ? 

      

 

7) VOCÊ TEVE OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ANTES DO PARQUE VIVO? 

Não  

Sim Quais/Onde?       

 

8) VOCÊ SABERIA DIZER COMO A EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA NO PARQUE VIVO INFLUENCIOU 

OU TEM INFLUENCIADO NA SUA VIDA PESSOAL, ACADÊMICA OU PROFISSIONAL? 

Não 

Sim Como?       

 

9) COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DURANTE A VISITA AO PARQUE VIVO? 

      

 

10) VOCÊ CONHECE OU CONHECEU OUTRO(S) PROJETO (S) DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DESENVOLVIDOS PELA SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO? 

Não 

Sim Qual(is)?       
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ANEXO – Guia de Estudo utilizado nos primeiros 5 anos de existência do Parque Vivo 

para complementar o atendimento realizado 
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ANEXO – CARTA DOCACIQUE SEATTLE AO PRESIDENTE DOS ESTADOS 

UNIDOS, FRANCIS PIERCE 

Em 1855, o cacique Seattle, da tribo Suquamish, do Estado de Washington, 

enviou esta carta ao presidente dos Estados Unidos (Francis Pierce), depois de o Governo 

haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por aqueles índios. Faz 

mais de um século e meio. Mas o desabafo do cacique tem uma incrível atualidade. A carta: 

"O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O 

grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, 

pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois 

sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. O 

grande chefe de Washington pode acreditar no que o chefe Seattle diz com a mesma certeza 

com que nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das estações do ano. Minha 

palavra é como as estrelas, elas não empalidecem. Como pode-se comprar ou vender o céu, o 

calor da terra? Tal idéia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da 

água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso 

tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de 

areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são 

sagrados nas tradições e na crença do meu povo. 

Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele 

um torrão de terra é igual ao outro. Porque ele é um estranho, que vem de noite e rouba da 

terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, nem sua amiga, e depois de exaurí-la ele 

vai embora. Deixa para trás o túmulo de seu pai sem remorsos. Rouba a terra de seus filhos, 

nada respeita. Esquece os antepassados e os direitos dos filhos. Sua ganância empobrece a 

terra e deixa atrás de si os desertos. Suas cidades são um tormento para os olhos do homem 

vermelho, mas talvez seja assim por ser o homem vermelho um selvagem que nada 

compreende. 

Não se pode encontrar paz nas cidades do homem branco. Nem lugar onde se 

possa ouvir o desabrochar da folhagem na primavera ou o zunir das asas dos insetos. Talvez 

por ser um selvagem que nada entende, o barulho das cidades é terrível para os meus ouvidos. 

E que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou a 

conversa dos sapos no brejo à noite? Um índio prefere o suave sussurro do vento sobre o 

espelho d'água e o próprio cheiro do vento, purificado pela chuva do meio-dia e com aroma 
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de pinho. O ar é precioso para o homem vermelho, porque todos os seres vivos respiram o 

mesmo ar, animais, árvores, homens. Não parece que o homem branco se importe com o ar 

que respira. Como um moribundo, ele é insensível ao mau cheiro. 

Se eu me decidir a aceitar, imporei uma condição: o homem branco deve tratar os 

animais como se fossem seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo que possa ser de 

outra forma. Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias abandonados pelo homem 

branco que os abatia a tiros disparados do trem. Sou um selvagem e não compreendo como 

um fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso que um bisão, que nós, peles vermelhas 

matamos apenas para sustentar a nossa própria vida. O que é o homem sem os animais? Se 

todos os animais acabassem os homens morreriam de solidão espiritual, porque tudo quanto 

acontece aos animais pode também afetar os homens. Tudo quanto fere a terra, fere também 

os filhos da terra. 

Os nossos filhos viram os pais humilhados na derrota. Os nossos guerreiros 

sucumbem sob o peso da vergonha. E depois da derrota passam o tempo em ócio e 

envenenam seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes. Não tem grande 

importância onde passaremos os nossos últimos dias. Eles não são muitos. Mais algumas 

horas ou até mesmo alguns invernos e nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram 

nestas terras ou que tem vagueado em pequenos bandos pelos bosques, sobrará para chorar, 

sobre os túmulos, um povo que um dia foi tão poderoso e cheio de confiança como o nosso. 

De uma coisa sabemos, que o homem branco talvez venha a um dia descobrir: o nosso Deus é 

o mesmo Deus. Julga, talvez, que pode ser dono Dele da mesma maneira como deseja possuir 

a nossa terra. Mas não pode. Ele é Deus de todos. E quer bem da mesma maneira ao homem 

vermelho como ao branco. A terra é amada por Ele. Causar dano à terra é demonstrar 

desprezo pelo Criador. O homem branco também vai desaparecer, talvez mais depressa do 

que as outras raças. Continua sujando a sua própria cama e há de morrer, uma noite, sufocado 

nos seus próprios dejetos. Depois de abatido o último bisão e domados todos os cavalos 

selvagens, quando as matas misteriosas federem à gente, quando as colinas escarpadas se 

encherem de fios que falam, onde ficarão então os sertões? Terão acabado. E as águias? Terão 

ido embora. Restará dar adeus à andorinha da torre e à caça; o fim da vida e o começo pela 

luta pela sobrevivência. 

