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Uma Lagoa Amada 

 
 

Num bairro tem uma lagoa que é muito 
respeitada e muito importante. Com o passar do 
tempo ela foi sendo poluída. Na escola a 
professora pediu que cada aluno escolhesse uma 
coisa importante para falar sobre ela. Luciana 
escolheu a lagoa. Pesquisou e foi conhecê-la 
melhor. Viu que estava muito poluída. Ela e 
alguns amigos fizeram uma campanha. Fizeram 
um discurso que falava que a lagoa era muito 
importante, pois nela as pessoas poderiam tomar 
banho e pescar. “Devemos respeitar a lagoa”! 
Mas as pessoas não ligaram... No outro dia 
reclamaram que a lagoa estava suja para tomar 
banho e os pescadores não poderiam pescar por 
que os peixes estavam mortos. Então um grupo 
de pessoas limpou a lagoa. Luciana escreveu 
tudo no caderno e na escola a professora deu 
nota 10. 

 

 
Hanna Gadelha Silva (10 anos) 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho analisa processos educativos socioambientais de jovens, moradores do 
entorno da Lagoa do Opaia. Verifica a atuação desses jovens, suas relações com a Lagoa e 
como se colocam diante das questões relacionadas à problemática ambiental. Diagnostica, 
ainda, a situação de escolas localizadas no bairro Vila União, área do entorno da Lagoa do 
Opaia, identificando projetos de educação ambiental e atuação frente aos Programas 
Governamentais. As escolas estudadas foram: Escola de Ensino Fundamental e Médio Gal. 
Manuel Cordeiro Neto; Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII; 
e Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara. Em duas delas 
(Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII e Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara) foram aplicadas dezoito entrevistas 
com alunos, professores e diretores, além de um grupo focal com dez alunos da Escola de 
Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara. Foi concedido destaque à 
participação de jovens dessas escolas nas Conferências Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, 
assim como os desdobramentos previstos pela Conferência relativos à atuação dos 
participantes. As visitas ocorreram no período entre 2005 e 2008. O estudo situa a Lagoa do 
Opaia no contexto da crise ambiental e de crescimento do movimento ecológico no interior 
dos novos movimentos sociais. Foram estudados, prioritariamente, os conceitos de Juventudes 
e Educação Ambiental, e examinados os programas governamentais vinculados ao objeto de 
estudo: a Formação Continuada de Professores de Educação Ambiental, o Programa 
Juventude e Meio Ambiente e o Programa Educação de Chico Mendes. Para tanto, foi 
verificada a necessidade de contextualizar o bairro Vila União, sua história e onde ocorreu o 
processo de ocupação do entorno da Lagoa do Opaia, construindo um histórico de grupos 
juvenis com atuação nas décadas de 1970 e 1980: o Grupo de Jovens da Vila União - 
GRUJOVIUN, o Grupo Travessia e o Grupo Êta. Ao analisar esses grupos, é possível 
identificar o nascimento de uma preocupação ambiental, além da relação estabelecida com a 
Lagoa do Opaia naquele período. O estudo constatou que, ainda, não há uma continuidade, da 
Conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente nas escolas, relativa à organização das 
Comissões de Qualidade de Vida, “Com-Vidas”. Os trabalhos voltados para a Educação 
Ambiental ocorrem de forma pontual, ou seja, em momentos como as Semanas do Meio 
Ambiente ou nas Feiras de Ciências. Efetivamente, poucos professores estão envolvidos com 
as questões ambientais, apesar dos esforços dos diretores e dos professores mais identificados 
com as questões que abordam os problemas ambientais nas escolas. Persiste a identificação da 
temática com professores de Ciências ou Geografia, como disciplinas de caráter próximo às 
questões. Há necessidade de trabalhos interdisciplinares que possibilitem uma educação 
ambiental para toda a escola. Existe nos alunos pesquisados vontade de participação quanto à 
Educação Ambiental, como também preocupação com a Lagoa do Opaia. As escolas ainda 
desconhecem os Programas desenvolvidos pelos Ministérios do Meio Ambiente e da 
Educação, em especial o Programa Nacional de Educação Ambiental e reclamam um maior 
acompanhamento no tocante à Formação Continuada em Educação Ambiental. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Juventudes, Meio Ambiente. 
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ABSTRACT 
 
 

This study analyses the social and environmental education process of young people around 
the Opaia Lake. Checks this work and their relations with the Lake and how to put forward 
the issues related to environmental. Identifies the schools situation located in the Vila União 
(neighborhood area around the Opaia Lake) and projects for environmental education against 
the Government Programs. The schools analyzed were: Manuel Cordeiro Neto (Elementary 
and High School); Papa João XXIII (Elementary School) and José Aurélio Câmara 
(Elementary and High School). In two of them (Papa João XXIII and José Aurélio Câmara) 
were applied eighteen interviews with students, teachers and principals, in addition to a group 
focus with ten students. Emphasis was given to the participation of these group on The Child 
and Youth Environment Conference. The visits occurred in the period between 2005 and 
2008. The study put the Opaia Lake in the context of environmental crisis and the growing 
environmental movement within the new social movements. Were studied, at first, the 
concept of youth and Environmental Education, and reviewed government programs tied to 
the object of study: the Continuing Training of Teachers for Environmental Education, Youth 
and the Environment and Chico Mendes Education Program. For this was verified the need 
for contextualise the Vila União, its history and where the process of occupation occurred 
around the Opaia Lake, building a history of youth groups operating in the 1970s and 1980s: 
the Vila União Youth Group (GRUJOVIUN), Travessia Group and ETA Group. Analyzing 
these groups is possible to identify the start of an environmental concern, and the relationship 
established with the Opaia Lake in that period. The study found that although there is no 
continuity from the Child and Youth Conference for the Environment in schools. The work of 
environmental education occurring in times like the weeks of Environment or the State 
Science Fairs. Indeed, few teachers are involved with this environmental issues, despite the 
efforts of some that identified with the issues dealing with environmental problems in schools. 
Remains the identification of issues with Science and geography teachers as subjects are close 
to ecological issues. There is a need for interdisciplinary work that will enable environmental 
education for the whole school. The students want to participate on the Environmental 
Education and they also worry about the problems from the  Opaia Lake. The schools still 
unaware of the developed programs by the Environment and Education Ministry. Especially 
the National Program for Environmental Education and claim a larger monitor on the 
continuing environmental education. 

 

Key words: Environmental Education, Youth, Environment. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

RÉSUMÉ 
 
 

Ce travail fait l'analyse des processus éducatifs de la société pour l'environnement de jeunes 
habitants proche de la Lagune de l'Opaia. Il vérifie la performance de ces jeunes, ses relations 
avec la Lagune et comme ils se posent devant les questions rapportées à la problématique 
environnementale. Il diagnostique, encore, la situation d'écoles localisées dans le quartier Vila 
União, secteur proche de la Lagune de l'Opaia, en identifiant des projets d'éducation 
environnementale et de la performance devant aux Programmes Gouvernementaux. Les 
écoles étudiées ont été: École d'Enseignement Fondamental et Moyen Gal. Manuel Cordeiro 
Neto; École d'Enseignement Fondamental Papa João XXIII; et École d'Enseignement 
Fondamental et Moyen Cel. Prof.s José Aurélio Câmara. Dans deux d'elles (École 
d'enseignement Fondamental Papa João XXIII et École d'Enseignement Fondamental et 
Moyen Cel. Prof.s José Aurélio Câmara) ont été appliquées dix-huit entrevues à des élèves, 
enseignants et directeurs, et en plus un groupe avec dix élèves de l'École d'Enseignement 
Fondamental et Moyen Cel. Prof.s José Aurélio Câmara. Il a été accordé as détaché à la 
participation de jeunes de ces écoles à les Conférences des enfants et jeunes d'Environnement, 
ainsi que les dédoublages prévus par la Conférence relatifs à participation des participants. 
Les visites ont étés dans la période entre 2005 et 2008. L'étude place la Lagune de l'Opaia 
dans le contexte de la crise environnementale et de la croissance Du mouvement écologique à 
l'intérieur des nouveaux mouvements sociaux. Ils ont été étudiés, prioritairement, les concepts 
de Jeunesses et l'Éducation Environnementale, et examinés les programmes gouvernementaux 
attachés à l'objet d'étude: la Formation Continue d'Enseignants d'Éducation 
Environnementale, le Programme Jeunesse et Environnement et le Programme Éducation de 
Chico Mendes. Pour cella, il est vérifié la nécessité de alaniser le quartier Village Union, son 
histoire et où il s'est produit le processus d'occupation de la région de la Lagune de l'Opaia, en 
construisant une historique de groupes juvéniles avec une performance dans les décennies de 
1970 et 1980: Le groupe de Jeunes de la Vila União - GRUJOVIUN, Groupe Passage et 
Groupe Êta. Après analyser ces groupes c'est possible d'identifier la naissance d'une 
préoccupation environnementale, outre la relation établie avec la Lagune de l'Opaia dans cette 
période. Le travail a constaté que, encore, il n'y a pas une continuité, de la Conférence des 
Enfants et Jeunes pour l'Environnement dans les écoles, concernant l'organisation des 
Commissions de Qualité de Vie, Com-Vidas. Lês travaux pour l'Éducation Environnementale 
se produisent de forme ponctuel, c'est-à-dire, au moments comme les Semaines de 
l'Environnement ou dans les Foires de Sciences. Efficacement, peu d'enseignants sont 
intéressés avec les questions environnementales, malgré des efforts des directeurs et des 
enseignants plus identifiés avec les questions qui abordent les problèmes environnementaux 
dans les écoles. Il continue l'identification de la thématique avec dês enseignants de Sciences 
ou Géographie, comme disciplines de caractere proche aux questions écologiques. Il y a 
nécessité de travaux interdisciplinaires qui rendent possible une éducation environnementale 
pour toute l'école. Il y a des élèves cherchés avec la volonté de participation avec l'Éducation 
Environnementale, comme ils aussi s'inquiètent avec la Lagune de l'Opaia. Les écoles 
méconnaissent encore les Programmes développés par le Ministère de l'Environnement et le 
Ministère de l'Éducation, en particulier le Programme National d'Éducation Environnementale 
et se plaignent un plus grand accompagnement relatif à à la Formation Continuée dans 
Éducation Environnementale. 
 
Mots-clés: Éducation Environnementale, Jeunesses, Environnement. 
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Introdução 

 
 
Um dia, a vida surgiu na Terra. A Terra tinha com 
a vida um cordão umbilical. A vida e a Terra. A 
Terra era grande, e a vida pequena, inicial. A vida 
foi crescendo, e a Terra ficando menor, não 
pequena. Cercada, a Terra virou coisa de alguém, 
não de todos, não-comum. Virou a sorte de alguém 
e a desgraça de tantos. Na história, foi tema de 
revoltas, revoluções, transformações. A terra e o 
sem-terra. E a morte. 
 
Mas é tanta, é tão grande, tão produtiva, que a 
cerca treme, os limites se rompem, a história muda 
e, ao longo do tempo, o momento chega para 
pensar diferente: a terra é um bem planetário, não 
pode ser privilégio de ninguém. É para produzir, 
gerar alimentos, empregos, viver. É um bem de 
todos para todos. Esse é o único destino possível 
para a Terra. 
 

 Hebert de Sousa in Gadotti (2000) 
 
 
 

O presente trabalho estuda a atuação ambiental dos jovens do entorno da Lagoa 

do Opaia. Foi realizado um diagnóstico sobre a situação das escolas localizadas no bairro Vila 

União em relação às questões ambientais, como se colocam diante dessa problemática e quais 

as iniciativas de educação ambiental. Estas questões, que vão sendo verificadas ao longo do 

estudo, demonstram que se trata de uma pesquisa de natureza qualitativa que, como define 

Minayo (1998, p.22), ocupa-se “com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Trabalha no universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações”. 

 

Fiz a revisão de literatura com a seleção das categorias de análises: Meio 

Ambiente, Educação Ambiental e Juventude e o estudo dos livros e dos autores que compõem 
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o referencial teórico como Boff (1995, 1999, 2000a, 2000b, 2000c), Morin (2002, 2003a, 

2003b), Carvalho (2002, 2004), Loureiro (2002, 2006), Reigota (2004 a, b), Berna (2001), 

Sato (2005), Segura, (2001), Tozoni-Reis (2004), Guimarães (2004), Gadotti (2002),  Matos 

(2001, 2002, 2003, 2004, 2006), Carvalho (2002, 2004), Novaes (2006) e Melucci (1997). 

 

Realizei várias visitas ao bairro Vila União para identificar nomes a serem 

entrevistados, os grupos juvenis que atuaram no bairro e as escolas participantes da pesquisa, 

bem como para fotografar a região da Lagoa. Por fim, utilizei o diário de campo para registros 

de observações.  

 

Como existem quatro escolas públicas no bairro (Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Gal. Manuel Cordeiro Neto, Escola de Ensino Fundamental Haroldo 

Braun Vieira, Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII e Escola 

de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara), inicialmente visitei as 

quatro escolas para a pesquisa exploratória. Levantei dados, conversei com professores e com 

alunos nas suas salas de aulas. Nesse período, realizei esses procedimentos em virtude de 

serem essas escolas as que poderiam contemplar os jovens que teriam participado das 

Conferências Infanto-Juvenil de Meio Ambiente1 e, também, para verificar como se 

colocavam diante das questões ambientais no bairro, principalmente referentes à Lagoa do 

Opaia.  

 

O estudo, todavia, concentrou-se na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Papa João XXIII e na Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José 

Aurélio, pois estas integravam a pesquisa que estudou a efetivação do Programa do Ministério 

do Meio Ambiente “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas” em Fortaleza, realizada sob a 

coordenação da Prof.ª Dra. Kelma Socorro Lopes de Matos. Nessas escolas, foram aplicadas 

entrevistas semi-dirigidas com dois diretores, duas supervisoras pedagógicas, duas 

professoras e doze estudantes. Examinei suas participações nas Conferências Infanto-Juvenis 

de Meio Ambiente e os desdobramentos previstos. As escolas foram visitadas em 2005 e a 

                                                 
1  A Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente tem o objetivo de mobilizar, identificar e formar uma 

geração de novos jovens engajados nas Políticas Ambientais. 
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aplicação das entrevistas ocorreu entre 2006 e 2007. Realizei também, um grupo focal na 

Escola Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara, em 2008, para 

aprofundamento das questões colocadas nas entrevistas. 

 

A escola é um local privilegiado para promoção da compreensão das questões 

ambientais. Não o único, mas um espaço onde as disciplinas são recursos didáticos, através 

dos quais os conhecimentos científicos são disponibilizados para os alunos e as aulas 

desencadeiam experiências e vivências alimentadas no saber (PENTEADO, 1994). Portanto, a 

partir do espaço escolar, abre-se um caminho de possibilidades para o questionamento, a 

participação, a troca de informações e a organização. 

 

Estudar a área, a partir da atuação de seus jovens, é de grande importância 

frente aos desafios impostos. Todavia, há também um envolvimento particular: nasci e fui 

criada no bairro Vila União; participei intensamente de seus movimentos sociais nas décadas 

de 1970 e 1980; fui integrante de dois dos grupos de jovens e da Associação de Moradores; 

vivi infância e adolescência vendo a Lagoa como espaço de lazer e cultura, portanto, tenho 

profundo interesse, como pesquisadora, em recuperar parte da memória das lutas travadas 

naquele bairro, em especial as que dizem respeito ao presente objeto de estudo.  

 

Novas gerações foram se formando no entorno da Lagoa do Opaia. Novos 

jovens nasceram num momento em que se registraram preocupações latentes com a 

salvaguarda do planeta. E esses jovens, como se comportam diante desta problemática? Qual 

a relação estabelecida entre eles e a Lagoa do Opaia? Esse espaço possibilita lazer para seus 

moradores em geral e, em especial, para a juventude? O que efetivamente tem despertado uma 

atuação que aponte para o reconhecimento e a necessidade da Lagoa como um bem coletivo, 

que possa se constituir em um espaço de lazer para a população em geral e, em particular, 

para os jovens? 

 

Desse modo, como ex-moradora da área, estudar a relação atual dos jovens do 

entorno da Lagoa do Opaia denota uma importância particular. Para este estudo, foi preciso 
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conhecer a juventude que habita o seu entorno, identificando como esses jovens relacionam-

se com uma região que, um dia, representou opções de renda, lazer, encontros de famílias, 

contemplação da beleza natural. Revisitei momentos históricos da participação juvenil no 

bairro, para traçar um caminho de atuação iniciado nos grupos de jovens que agiam entre os 

anos 1970 e 1980. Foi necessário, ainda, investigar como a ocupação desordenada 

comprometeu esse patrimônio da cidade. 

 

Hoje, no bairro Vila União, existem quatro escolas públicas, algumas igrejas, 

uma praça, um clube, alguns bares. Para a juventude, ainda há poucos espaços de lazer. 

Praticamente toda diversão é restrita a passeios nos finais de semana à pracinha. É nesse 

bairro, portanto, que se localiza a Lagoa do Opaia, com suas marcas históricas e seu potencial 

de futuro. 