Talvez compreendêssemos com que sonha o homem branco se soubéssemos quais 

as esperanças transmite a seus filhos nas longas noites de inverno, quais visões do futuro 
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oferecem para que possam ser formados os desejos do dia de amanhã. Mas nós somos 

selvagens. Os sonhos do homem branco são ocultos para nós. E por serem ocultos temos que 

escolher o nosso próprio caminho. Se consentirmos na venda é para garantir as reservas que 

nos prometeste. Lá talvez possamos viver os nossos últimos dias como desejamos. Depois que 

o último homem vermelho tiver partido e a sua lembrança não passar da sombra de uma 

nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo continuará a viver nestas florestas e 

praias, porque nós as amamos como um recém-nascido ama o bater do coração de sua mãe. Se 

te vendermos a nossa terra, ama-a como nós a amávamos. Protege-a como nós a protegíamos. 

Nunca esqueça como era a terra quando dela tomou posse. E com toda a sua força, o seu 

poder, e todo o seu coração, conserva-a para os seus filhos, e ama-a como Deus nos ama a 

todos. Uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus. Esta terra é querida por Ele. Nem 

mesmo o homem branco pode evitar o nosso destino comum." 

Fonte: <http://www.culturabrasil.pro.br/seattle1.htm>. Consulta em 01/03/2008
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ANEXO – OFÍCIO COM APROVAÇÃO DO CADASTRO DO PARQUE VIVO NA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UFC 
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ANEXO – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM A 

PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A UFC E A PMF – PÁG 6 

 

Diário Oficial do Município, nº 10139, p. 6, com a publicação do 1º convênio do Parque Vivo.  
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ANEXO – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM A 

PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A UFC E A PMF – PÁG 7 

 

 

Diário Oficial do Município nº 10139, p. 7, com a publicação do 1º convênio do Parque Vivo. 
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ANEXO – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS VISITAS 
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ANEXO –  LEI 9795 (INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  

 

Lei nº 9.795, de 27 de ABRIL de 1999  
 

Dispõe sobre a Educação Ambiental, Institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

e dá outras providências.  

 

CAPÍTULO I - DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 

Art. 1o Entendem-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.  

 

Art. 2o A educação ambiental é 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.  

 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 

ambiental, incumbindo:  

 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas 

públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente;  

 

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos 

programas educacionais que desenvolvem;  

 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, promover 

ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente;  

 

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na 

disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a 

dimensão ambiental em sua programação;  

 

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas 

destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 

ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio 

ambiente;  

 

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e 

habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a 

identificação e a solução de problemas ambientais.  

 

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:  

 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  
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II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o 

meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;  

 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade;  

 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;  

 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;  

 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;  

 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.  

 

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:  

 

I - 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;  

 

II - a garantia de democratização das informações ambientais;  

 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental 

e social;  

 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania;  

 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade;  

 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;  

 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade.  

 

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 

Seção I - Disposições Gerais  

 

Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.  

 

Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, instituições 
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educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com 

atuação em educação ambiental.  

 

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser 

desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de 

atuação inter-relacionadas:  

 

I - capacitação de recursos humanos;  

 

II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;  

 

III - produção e divulgação de material educativo;  

 

IV - acompanhamento e avaliação.  

 

§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados 

os princípios e objetivos fixados por esta Lei.  

 

§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:  

 

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;  

 

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

profissionais de todas as áreas;  

 

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;  

 

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente;  

 

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à 

problemática ambiental.  

 

§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:  

 

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão 

ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;  

 

II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental;  

 

III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação dos 

interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental;  

 

IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental;  

 

V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material 

educativo;  

 

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações enumeradas 
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nos incisos I a .  

 

Seção II - Da Educação Ambiental no Ensino Formal  

 

Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos 

currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:  

 

I - educação básica:  

 

educação infantil; ensino fundamental e c) ensino médio;  

 

II - educação superior;  

 

III - educação especial;  

 

IV - educação profissional;  

 

V - educação de jovens e adultos.  

 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.  

 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo 

de ensino.  

 

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da 

educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica.  

 

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve 

ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem 

desenvolvidas.  

 

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em 

todos os níveis e em todas as disciplinas.  

 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas 

áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e 

objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.  

 

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus 

cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos arts. 10 e 11 

desta Lei.  

 

Seção III - Da Educação Ambiental Não-Formal  

 

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas 

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente.  

 

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará:  
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I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de 

programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio 

ambiente;  

 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-governamentais na 

formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-

formal;  

 

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de 

educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-

governamentais;  

 

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;  

 

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de 

conservação;  

 

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;  

 

VII - o ecoturismo.  

 

CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  
 

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um 

órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.  

 

Art. 15. São atribuições do órgão gestor:  

 

I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional;  

 

II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de 

educação ambiental, em âmbito nacional;  

 

III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de 

educação ambiental.  

 

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas 

áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, 

respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.  