 

Reconhecer que vivemos o momento de agonia planetária, ou seja, um 

momento de crise ambiental que discute a sobrevida do planeta, não é suficiente na 

construção de novos valores éticos e de cuidados para com a Terra. Iniciativas, experiências, 

projetos de Educação Ambiental constituem momentos importantes nessa trajetória. Sendo 

assim, estudar e contribuir para a construção desses novos valores é uma tarefa de todos que 

acreditam na utopia de novas relações para com a “Terra-Pátria” (MORIN, 2002). 

 

No primeiro capítulo – O Percurso Metodológico – explicitei os caminhos 

metodológicos percorridos, o objeto estudado, a caracterização da pesquisa, bem como os 

procedimentos e instrumentos aplicados para a coleta de dados: a entrevista, o questionário e 

o grupo focal. Delineei o universo da amostragem e os sujeitos pesquisados: os alunos das 

escolas situadas no bairro, alvos do estudo, além de diretores, professores e coordenadores 

pedagógicos. No segundo momento da pesquisa, apliquei questionários com os ex-integrantes 

de organizações juvenis que atuaram no bairro Vila União entre os anos 1970 e 1980, 

buscando compreender que relação a juventude que atuou nos principais grupos de jovens do 

bairro estabelecia com a Lagoa do Opaia e que tipo de atuação realizaram. Utilizei a pesquisa 

documental com material da Associação dos Moradores da Vila União e consultas aos jornais 
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O Povo e Diário do Nordeste e o Jornal Êta, editado pelo Grupo Êta. 2 

 

No segundo capítulo – Meio Ambiente, Ecologismo e Educação Ambiental: 

subsídios para os jovens do entorno da Lagoa do Opaia – discuti conceitos referentes a Meio 

Ambiente, Ecologismo e Educação Ambiental. Situei a Lagoa do Opaia no contexto da crise 

ambiental e de crescimento do movimento ecológico no interior dos novos movimentos 

sociais. Discorri sobre a trajetória legal percorrida pela Educação Ambiental no Brasil.  

 

No terceiro capítulo - Juventudes e Educação Ambiental: os jovens do entorno 

da Lagoa do Opaia apresentei os programas governamentais vinculados diretamente ao objeto 

de estudo: a Formação Continuada de Professores de Educação Ambiental (BRASIL, 2006), o 

Programa Juventude e Meio Ambiente (BRASIL, 2006) e o Programa Educação de Chico 

Mendes (BRASIL, 2006), enfatizando as possibilidades de educação ambiental para a atuação 

dos jovens do entorno da Lagoa do Opaia, via esses programas. 

 

O quarto capítulo – O Bairro Vila União e a Lagoa do Opaia: história, grupos 

juvenis e relação com o meio ambiente – situa o bairro e o contexto onde ocorreu o processo 

de ocupação do entorno da Lagoa do Opaia. Historia a construção dos grupos juvenis com 

atuação nas décadas de 1970 e 1980: o Grupo de Jovens da Vila União - GRUJOVIUN, o 

Grupo Travessia e o Grupo Êta, buscando identificar o nascimento de uma preocupação 

ambiental, através da relação com a Lagoa do Opaia no período. Os três grupos foram de 

grande importância e compromisso social e cultural com o bairro. O capítulo situa a Lagoa do 

Opaia no contexto das lagoas de Fortaleza, enfocando sua ocupação e o processo de execução 

do Projeto de Reassentamento e Reurbanização.  

 

Por fim, apresento minhas considerações finais frente ao que foi estudado, 

concluindo sobre o quanto as escolas ainda desconhecem os Programas desenvolvidos pelos 

Ministérios do Meio Ambiente e da Educação, em especial o Programa Nacional de Educação 

Ambiental, e como ainda não há continuidade da Conferência Infanto-Juvenil para o Meio 

                                                 
2  Grupo de jovem com atuação nos anos 1980 e que será melhor explicitado no quarto capítulo esse estudo. 
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Ambiente. Identifiquei que os trabalhos de Educação Ambiental, nas escolas, são pontuais e 

realizados, principalmente, na Semana do Meio Ambiente ou nas Feiras de Ciências e que há 

uma necessidade de trabalhos interdisciplinares para uma educação ambiental que atinja a 

escola de forma mais ampla. Todavia, reconheci, nas falas dos alunos, uma vontade de 

participação efetiva nas atividades referentes às questões de Educação Ambiental e de forma 

particular, às referentes à Lagoa do Opaia.  
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CAPÍTULO I  

 

O percurso metodológico 

 

De tudo ficaram três coisas: a certeza de que 
estava sempre começando, a certeza de que era 
preciso continuar e a certeza de que seria 
interrompido antes de terminar. 
 
Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da 
queda, um passo de dança, do medo, uma escada, 
do sonho, uma ponte, da procura, um encontro. 
 

                                                                                                                               Fernando Pessoa 
 

 

 

 

Este capítulo objetiva apresentar o caminho metodológico percorrido. Delimita 

o problema estudado e apresenta a caracterização da pesquisa, os procedimentos e os 

instrumentos aplicados para a coleta de dados: entrevista, questionário e grupo focal. Demarca 

o universo da amostragem e os sujeitos pesquisados. 

 

Trata-se de um estudo sobre a atuação ambiental dos jovens residentes no 

entorno da Lagoa do Opaia. É uma pesquisa qualitativa (MINAYO, 1998). Realizei 18 

entrevistas com alunos das escolas situadas no bairro, além de diretores, professores e 

coordenadores pedagógicos das escolas alvos do estudo, já citadas. Apliquei 18 questionários 

com os ex-integrantes de organizações juvenis que atuaram no bairro Vila União entre os anos 

1970 e 1980: o Grupo de Jovens da Vila União - Grujoviun, o Grupo Êta e o Grupo Travessia. 

 

O estudo está situado no entorno da Lagoa do Opaia, que apresenta mudanças 
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em consequência do Projeto, implantado pela Prefeitura desde 2002, de Reassentamento3 e 

Reurbanização4 da área. 

 

É importante ressaltar que Fortaleza, um dia, já foi uma cidade com uma 

riqueza natural muito maior do que a registrada atualmente (O POVO, 19/07/2004). Havia 

mais dunas, lagoas e coqueiros. Essa paisagem foi paulatinamente substituída por 

construções, lixo, mato e esgotos. Há trinta anos, havia cerca de 60 lagoas; hoje somam 

apenas 36, estando muitas delas “sufocadas” nos entulhos, na poluição e na ameaça constante 

da especulação imobiliária. Durante muitos anos, outros recursos naturais de Fortaleza – áreas 

verdes, parques e praças – não contaram com uma política mais consistente por parte do poder 

público. Isto é um dado preocupante, na medida em que a Organização Mundial de Saúde 

recomenda que são necessários 12m2 de áreas verdes por habitante para que os moradores 

tenham a sensação de bem estar. No entanto, na cidade, são verificados apenas 4m2 de áreas 

verdes (O POVO, 07/08/2004). As consequências dos anos de descaso em relação ao 

patrimônio ambiental de Fortaleza começam a aparecer: enchentes, aumento de temperatura, 

falta de opções de lazer para a população de baixa renda, bem como o aterramento de 

inúmeras lagoas, causando graves transtornos para a população. 

                                                 
3   O termo “reassentamento” refere-se à reposição de imóveis, por um órgão promotor de um 
determinado Projeto de transferência de habitações, via construção de conjuntos habitacionais, agrovilas ou lotes 
agrícolas. No caso dos moradores do entorno da lagoa do Opaia, a transferência ocorre para o Conjunto Planalto 
Universo, localizado no Bairro Vila União, próximo à Avenida Borges de Melo e ao Terminal Rodoviário 
Engenheiro João Tomé. 
 
4  Segundo Guerra (1981, p. 94), urbanização é o "processo através do qual se transforma o solo 
rústico e urbanizável em solo urbano, por intermédio de construção nele de determinadas estruturas - ruas, 
praças, espaços verdes, áreas de lazer, edifícios de uso coletivo e de serviços públicos - água, energia elétrica, 
saneamento, fone, gás, indispensáveis à sua habitação" A reurbanização, por outro lado, como o próprio nome 
sugere, urbaniza o solo considerado urbano, mas envelhecido. Ocorre quando o desenvolvimento de uma área e o 
crescimento demográfico da mesma tornam-se insatisfatórios à habitação, ao trabalho, à circulação a ou à 
recreação de seus habitantes (Sousa,1996). A reurbanização consiste na atividade de conservação, remodelação e 
reordenação de uma área já urbanizada. 
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FOTO 1: Área do entorno da Lagoa do Opaia (2006). 

 

Em 2003, a Prefeitura Municipal realizou uma avaliação dos recursos hídricos 

da cidade (FORTALEZA, 2003) e concluiu que, em termos gerais, as lagoas de Fortaleza 

possuem quatro ambientes similares: baixa qualidade de oxigênio dissolvido, superfície 

tomada por igarapés e material orgânico e inorgânico dentro ou em suas margens. Foram 

observadas as seguintes variantes: qualidade da água, fauna, diagnósticos das ocupações e 

levantamento batimétrico5 (FORTALEZA, 2003). 

 

Dessa avaliação, a Prefeitura Municipal de Fortaleza produziu um documento 

destacando que os fatores que contribuem para as interferências nas lagoas trazem 

consequências ambientais e sociais à população, que vão desde o desequilíbrio do ecossistema 

da cidade, passando pelo impedimento de seu uso e consumo, até o comprometimento da 

pesca artesanal. Ainda, segundo o estudo, a recuperação das lagoas poderia conferir melhor 

qualidade ao ambiente urbano e fomentar a economia ligada à pesca (FORTALEZA, 2003).  

 

Outros estudos (GOMES, ett alli, 2007) também enfocam a importância das 

lagoas de Fortaleza para a melhoria dos microclimas, drenagem fluvial e atividades de pesca e 

lazer. Alertam para o comprometimento dessas atividades em função da qualidade física, 

                                                 
5  O mapeamento batimétrico é uma ferramenta que permite verificar as características morfológicas do fundo 

de ambientes aquáticos. 
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química e sanitária das suas águas. 

 

A Lagoa do Opaia viveu essa realidade. Esse local tão privilegiado sucumbiu 

diante de várias ameaças. Seu entorno, após a ocupação iniciada nos anos 1980 e consolidada 

nos anos 1990, modificou-se significativamente – atingiu alto grau de poluição e riscos de 

inundações nos períodos de chuvas. Todo espaço de lazer que existiu foi literalmente 

destruído. 

 

Esses pontos me levaram ao questionamento de como os moradores de um 

bairro podem não reconhecer um patrimônio ambiental do porte da Lagoa do Opaia. Como 

contribuir para esse reconhecimento?  Para Ednardo Lima (ex-integrante do Grupo Êta), a 

Lagoa apresenta-se como uma fonte natural no equilíbrio ambiental da comunidade. A beleza 

e o lazer que ela oferece são de grande valia para todos os moradores. “É o maior patrimônio 

ecológico que temos em meio a essa gama de edifícios que surgem a cada dia”.  

 

Nesse sentido, o objeto do trabalho buscou, na atuação dos jovens residentes 

das proximidades do entorno da Lagoa, respostas para a compreensão de como eles estão 

construindo suas relações com a lagoa e qual o nível de envolvimento nas questões referentes 

FOTO 2: Margens sujas da Lagoa (2006). 
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à preservação da mesma, num momento particular de reurbanização e reassentamento daquela 

área.  

 

Estabeleci, para tanto, alguns pontos que tinham por foco principal a pergunta 

sobre a atuação socioambiental da juventude do entorno da Lagoa do Opaia. Entre os 

principais pontos, destaquei: a) a identificação do envolvimento atual da juventude que reside 

no entorno da Lagoa do Opaia com a problemática ambiental e a preservação da Lagoa no 

contexto de crise ambiental, a partir do mapeamento dos trabalhos desenvolvidos e da 

participação em Programas Governamentais, em particular, a Formação Continuada de 

Professores de Educação Ambiental, o Programa Juventude e Meio Ambiente e o Programa 

Educação de Chico Mendes; b) a contextualização histórica da ocupação da área, no período 

de ascensão dos movimentos sociais no Brasil e, em particular, na cidade de Fortaleza; c) o 

resgate histórico da atuação dos grupos de jovens do bairro, ação que auxiliou no exame da 

preocupação para com a Lagoa do Opaia.  

  

Por que eleger prioritariamente os jovens para a discussão sobre educação 

ambiental? Essa opção deu-se, dentre outros motivos, por acreditar que “o desvendamento da 

real situação do meio ambiente certamente contribuiu com a preocupação maior, por parte dos 

jovens, no sentido de buscar proteger o meio em que vive” (MATOS, 2004, p.21).  O estudo 

realizado nas escolas situadas no bairro Vila União procurou identificar, nos jovens dos anos 

2000, uma possibilidade de atuação ambiental; o conhecimento acerca do que pensam sobre 

Meio Ambiente e Educação Ambiental, como se colocam diante dos desafios de preservar o 

planeta e seus bens naturais. Como atuam diante das oportunidades colocadas para eles, como 

as Políticas Governamentais6 via Programa Juventude e Meio Ambiente com a participação 

nas Conferências Infanto-Juvenil (2006), a formação de Com-Vidas (2006)7 e o Programa 

                                                 
6
 Existe um leque de Programas Governamentais, dentre os quais os principais são: Programa Enraizamento da 

Educação Ambiental no Brasil; Programa Nacional de Formação de Educadores (as) Ambientais; Programa de 
Formação Continuada de Professores e Alunos; Programa de Formação de Líderes Sindicais como Educadores 
Ambientais; Programa Vamos Cuidar do São Francisco; Programa Municípios Educadores Sustentáveis; 
Programa de Educomunicação Socioambiental; Programa Vamos Cuidar do Brasil com as escolas; Bioma 
Cerrado; Programa Juventude e Meio Ambiente; Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 
Ambiente;Programa Nacional de Educação Ambiental Portuária; Projeto Sala Verde; Projeto de Educação 
Ambiental e Mobilização Social para o Saneamento: piloto Piauí, Alagoas e Paraíba; Sistema Brasileiro de 
Informação sobre Educação Ambiental; Projeto “O que pensam as escolas que fazem educação ambiental”; 
Projeto “Mapeamento da educação ambiental no ensino superior”. 
 
7A Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, Com-Vida, é uma organização articulada por estudantes 
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Educação de Chico Mendes (2006). 

 

Na investigação realizada junto aos ex-integrantes que participaram dos três 

principais grupos de jovens no bairro, anos 1970 e 1980, revisitei o passado e busquei, na fala 

dessas pessoas, sua atuação em relação à Lagoa. Identifiquei, inicialmente, a limitação 

imposta pelo contexto histórico, situado no período ditatorial militar brasileiro.  

 

Verifiquei como esses grupos agiam e constatei a relação de afetividade e 

respeito para com a Lagoa. O momento histórico produziu consequências para um perfil de 

atuação limitado que, inicialmente, foi institucionalizado e posteriormente, de forma mais 

expressiva, traçou caminhos na liberdade buscada nos anos 1980 e na luta pela 

redemocratização brasileira. Havia uma possibilidade de expressão política, de luta franca 

pela abertura democrática (AZEVEDO, MATOS, 2006).  Ronaldo Rogério (ex-integrante do 

Grujoviun e do Travessia) sintetiza como ocorreu esse caminho ao falar sobre suas 

motivações para participação nos dois grupos, com a seguinte afirmativa: “No Grujoviun, era 

a vontade de participar de algo em que eu pudesse me integrar com os outros. No Travessia, 

foi a ideia de combater a ditadura”. Ou seja, houve uma mudança de interesses justificada pela 

situação histórica do país. 

 

Os atores sociais pesquisados viveram dois momentos específicos da história 

do Brasil: atualmente, a inserção da problemática ambiental como área de atuação para a 

juventude e, no passado, o momento em que as questões ambientais não estavam postas 

claramente. 

 

A ditadura militar não favoreceu o trabalho coletivo e a reunião de jovens que 

cresciam sob um Estado repressor, que proibia a organização estudantil. Cerceou 

informações, censurou músicas e livros, não apresentou autores e discussões essenciais para 

os jovens. Essas circunstâncias estiveram profundamente presentes no Grujoviun. Muitos dos 

                                                                                                                                                         
delegados eleitos na Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente na escola, de grupos de estudantes que 
realizem ações na área ambiental ou do próprio Grêmio estudantil, preocupados com a temática. Inspirada no 
conceito de Círculo de Aprendizagem de Paulo Freire é um espaço de trabalho, pesquisa e construção coletiva de 
conhecimento que busca realizar ações para melhorar a qualidade de vida e o intercâmbio entre escola e 
comunidade. 
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seus participantes eram menores de idade, num país em que militares abominavam a ideia da 

contestação, do pensar um mundo igualitário e socialmente justo. Nessas circunstâncias, a 

Lagoa era, então, um espaço de lazer, de brincadeiras. O Grujoviun era um espaço para fazer 

amigos. “Fazer parte do grupo significava sair de casa, ter sempre algo para fazer” (Leda 

Rogério, ex-integrante do Grujoviun e do Travessia). 

 

Os dois outros grupos examinados, o Êta e o Travessia, já existiam na agonia 

do regime militar, já ocupavam as áreas próximas à Lagoa para reuniões políticas e culturais. 

Denunciavam os problemas que surgiam naquela área. Seus participantes eram motivados 

pelo desejo de fazer “algo de bom” pelo bairro, queriam “mudar a mentalidade dos jovens da 

nossa comunidade” (Iramar Santos, ex-integrante do Travessia). Explicam que “a princípio a 

ideia era fazer novas amizades, mas, com o tempo, viam que o grupo tinha motivações 

políticas, ideológicas, culturais, ecológicas, enfim, eram pessoas que queriam um país mais 

justo” (Robson Albuquerque, ex-integrante do Travessia). 

 

O Travessia estabelecia contatos com outros setores dos movimentos sociais 

em Fortaleza; prática muito comum, como informa Matos (1998, p.15), ao mostrar como os 

movimentos sociais, nos anos 1980, “através de suas lideranças, imbricavam-se mutuamente, 

ou seja: líderes do movimento estudantil apoiavam outros movimentos, participando de suas 

reuniões, congressos, passeatas, no intuito de fortalecê-los”. Lideranças do movimento 

popular de Fortaleza estiveram presentes em manifestações na Vila União, buscavam 

estabelecer vínculos e apoiar a organização política no bairro, como no comício realizado na 

Praça Jorge Vieira, em 1984, reivindicando eleições diretas no Brasil. Carlos Albuquerque 

(ex-integrante do Travessia) destacou o contato que faziam com o Comitê Democrático 

Operário e Popular - CDOP, grupo político do movimento popular de Fortaleza, com atuação 

durante a década de 1980.8 

 

O Brasil enfrentava as greves iniciadas no ABC paulista e anunciava caminhos 

de organização efetiva dos trabalhadores. Movimentos culturais e políticos surgiam em todos 

os cantos do país.  
                                                 
8 O Comitê Democrático Operário e Popular – CDOP foi uma organização política de esquerda que atuou em 

Fortaleza na década de 1980, tendo como principais expoentes a ex-Deputada e ex-Prefeita de Fortaleza, 
Maria Luiza Fontenele, e a ex-Vereadora Rosa da Fonseca. 
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Os movimentos sociais encontravam-se num forte momento de articulação para que 
o restabelecimento do estado democrático brasileiro fosse possível. Juntamente com 
esses movimentos, artistas, cada vez mais, advogavam a causa da liberdade de 
expressão e da justiça social (AZEVEDO MATOS, 2006, p. 241/242). 

 

A música, em especial, tomava um importante espaço entre os jovens. Em 

cidades como São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro surgiram grupos que 

buscavam liberdade de expressão e escolheram no rock um caminho para a manifestação das 

suas críticas sociais e políticas. Esses grupos de rock davam voz aos jovens dos anos 1980, 

período de atuação efetiva do Êta e do Travessia. Esses jovens perguntavam, na voz de 

Renato Russo, da Legião Urbana, que país é este? Afirmavam que toda forma de poder é uma 

forma de morrer por nada, com o grupo gaúcho Engenheiros do Havaí; intimavam: Brasil 

mostra tua cara, na música Brasil, de Cazuza, cujos versos reclamavam: não me convidaram 

para essa festa pobre, que os homens armaram pra me convencer (...)/ Não me elegeram 

chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha; com os Titãs, criticaram a polícia, o 

capitalismo selvagem, a Igreja e o Estado; reivindicaram diversão e arte para todos. A geração 

1980 representou parte de uma juventude contestadora. Vivia-se uma época em que já se 

transitava entre os ares da abertura política, mas ainda existiam censuras e ameaças. Foi um 

momento que também levou sua juventude às ruas nas passeatas, em defesa do ensino público 

e gratuito, por democracia, por liberdade, ocupando as grandes cidades, reconstruindo a União 

Nacional dos Estudantes - UNE (iniciada em 1979), consolidando, assim, a retomada do 

movimento estudantil em todo o Brasil. 

 

É notório o fato de que não existia só o contexto da denúncia e da crítica. Os 

jovens não viviam as mesmas experiências, nem buscavam os mesmos objetivos, ao contrário, 

eram afetados por situações existenciais diversas, por isto tem sido recorrente usar o termo 

juventudes (PAPA e FREITAS, 2003).  Mas os anos 1980 provocaram jovens que, no auge 

dos seus 20 anos, sonhavam com liberdade e democracia para um país que vivia ainda sob a 

égide de um regime “totalitário”.  

 

Nesse contexto, os jovens do Travessia e do Êta agiam, pensavam em liberdade 

de atuação e, sem medo, iam às ruas. Realizaram apresentações artísticas no bairro, como o 

show “Luminando”, com música, pintura, escultura e desenho, reunindo, numa só 
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apresentação, músicos, artistas plásticos, poetas recitando suas obras e palestras sobre temas 

políticos. Criaram o Jornal Êta em janeiro de 1983 (Ednardo Lima, ex-integrante do Grupo 

Êta). 

 

O Grupo Travessia realizava reuniões aos domingos, na Lagoa do Opaia, onde 

traçavam planos do que poderia ser feito para a melhoria do bairro Vila União. Faziam 

pedágios para arrecadar dinheiro para a confecção de panfletos relacionados ao bairro (José 

Maria Oliveira, ex-membro do Travessia).  

 

A Lagoa era um refúgio bucólico, cercada de frondosas árvores. Espaço de paz, 

de liberdade, de criação artística. Despertou nesses jovens a inquietação com o rumo que 

poderia tomar. Tinham “a preocupação de tentar mostrar aos moradores do bairro Vila União, 

e daqueles que viviam mais próximos à Lagoa (que eram bem poucos, naquela época), a 

importância de sua preservação, de sua limpeza” (José Maria Oliveira, ex-membro do 

Travessia). Inspirados, escreveram no jornal Êta matérias críticas sobre a situação que 

anunciava o descaso com o entorno da Lagoa do Opaia e do Polo de Lazer. Os jovens do 

Travessia realizaram uma atividade denominada de “Abraço à Lagoa”, pela qual buscavam 

ganhar a atenção dos outros moradores do bairro para aquela situação. “Nossa Lagoa está 

ameaçada! Precisamos retomá-la!” (Ronaldo Rogério, ex-integrante do Grujoviun e do 

Travessia). 

  

Atualmente, o que fazem os jovens da Vila União? Preocupam-se com a 

problemática ambiental? Qual o espaço que a Lagoa ocupa no horizonte das suas 

inquietações? Como compreendem educação ambiental?  Recorri a Tozoni-Reis (2003, p. 73) 

para entender que a autora considera que: 

 

(...) se a educação ambiental é uma estratégia de intervenção social, cuja meta está 
na transformação das ações dos indivíduos no ambiente, levando em conta o caráter 
histórico e social dessas intervenções, a pesquisa em educação ambiental refere-se a 
fenômenos humanos e sociais, históricos e culturais que não podem ser medidos 
apenas quantitativamente, mas compreendidos em sua totalidade e complexidade, 
interpretados e analisados sob a ótica qualitativa. 

 
 

Portanto, a relação estabelecida com o passado de atuação juvenil no bairro 

ofereceu subsídios para a compreensão de sementes plantadas no processo educativo 

ambiental.  
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Parti de Nóbrega-Therrien e Therrien (2004) que, no artigo Trabalhos 

Científicos e o Estado da Questão: reflexões teórico-metodológicas, apontam para a 

finalidade do registro que o pesquisador deverá fazer a partir de um levantamento 

bibliográfico, de como o tema em estudo encontra-se no estado atual da ciência, da 

identificação e definição das categorias centrais da abordagem teórico-metodológica. Para 

tanto, os procedimentos adotados exigiram um levantamento bibliográfico seletivo para 

identificar, situar e definir o objeto, bem como as suas categorias de análises.  

 

Elenquei, inicialmente, obras e autores que abordam a questão ambiental, como 

Boff (1995, 1999, 2000a, 2000b, 2000c) e Morin (2002, 2003a, 2003b), tema geral no qual se 

insere a pesquisa, além dos temas específicos: Educação Ambiental, em Carvalho (2002, 

2004), Loureiro (2002, 2006), Reigota (2004 a,b), Berna (2001), Sato (2005), Segura, (2001), 

Tozoni-Reis (2004), Guimarães (2004) e Gadotti (2002) e Juventudes,  Matos (2001, 2002, 

2003, 2004, 2006), Carvalho (2002, 2004), Novaes (2006), (Melucci, 1997), que apontaram as 

bases teóricas do estudo. 

 

 

No percurso metodológico, Matos (1998) ofereceu-nos uma série de caminhos 

que foram de grande valia para a coleta de dados, como, por exemplo, a utilização de fichas 

com nome, idade, sexo, escolaridade e ocupação dos jovens e dos ex-integrantes dos grupos 

juvenis de 1970 e 1980, e o diário de campo, como espaço de registros e observações, 

utilizado principalmente nas visitas realizadas no período de pesquisa exploratória nas três 

escolas do bairro. As entrevistas e os questionários foram realizados junto aos integrantes dos 

grupos de jovens que atuaram entre as décadas de 1970 e 1980.  

 

Para o percurso histórico, realizado no levantamento da atuação dos grupos 

organizados nas décadas de 1970 e 1980, Matos (1998, p. 26) nos lembra que a função da 

memória na história da humanidade é “a melhor compreensão do presente e a reflexão de um 

futuro que se referencie em situações já vivenciadas, por vezes positivas e noutras nem tanto, 

deixando a ambas o aprendizado necessário”. Essa afirmativa remete-nos à reflexão das 

situações, também vivenciadas pelo movimento popular no bairro Vila União, no processo de 

ocupações, ocorrido a partir dos anos 1980. É necessário registrar e refletir sobre esse 

passado, principalmente no momento em que se presenciam propostas de mudanças na área 
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com o Projeto de Reassentamento e Reurbanização, em fase de implementação. Essa reflexão 

refere-se à contextualização da ocupação e da descaracterização do antigo Polo de Lazer, fato 

que contribuiu, sobremaneira, para que houvesse a necessidade da recuperação da área. Assim 

sendo, o trabalho de levantamento da trajetória histórica do bairro Vila União, a partir dos 

movimentos populares, destacando a atuação juvenil via organização dos principais grupos de 

jovens (1970 e 1980), foi fundamental para o estudo e possibilitou a compreensão dos fatores 

que contribuíram com a degradação ambiental verificada na Lagoa. Deixa claro, ainda, o 

reconhecimento das necessidades de Educação Ambiental a partir das escolas do bairro. 

  

Foram aplicados 18 questionários com esses integrantes, sendo seis no 

Grujoviun, nove no Travessia e três no Êta. Este instrumento foi de grande valia, pois 

permitiu identificar como reconheciam a Lagoa – para eles, individualmente, e para o bairro, 

de forma coletiva. O questionário é uma importante técnica que permite um número razoável 

de perguntas e evita influências por parte do pesquisador. Na forma escrita, diminui a 

possibilidade de dúvidas e distorções (GIL, 1987). 

 

Verifiquei, também, a situação atual nas escolas do bairro (três destas foram 

pesquisadas), pois é nelas que se encontram os estudantes que são, na sua maioria, também 

moradores da Vila União. É nessas escolas – uma municipal e duas estaduais – que 

frequentam os jovens de menor poder aquisitivo e, portanto, os que mais dependem da oferta 

de áreas de lazer. É nelas onde encontramos os jovens que não podem ir com mais frequência 

aos cinemas, aos teatros, aos shoppings e aos shows que, geralmente, ocorrem fora da área 

onde residem. É também nessas escolas que se verifica a maior possibilidade de existência de 

algum trabalho de Educação Ambiental, considerando a quase inexistência de grupos juvenis 

organizados, com atuação ambiental. 

 

Na pesquisa exploratória, visitei a Escola de Ensino Infantil e Fundamental 

Haroldo Braun Vieira, que é localizada próxima às margens da Lagoa. Na visita, constatei que 

a escola oferecia vagas da Educação Infantil até o 6º ano do ensino fundamental, durante os 

turnos manhã e tarde. À noite, funcionavam turmas de Educação de Jovens e Adultos. A 

escola não foi selecionada como alvo da investigação, pois priorizei alunos do 7º, 8º e 9º anos, 

entretanto, realizei uma entrevista com a vice-diretora, que se mostrou muito disponível. 

Informou que não conhecia o Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas. Ao ser 

perguntada sobre a existência de trabalhos escolares na área ambiental, relatou com muita 
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empolgação o trabalho desenvolvido em outubro de 2005:  I Grito da Lagoa. O objetivo geral 

do evento foi “agradecer aos órgãos públicos o projeto de revitalização da Lagoa e reivindicar 

a continuidade do Projeto de Reassentamento e Reurbanização da Área”, que, segundo a 

professora, contribuía significativamente para a “preservação da área e a promoção de 

melhorias”. Segundo a informação, foi preciso um semestre de preparação com os professores 

e os alunos para o I Grito da Lagoa, sendo necessário o desenvolvimento de várias atividades 

na escola, que discutiam o meio ambiente e a preservação de seus recursos naturais, 

enfocando sempre a questão da água.   

 

Foram convocados pela direção da escola todos os professores que 

participaram ativamente da preparação do evento com a elaboração de jograis, dramatização e 

festival de poesias. O I Grito da Lagoa ocorreu em outubro de 2005, no horário das 16 às 20h. 

Não houve a participação da Secretaria de Educação e Ação Social - SEDAS9, mas a Empresa 

Municipal de Limpeza Urbana - EMLURB participou e distribuiu camisetas alusivas à 

atividade. No dia, houve apresentações artísticas com um “Rap da Lagoa”, elaborado pela 

vice-diretora da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Haroldo Braun Vieira, Edilce 

Amaral. Entre os benefícios e resultados do evento, a vice-diretora destaca a grande melhoria 

em relação ao comportamento dos estudantes, principalmente referente aos hábitos de limpeza 

e higiene.  

  

Os alunos passaram a exigir lixeiras que a professora teve de providenciar para 

a escola e alguns falavam: “Professora, cadê a água do banheiro? Como vamos lavar as 

mãos?” A professora disse não ter ninguém responsável pela área ambiental, mas informou 

que há uma preocupação geral na escola acerca dessa temática e que ela faz parte do Projeto 

Pedagógico. Assim, a escola já pensava em promover novos eventos e a docente compôs o 

hino da Escola, que destaca sua localização próxima à Lagoa do Opaia.  

 

Na parte inicial da pesquisa, em 2005, foram visitadas duas escolas: Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Gal. Manuel Cordeiro Neto e Escola de Ensino Fundamental e 

Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara. Nesse período inicial, as escolas foram escolhidas 

também em função do trabalho desenvolvido, na época, pelo setor de combate à dengue da 

Regional IV, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que, em março de 2005, convidou setores 

                                                 
9  Atualmente Secretaria Municipal de Educação. 
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da comunidade para um amplo trabalho de combate às ameaças de dengue na cidade. O 

trabalho fazia parte do “Plano das Ações em Educação e Mobilização Social para prevenção e 

Combate ao Dengue e Educação Ambiental”, da Prefeitura Municipal de Fortaleza 

(FORTALEZA, 2005). Segundo o representante da Prefeitura, o Plano relacionava-se às 

questões ambientais, pois necessitava de um trabalho a partir da educação ambiental, 

considerando que o combate à dengue exigia novos olhares sobre a saúde e a limpeza das 

áreas públicas. 

 

A equipe da Prefeitura de Fortaleza havia detectado que o mosquito 

transmissor da dengue permanecia presente nos bairros Aeroporto e Vila União. Assim, foi 

elaborado um Plano de Ação que tinha como objetivo geral “desencadear um processo de 

ação educativa, sensibilizando a população para a necessidade da prevenção e combate à 

dengue, bem como a preservação ambiental”.  A intenção era discutir saúde pública de forma 

geral e inserir, no caso particular da Vila União, as questões referentes à limpeza da Lagoa 

Opaia. As atividades no bairro visavam realizar discussões que apresentassem elementos de 

educação ambiental para os moradores. Entre as estratégias do Plano das Ações, constavam 

visitas domiciliares, apresentações teatrais e caminhadas com os estudantes, além de palestras 

sobre Educação Ambiental (FORTALEZA, 2005). 

 

Esse convite chegou a mim via Secretaria de Meio Ambiente e Controle 

Urbano - SEMAM, pois, naquele momento, realizava pesquisas exploratórias sobre a Lagoa, 

examinando a documentação da SEMAM. Fui convidada, então, a participar de várias 

reuniões no bairro e passei a integrar o grupo formado por representantes da Fundação 

Nacional de Saúde - FUNASA, Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, 

Secretaria Regional IV, Escola de Ensino Fundamental Médio Gal. Manuel Cordeiro Neto, 

Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara e Igreja Jesus Maria 

José.  