 

Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos 

vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se em 

conta os seguintes critérios:  

 

I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação 

Ambiental;  

 

II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Educação;  
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III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno 

social propiciado pelo plano ou programa proposto.  

 

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser contemplados, de 

forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões do País.  

 

Art. 18. (VETADO)  

 

Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e 

educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de 

educação ambiental.  

 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua 

publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de 

Educação.  

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 27 de abril de 1999.  

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Paulo Renato Souza e José Sarney Filho 
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ANEXO  – RELAÇÃO DOS PROJETOS CADASTROS E EM VIA DACADASTRO 

NO PARQUE VIVO: 

 
Nº TÍTULO Nº Cadastro 

01 ELAB. DVD MUSICAL EDUCATIVO PASSAREDO 
 

XI00.2006.PJ.0023 

02 ELAB. DVD EDUCATIVO AVES DO MANGUEZAL 
 

XD00.2001.0477 (M.A.) 

03 ELAB. DVD EDUCATIVO ÁRVORES DO PARQUE ADAHIL BARRETO 
 

XI00.2006.PJ.0022 

04 OFICINAS LIXO E CIDADANIA XI00.2006.OS.0025 

05 
 

ELAB. CD-ROM EDUCATIVO “CONHECENDO O MANGUEZAL DO RIO COCÓ” 

 

XDOO.2001.AI.0477 

06 
 

REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PARQUE VIVO 

 

XA.00.2002.PP.0634 

07 
 
VISITAS MONITORADAS AO PARQUE ADAHIL BARRETO E PARQUE ECOLÓGICO DO COCÓ 

 
XDOO.2000.AI.0032 

08 
 

ECOTURISMO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

XA00.2001.OS.0478 

09 
 

REFORMULAÇÃO DO GUIA ECOLÓGICO 

 

XDOO.2001.PP.0496 

10 
 
CURSO BÁSICO DE MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
XD00.2001.C.0495 

11 
 

PROJ. BIBLIOTECA ESPAÇO VERDE 

 

XI00.2006.PJ.0026 

12 
 

VCD MUSICAL MATANÇA 

 

XI.00.2006.PP.0173 

13 
 
PROJETO MEIO AMBIENTE ENCANTA  

 
XI.OO.2006.PP.0168 

14 REFORMULAÇÃO DO BANCO DE DADOS Delphi  

 

XI00.2006.PJ.0058 
(M.A.) 

15 
MUSEU DO MANGUE 

 

XDOO.2001.AI.0494 

16 
 

PEÇA TEATRAL UM BICHO MUITO ESQUISITO 

 

XI00.2006.PJ.0024 

17 
INFORME PARQUE VIVO 

 
XDOO.2001.PP.0476 

18 ELAB. DVD EDUCATIVO AVES DO PARQUE ADAHIL BARRETO  Sem cadastro 

19 
ÁRVORES DO PARQUE ADAHIL BARRETO – MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, 
PLAQUETAGEM, ELAB. DE FICHAS DE CAMPO E MANUAL 

 

Sem cadastro 

20 ELAB. CARTILHA FAÇA O SEU PAPEL Sem cadastro 

21 
 

PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM 
Sem cadastro 

22 
 

PROJ. RECICLE SEU NATAL 
Sem cadastro 

23 
 
PROJ. IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA CONDOMÍNIOS 

Sem cadastro 

 
24 

ELABORAÇÃO DVD LIMPANDO O PLANETA Sem cadastro 

25 BANCO DE IMAGENS DAS ÁREAS VERDES DE FORTALEZA Sem cadastro 

26 
CARTILHAS SÉRIE FAÇA VOCÊ MESMO. VOLUME 1: TEORIA E PRÁTICA EM ARTEFATOS 
PLÁSTICOS PET 

Sem cadastro 

27 ESPORTE DE ORIENTAÇÃO Sem cadastro 
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ANEXO – RELAÇÃO DAS ÁRVORES DESCRITAS NO MANUAL DAS ÁRVORES 

DO PARQUE ADAHIL BARRETO 

 

1 - ABACATEIRO (Persea americana Mill)  

2 - ABRICÓ DE MACACO  (Couropita guianensis Aublt.)  

3 - ACÁCIA MIMOSA (Acacia podalyriifolia FJ.Muell)  

4 - AGAÇÚ (Joannesia princeps Vell.)  

5 - ALGODOEIRO DA PRAIA  (Hibiscus tiliaceus L.)  

6 - ATA (Annona squamosa L.)  

7 - AZEITONEIRA (Syzigium jambolanum Lam)  

8 - BANANEIRA  MAÇÃ (Musa sapientum L.)  

9 - BOUGAINVILLE  (Bougainvillea glabra Choisy)  

10 - CAJAZEIRA ( Spondias monbim L. )  

11 - CAJUEIRO (Anacardium occidentale L.)  

12 - CANAFÍSTULA (Albizia inundata) (Mart.) Barneby & JW Grimes 

13 - CARNAÚBA (Copernicia prunifera (Miller)HE.Moore )  

14 - CÁSSIA IMPERIAL CHUVA DE OURO (Cassia fistula L)  

15 - CÁSSIA SIAMESA  (Cassia siamea Lam)  

16 - CASTANHOLA (Terminalea catappa L.)  