 

A primeira atividade do grupo aconteceu na comemoração do aniversário de 

Fortaleza, em abril de 2005.  A programação constava de visitas às salas de aula e palestras 

nas escolas, proferidas por mim. As questões abordavam a Problemática Ambiental de forma 

mais geral, destacando elementos da Carta da Terra (FERRERO, HOLLAND, 2004); a cidade 

de Fortaleza e sua relação com o patrimônio ambiental; e, por fim, a Lagoa do Opaia como 

parte integrante desse patrimônio. 
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                            FOTO 3: EEFM Gal. Manuel Cordeiro Neto. 

 

Com esse procedimento inicial, pude verificar que apenas a Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Gal. Manuel Cordeiro Neto realizava projetos de Educação Ambiental. 

No primeiro contato com essa Escola, foram visitadas todas as salas de aula dos turnos da 

manhã e tarde. Conversei com os alunos, com o apoio dos educadores que disponibilizaram 

tempo das suas aulas para que eu realizasse a conversa sobre a importância da Lagoa do 

Opaia para o bairro Vila União. A resposta sobre a Lagoa foi imediata, do ponto de vista da 

necessidade de um cuidado maior, pelos órgãos públicos, com a sua limpeza e a preservação. 

Em todas as salas visitadas, os jovens participavam, perguntando e apresentando suas críticas 

e sugestões sobre como a Lagoa poderia ser mais bonita e limpa. Denunciavam o descuido 

com a praça do bairro, mas não atribuíam isso somente aos órgãos públicos, mas também aos 

próprios moradores, que não colaboravam com a preservação da área. 

 

A segunda instituição de ensino visitada foi a Escola de Ensino Fundamental e 

Médio Cel. Prof. Aurélio Câmara. Lá, realizei duas palestras sobre a “Questão Ambiental e a 

Lagoa do Opaia”, nos turnos manhã e tarde, com a participação de cerca de trezentos alunos 

por turno. Verifiquei um nível de envolvimento menor que na outra escola, bem como a 

ausência de projetos de Educação Ambiental na escola naquele momento. Essa impressão 

ocorreu em função da dificuldade inicial para conquistar a atenção daqueles jovens – só ao 

longo da palestra eles foram apresentando mais interesse e envolvimento com a temática ali 

apresentada. 
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As visitas iniciadas nas escolas já demonstraram a necessidade de um trabalho 

de escuta e conversa com os jovens sobre a problemática ambiental e suas ramificações no 

processo de reassentamento e reurbanização da Lagoa do Opaia. Observei o quanto faltava de 

informação sobre como a Lagoa era no passado e sobre sua importância para a comunidade. 

Constatei que, quando os professores presentes e eu relatávamos sobre como a Lagoa já tinha 

sido um dia limpa, bonita e cheia de espaços de lazer, as crianças e os jovens demonstravam 

total descrença, ilustrada nos sorrisos jocosos e nas ironias sobre os peixes mortos que há hoje 

na Lagoa. Admiravam-se em saber que, um dia, existiram quadras de esportes onde era 

possível a prática de voleibol, de basquetebol e de futebol de salão; causava estranheza saber 

que a Lagoa já havia sido própria para o banho, pesca e passeios de pedalinhos. 

 

Recorri à pesquisa documental, trabalhando dados que não haviam recebido 

tratamento analítico. Matos e Vieira (2002, p. 41) ressaltam que: “(...) são consideradas fontes 

documentais: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos adquiridos em 

escolas e instituições, associações, igrejas, hospitais, documentos oficiais, cartas, contratos, 

diários, filmes, fotografias, relatórios de empresas”. 

 

Busquei informações em muitos desses dados, consultei os jornais O Povo e 

Diário do Nordeste, selecionando matérias sobre o antigo Polo de Lazer e o processo de 

reassentamento e reurbanização da Lagoa do Opaia e constatei que os jornais têm informado 

sobre a Lagoa em um significativo número de matérias. Li também vários números dos 

jornais Êta, com edição nos anos 1980, dos quais foram selecionados os textos que tratavam 

das questões ambientais de caráter mais geral e, de forma específica, das que abordavam a 

Lagoa. Documentos da Prefeitura Municipal de Fortaleza informaram sobre a situação das 

lagoas e das parcerias e políticas adotadas pela Prefeitura referente às lagoas da cidade. 

 

Os jornais O Povo e Diário do Nordeste destinaram espaços para a informação 

sobre a execução do Projeto de Reassentamento e Reurbanização: “Conjunto Habitacional é 

entregue na Lagoa do Opaia” (O POVO, 19/12/2004), “Vila do Sossego” (O POVO, 

17/08/2008); denúncias relativas ao lixo: “Mato alto, mau cheiro e muito lixo acumulado nas 

margens da Lagoa do Opaia” (O POVO, 16/02/2006), e relativas à mortandade de peixes: 

“Peixes estão morrendo na Lagoa do Opaia” (DIÁRIO DO NORDESTE, 29/10/2005), dentre 

as várias matérias dos principais jornais de Fortaleza. 
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FOTO 4: Acúmulo de lixo nas margens da Lagoa Opaia (2005). 
 

 

Acompanhei a tentativa de implantação e execução da experiência do Projeto 

Meu Ambiente, Nosso Futuro - Educação de Chico Mendes, no bairro Vila União, coordenado 

por jovens da Associação Alternativa Terrazul, uma organização não-governamental com sede 

em Fortaleza e que desenvolve atividades de caráter ambiental. O Projeto consistia em 

implantar Educação Ambiental em cinco escolas públicas de Fortaleza, sendo três dessas 

escolas situadas no bairro Vila União e alvo desse estudo: Escola de Ensino Fundamental e 

Médio Gal. Manuel Cordeiro Neto; Escola de Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII 

e Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara. Os jovens da 

Associação Alternativa Terrazul esperavam realizar uma ação planejada, verificando os 

problemas ambientais nos bairros selecionados e buscando transformar parte daquela 

realidade. O processo de uma pesquisa-ação “é realizado com avaliações e discussões no 

grupo tanto para redirecionar os planos, quanto para partilhar o conhecimento entre os 

envolvidos” (MATOS, VIEIRA, 2002). Parte desse trabalho foi realizada, mas parou no meio 

do caminho. 

 

As escolas foram revisitadas para a aplicação das entrevistas com os alunos, 

professores, coordenadoras pedagógicas e diretores em 2006 e 2007 e, em 2008, para a 
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realização do grupo focal na Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio 

Câmara para o aprofundamento do estudo. Em síntese, a metodologia da pesquisa percorreu 

as seguintes etapas: 

 

• Revisão de literatura, que proporcionou a seleção das categorias Meio 

Ambiente, Educação Ambiental e Juventudes para a fundamentação teórica 

da pesquisa; 

 

• Pesquisa documental, seleção e análise dos documentos referentes à Lagoa 

e ao processo de reassentamento e reurbanização. Leitura de artigos 

jornalísticos;  

 

• Pesquisa de campo com aplicação de entrevista e de questionários para 

diretores, supervisores pedagógicos, professores e estudantes das escolas 

do bairro e os antigos participantes dos grupos juvenis. Foram realizadas 18 

entrevistas e aplicado um grupo focal com dez participantes, nas escolas e 

aplicados 18 questionários com os ex-integrantes dos grupos juvenis. Os 

estudantes eram das turmas do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental, com 

idade entre 13 e 15 anos. Pesquisei a participação desses jovens na 

preparação das Conferências Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, como 

entendem Meio Ambiente e Educação Ambiental. Verifiquei, ainda, como a 

Lagoa aparecia nos trabalhos por eles apresentados na preparação da 

Conferência; busquei entender que perspectivas se abriam para a efetivação 

de um programa de Educação Ambiental para os jovens do entorno da 

Lagoa e como esses jovens poderiam, por meio de um processo de 

Educação Ambiental, tornarem-se mais atuantes frente aos problemas 

ambientais apresentados, em níveis local e global, contribuindo de forma 

efetiva para a preservação da Lagoa do Opaia; 

 

• Acompanhamento, observação e registro da implantação e execução do 

Projeto Meu Ambiente, Nosso Futuro - Educação de Chico Mendes, 

coordenado por jovens da Associação Alternativa Terrazul. Acompanhei a 

tentativa de implementação nas três escolas situadas no bairro Vila União 

deste estudo: Escola de Ensino Fundamental e Médio Gal. Manuel 
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Cordeiro Neto; Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Papa 

João XXIII; e Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. Aurélio 

Câmara. 

 

No capítulo seguinte, escrevo sobre o aporte teórico do estudo. Dialogo com 

autores e conceitos referentes a Meio Ambiente e Educação Ambiental, contextualizo a Lagoa 

do Opaia na crise ambiental e recorro à Educação Ambiental como possibilidade para a 

atuação dos jovens das escolas do bairro Vila União.  
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Capítulo 2  

Meio Ambiente, Ecologismo e Educação Ambiental: subsídios para a Educação 

Ambiental para os jovens do entorno da Lagoa do Opaia. 

 

(...) temos de mudar nossa forma de pensar, de 
sentir, de avaliar e de agir. Devemos ter mais 
sabedoria que poder, mais humildade que 
arrogância, mais vontade de sinergia que 
autoafirmação, mais vontade de dizer “nós” do 
que “eu”, mais capacidade de integração entre o 
princípio masculino e feminino do que perpetuar a 
luta dos sexos. Por essas atitudes, os seres 
humanos poderão se salvar e salvar o seu belo e 
radiante planeta. 
 

 (BOFF, 2000) 
 

 
Este capítulo discute os seguintes conceitos: Meio Ambiente, Ecologismo e 

Educação Ambiental. Situa a Lagoa do Opaia no contexto da crise ambiental, do surgimento 

dos novos conceitos, novos movimentos sociais e da Educação Ambiental. Verifica, ainda, o 

crescimento do movimento ecológico no interior dos novos movimentos sociais e discorre 

sobre a trajetória legal percorrida pela EA no Brasil, além de traçar caminhos para a 

construção dessa Educação Ambiental e da realidade atual nesse campo. 

 

 

2.1 Uma Lagoa num contexto de crise ambiental: novos conceitos, novos movimentos 

sociais e Educação Ambiental. 

 

A lagoa do Opaia, no início dos anos 2000, apresentava uma necessidade 

premente da reurbanização da sua área e de um reassentamento de parte de seus moradores. A 

necessidade era consequência dos períodos em que o poder público afastou-se e permitiu que 
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um número significativo de moradores a ocupassem e que, paulatinamente, fossem 

modificando suas paisagens. 

 

Os anos 2000 refletem um contexto mundial de crise ambiental. Questões, 

antes debatidas em ciclos restritos, foram tomando o debate mundial e passaram a fazer parte 

de discussões acadêmicas, da preocupação de alguns governos, dos movimentos sociais, dos 

meios de comunicações. A questão ambiental foi, assim, obtendo grande importância nas 

últimas décadas (CARVALHO, 2004). 

 

Obras escritas por Boff (1995, 1999, 2000a, 2000b, 2000c) e Morin (2002, 

2003a, 2003b), dentre outros autores, refletem parte significativa e de grande relevância na 

busca de subsídios para a compreensão sobre a relação dos seres humanos para consigo e seu 

entorno. Os dois autores, nos seus trabalhos, mostram-nos como o ser humano vem 

desprezando a Terra e seus recursos naturais, resultando na ameaça de degradação do planeta.  

 

Boff (2000b, p.16) tem nos mostrado como o ser humano construiu um 

princípio de autodestruição e como sua atividade vem produzindo danos irreparáveis ao 

planeta. Segundo o autor, a Terra é como um coração, “atingido gravemente, todos os demais 

microorganismos vivos serão lesados: os climas, as águas potáveis, a química dos solos, os 

microorganismos, as sociedades humanas. A sustentabilidade do planeta, urgida de bilhões de 

anos, poderá desfazer-se”.  

 

Boff tem se posicionado constantemente em defesa dos excluídos e da natureza 

(CRUZ, BRITO, 2004). Nos seus estudos, realiza debates sobre a crise atual da civilização, 

decorrente das desigualdades produzidas pelo capitalismo. Para ele, estamos imersos em 

várias crises: a econômica, a energética, a social, a moral, a ecológica e a espiritual que, 

segundo o autor, se analisarmos bem, na verdade todas elas derivam de uma só crise, que é a 

da civilização criada nos últimos 400 anos (BOFF, 2000b). Essa civilização apresenta hoje 

uma sociedade que, de um lado, produz riqueza e acumulação e, de outro, pobreza e miséria. 

Para Boff (2000b), as crises social, do sistema do trabalho, e a ecológica apresentam 

dimensões planetárias. Para Leis (2002), a crise ecológica é, portanto, a própria crise da 

ocupação do planeta, uma crise dos fundamentos políticos e sociais contemporâneos 

estabelecidos pelo homem na Terra.  
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As sociedades contemporâneas construíram seus modelos de civilização que, 

hoje, diante dos graves problemas socioambientais, são questionados. Entre os críticos, Boff 

(2000a) apresenta três linhas de crítica ao modelo de civilização e de sociedade atuais. A 

primeira, que é feita pelos movimentos de libertação dos oprimidos, diz que o núcleo dessa 

sociedade não está construído na visão da vida, do bem comum, da participação e da 

solidariedade entre os humanos. Desta crítica nasceram os movimentos dos oprimidos por sua 

libertação, que vão desde a luta dos sem-terra e dos sem-teto, ao dos sindicatos organizados.  

A segunda linha de crítica vincula-se aos grupos pacifistas e da não-violência ativa. Afirmam 

que o tipo de sociedade em desenvolvimento desigual produz violência social e injustiça 

societária. O terceiro grupo são os movimentos ambientalistas, os quais observam como o 

sistema industrial produz a deterioração da qualidade geral de vida, identificando ainda, o fato 

de que a fome, a falta de habitação, de educação e lazer, bem como a ruptura dos laços 

familiares e sociais, são agressões ambientais contra o ser humano. 

 

Dessa forma, o presente trabalho identifica, nessa terceira linha crítica, 

fundamentos para a reflexão necessária aos fatos que ocorreram na Lagoa do Opaia. Os 

moradores daquela área foram aviltados nos seus direitos mínimos em relação a manter sua 

qualidade de vida. Que habitações lhes foram oferecidas? Há quantas escolas, postos de 

saúde, projetos de Educação Ambiental? Por que suas áreas de lazer foram destruídas? Como 

o Projeto de Reassentamento e Reurbanização da Lagoa do Opaia poderá, então, modificar 

positivamente aquele espaço físico e social? São algumas das indagações que levam ao 

entendimento do que a Lagoa foi se transformando ao longo das últimas décadas. Foram essas 

questões que obrigaram o poder público a decidir pela reurbanização e reassentamento 

daquela área. 

 

Ainda recorrendo a Boff (2000b), buscando subsídios para uma compreensão 

global dos problemas ambientais, faz-se necessário articular as críticas feitas ao sistema 

econômico vigente e buscar um novo paradigma de civilização e sociedade como 

providências imprescindíveis ao estabelecimento de uma relação mais “benevolente” para 

com o meio ambiente. Nos trabalhos desse autor, o conceito de ecologia10 é apresentado sob 

                                                 
10

      O termo “ecologia”, de origem na ciência biológica, “migrou” do campo das ciências naturais para o 
campo social. Segundo Carvalho (2004), a palavra ecologia, além de designar uma área do conhecimento 
científico, foi associada aos movimentos e práticas sociais que ganharam as ruas e conquistaram muitos adeptos 
para as mudanças “ecológicas”. Usada no contexto dos movimentos sociais, não é a mesma ecologia dos 
biólogos. Loureiro (2006, p. 20) apresenta como “um conceito que implica englobar todas as dimensões 
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quatro vertentes: ambiental, mental, integral e social. 

 

A primeira vertente, a ecologia ambiental, está voltada para a produção de 

novas tecnologias, que sejam menos poluentes e que contribuam para diminuir os excessos da 

produção industrialista mundial referente aos danos causados ao meio ambiente. A ecologia 

mental “procura construir uma integração psíquica do ser humano que torne mais 

benevolente sua relação para com o meio natural e social e que fortaleça um acordo de 

referência e equilíbrio mais duradouro com o universo” (BOFF, 2000a, p.23). A ecologia 

integral advém de uma nova visão da Terra inaugurada pelos astronautas a partir dos anos 

1960. “A vista do planeta Terra, em sua radiante beleza, comoveu-lhes profundamente até o 

ponto que, a partir desse momento, passamos a tomar consciência da Terra como ser vivo” 

(GUTIÉRREZ, CRUZ PRADO, 2002, p.39).  Já a ecologia social compreende que o ser 

humano e a sociedade sempre estabelecem uma relação com a natureza. Preocupa-se não 

somente com a construção de avenidas, praças ou praias mais atrativas, mas também com o 

saneamento básico, a rede escolar e o serviço de saúde. “É aquela que atende às carências 

básicas do ser humano sem sacrificar o capital natural da Terra” (BOFF, 2000a, p.29). 

 

A preocupação presente na ecologia social também é ressaltada por Gohn 

(2001), na medida em que a autora identifica que há esperanças construídas através de 

experiências educativas coletivas, que questionam o status quo vigente e buscam romper com 

a preocupação reduzida de aquisição de bens materiais, empenhando-se na busca de qualidade 

de vida, tanto para o presente, como para o projeto de futuro.  