17 - CIRIGÜELA  (Spondias purpurea L. )  

18 - COITÉ  ( Marlierea edulis Niedenzu)  

19 - COQUEIRO (Cocos nucifera L)  

20 - ESPONJINHA  (Calliandra portoricensis ( Jacq. ) Benth)  

21 - EUCALIPTO LIMÃO (Eucalyptus citriodora Hook)  

22 - FICUS BENJAMIM  (Ficus microcarpa L)  

23 - FLAMBOYANT DE SALÃO (Caesalpinia pulcherrima(L.) Swartz)  

24 -  FRUTA-PÃO  ( Artocarpus incisa (Thunb.) L.)  

26 -  GOIABEIRA (Psidium guajava L.)  

27 - GRAVIOLA (Annona muricata L. )  

28 - IPÊ-AMARELO (Tabebuia caraiba ( Mart.) Bureau.)  

29 - IPÊ-ROXO ( Tabebuia avellanedae Lorentz ex. Griseb)  

30 – JAMBO (Eugenia malaceensis L.)  

31 - JASMIM- MANGA (Plumeria rubra L.)  

32 - JATOBÁ (Hymenaea courbaril L.)  
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33 - JUAZEIRO (Ziziphus joazeiro Mart.)  

34 - JUCÁ (Caesalpinia ferrea Mart.)  

35 - LARANJEIRA (Citrus sinensis L.)  

37 - MANGUEIRA (Mangifera indica L.)  

38 - MORORÓ BÉO-CREME (Bauhinia fortificata Link)  

39 - MORORO VERMELHO (Bauhinia galpinii N. E. Br.)  

40 - MULUNGU  (Erythrina falcata Benth.)  

41 - MUNGUBEIRA (Pachira aquatica Aubl.)  

42 - MURICI (Byrsonima crassifolia (L.) Rich)  

43 - MUTAMBA (Guazuma ulmifolia Lam.)  

44 - OITI  (Licania tomentosa Benth.) Fritsch 

45 - OITICICA (Licania rígida Benth)  

46 - PALMEIRA BABAÇU (Orbignya martiana  (Mart.)Barb.Rodr.)  

47 - PALMEIRA CICA (Cycas revoluta Bedd.)  

48 - PALMEIRA DENDÊ (Elaeis guineensis Jacq.)  

49 - PALMEIRA IMPERIAL (Roystonea oleracea ( Jacq.) O. F. Cook)  

50 - PALMEIRA LEQUE (Licuala grandis H.Wendl.)  

51 - PAU BRASIL (Caesalpinia echinata Lam)  

52 - PITOMBEIRA (Talisia esculenta Radlk)  

53 - SIBIPURUNA (Caesalpinia peltophoroides Benth)  

54 - TAMARINDO (Tamarindus indica L.)  

55 - TOREM (Cecropia peltata L.)  

56 - TRAPIÁ (Crataeva tapia L. ) 

57 - XIXÁ (Sterculia apetala Jacq.) H. Karst)



 

 

163 

 

ANEXO – ESQUEMA DO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO PARQUE VIVO 
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ANEXO – GUIA DA AVALIAÇÃO DA VISITA E INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES (GUIA DE ESTUDO)  
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ANEXO –LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO PARQUE VIVO 
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ANEXO  – NOTÍCIA PUBLICADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA UFC 

(ENCERRANDO A PARCERIA COM A PREFEITURA DE FORTALEZA) 

 

Parque Vivo transfere-se para o Labomar 
01-Aug-2008 

O Programa Parque Vivo, referência nacional em Educação Ambiental, vinculado à Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, não mais realizará atividades no 

Parque Adahil Barreto, em Fortaleza.  

 

Após 15 anos de existência, o Programa passa a integrar o Centro de Estudos de Aqüicultura 

Costeiros (CEAC) do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da UFC, na foz do Rio Pacoti, 

no Eusébio.  

 

A previsão é de que as atividades tenham início este mês. As escolas e demais entidades 

interessadas em realizar visitas e pesquisas devem continuar acessando o site do Programa – 

www.parquevivo.ufc.br – para se informar sobre programação e agendamentos.  

 

Criado em 5 de junho de 1993, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque Vivo se expandiu e, 

com o surgimento de mais ações e projetos, foi transformado em Programa. Como não houve 

renovação do convênio por parte da Prefeitura de Fortaleza, as atividades no Parque Adahil 

Barreto foram encerradas no último 5 de junho. A Coordenadora do Parque Vivo, Patrícia 

Alvarenga, diz que durante os 15 anos em que se desenvolveu ali, o Programa recebeu 100 

mil visitantes. "Isto significa que foram feitas 100 mil trilhas, 100 mil participações em 

oficinas de música, de reciclagem, de confecção de artefatos de plástico, 100 mil visitas ao 

Museu do Mangue", contabiliza.  

 

As ações do Projeto extrapolaram as visitas guiadas à área do Parque Adahil Barreto. Seus 

técnicos e bolsistas produziram material de apoio pedagógico (cartilhas, folderes) e vídeos 

educativos. Realizaram oficinas em áreas de risco, participaram de congressos e fóruns, 

publicaram dezenas de trabalho e criaram um site (já premiado).  