 

Diante dos problemas apresentados, Boff (2000a) alerta para a necessidade de 

uma ética global, a partir do entendimento da interligação da crise social com a crise 

ecológica e do sistema de trabalho, uma nova ética pautada no cuidado com o planeta. Esse 

cuidado, também presente na obra de Morin (2002), é fundamento para uma educação 

ambiental que contribua na construção da cidadania planetária, sustentada na visão 

unificadora do planeta e de uma sociedade mundial (GADOTTI, 2000). 

 

Morin (2002) apresenta o conceito de cidadania planetária a partir da 

                                                                                                                                                         
inerentes à discussão ambiental e ao movimento ambientalista, e não apenas aos conteúdos da Ecologia, 
enquanto campo científico próprio vinculado à biologia ou às visões ecossistêmicas que desconsideram as 
especificidades sócio-históricas humanas”. 
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identificação que faz de que a descoberta da América é o momento em que o homem 

reconhece o planeta. O autor também alerta a humanidade para o momento de agonia 

planetária que estamos vivendo. Escreve sobre Ciência, seus desafios e limites, e advoga a 

necessidade do reconhecimento da complexidade dessa ciência, porque ela é inseparável de 

seu contexto histórico e social; e assim, histórica, sociológica e eticamente complexa. E é 

dessa complexidade que os cientistas burocratizados, ou formados segundo os modelos 

clássicos de pensamento, afastam-se. Morin (2003a, p. 09), afirma que os cientistas “não 

podem conceber que as disciplinas se possam coordenar em torno de uma concepção 

organizada comum, como foi o caso das ciências da Terra, ou se associar numa disciplina 

globalizante de um tipo novo, como é o caso, há muito tempo, da ecologia (...)”. 

 

Sua filosofia aponta para uma visão integrada e multidisciplinar do 

conhecimento. Ao desenvolver o conceito de era planetária, Morin (2003b) resgata a raiz do 

significado grego da palavra planeta, que está no termo planetarização, com sua ideia de 

itinerância, de aventura incerta e de busca de destino para a humanidade. Aventura que 

mobilizou todo o imaginário coletivo de uma época que buscou, nas grandes navegações, 

também a descoberta de novos mundos. É então, no marco da Idade Moderna, que Morin 

encontra o ponto crucial para a compreensão da condição humana e a condição do próprio 

mundo. É, segundo ele, o momento onde a condição do mundo humano transformou-se em 

era planetária.  

 

Para essa explicação, o autor viaja pela história da humanidade e, como 

primeiro momento, registra a diáspora do homo sapiens pelo planeta, ocorrida há dezenas de 

milhares de anos. Registra o surgimento das sociedades arcaicas, que se expandiram e 

tornaram-se estranhas entre si, e a formação das grandes civilizações. O desenvolvimento das 

civilizações urbana/rurais ignorou e logo destruiu essa humanidade (MORIN, 2003b); foi 

implacável e impiedoso, aniquilando e exterminando tudo que era pré-histórico e toda a 

sabedoria milenar. Para Morin, o início da Era Planetária ocorreu, exatamente, a partir de 

1492, com a chegada dos europeus na América, o que produziu duas mundializações: a da 

dominação, da colonização e da expansão do Ocidente; e a das ideias humanistas, 

emancipadoras, internacionalistas, portadoras de uma consciência comum da humanidade. A 

era planetária assinala a descoberta de que a Terra não é mais do que um planeta, e estabelece 

a comunicação entre as suas diversas partes (MORIN, KERN, 2002). A Terra deixa de ser o 

centro do universo e a Europa o centro do mundo. O mundo europeu se esquecerá, porém, do 
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seu provincianismo, preparando o desenvolvimento do quadrimotor: ciência, técnica, indústria 

e interesse econômico, que impulsionará uma de suas mundializações. Essa mundialização 

alcançará sua máxima expansão na globalização econômica vivida a partir do final do século 

XX. 

 

No livro Terra-Pátria (2002), Morin também nos revela a crise em que o 

planeta está mergulhado. Usa o termo agonia planetária para os desregramentos econômico e 

demográfico, crise ecológica e do desenvolvimento. Acredita ser essa agonia gestação para 

um novo nascimento, passagem da espécie humana para a humanidade (MORIN, KERN, 

2002). Para o autor, constitui-se como principal objetivo da educação na era planetária educar 

para o despertar de uma sociedade-mundo. Não é possível compreender a possibilidade de 

uma sociedade-mundo, sem compreender o devir da planetarização da humanidade e o desafio 

da governabilidade. É preciso compreender a vida como consequência da história da vida na 

Terra e o desafio de construir um novo futuro. 

 

As questões apresentadas por Morin representam fundamentos para o tema do 

presente estudo, tendo em vista, o campo amplo de diálogo estabelecido pela “questão 

ambiental”. Neste universo, interligar meio ambiente, história e educação ambiental é um 

caminho de fundamental importância para o desenvolvimento de novas posturas em relação 

ao meio ambiente. A preocupação com a preservação do planeta, o descaso e a relação de 

domínio que o ser humano mantém com a natureza nos últimos séculos concorrem para que, 

hoje, parte da humanidade tenha cada vez mais presente a busca pelo desenvolvimento de 

novas atitudes e renovadas práticas do homem para com o meio ambiente (BOFF, 2000d). É 

dessa forma que a Educação Ambiental apresenta-se como um caminho de possibilidades para 

o desenvolvimento dessas novas posturas e atitudes. 

 

A Lagoa do Opaia situada nesse contexto foi vítima dessa relação de descaso e 

domínio humano. Essas novas atitudes, colocadas por estudiosos da problemática ambiental, 

apontam a necessidade de um caminho que promova Educação Ambiental nas escolas que 

busque a cidadania planetária. Essa cidadania, segundo Scherrer-Warren (2002, p.81) tem 

uma noção relacionada à formação de redes, “à capacidade das organizações da sociedade 

civil, especialmente as ONG'S, de participar das conferências mundiais, pressionar e 

monitorar governos locais para a realização das agendas sociais ali acordadas”.  

 



 46 

Se for verdade que essa rede global de ONG's, com atuação no movimento 

ambientalista, imprimiu mudanças valiosas, obrigando ao reconhecimento internacional, as 

atuações locais poderiam ganhar expressão e contribuir para o processo de desenvolvimento 

de uma consciência ambiental consistente e que pudesse estabelecer uma relação com o 

espaço físico local. 

 

Os moradores do entorno da Lagoa do Opaia viveram um contexto de luta 

permanente durante os anos 1980 e 1990. Nos anos 1980, alguns chegavam de outras áreas da 

cidade em busca de moradia. Solicitaram e receberam apoio da Associação de Moradores da 

Vila União. Receberam apoio da então prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, que se 

comprometeu a regularizar a situação daqueles novos moradores. Alguns membros passaram 

a integrar a Associação de Moradores. Nos anos 1990, houve um acréscimo considerável com 

a chegada de outros moradores. Aos poucos a região foi se modificando e o seu entorno foi 

profundamente alterado. O antigo Polo de Lazer cedeu lugar às construções de casas. Ao 

estudar sobre a Lagoa e, consequentemente, sobre os moradores, o conceito de movimentos 

sociais, entendidos como fermentos de uma sociedade planetária e contrários a determinadas 

formas de viver e de estar no planeta (MORIN, 2003), por se tratar de um tema estreitamente 

ligado ao estudo, auxiliou na compreensão inicial do contexto histórico e das necessidades 

postas nas décadas em destaque, quando a moradia representava a maior expectativa para 

aqueles moradores.  

 

A ocupação da Lagoa do Opaia ocorreu a partir da década de 1980. Recorri a 

Santos (1997), Gohn (2001, 2002), Matos (1998) e Scherer-Warren (1987, 1999) para a 

compreensão das principais questões do período. O conceito que Scherer-Warren (1999) 

apresenta dos Novos Movimentos Sociais como “formas de ações coletivas reativas aos 

contextos históricossociais nos quais estão inseridos”, e o trabalho de Matos (1998), 

relacionados aos movimentos populares na década de 1980, serviram de referência para situar 

o processo de ocupação da Lagoa e mostrar o surgimento de mudanças sociais, nas quais os 

movimentos ecológicos se inserem. 

 
Quando Scherer-Warren (1999) indica que os movimentos sociais representam 

um conjunto mais abrangente de práticas sócio-político-culturais, que visam à realização de 

um projeto de mudança social, ela fala dos movimentos pacifista, feminista, negro, de direitos 

humanos, de democratização de esfera pública, de combate à pobreza ou exclusão social, e os 
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ecológicos. Essa mudança pode ser sistêmica ou civilizatória, quando diz que é o 

entrelaçamento da utopia com o acontecimento, dos valores e representações simbólicas com 

o fazer política, ou com múltiplas práticas efetivas.  Sendo assim, é o momento importante de 

inclusão do movimento ecológico no contexto dos novos movimentos sociais. É o momento 

de reconhecimento das novas formas de atuação que foram sendo estruturadas nessa década 

quando se inicia o processo de ocupação da Lagoa do Opaia. 

 

Santos (1997, p. 257) indaga sobre o que realmente ficou dessa década e 

conclui que, de um lado ela aprofundou a exclusão social, agravou as condições sociais nos 

países periféricos, mas, do ponto de vista da tradição sociológica de observar o nível de 

participação social e política, a década de 1980 foi a dos movimentos sociais e da democracia. 

Para o referido autor, mesmo aqueles que não partilham da posição que considera objeto da 

sociologia, o estudo dos movimentos sociais, como Alain Touraine, “reconhecem que a 

referida década impôs esta temática com uma força sem precedentes sendo apenas objeto de 

debate o elenco e a hierarquização das razões explicativas desse fenômeno”. 

 

Esses novos movimentos denunciam os excessos de regulação da modernidade 

que atingem não só as relações de trabalho, mas o descanso, a vida, a pobreza e as relações 

sociais.  Para o autor, a novidade dos NMSs reside na ampliação da política para além do 

marco liberal da distinção entre Estado e sociedade civil (Santos, 1997, p. 263). 

Diferentemente do Liberalismo, com as conquistas da cidadania social, não é possível pensar 

e organizar novos exercícios de cidadania, tendo em vista que essas conquistas não são 

irreversíveis e plenas. 

 

Os NMSs são sinais de transformações globais no contexto político, social e 

cultural da contemporaneidade. Essas transformações ocorrem desigualmente no sistema 

mundial, por isso a identidade é parcial, localizada e diversa. No Brasil, combinam-se 

movimentos típicos dos países centrais com movimentos que reivindicam democracia e 

necessidades básicas. Continua a luta árdua por saúde, educação, moradia, cultura e a 

afirmação de uma sociedade democrática. 

 

Sendo assim, os NMSs continuam uma referência central quando se estuda os 

caminhos da cidadania e da emancipação nos anos 1990. Repensa a repolitização global da 

prática social possibilitando um amplo campo político que poderá denunciar práticas 
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opressoras e apresentar novas formas de democracia e de cidadania (SANTOS, 1997). 

 

Para Gohn (2001), a cidadania é o elemento de união na relação histórica entre 

movimentos sociais e educação. A autora fala da acepção clássica do conceito de cidadania 

preconizada pela economia clássica do século XVIII, que propunha um cidadão “passivo e 

ordeiro”; houve um caminho percorrido até chegar ao conceito que se refere à cidadania 

coletiva, elaborada a partir dos movimentos de grupos organizados na sociedade civil – a 

“terceira acepção” do conceito de cidadania. A autora ainda esclarece que, na raiz desses 

movimentos, está um sistema capitalista, explorador e espoliativo; relações sociais 

massificadas; miséria social para milhões de pessoas, mesmo com um quadro de alto grau de 

desenvolvimento tecnológico e busca desenfreada pelo lucro. É, segundo Gohn, do interior 

desses movimentos que nasce o “cidadão coletivo”, voltado para interesses tais como: a luta 

contra o racismo, a discriminação de mulheres e homossexuais e as lutas em defesa da paz e 

da ecologia, dentre outras.  

 

Na sociedade contemporânea, as ações coletivas vêm sendo desenvolvidas 

pelos diferentes atores e sujeitos sociais. Os movimentos de mulheres, jovens, direitos 

humanos, ecológicos e as mobilizações pacifistas são exemplos de ações coletivas, cujas 

formas de articulação, mobilização e luta, expressam as características próprias dos 

movimentos da contemporaneidade. Estes movimentos “tem colocado, também em primeiro 

plano, a inadequação das formas tradicionais de representação política para colher de maneira 

eficaz as questões emergentes” (MELUCCI, 2001, p.95). Assumem formas organizativas 

diferentes das categorias da tradição política. 

 

Mesmo nesse caminho de mudanças nos movimentos sociais, vividos também 

em Fortaleza, somente em 1994 como identifica o trabalho de Matos (1998), no VII 

Congresso da Federação de Associações de Bairros e Moradores e Favelas de Fortaleza, a 

problemática ambiental é apresentada e aparece como um subtema do grupo: “Questão da 

Mulher, Adolescente, da Criança e do Idoso e Meio Ambiente e Ecologia”. Para o presente 

estudo, esta informação tem importância, pois é possível situar quando a questão ambiental 

surge como tema nos movimentos populares da cidade. Entretanto, é necessário ressaltar que 

uma temática recorrente nos Congressos da Federação de Associações de Bairros e Moradores 

e Favelas de Fortaleza e da União das Comunidades de Fortaleza, entidades que atuavam nos 
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movimentos populares da cidade, era a questão das condições de moradia, fato que refletia as 

necessidades reais das camadas populacionais que buscavam habitações, mesmo via  

ocupações11.   

 

A entidade que atuava no bairro, a Associação dos Moradores da Vila União, 

apresenta nos seus registros a constante preocupação com as questões referentes à moradia, 

principalmente porque o espaço que se apresentava no bairro era a área do entorno da Lagoa 

Opaia, correspondente ao Polo de Lazer. Em documentos da entidade, como a sua folha 

informativa “A Lâmpada” e em programas de chapas que concorriam aos seus processos 

eletivos, havia referências ao problema da moradia. O informativo “A Lâmpada”, de maio de 

1989, relembrava que, no ano de 1979, estava escrito na placa que apresentava o valor do 

financiamento para o Polo de Lazer do Opaia, a quantia de “Cr$ 84.000.000,00” o que, 

segundo o informativo, deveria ter sido utilizado para construir casas populares. O texto fazia 

uma forte crítica à construção do Polo sem a discussão da comunidade. Uma ex-integrante de 

um dos grupos de jovens examinados no percurso da pesquisa, e que também foi membro da 

Associação dos Moradores da Vila União, ao expressar sua relação com a Lagoa, também 

informou como ocorria a atuação da Associação frente ao momento de ocupação, como se 

pode observar no seguinte depoimento: 

 

Defino minha relação com a Lagoa do Opaia em dois momentos bem distintos. No 
primeiro, (...) ela foi nossa fuga bucólica das lutas diárias. Referíamos a ela como 
“Lazer” (o nome oficial era Polo de Lazer da Lagoa do Opaia). O segundo momento 
foi de transformação, tanto pessoal, revendo velhos conceitos, como político, 
atuando de forma decisiva nas discussões e implementações definidas pela 
Associação de Moradores da Vila União (a qual também fiz parte), em que um fato 
já estava em andamento (a ocupação da Lagoa do Opaia pelas pessoas carentes do 
bairro, como de outras cidades que aqui aportavam sem qualquer fonte de renda), 
restando à Associação a difícil tarefa de organizar as inquietações e urgências para 
que a ocupação não depredasse ainda mais o Polo de Lazer, e isto foi feito.  
Direcionamos a ocupação para a parte mais próxima ao muro da Base Aérea, não 
permitindo que fossem usadas as áreas do Polo (Vera Maria ex-integrante do 
Grujoviun e Travessia). 

 

Aqui se verifica que a ocupação ocorreu trazendo grande preocupação para os 

líderes comunitários, que também demonstravam sensibilidade diante da realidade referente 

aos problemas de moradia. Aquele período correspondente à ocupação da Lagoa do Opaia 

coincidia com o momento em que muitos países estavam preocupados com as questões 

                                                 
11     Ver trabalho de Matos (1998), onde a autora aprofunda com maestria o caminho de lutas traçado pelo 

movimento popular em Fortaleza, discutindo as questões da memória, da crise e do saber no movimento 
popular. 
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ambientais e, em particular, em como a Educação Ambiental se fazia mais visível e dava 

passos iniciais. Poucos anos se passavam da Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, e 

da Conferência de Tbilisi, em 1977 – marcos históricos da Educação Ambiental12.  

 

Nesse contexto de crise ambiental e de novos movimentos sociais, insere-se o 

ecológico e a Educação Ambiental ganha cada vez mais importância. É esse o caminho que 

percorro para situar a Educação Ambiental como parte dos movimentos sociais e relacioná-la 

com a trajetória histórica do movimento ecológico, aqui compreendido como conjunto de 

“movimentos e práticas sociais que ganharam as ruas e conquistaram muitos adeptos para o 

projeto de mudanças da sociedade em uma direção 'ecológica'” (CARVALHO, 2004, p.45).  

 

2.2 - Ecologismo e Educação Ambiental no Brasil 

 

No movimento histórico dos anos de 1980, o Brasil viu surgir novas demandas 

sociais. Entre elas, Gohn (2001) destaca as educacionais, de forma geral, e a Educação 

Ambiental, de forma mais específica. Segundo a autora, a Educação Ambiental apresentava-se 

nesse período como uma demanda em duas fontes: uma de caráter preventivo e outra de teor 

defensivo, o que representaria a novidade histórica para o século XXI. Do ponto de vista 

defensivo, na década de 1980, a Educação Ambiental manifestou-se mediante campanhas que 

o poder público deflagrou frente às situações de calamidade pública, tais como enchentes, 

inundações e secas, campanhas para corrigir erros ou desvios do próprio poder público 

(GOHN, 2001). Indago, aqui, como essas campanhas manifestavam-se em Fortaleza.  Será 

que chegaram à Lagoa do Opaia, frente aos perigos de inundações e enchentes, frente às 

constantes ameaças à qualidade das suas águas e às suas margens, e que resultou no estado 

atual da área? 

 

Em estudo sobre as condições de vulnerabilidade de inundações e enchentes na 

Região Metropolitana de Fortaleza (MENESCAL, FIGUEIREDO, FRANCO, 2001), foram 

enumeradas várias áreas da cidade, dentre elas, a Lagoa do Opaia. De acordo com o estudo, a 

Lagoa, no início dos anos 2000, apresentava-se com risco de inundação, suas margens 

                                                 
12

  Para maiores esclarecimentos sobre as Conferências, ver BRASIL, ProNea, MMA/MEC, Brasília, 3ª ed, 
2005. Também disponível em www.mma.gov.br/educambiental. 
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estavam consideravelmente ocupadas e havia 122 famílias vulneráveis aos perigos da quadra 

invernosa (CEDEC, 2001). 

 

Do ponto de vista da EA, discutir origens, caminhos, conceitos e concepções 

não é tarefa fácil. Sauvê (2005) catalogou quinze correntes em EA, entendendo corrente 

como a maneira geral de conceber e de praticar a EA. A autora advertiu, entretanto, que as 

correntes não eram, necessariamente, excludentes e distintas umas das outras, poderiam se 

complementar. Elencou como correntes em EA as naturalista, conservacionista/recursistas, 

resolutiva, sistêmica, científica, humanista, moral/ética, holística, biorregionalista, práxica, 

crítica, feminista, etnográfica, da ecoeducação e da sustentabilidade. 

 

No desafiante trabalho de apresentar numa obra um painel com retratos da 

Educação Ambiental no Brasil, Layrargues (2004) coordenou o livro Identidade da Educação 

Ambiental no Brasil. Assinado por vários autores, muitas das concepções apresentadas por 

Sauvê (2005) são abordadas. Na apresentação da obra, Layrargues (2004, p. 07) faz a seguinte 

ressalva:  

 

Educação Ambiental é um vocábulo composto por um substantivo e um adjetivo, 
que envolvem respectivamente o campo da Educação e o campo Ambiental. 
Enquanto o substantivo Educação confere a essência do vocábulo “Educação 
Ambiental”, definindo os próprios fazeres pedagógicos necessários a esta prática 
educativa, o adjetivo Ambiental anuncia o contexto desta prática educativa, ou seja, 
o enquadramento motivador da ação pedagógica. O adjetivo ambiental designa uma 
classe de características que qualificam essa prática educativa, diante desta crise 
ambiental que ora o mundo vivencia. Entre essas características, está o 
reconhecimento de que a Educação tradicionalmente tem sido não sustentável, tal 
qual os demais sistemas sociais, e que para permitir a transição societária rumo à 
sustentabilidade, precisa ser reformulado. 

 
 

Então esse é o termo que historicamente se convencionou dar às práticas 

educativas relacionadas à questão ambiental. É importante, ainda, ressaltar que há vários 

fundamentos políticos, pedagógicos e éticos que orientam as denominações de EA, 

demonstrando que ela não é homogênea e apresenta diversidade de nomenclaturas e práticas 

que ganham espaço cada vez maior dentro do campo educacional. Denominações que evocam 

termos como EA Crítica, EA Transformadora, EA Emancipatória e a Ecopedagogia, por 

exemplo. 

 

Loureiro (2006) pontua a necessidade de retomada da discussão sobre os 
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fundamentos da EA, embora estes tenham sido definidos e aceitos nos demais encontros 

internacionais desde a década de 1970. Para o autor, certos conceitos e categorias, pelo fato 

de estarem tão presentes na fundamentação dos projetos, programas e ações, poderiam ter 

perdido sentido e profundidade no que se refere à caracterização da Educação Ambiental 

(EA). 

 

Contudo, considerando que a EA não é neutra e sua prática visa à promoção de 

mudanças de valores na relação entre os seres humanos e destes com o mundo, como nos 

lembra Segura (2001, p.23), a definição principal que norteia este estudo é a de Educação 

Ambiental “como uma práxis educativa e social que tem como finalidade a construção de 

valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de 

vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais e coletivos no ambiente” (LOUREIRO, 

2002, 69). Entre os autores estudados, destacam-se Carvalho (2002a, 2002b, 2004); Loureiro 

(2002, 2006), Reigota (2004 a,b), Berna (2001), Sato (2005), Segura, (2001), Tozoni-Reis 

(2004), Guimarães (2004) e Gadotti (2002). 

 

No trabalho que Guimarães (2004, p. 31-32) faz de “reconceituar” a Educação 

Ambiental, acrescentando o termo crítica para contrapor ao ideal de uma Educação 

Ambiental tradicional, conservadora, que não supera, por exemplo, o cientificismo cartesiano 

e o antropocentrismo, historicamente hegemônicos na sociedade moderna, ressaltam que a 

concepção crítica tem como objetivo: 

 

promover ambientes educativos de mobilização desses processos de intervenção 
sobre a realidade e seus problemas socioambientais, para que possamos nestes 
ambientes superar as armadilhas paradigmáticas e propiciar um processo educativo 
em que nesse exercício, estejamos, educandos e educadores, nos formando e 
contribuindo, pelo exercício de uma cidadania ativa, na transformação da grave crise 
socioambiental que vivenciamos todos. 

 

A educação crítica aponta para uma superação de paradigmas e para o 

exercício de uma educação ambiental que vai além do antropocentrismo, que consolidou a 

ideia apartada entre homem e meio ambiente, que exercite cidadania e na prática, apresente 

contribuições para modificar o quadro socioambiental em que se encontra o Planeta. A 

educação ambiental emancipadora refere-se ao pensamento de Paulo Freire (1977), como 

anota Lima (2004, p.100), que sublinha a contribuição teórica e metodológica da pedagogia 

freireana. O autor enfatiza que esta pedagogia: 
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(...) ao propor uma educação libertadora, traz uma rica contribuição teórica e 
metodológica para a prática da educação ambiental emancipatória quando procura 
despertar a consciência do educando através da problematização dos temas 
geradores pertencentes ao seu universo vivido. Trabalha, nesse sentido, sua 
percepção de indivíduo no mundo em relação com outros indivíduos visando sua 
inserção crítica nessa realidade. Nesse processo os educandos reconhecem sua 
situação como problema e se deparam com a possibilidade de assumirem sua 
história, superando os obstáculos que impedem seu crescimento e humanização. 

 
 

A Educação Ambiental surge num contexto de afirmação e consolidação do 

movimento ecológico. Este movimento ecológico tem sua própria história. Para Carvalho 

(2004), é necessário situá-lo no ambiente utópico de sua origem e quanto à sua filiação 

contra-cultural. Nele está presente uma visão de natureza que contrasta com o urbanismo 

tecnocrata e industrial. Nele apresenta-se uma alternativa ao consumismo do mundo 

capitalista. O ecologismo vai tomando uma dimensão política. 

 

Na América Latina, a década de 1970 foi fortemente marcada pelas ditaduras 

em vários países, o que exigiu uma luta democrática acirrada. A liberdade política era o 

horizonte a ser alcançado. Somente a partir dos anos de 1980 é que no Brasil pode-se 

vivenciar a construção e a afirmação dos Novos Movimentos Sociais é quando os 

movimentos ecológicos realmente começam a fazer parte do cotidiano da reconstrução 

democrática. Assim, o movimento ecológico no Brasil, para Carvalho (2004), apresenta-se 

como fruto do contexto internacional de crítica contra-cultural e de fortalecimento dos 

ecologismos europeu e norte-americano; e também da recepção das ideias ecológicas por 

parte dos movimentos sociais e políticos tanto no Brasil como na América Latina. 

 

A Educação Ambiental, como parte integrante desse contexto, nasce das 

insatisfações sociais e da luta pela qualidade de vida e pelas possibilidades de presente e 

futuro das gerações. Não é sem razão que, nos primeiros momentos, está em destaque no 

ideário ecológico a conscientização de que os recursos naturais são finitos e, portanto, exigem 

dos cidadãos, ações sociais que sejam ambientalmente apropriadas. É dessa forma que, num 

segundo momento, a EA vai se transformando numa proposta educativa que dialoga com as 

tradições, teorias e saberes do campo educacional (CARVALHO, 2004). Apresenta um espaço 

de aprendizagem individual e coletivo que contribui para a formação humana, que institui 

novas formas de ser, de compreender e de colocar-se diante das questões do tempo de crise e 

de agonia planetária, como lembra Morin (2002). 
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A Educação Ambiental surge e se consolida, assim, num momento de 

mudanças mundiais, possibilitando o questionamento de opções políticas e do próprio 

conceito de educação. Considerando que esta EA, se crítica, poderá trazer a utopia de mudar 

radicalmente as relações entre os homens e entre eles e a natureza (REIGOTA, 2004a). 

Carvalho (2004) auxilia na compreensão dos caminhos da EA tanto no Brasil como no 

mundo. A autora, ao buscar nesse percurso a construção de “novas paisagens de vida e de 

reconhecimento” e de entrelaçar natureza, cultura e sociedade e os desafios epistemológicos, 

políticos e pedagógicos da EA, oferece uma rica discussão sobre a trajetória da EA, que está 

descrita em muitos livros que discorrem sobre o tema. Busca a lembrança que vem do “Clube 

de Roma” (1968), palco histórico da discussão sobre os recursos naturais: consumo e reservas 

e o crescimento populacional, realçando as consequências positivas desses debates do Clube 

de Roma quanto às questões ambientais.  

 

O Clube de Roma preconizou os demais encontros internacionais organizados 

pela Organização das Nações Unidas: a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, a qual se atribui a responsabilidade 

de inserir a temática da Educação Ambiental na agenda internacional; a reunião de 

especialistas que definiu objetivos para a EA, publicados na “Carta de Belgrado” (1975); o 

Primeiro Congresso Mundial de EA em Tbilisi, na Georgia, em 1977, marco na consolidação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Segundo Congresso 

Mundial de EA em Moscou, em 1987. No decorrer dessa trajetória, muitas reuniões mundiais 

foram acontecendo, patrocinadas, principalmente, pela primeira ministra norueguesa, Gro-

Brundland. Discutiam a problemática ambiental e geraram como resultado a publicação do 

livro “O Nosso Futuro Comum” (1991), que trouxe subsídios temáticos aos eventos que 

ocorreram no Rio de Janeiro em 1992: a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e 

Meio Ambiente e o Fórum Global do Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, organizado em paralelo por Organizações não 

governamentais - ONG's e pelos movimentos sociais mundiais. No Fórum, foram colocados 

15 princípios que destacam que a Educação Ambiental deve ser crítica e inovadora, política, 

holística e interdisciplinar, além de buscar respeito, solidariedade e igualdade por meios dos 

caminhos democráticos. Sobre esse caminho traçado pela EA e a concepção de meio 

ambiente, Reigota (2004a, p.17) informa-nos ainda que:  
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Nos vinte anos que separam as conferências mundiais de Estocolmo e do Rio de 
Janeiro houve uma considerável mudança na concepção de meio ambiente. Na 
primeira se pensava basicamente na relação homem e natureza; na segunda o 
enfoque é pautado pela ideia de desenvolvimento econômico. 

 

Carvalho (2004, p.24), nos seus estudos, tem destacado o envolvimento de 

governos e da sociedade civil com a questão ambiental como algo que afeta o destino da 

humanidade. Afirma que a EA “vem sendo valorizada como uma ação educativa que deveria 

estar presente, de forma transversal e interdisciplinar, articulando o conjunto de saberes, 

formação de atitudes e sensibilidades ambientais”. Preocupações essas, que, no caso do 

Brasil, foram ratificadas pela Política Nacional de Educação Ambiental. Um conjunto de 

atitudes e políticas vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos e contribuindo para a 

formação de um campo ambiental, composto por ações governamentais, da sociedade civil, 

produção editorial de livros e formação de especialistas em meio ambiente. 

 

Este campo ambiental configura-se num espaço de conflitos e contradições. É 

composto por grupos sociais com diferentes interesses, está em construção e em afirmação, 

considerando ser uma área emergente, se comparada a diversas outras. Permite um leque de 

conceitos, ideias e metodologias em construção. Apresenta diversas portas de entrada, cuja 

área de Educação Ambiental (EA) tem se constituído, talvez, na principal porta de entrada 

para este campo (DEBONI, 2006). 

 

A EA enquanto ação educativa media a esfera educacional com o campo 

ambiental. É nesse campo que se situa o surgimento de um “sujeito ecológico, portador do 

ideário ecológico, com suas novas formas de ver e compreender o mundo e a experiência 

humana.” (CARVALHO, 2004, p. 26) com novas sensibilidades e posturas éticas na busca de 

uma cidadania ampliada pela dimensão ambiental. 

 

Carvalho (2004) ressalta que as nossas ideias e conceitos organizam o mundo, 

mas também nos fazem esquecer que eles são apenas modos e formas recortadas de traduzir o 

mundo. Para ela, enxergamos através de lentes que até esquecemos que estão entre os nossos 

olhos e a paisagem. No caso específico da questão ambiental, durante muito tempo, o meio 

ambiente esteve relacionado às ideias de vida biológica, vida selvagem, flora, fauna. Esse fato 

contribuiu sobremaneira, para que surgisse uma EA num terreno marcado pela tradição 

naturalista, ou seja, baseada na “natureza como fenômeno estritamente biológico, autônomo, 
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alimentando a ideia de que há um mundo natural constituído em oposição ao mundo humano” 

(CARVALHO, 2002, p. 36). A passagem para uma visão socioambiental exige um esforço de 

superação da dicotomia entre natureza e sociedade, buscando uma interação permanente entre 

vida humana social e a vida biológica da natureza. Ainda de acordo com a autora citada: 

 

(...) orienta-se por uma racionalidade complexa e interdisciplinar e pensa o meio 
ambiente não como sinônimo de natureza intocada, mas como um campo de 
interações entre a cultura, a sociedade e a base física e biológica dos processos vitais 
no qual todos os termos dessa relação se modificam dinâmica e mutuamente 
(CARVALHO, 2004, p. 37). 

 
Assim sendo, uma visão socioambiental não nega a base natural, mas ressalta a 

necessidade de deslocar-se para o mundo da vida, das humanidades e também dos 

movimentos sociais. Carvalho (2004) afirma que esse deslocamento atinge não somente as 

mentalidades, mas também as palavras e os conceitos. Diz ainda, que a história das palavras é 

sempre a história do pensamento e da vida social. Ao estudar, por exemplo, as alterações da 

palavra Ecologia, pode-se, também, conhecer a história e mudanças paradigmáticas que 

“derrubaram” algumas certezas e construíram novos saberes. Pode-se reconhecer como o 

movimento ecológico constitui-se em um movimento social caracterizado pela compreensão 

holística do mundo e da defesa de uma construção de relações ambientalmente justas com a 

natureza e com os seres humanos. É desse modo que Carvalho afirma que, mais do que a 

ciência ecológica, é o ecologismo que constitui a origem da EA e da formação do sujeito 

ecológico. 

 

Moacir Gadotti (2002) defende a necessidade de uma Ecopedagogia. Para ele, 

a expressão “Meio Ambiente”, ao contrário da educação e da saúde, precisa ser melhor 

trabalhada, pois muitas pessoas ainda não perceberam o que o termo significa na sua 

profundidade. Podem até conhecer o que é lixo, asfalto, barata, mas não conseguem 

estabelecer conexões entre esses pontos e a problemática ambiental. O autor nos dá pistas para 

a necessidade de uma Educação Ambiental que vá além do que é mais corriqueiramente 

trabalhado, como, por exemplo, a reciclagem de resíduos sólidos.  