 

Sem a renovação do convênio por parte da Prefeitura, as atividades no Adahil Barreto ficaram 

inviáveis, devido à precariedade de infra-estrutura física, de pessoal, manutenção e segurança. 

Patrícia Alvarenga informa que no CEAC/Labomar a metodologia de trabalho com educação 

ambiental será a mesma. As atividades estão sendo planejadas para atender turistas e a 

comunidade, além do público tradicional das escolas.  

 

Fonte: Patrícia Alvarenga, Coordenadora do Programa Parque Vivo/UFC (e-mail: 

patriciaufc@superig.com.br)  

Fonte: www.ufc.br/notícias. Acessado em 05/08/2008. 
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ANEXO – REUNIÕES DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A UFC E A 

PREFEITURA DE FORTALEZA 

 

05.06.1997 – Firmado o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO mantendo 

todos os partícipes e substituindo a extinta Secretaria de Controle Urbano e Meio Ambiente 

(SPLAN) pela Secretaria Regional (SER) II, prorrogando-o por 4 anos; 

 

05.06.2001 – Firmado o SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO, prorrogando-o 

por mais 04 anos; 

 

22.08.2002 – Firmado o TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO, incluindo a 

(Secretaria de Meio Ambiente) SEMAM entre os convenientes; 

 

21.01.2005 – Assinatura de convênio GERAL entre a UFC e a atual gestão da PMF (Prefeita 

Luizianne Lins), que estava em início de mandato; 

 

Fevereiro e março/2005 – Realização de reuniões do Parque Vivo e Pró-Reitoria de Extensão 

da UFC (PREX) com a SER II, SEMAM, EMLURB, Secretaria de Educação e Ação Social 

(SEDAS) e Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente (FUNDEMA). Neste período o 

Parque Vivo formatou a Minuta do Convênio, o Plano de Trabalho e as atribuições dos 

partícipes; coletou a documentação solicitada pela SEMAM à UFC e encaminhou todo o 

material para a procuradoria da SEMAM; 

 

30/03/05 (Dia da Árvore) - Data prevista para assinatura do convênio. Contudo, a 

documentação dos partícipes da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) não foi 

providenciada em tempo hábil, o que resultou na assinatura de apenas um Protocolo de 

Intenção de Convênio em cerimônia realizada no Parque Adahil Barreto;  

 

Abril e maio/2005 – O Parque Vivo refez os orçamentos e cronogramas físico-financeiros, 

retirando o primeiro e segundo trimestre das planilhas, e envio-os aos parceiros para análise e 

eventuais ajustes para formalização do convênio, remarcada para o Dia Mundial do Meio 

Ambiente (05/06/2005);  

 

01.06.2005 – Foi encaminhado ofício do Ilmo. Sr. Secretário da SEMAM, Dr. Pedro Ivo de 

Sousa Batista, para o Procurador Geral do Município (Dr. Deodato Ramalho Filho) para 

análise da documentação de formalização do convênio; 

 

03.06.2005 – Folha de Informação e Despacho do Dr. Marcelo S. Siqueira (Procurador do 

Município) com análise de Minuta de Termo aditivo ao Convênio; 

 

05 de junho/2005 (Dia Mundial do Meio Ambiente) - Segunda data prevista para assinatura 

do convênio sem que isto ocorresse; 

 

07.06.2005 - Encaminhado Folha de Informação e Despacho ao conhecimento do Exmo. 

Procurador Geral Adjunto, pela Dra. Denise Sobreira (Chefe da Procuradoria Patrimonial do 

Município); 

 

Agosto a dezembro/2005 – Em atendimento às novas solicitações da Assessoria Jurídica da 

SEMAM, o Parque Vivo apresentou, trimestralmente, atualizações e ajustes no Plano de 

Trabalho; 
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31.01.2006 – Contato com Dra. Teodora Ximenes (SEMAM) para agendar/confirmar reunião 

com a SER II e EMLURB; 

 

03.02.2006 – Envio para os parceiros dos arquivos referentes ao convênio para análise e 

alterações; 

 

09.02.2006 – Realizada reunião na SEMAM (Of. Circular No.08/06 PV/PREX) com a 

presença de todos os parceiros para aprovação dos termos do convênio e Plano de Trabalho. 

Participantes: Prof. Fernando Pires (Coord. de Desenvolvimento Regional/PREX), Prof. Luis 

Antonio de Paula Maciel (Pró-Reitor de Extensão/UFC), Patrícia Alvarenga Porto Lima 

(Coordenadora do Programa Parque Vivo/PREX), Edilene Oliveira (Educadora ambiental do 

Parque Vivo/PMF), Dr. Ronivaldo Maia (Presidente da Emlub), Dr. Pontes (Engenheiro da 

EMLURB), Dra. Daniela Valente (Secretária da SEMAM), Rômulo de Castro Costa Lima 

(Chefe da Fiscalização da SEMAM), Patrícia Nottingham  (Chefe Educação 

Ambiental/SEMAM) e Dr. Carlos Câmara (Secretário do FUNDEMA); 