 

É necessário enfocar a Educação Ambiental num contexto que contribua 

efetivamente para o desenvolvimento de uma consciência ecológica para a cidadania 

planetária, para a compreensão de que estamos na Terra e precisamos dela. Por conseguinte, 

nossa relação não pode ser de descaso e descuido (BOFF, 1999). As bases teóricas da 
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Ecopedagogia encontram-se nas concepções sobre o mundo com a pedagogia de Paulo Freire 

(1977). A concepção de natureza da Ecopedagogia fundamenta-se no pensamento de Fritjof 

Capra (2003a,b) e de Leonardo Boff (2000d), na nova física (que se opõe à visão de mundo 

fragmentada) e no holismo, pois acredita que a natureza é um todo dinâmico, relacional e 

harmônico. É dessa forma que a Ecopedagogia  

 

(…) pretende desenvolver um novo olhar sobre a educação, um olhar global, uma 
nova maneira de ser e de estar no mundo, um jeito de pensar a partir da vida 
cotidiana, que busca sentido em cada momento, em cada ato, que ‘pensa a prática’ 
(Paulo Freire), em cada instante de nossas vidas, evitando a burocratização do olhar 
e do comportamento ”(GADOTTI, 2000, p.82). 

 

 

Para Gadotti (2000, p.31) é necessário “ecologizar a economia, a pedagogia, a 

educação, a cultura, a ciência” para pensar uma noção de cidadania planetária (mundial) 

sustentada numa visão unificadora do planeta e de uma sociedade mundial. 

 

Há vários trabalhos que auxiliam na promoção dessa educação. Como fazer 

educação ambiental (BERNA, 2001, p.18) é uma obra que contribui para diminuir a distância 

entre prática e teoria, na medida em que apresenta, de forma didática, caminhos para o fazer 

da Educação Ambiental; realiza ainda reflexões teóricas que norteiam e fundamentam esse 

fazer. O autor, ao associar o conceito de Educação Ambiental com cidadania, esclarece que 

 

o ensino sobre o meio ambiente deve contribuir principalmente para o exercício da 
cidadania, estimulando a ação transformadora, além de buscar aprofundar os 
conhecimentos sobre as questões ambientais de melhores tecnologias, estimular a 
mudança de comportamentos e a construção de novos valores éticos menos 
antropocêntricos. 

 

A Educação Ambiental ganha amplitude, como também, segundo Carvalho 

(2002), papel de relevo, sendo uma Educação Ambiental cidadã, que se volte para a afirmação 

de uma sociedade de direitos ambientalmente justos. A quantidade de orientações, de acordo 

com a autora, é ampla: materialista, ecologia profunda, fundamentalismo, 

socioambientalismo. A diversidade dos movimentos sociais tem absorvido as chamadas lutas 

socioambientais (CARVALHO, 2002). Nos aspectos estatal e mercadológico, surgem as 

modalidades de preservação de áreas, agendas sustentáveis, ecoturismo, certificação 

ambiental. O campo ambiental vai se tornando um lugar para disputas entre concepções, 

interesses e grupos socias. Dessa forma, as lutas socioambientais adquirem dimensão política. 
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A Educação Ambiental, orientada para a cidadania, pode contribuir na busca de novas 

relações entre natureza e política: “bios” e “polis”. Amplia-se a esfera pública com a 

discussão da problemática ambiental na sociedade (CARVALHO, 2002). 

 

No contexto mundial herdado dos anos 1990, que legou crise econômica e 

busca de afirmação neoliberal, a cultura política ambientalista apresenta-se multifacetada 

ideologicamente. O ecologismo emancipatório se expressa como mais uma força dentre 

outras, todavia, nesse cenário político-cultural complexo, a proposta apontada por Carvalho 

(2002) é de uma Educação Ambiental sensível às lutas socioambientais e pautadas pela busca 

da cidadania, num quadro de instabilidade, de avanços, recuos e recomposição desses 

projetos.   

 

A EA foi se afirmando, na medida em que ia se transformando em uma proposta 

educativa que “dialoga com o campo educacional, com tradições, teorias e saberes” 

(CARVALHO, 2004, p.52). No Brasil, do ponto de vista legal, aparece, em 1973, como 

atribuição da primeira Secretaria de Meio Ambiente (SEMA). Nos anos 1980 e 1990, com o 

avanço das discussões em torno da problemática ambiental, ela ganha visibilidade. Há um 

conjunto de políticas públicas que vem sendo construído desde os anos 1980. No entanto, só 

atualmente tomou proporções prática e crítica. A EA questiona a compartimentalização do 

conhecimento em disciplinas estanques – é uma proposta que provoca mudanças no horizonte 

das concepções e práticas pedagógicas, como destaca Carvalho, (2004, p. 69): 

 

(...) está efetivamente oferecendo um ambiente de aprendizagem social e individual 
no sentido mais profundo da experiência de aprender. Uma aprendizagem em seu 
sentido radical, a qual, muito mais do que apenas prover conteúdos e informações, 
gera processos de formação de sujeito humano, instituindo novos modos de ser, de 
compreender, de posicionar-se ante os outros e a si mesmo, enfrentando os desafios 
e as crises do tempo em que vivemos. 

 

A Constituição Brasileira (1988), mais especificamente no artigo 225 do 

capítulo VI, expressa que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para assegurar esse direito, cabe ao Poder Público a incumbência, dentre outras prerrogativas, 

de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a “conscientização” pública 

para a preservação (grifo nosso). Mais do que obrigação do Estado, a Educação Ambiental é 

uma necessidade real. Nesse sentido, é essencial que os moradores do entorno da Lagoa do 

Opaia tenham esse direito respeitado. Promover essa “conscientização” deverá ser, 
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efetivamente, um caminho para sua preservação. 

 

O conceito de Meio Ambiente que consta na Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei 6938/81) é de um “conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Apresenta, assim, uma visão ampliada de meio ambiente, relacionada com tudo o que envolve 

a vida. Tem a perspectiva de encontrar um caminho para a consolidação de uma educação 

ambiental que contribua para que os seres humanos desenvolvam relações de respeito entre si 

e com o meio. A educação ambiental é compreendida como “um processo por meio do qual o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltados à conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Lei N° 9795/99). 

 
Assim é na lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental que se 

baseiam os princípios de Educação Ambiental, sob um enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo; na concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando 

a interdependência do meio natural em relação ao socioeconômico e cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade; no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; na perspectiva da 

inter, multi e transdisciplinaridade; na vinculação entre a ética, educação, trabalho e práticas 

sociais; na garantia de continuidade e permanência do processo educativo; na permanente 

avaliação crítica da educação; na abordagem articulada das questões ambientais locais, 

regionais, nacionais e globais e no reconhecimento e respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural (CRUZ, OLIVEIRA, 2007). 

 

A Constituição do Brasil de 1988 acentua, ainda, que cabe “às instituições 

educativas promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais 

que desenvolvem”. No entanto, é notório que a Educação Ambiental vai além de mais uma 

obrigação do Estado, pois ela se apresenta como “(...) uma práxis educativa e social que tem 

por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais e 

coletivos no ambiente” (LOUREIRO, 2002, p. 69). Evidenciando assim, a necessidade de 

uma reflexão sobre o descaso e a relação de domínio que os seres humanos vem mantendo 

com a natureza nos últimos séculos o que, tem concorrido para que, hoje, parte da 

humanidade tenha, cada vez mais presente, a busca pelo desenvolvimento de novas atitudes e 
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renovadas práticas do homem para com o meio ambiente (BOFF, 2000). 

 

No caso brasileiro, a Educação Ambiental apresenta-se como um componente 

essencial e permanente da educação nacional. Deve estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, no 

sentido de reforçar a inserção da Educação Ambiental nas escolas, por meio de um conjunto 

de ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente (CRUZ, 

OLIVEIRA, 2008). 

 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA instituiu, em 1999, o Departamento 

de Educação Ambiental, objetivando desenvolver ações a partir das diretrizes definidas pela 

Lei nº 9.795/99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental. O Departamento 

visa estimular ampliar e aprofundar a Educação Ambiental em todos os municípios 

brasileiros, objetivando contribuir para a construção de territórios sustentáveis13. 

 

A regulamentação da Lei n° 9.795/99, por intermédio do Decreto nº 4.281/02, 

atribui a coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental a um Órgão Gestor 

dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação, respectivamente o 

Departamento de Educação Ambiental e a Coordenação Geral de Educação. No Ministério da 

Educação, a Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA) está estruturada na 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). No Ministério do 

Meio Ambiente, de acordo com a Portaria n° 268 de 26/06/2003, o Departamento de 

Educação Ambiental representa o MMA junto ao Órgão Gestor que coordena o Programa 

Nacional de Educação Ambiental, o ProNEA. A atuação do Órgão Gestor pretende, via 

educação:  

 

(...) a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade - 
ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política - ao 
desenvolvimento do país, resultando em melhor qualidade de vida para toda a 
população brasileira, por intermédio do envolvimento e participação social na 
proteção e conservação ambiental e da manutenção dessas condições ao longo prazo. 
Nesse sentido, assume também as quatro diretrizes do Ministério do Meio Ambiente: 
Transversalidade, Fortalecimento do SISNAMA, Sustentabilidade, Participação e 
controle social (BRASIL, 2003, p.19). 

                                                 
13 O termo implica numa discussão conceitual sobre sustentabilidade. Ferreira (2005) aborda a busca da 
definição do termo e os problemas inerentes à definição. Ver também Trigueiro (2003). 
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O Programa Nacional de Educação Ambiental, o ProNEA (BRASIL, 2003), 

objetiva a transversalidade e a criação de caminhos para a internalização da Educação 

Ambiental no conjunto dos órgãos governamentais; busca promover o diálogo entre as 

políticas setoriais ambientais, educativas, econômicas, sociais e de infraestrutura, de modo a 

participar das decisões de investimentos desses setores e a monitorar e avaliar, sob a ótica 

educacional e da sustentabilidade, o impacto de tais políticas; compartilha, ainda, a missão de 

fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).   

 
O fortalecimento da Educação Ambiental no panorama institucional14 

apresenta-se como um dos elementos fundamentais que apontam para a construção de 

alternativas no caminho da sustentabilidade. 

 

A Coordenação Geral de Educação Ambiental - CGEA, a partir de uma visão 

sistêmica do enraizamento da EA no ensino escolar formal, apresenta quatro áreas de atuação: 

a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente15; a Formação Continuada de Professores 

e Estudantes com o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”; a Inclusão Digital 

com “Ciência de Pés no Chão” e a “Educação de Chico Mendes”. A atuação nessas áreas 

contempla instâncias de educação presencial e a distância. As ações estabelecem parcerias 

com as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, comunidades escolares, 

universidades, professores e alunos (BRASIL, 2006). No conjunto dessas quatro áreas, 

abordarei mais profundamente os programas vinculados diretamente ao objeto de estudo, 

portanto a Formação Continuada de Professores de Educação Ambiental, o Programa 

“Juventude e Meio Ambiente” e o Programa “Educação de Chico Mendes”, tendo em vista 

que dizem respeito ao objeto da tese, e chegaram às escolas pesquisadas nesse estudo. 

                                                 
14

 Entre os principais programas e projetos do Órgão Gestor, encontram-se: Programa Enraizamento da 
Educação Ambiental no Brasil; Programa Nacional de Formação de Educadores (as) Ambientais; Programa de 
Formação Continuada de Professores e Alunos; Programa de Formação de Líderes Sindicais como Educadores 
Ambientais; Programa Vamos Cuidar do São Francisco; Programa Municípios Educadores Sustentáveis; 
Programa de Educomunicação Socioambiental; Programa Vamos Cuidar do Brasil com as escolas; Bioma 
Cerrado; Programa Juventude e Meio Ambiente; Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 
Ambiente;Programa Nacional de Educação Ambiental Portuária; Projeto Sala Verde; Projeto de Educação 
Ambiental e Mobilização Social para o Saneamento: piloto Piauí, Alagoas e Paraíba; Sistema Brasileiro de 
Informação sobre Educação Ambiental; Projeto O que pensam as escolas que fazem educação ambiental; Projeto 
Mapeamento da educação ambiental no ensino superior.  
 
15 A Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente tem o objetivo de mobilizar, identificar e formar uma 

geração de novos jovens engajados nas políticas ambientais (Brasil, 2006). 
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Capítulo 3  

Juventudes e Educação Ambiental: os jovens do entorno da Lagoa do Opaia 

 

O pior de todos os medos é o medo de mudar. Para 
não mudar procuramos desvalorizar o que não 
pertence à nossa cultura originária, ao nosso 
grupo social, o que contraria nossos hábitos, 
nossos costumes, nosso modo de vida. É mais 
cômodo permanecer adormecidos nos braços da 
nossa própria cultura. Nos dá mais segurança 
depender apenas do que já somos. Por isso, parece 
que as crianças e os jovens das novas gerações 
estariam mais abertos para a cidadania planetária 
do que as gerações adultas. 

  Moacir Gadotti 
 

 

 O presente capítulo aborda alguns dos programas vinculados diretamente ao 

objeto de estudo: a Formação Continuada de Professores de Educação Ambiental (2006), o 

Programa Juventude e Meio Ambiente (2006) e o Programa Educação de Chico Mendes 

(2006), enfatizando as possibilidades de educação ambiental nos jovens do entorno da Lagoa 

do Opaia. 

 

É importante reconhecer que a educação ambiental no Brasil tem uma trajetória 

singular e, do ponto de vista da juventude, apresenta caminhos institucionais, formais e não 

formais, que efetivamente representam possibilidades de consolidação de um trabalho 

consistente. Atualmente, os jovens dispõem de uma estrutura governamental e não 

governamental infinitamente superior aos que viveram as décadas de 1960 e 1970. Apesar de 

haver contribuições importantes, porém, ainda assim, é essencial questionar que contribuições 

legais existem e o que se tem apresentado aos educadores do país. Quais as possibilidades que 

se colocam aos jovens brasileiros no campo da educação ambiental?  

 

Nesse sentido, é necessário entender o caminho de construção da educação 
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ambiental, enfatizando os programas disponibilizados pelos órgãos públicos responsáveis 

pelas diretrizes e ações da Educação Ambiental. 

 

 

 

3.1 - Juventudes e Educação Ambiental: caminhos possíveis? 

 

O movimento político de jovens referente às causas socioambientais é recente.  A 

partir dos anos 1980, o movimento ambientalista foi se consolidando e a juventude 

deparando-se com desafios de atuação na causa ambiental. Anteriormente, havia um 

envolvimento de jovens, via movimentos de denúncia e combate à degradação ambiental e à 

poluição, entretanto, o mesmo não ocorria no âmbito de um movimento de juventude, e sim 

através da atuação de pessoas jovens engajadas na temática.  A Constituição de 1988 e a 

Conferência Rio 92 representaram marcos para que a questão ambiental fosse assumida como 

um direito universal e incorporada por diversos setores da sociedade (MAZETTI, 

MOHEDANO, 2006). 

 

A partir dos anos 1990, projetos sociais governamentais e não governamentais, 

com foco na juventude, acionam o ideário ecológico, incentivando e mobilizando jovens. 

Paulatinamente, este ideário vai sendo incorporado nos grêmios estudantis, nas juventudes 

partidárias e nas pastorais da juventude católica e evangélica, que passam a colocar nos seus 

programas discussões sobre as questões ecológicas. (NOVAES, 2006) 

  

Em 2000, o censo demográfico do IBGE (2000) 16 registrou que 34,1 milhões de 

jovens tinham entre 15 e 24 anos no Brasil e representavam 20,1% do total da população.  

Com certeza, um número significativo que necessitava de uma investigação, pois essa faixa 

etária da população brasileira é hoje atingida pelos piores índices de desemprego, de evasão 

escolar, de falta de formação profissional, mortes por homicídio, envolvimento com drogas e 

com a criminalidade17. Em 1999, o Projeto Juventude já havia realizado importante pesquisa 

com jovens de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Curitiba e Porto Alegre. Em 2003, foi realizada uma pesquisa também pelo Projeto Juventude, 

muito mais abrangente, que além de atualizar, ampliava e aprofundava dados da pesquisa 

                                                 
16 C.f. www.ibge.gov.br 
17

 Ver mais detalhes sobre essa questão no site www.projetojuventude.org.br. 
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anterior (VENTURI, 2005).  

 

O referido estudo apresentou o perfil da juventude brasileira, incluindo a 

discussão sobre a área de meio ambiente. A situação demonstrou desinformação e visão 

segmentada do tema, além de desconexão às questões sociais, políticas, culturais e 

econômicas. Meio ambiente era considerado como sinônimo de “natureza” (fauna e flora), 

tema pouco priorizado pelos jovens – “meio ambiente” é um tema de interesse de apenas 1% 

dos jovens entrevistados (encontra-se em 18º lugar na pesquisa), mesmo sendo o sexto 

assunto principal que o jovem quer discutir com a sociedade (com 26% das respostas); a 

ampla maioria dos jovens não tem qualquer envolvimento nessa área. Além de o tema ser 

pouco ou superficialmente conhecido, jovens não participam de nenhuma organização, 

projeto, campanha ou ação de proteção ambiental (Projeto Juventude). 