 

17.02.2006 – Reunião com Dr. Carlos Câmara (FUNDEMA), Rômulo de Castro (SEMAM) e 

Patrícia Alvarenga (Parque Vivo) e entrega do Plano de Trabalho e Minuta de Convênio com 

as modificações apresentadas/solicitadas na última reunião; 

 

13.03.2006 – Reunião com Dr. José Edmar S. Ribeiro (Procurador Federal/UFC) para análise 

da Minuta do Convênio e Plano de Trabalho; 

 

10.04.2006 – Encaminhado ofício GS/SEMAM Nº 711/06 à Pró-Reitoria de Extensão/UFC 

solicitando documentação “considerando a necessidade de ultimarmos os procedimentos 

inerentes ao instrumento supracitados, prevista a assinatura para 05.06.2006” ;  

 

24.04.2006 – Envio à SEMAM do Plano de Trabalho, cronogramas físico-financeiros e 

demais arquivos, ajustados e retirando a participação da SEDAS no convênio;  

 

09.05.2006 – Entrega de certidões atualizadas da UFC à SEMAM; 

 

23.05.2006 – Envio de novas alterações no plano de Trabalho para Dra. Vanessa Maia, 

Assessora Jurídica da SEMAM; 

 

30.06.2006 (Dia Mundial do Meio Ambiente) – Encaminhada, através do Ofício No. 

325/2006/PREX-UFC, 06 (seis) vias do referido convênio assinado pelo Magnífico Reitor da 

UFC, Prof. René Teixeira Barreira, à SEMAM para que as repassasse aos parceiros para 

serem assinadas e devolvidas;  

 

10.07.2006 – Contato com Assessoria Jurídica da SEMAM sobre retorno das vias do 

convênio que informa ao Programa Parque Vivo que seria necessário para o Município incluir 

informações adicionais no convênio, tais como as dotações orçamentárias de cada partícipe, 

além de alterações nos valores dos investimentos dos partícipes e, desta forma, o convênio 

deveria ser novamente refeito assim como o plano de trabalho e suas planilhas; 

 

10.07.2006 – O Parque Vivo entrou em contato com Dra. Mércia Albuquerque (Chefe do 

Distrito de Meio Ambiente/SER II), Dr. Régis (EMLURB) e Dr. Carlos (Fundema) para 
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apresentação dos últimos acontecimentos e solicitação da posição dos parceiros diante deste 

caso; 

 

11.07.2006 – Contato com Dra. Neyla Moreira (Distrito de Meio Ambiente/SER II) sobre 

retorno da documentação necessária e com Dr. Carlos (Asses. Jurídico/SER II) que ficou de 

entregar no dia 12.07.2007 a dotação orçamentária da SER II; 

 

12.07.2006 – Contato com Sra. Kelma (assessora presidente da Emlurb) que informou que o 

Dr. Ronivaldo Maia já havia analisado o convênio e repassado para Dr. Marcílio; 

 

Restante do mês de julho/2007 a agosto/2006 – O Parque Vivo tenta receber a 

documentação da SER II e EMLURB solicitada pela SEMAM: assinatura das competências e 

formalização da dotação orçamentária. Neste período, todos os cronogramas físicos-

financeiros foram  refeitos para que o convênio fosse finalmente assinado; 

 

17.10.2006 – O Parque Vivo elabora e envia (via e-mail) sugestão de competências de cada 

parceiro junto ao convênio; 

 

16.11.2006 – Contato do Parque Vivo com Dra. Laura Rolim e Dra. Anastácia 

(Planejamento/EMLURB) para solicitação e recebimento da dotação orçamentária da 

EMLURB junto ao convênio, solicitada pela SEMAM; 

 

21.11.2006 – Data prevista pelo Dr. Marcílio (Setor Jurídico/EMLURB) para análise e 

entrega da documentação solicitada pela SEMAM; 

 

22.11.2006 – Foi informado ao Parque Vivo, pela Sra. Wanda (Asses. Gabinete/SER II), que 

esta Secretaria já havia encaminhado a documentação solicitada pela SEMAM ( Proc. Nº 

3605/06) 

 

05.12.2006 – Embora a informação repassada para o Parque Vivo durante o segundo 

semestre/2006 era de que faltavam apenas as dotações orçamentárias da SER II e EMLURB, 

o referido programa foi surpreendido com a notícia de que a documentação do Fundema ainda 

não tinha sido providenciada; 

 

12.12.2006 – Finalização de novos ajustes no Plano de Trabalho e seus cronogramas físico-

finaceiros e encaminhamento à Assessoria Jurídica da SEMAM;  

 

29.12.2006 - Marcada reunião na SEMAM. No local, a equipe do Parque Vivo foi informada 

do seu cancelamento em decorrência da Secretaria estar de recesso;   

 

02.01.2007 – Data remarcada para início do convênio; 

 

Janeiro e fevereiro/07 - O Parque Vivo ficou aguardando assinatura do convênio, participou 

de 02 reuniões com a Dra. Eliane Leão, realizou ajustes orientados pela referida consultora da 

PMF e os encaminhou novamente à SEMAM; 

 

27.02.2007 – Dr. Carlos informa que debateu com a Dra. Daniela Valente sobre as pendências 

do convênio;  
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14.03.2007 - Reunião na SEMAM, solicitada pelo Parque Vivo/PREX, que contou com a 

presença da Secretária Dra. Daniela Valente, do Coordenador de Desenvolvimento Regional 

da PR-EX/UFC, Prof. Fernando Pires, a coordenadora do Programa Parque Vivo e da 

assessora jurídica da SEMAM, Dra. Vanessa Maia, quando foi reiterado intenção da SEMAM 

em renovar o convênio. Os encaminhamentos e as novas alterações requeridas pela consultora 

da PMF, Dra. Eliane Leão, foram prontamente atendidas pelo Parque Vivo e entregues à 

SEMAM para o período de vigência iniciando ainda em 02.01.2007.  

 

14.03.2007 – Encaminhado Ofício GS/SEMAM No. 639/07 à Fundação Cearense de Pesquisa 

e Cultura (FCPC) e Ofício GS/SEMAM No. 638/07 à PREX/UFC solicitando certificados e 

certidões; 

 

16.04.2007 – Aguardado o prazo solicitado pela SEMAM para emissão das certidões, para 

que não prescrevessem a validade, todas as certidões da UFC e FCPC solicitadas nos ofícios 

638 e 639, de 14.03.2007/SEMAM foram emitidas e encaminhadas à SEMAM, através do 

Ofício 23/07–PV/PREX, além de novas alterações no Plano de Trabalho, onde foram retiradas 

as metas e orçamentos referentes à implantação e gerenciamento de uma composteira no 

Parque Adahil Barreto e a participação de 01 técnico do Parque Vivo em Encontro de 

Educação Ambiental, informado, apenas neste bimestre, que não seria permitido neste 

convênio. Foram encaminhados os cronogramas, competências e demais arquivos referente à 

formalização do convênio (impressos e em CD), com vigência modificada para início em 

01.04.2007.   

 

17.04.2007 – A SEMAM ficou de passar para a Dra. Eliane Leão a documentação enviada e 

marcar uma nova reunião do Parque Vivo com a referida consultora, caso ouvesse 

necessidade de novas alterações;   

 

07.05.2007 –  Pelo que consta no levantamento até esta data, o Parque Vivo não foi 

informado se o orçamento estava de acordo com as normas da PMF, e seria necessário marcar 

uma nova reunião e quando, e se de fato havia interesse de todos os partícipes em renovar o 

referido convênio e dar continuidade aos projetos desenvolvidos. 

 

Dessa última data até o encerramento definitivo das atividades do Parque Vivo no 

Adahil Barreto, em junho de 2008, nenhuma providência fora tomada que demonstrasse o 

interesse da Prefeitura Municipal de Fortaleza em renovar a parceria com a Universidade 

Federal do Ceará. Vale salientar que o Convênio havia expirado desde 05 de junho de 2005. 
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ANEXO – RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE ATURAM NO 

PARQUE VIVO NO PERÍODO DE 1993 A 2007 

 

ESTAGIÁRIOS 

 

SEQ NOME CURSO / INSTITUIÇÃO 

01 Adryane  Gorayeb Nogueira  Geografia – UFC 

02 Aleccyane Rodrigues Feijão Biologia - UFC 

03 Alessandro  Gestão Ambiental - FGF 

04 Alexandre Bastos de Aguiar Biologia – UFC 

05 Aline Bezerra  Biologia – UFC 

06 Ana Paula Martins da Silva Pedagogia - UFC 

07 Anderson Engenharia de Pesca- UFC 

08 Anderson  Gestão Ambiental - FGF 

09 Anne Kelly Tabosa Barbosa Engenharia de  Pesca – UFC 

10 Antônio Wigor Florêncio da Silva Engenharia de Pesca – UFC 

11 Camilo de Lellis Bezerra Leite Computação – UFC 

12 Carla Suzy Freire de Brito Engenharia de Pesca – UFC 

13 Carlos André Lima Pimentel  Biologia - UFC 

14 Celso  Geologia – UFC 

15 Clara de Melo Coe Engenharia de  Pesca - UFC 

16 Claúdio Henrique Honorato  ? 

17 Cristiano Mendes Viana Engenharia de Pesca – UFC 

18 Danilo Cardozo dos Martins Engenharia de Pesca – UFC 

19 Delano Cardoso Lima Geografia - UFC 

20 Douglas Silva Araújo Engenharia de Pesca – UFC 

21 Eder Vieira Pessoa Engenharia de Pesca – UFC 

22 Eliana Matos Ribeiro  Engenharia de Pesca – UFC 

23 Érika Cristina Silveira Engenharia de Pesca – UFC 

24 Erwin Marcílio Castro de Figueredo Engenharia de Pesca – UFC 

25 Flávio Queirós Carvalho  Gestão Ambiental - FGF 

26 Francisco Abraão Gomes de Oliveira Neto Engenharia de Pesca – UFC 

27 Guilherme Amado Machado Engenharia de Pesca – UFC 

28 Hilda Pinheiro da Costa Psicologia – UFC 

29 Isabelle Azevedo Ferreira Comunicação - UFC 

30 Jacqueline Pereira Lima  Geografia - UECE 

31 Janleide Rodrigues Costa Engenharia de Pesca – UFC 

32 Jourdane Elisa Bianchi  Turismo 

33 Juaci Araújo de Oliveira Engenharia de Pesca – UFC 

34 Juliana Gonçalves Xerez Engenharia de Pesca – UFC 

35 Kelanne Maria Escóssio Linhares Biologia – UFC 

36 Leidiane Priscila de Paiva Batista Biologia – UFC 

37 Lílian Mara  Comunicação - UFC 

38 Magno M. Moreira  Administração -  FGF 

39 Mara Carvalho Nottingham Engenharia de Pesca – UFC 

40 Maria Marlene Maia Pedagogia - UFC 

41 Maria Senhora Alencar Andrade Geografia – UFC 

42 Maria Valfrida Ávila Cavalcante Geografia – UFC 

43 Mônica Medeiros de França Fuck Geografia – UFC 
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44 Myreika Lane de Oliveira Falcão Biologia - UFC 

45 Pedro Bastos de Macedo Carneiro Biologia – UFC 

46 Petrúcia Diniz Sousa  Química - UECE 

47 Rafael Carvalho da Costa Biologia – UFC 

48 Ramilka Machado Freire Turismo – CEFET 

49 Roberta de Moura Borges Biologia – UECE 

50 Rodrigo Lima Bezerra Biologia – UFC 

51 Ronaldo  Biblioteconomia - UFC 

52 Roselane Ferreira de Oliveira Biologia – UFC 

53 Samiria Maria Oliveira da Silva Engenharia de Pesca – UFC 

54 Sara Rafaela da Costa Jales Geografia – UFC 

55 Sérgio Alberto A. Almeida Engenharia de Pesca – UFC 

56 Suzana Régia Moreira Matos Engenharia de Pesca – UFC 

57 Thiago Agronomia – UFC 

58 Vanessa Cavalcante Biblioteconomia – UFC 

59 Weber  Andrade de Girão e Silva Biologia – UFC 

60 Wictor Edney Dajtenko Lemos Engenharia de Pesca – UFC 

61 Wladimir dos Santos Pereira Geografia – UFC 

62 Yeska ? 

 

FUNCIONÁRIOS 

 

SEQ NOME PROFISSÃO 

01 Geovany Rocha Torres Biólogo 

02 Maria de Fátima Muniz Soares Geógrafa 

03 Maria Edilene Silva Oliveira Pedagoga 

04 Patrícia Alvarenga Porto Lima Engenheira de Pesca 

05 Rita Cabral Geógrafa 

06 Rômulo de Castro Costa Lima Engenheiro de Pesca 

07 Sophia M. Pérz Silveira Erel Geógrafa 
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ANEXO – ORÇAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

(EMLURB) DESTINANDO VERBAS PARA O PARQUE VIVO 
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ANEXO – MÚSICAS DO GRUPO CANTAROLAMA UTILIZADAS NA OFICINA 

ECOMUSICAL DO PARQUE VIVO 

 

Música Autoria 

Agonia do Manguezal Carlinhos de Tote e Vergara 

Encontro Carlinhos de Tote e Chiquinho Mar 

Caranguejo Uçá Carlinhos de Tote 

Festa do Manguezal Carlinhos de Tote 

Vovó do Mangue Carlinhos de Tote 

Plantio Carlinhos de Tote 

Operária da Santa Maré Carlinhos de Tote 

Defeso Carlinhos de Tote e Chiquinho Mar 

Meu Manguezal Brasileiro Chiquinho Mar 

 

 

Letra da música 

Meu Manguezal Brasileiro 

Letra da música 

Encontro 

Meu manguezal brasileiro 

Vai pra você essa canção 

Sustento de um povo em comunhão 

Estuário região onde uma vida vai brotar 

Pra outras vidas alimentar 

Tu és o berçário desse mar, Manguezal 

Ele vai do Amapá até Santa Catarina 

Esse cinturão verde essa lama que é vida 

Seja preto seja branco, vermelho ou saraíba 

Dá de tudo nesse mangue onda há 

Mangue há vida 

Seja mangue sapateiro, Siriba ou botão 

O manguezal brasileiro mora no meu coração 

Meu manguezal brasileiro Vai pra você essa 

canção (bis) 

O rio se encontra com o mar 

Veja como é rica a lama que dá 

Cresce o mangue 

E com ele a criação 

Peixes e mariscos é alimentação 

Não corte o mangue porque 

Pode morrer, a vida que tem 

Dentro do mar 

O pescador tem no mangue 

Sua vida, seu sangue 

Morando no mar 

Pra lhe ajudar 

Não corte o mangue porque 

Pode morrer a vida que tem 

Dentro do mar. 
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ANEXO – GUIA ECOLÓGICO DO PARQUE VIVO 
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ANEXO – FOLHETO DE DIVULGAÇÃO DO PARQUE VIVO 
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ANEXO – FOLHETO DE DIVULGAÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA NO PARQUE 

ADAHIL BARRETO 
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