 

Em 2003, foram implementadas ações com foco na área de Juventude e Meio 

Ambiente, dentre elas, a criação e implantação dos Conselhos Jovens de Meio Ambiente – os 

Cjs; incentivo à formação da Rede Juventude e Meio Ambiente – REJUMA; a formação das 

Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida – Com-Vidas; a inserção de diversos CJs 

em várias organizações e em diferentes âmbitos, como, por exemplo: Vozes Jovens (Banco 

Mundial), Fóruns e Redes de Juventude, Conselhos Estaduais e Municipais de Juventude. 

Houve, ainda, o acompanhamento sistemático das discussões relativas à elaboração do Plano 

Nacional de Juventude junto à Câmara dos Deputados (BRASIL, 2005). 

 

Foi em setembro de 2003 que ocorreu o I Encontro da Juventude Pelo Meio 

Ambiente realizado em Luziânia, GO, e lá foi criada a Rede da Juventude Pelo Meio 

Ambiente, REJUMA, formada por jovens ligados ao movimento socioambiental nos estados 

brasileiros. Atualmente, a REJUMA possui mais de 200 membros e tem como objetivo 

fortalecer as ações locais e nacionais de jovens que atuam na construção de sociedades 

sustentáveis, num trabalho de troca de experiências e de cooperação mútua (BRASIL, 2005).  

 

Com a finalidade de “estimular, ampliar e potencializar o debate e as ações 

socioambientais das juventudes brasileiras” foi criado, em 2005, o Programa Juventude e 

Meio Ambiente, como uma estratégia do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação 

Ambiental (MEC/MMA). Nasceu a partir da sistematização da pesquisa “Perfil e Avaliação 

dos Conselhos Jovens de Meio Ambiente”, realizada em 2004/2005, com 241 pessoas, sendo 
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161 jovens integrantes dos então Conselhos Jovens de Meio Ambiente – os CJs, e 80 não 

membros. Apenas o Estado de Roraima não participou (DEBONI, MELLO, 2006). Do Estado 

do Ceará, responderam seis membros do CJ e um não integrante. A pesquisa caracterizava o 

perfil e a atuação destes jovens e possibilitou a identificação das necessidades, das 

expectativas e das potencialidades deste segmento na educação ambiental. Buscou levantar 

subsídios para promoção de um novo formato para a organização dos jovens: os Coletivos 

Jovens de Meio Ambiente. Foram elencadas as principais demandas, identificadas como 

questões de caráter técnico-formativo, organizacional e material. O “Programa Juventude e 

Meio Ambiente” surgiu, então, visando ao enfrentamento desses três principais desafios e 

buscando consolidar uma parceria e um diálogo entre o governo federal, por meio do Órgão 

Gestor, e os Coletivos Jovens de Meio Ambiente (BRASIL, 2006). 

 

A REJUMA possui assento no Conselho Nacional de Juventude para avaliar, 

acompanhar e apresentar propostas ao Plano Nacional de Juventude nos aspectos 

socioambientais, integrando a Câmara Técnica de Qualidade de Vida. A REJUMA apresenta 

potencialidade para parcerias com governos num caminho de formação de Com-Vidas, de 

Agendas 21 e nas preparações para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente.  

 

Do ponto de vista institucional, o Programa Nacional de Educação Ambiental - 

ProNEA (Ministérios da Educação e do Meio Ambiente) é uma programa do governo federal 

que se propõe a fortalecer a atuação da juventude e a garantir condições necessárias para a 

gestão da Política Nacional de Educação Ambiental na articulação de iniciativas existentes no 

campo educacional, voltadas para a proteção, recuperação e melhoria socioambiental. 

 

Dentre as linhas de ação e as estratégias do ProNEA, há a promoção de 

articulação e mobilização social como instrumentos de educação ambiental que comprometem 

apoio e estímulo aos Coletivos Jovens de Meio Ambiente na realização de educação 

ambiental nas escolas públicas, em consonância com o eixo orientador do programa “Vamos 

cuidar do Brasil com as escolas” 

 

A realização das Conferências Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente I e 

II constitui momentos de destaques na trajetória da política ambiental no país. A I 

Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (2003) contou com a participação 
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de 16 mil escolas e 6 milhões de pessoas e a II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente (2005/2006) recebeu 12 mil escolas e 3.8 milhões de pessoas. Entre as 

deliberações da II Conferência, os 400 delegados e delegadas elaboraram a Carta das 

Responsabilidades “Vamos Cuidar do Brasil”, que propõe a formação de conselhos jovens 

nas escolas e nos vários espaços sociais para possibilitar a implementação de atuação em 

defesa do meio ambiente.  

 

A referida carta foi entregue no dia 27 de abril de 2006, em cerimônia no Palácio 

do Planalto, ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à, então Ministra do Meio Ambiente, 

Marina Silva, e ao Ministro da Educação, Fernando Haddad. Receberam a Carta das mãos 

dos delegados que participaram da II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente. Trata-se de um documento em que jovens selam compromissos de construção de 

uma "sociedade justa, feliz e sustentável" e assumem "responsabilidades e ações cheias de 

sonhos e necessidades"; solicitam a colaboração do governo e comprometem-se com o 

fortalecimento das ações estudantis nas Com-Vidas - Comissões de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida, nos Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJs) e em outros grupos (Brasil, 

2005). 

 

A Com-Vida18 é uma organização criada dentro da escola e que conta com a 

participação de estudantes, professores, funcionários, diretores e representantes da 

comunidade. É organizada pelo delegado ou delegada e seu suplente da Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Não tem a intenção de substituir as organizações 

estudantis, e sim trabalhar em conjunto, inclusive com as Associações de Pais e Mestres e o 

Conselho da Escola. Seu principal objetivo é construir a Agenda 21, além de acompanhar a 

educação ambiental na escola, organizar a Conferência de Meio Ambiente e promover o 

intercâmbio entre Com-Vidas (BRASIL, 2004). 

 

A Agenda 21 é um programa de ação para o Planeta. É composta de 40 capítulos 

que tratam de temáticas referentes ao ar, ao mar, às florestas, aos desertos... É uma agenda de 

compromissos humanos para o século XXI. Visa garantir um futuro melhor para o Planeta. 

Além das questões globais, os países que participaram da Conferência Rio-92 decidiram criar 

e incentivar agendas nacionais e locais, nos municípios, bairros e comunidades (BRASIL, 

                                                 
18 Todas as questões referentes à constituição das Com-Vidas estão documentadas e disponibilizadas 

didaticamente no livro: Formando Com-Vida, construindo Agenda 21 na Escola. MEC/MMA, 2004. 
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2004). 

 

Para a formação de Com-Vidas, em parceria o Ministério do Meio Ambiente e da 

Educação, elaboraram e disponibilizaram material que informa e apresenta a metodologia 

utilizada para as formações das Com-Vidas. É uma metodologia criada pela organização não 

governamental “ECOAR para a cidadania”, fundamentada na Oficina de Futuro, que é uma 

técnica que contribui para a condução dos passos de preparação da Agenda 21 na escola ou 

em outros projetos coletivos. 

 

Atualmente, a política de Juventude apresenta duas linhas de ação: a de formação 

e a de articulação e gestão. A ação de formação visa contribuir para a formação de jovens que 

atuam na área socioambiental, nos Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJs) e no Projeto 

Geo Juvenil Brasil. A formação foi concebida em cinco eixos temáticos: 1) educação 

ambiental; 2) educomunicação; 3) fortalecimento organizacional; 4) empreendedorismo e 5) 

participação política. A linha de ação, articulação e gestão busca ampliar e fortalecer as 

ligações entre os Coletivos Jovens e a REJUMA com instâncias e espaços de formulação e 

indução de políticas públicas na área de juventude e de educação ambiental. Tais instâncias 

como Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), Conselhos Estaduais e Municipais de 

Juventude, Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, Comissões Estaduais 

Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEAs), dentre outras (BRASIL, 2004).  

 

Entre os anos de 2005 e 2006, o Programa Juventude e Meio Ambiente 

desenvolveu diversas ações que contribuíram para o alcance dos objetivos propostos e 

desencadearam novas ações com importantes resultados. Entre 2007 e 2010, o Programa 

deverá centrar-se nos desafios identificados - questões políticoinstitucionais; conceituais e 

técnicos; estruturais e materiais - procurando construir oportunidades e estratégias de 

superação, sem perder de vista os avanços alcançados e os princípios do Programa (BRASIL, 

2006). A principal linha de ação do Programa é a formação de jovens na área socioambiental, 

em cinco temas principais: Educação Ambiental; Fortalecimento Organizacional; 

Educomunicação; Empreendedorismo e Participação Política. Trata-se de um processo de 

formação presencial e a distância, e que busca envolver jovens de todos os Estados 

brasileiros, de acordo com essa proposta. 

 

Os Coletivos Jovens que estão sendo implementados desde 2003, a partir da 
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realização da I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, são grupos que 

reúnem jovens organizados ou não em movimentos juvenis, mas que tenham como foco as 

questões ambientais e a promoção de ações que contribuam para melhoria do meio ambiente e 

da qualidade de vida. Seus princípios orientadores apresentam-se da seguinte forma: 1) Jovem 

educa jovem; 2) Jovem escolhe jovem; 3) Uma geração aprende com outra (BRASIL, 2005). 

 

Há um conjunto de materiais didáticos e informativos sobre essas ações 

disponibilizados pelos Ministérios da Educação e Meio Ambiente, como já informado 

anteriormente. 

 

3.2 Formação Continuada de Professores de Educação Ambiental 

 

Do ponto de vista geral, a formação continuada de professores objetiva propor 

novas metodologias e apresentar discussões teóricas aos educadores, contribuindo para a 

adoção de atitudes que melhorem sua ação pedagógica na escola. Constitui um mecanismo 

fundamental no desencadeamento dessas mudanças em sua práxis. Em estudo realizado 

durante a década de 1990, foram analisados 115 artigos em periódicos da área de educação, 

em que se verificou o conceito predominante de formação continuada, reportando-se a “um 

processo crítico-reflexivo sobre o saber docente e suas múltiplas determinações” (ANDRÉ, 

SIMÕES, CARVALHO, BRZEZINSKI, 1999, p.305). 

 

Talvez a maioria dos professores tenha dificuldades, pelos limites impostos por 

sua própria condição profissional, de ampliar seus conhecimentos. Questões práticas como 

tempo e valores salariais podem interferir na participação em cursos de aperfeiçoamento ou 

especializações, por exemplo. Particularmente à questão ambiental, muitos reclamam da 

necessidade de uma formação mais direcionada, como irei identificar nas respostas dos 

professores ao longo da pesquisa realizada nas escolas. 

 

Essas insatisfações demonstradas têm fundamentos na própria complexidade que 

envolve a prática docente atual, essencialmente numa sociedade voltada para o consumo, que 

apresenta novas tecnologias e que, segundo Boaventura Santos (1997), representam profundas 

mudanças desencadeadas pela globalização. Muitas vezes, é gerada nos professores uma 

insatisfação com a sua prática educativa, pois, ao trabalho docente, condiciona-se a 

necessidade de propiciar ao aluno uma reflexão sobre sua realidade, sobre seu contexto 
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histórico e cultural, sobre as questões da sua época. 

 

Na verdade, diante dos inúmeros desafios impostos aos docentes, é importante 

que eles compreendam as limitações da sua formação e que, portanto, precisam ter uma 

formação continuada, assim como acompanhamento constante. 

 

No Ceará, em estudo recente sobre a escolaridade docente na rede pública do 

Estado, a Secretaria da Educação constatou que havia 27.963 professores sem licenciatura, 

num total 73.222 professores efetivamente atuando na docência (Educacenso, 2007) 19. Esse 

dado revela como a situação é preocupante, pois os números referem-se à licenciatura exigida 

para o exercício do magistério, condição básica para o ensino. Como fica, então, a situação 

para a Formação Continuada e, a mais específica, relativa à Educação Ambiental? 

 

A educação ambiental, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), é 

apresentada no contexto dos temas transversais, que incorporam as questões da Ética, da 

Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde, da Orientação Sexual e do Trabalho e 

Consumo (BRASIL, 1998). Essas questões devem ser trabalhadas nas escolas brasileiras de 

ensino fundamental e médio, com os demais conteúdos. Conforme previsto no documento 

elaborado pela equipe do MEC, contribuindo para o resgate da dignidade da pessoa humana a 

igualdade de direitos, a participação ativa na sociedade e a corresponsabilidade pela vida 

social (BRASIL, 1998).  

 

A educação ambiental no MEC está presente em todos os níveis de ensino formal 

e as ações de formação continuada atingem “32 mil professores e 32 mil alunos do ensino 

fundamental por meio do “Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, que deu 

continuidade ao processo de Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

(BRASIL, ProNea, 2005, p 29). Com o objetivo de estimular professores, alunos e gestores de 

educação para uma avaliação “crítica da realidade a partir da diversidade e do meio ambiente 

e para a participação no processo de construção de conhecimentos, pesquisa e intervenção 

cidadã com base em valores voltados à sustentabilidade da vida em suas múltiplas 

dimensões”, a Resolução nº 13 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

dá continuidade ao “Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, normatizando o 

                                                 
19  Cf. www.educacenso.inep.br 
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apoio financeiro a projetos de formação de professores em Educação Ambiental. 

 

Os projetos de formação continuada de professores visam aprimorar a qualidade 

na abordagem da educação ambiental que, segundo o Censo do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP20 (2004) encontra presente em 94,5% das 

escolas do ensino fundamental do Brasil. Tais projetos de formação envolveram professores 

do segundo ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries - 6º ao 9º anos) de escolas públicas que 

participaram do processo da II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. 

Estão previstos nos projetos a elaboração, a aquisição, a reimpressão ou reprodução do 

material didático empregados na formação continuada de professores.  

 

A realidade apresenta-se de outra forma do ponto de vista dos resultados. Ao 

longo da pesquisa, verifiquei como essa formação continuada vem acontecendo e quais seus 

reflexos no cotidiano da sala de aula. O caminho priorizado pelo MEC e pelo MMA na 

promoção da educação ambiental nas escolas está consubstanciado no Programa Juventude e 

Meio Ambiente, que será discutido a seguir. 

 

3.3 Programa Juventude e Meio Ambiente: os jovens do entorno da Lagoa Opaia 

 

A comemoração de 40 anos dos movimentos sucedidos no final da década de 

1960 e que têm como marco os episódios de maio de 1968 na França, deu-se agora em 2008. 

Portanto, foi mais um ano para as importantes reflexões sobre o emblemático ano de 1968. 

Foi o aniversário de um momento que marcou definitivamente a história da humanidade e, em 

particular, a história das lutas juvenis. Na ebulição desses acontecimentos ocorridos na 

Alemanha, Estados Unidos, França e Brasil, apresentaram-se questões políticas, sociais, 

raciais, comportamentais e ambientais. Questionamentos evidenciados hoje, ou estão 

incorporados à vida cotidiana, ou agravaram-se e tomaram grandes proporções, como é o caso 

das questões ambientais. 

 

Recentemente, os jornais do país têm noticiado fatos envolvendo jovens, que vão 

desde espancamentos a empregadas domésticas que foram “confundidas” com prostitutas (já 

                                                 
20 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP realizou pesquisa: “O que 

fazem as escolas que fazem Educação Ambiental? Conhecendo os caminhos da educação ambiental nas 
escolas do Ensino Fundamental a partir do Censo Escolar”. Cf. www.inep.gov.br 
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assistimos a esse filme antes no episódio do índio Galdino em Brasília, quando o mesmo teria 

sido “confundido com um mendigo”), até os constantes conflitos entre skindheads e punks, 

em São Paulo, que cada vez mais se agravam, além das prisões de jovens de classe média-alta 

envolvidos com tráfico e consumo de drogas em festa do tipo raves. Muitos desses fatos não 

são novidades na sociedade brasileira; entretanto, o volume e a frequência com que vêm 

surgindo, tem gerado grande preocupação por parte dos órgãos públicos, educadores e pais. 

Mas, e os outros jovens que não estão sendo noticiados por tais fatos? Onde estão? O que têm 

feito no país? Quais suas preocupações atuais? 

 

Melucci (1997) apresenta em seus textos a juventude como um dos atores centrais 

em diversas manifestações coletivas ocorridas mundialmente. Ações foram desenvolvidas e 

organizadas exclusivamente por jovens ou contaram com a participação destes em 

mobilizações que também envolveram outras categorias geracionais. O autor, destacando a 

atuação dos jovens desde a década de 1960, revisita significativos momentos históricos e 

ressalta a participação desses jovens no movimento estudantil da referida década; a 

participação em movimentos sociais através das formas ‘subculturais’ de ação coletiva nos 

anos 1970 como os punks, os movimentos de ocupação de imóveis, os centros sociais juvenis 

em diferentes países europeus; o papel central da juventude nas mobilizações pacifistas e 

ambientais dos anos 1980, através de ondas de mobilizações de estudantes secundaristas dos 

anos 1980 e começo dos 1990 (na França, Espanha e Itália, por exemplo) e, finalmente, 

através das mobilizações cívicas nos anos 1990 como o antirracismo no norte da Europa, 

França e Alemanha ou o movimento da antimáfia na Itália (MELUCCI, 1997). Os jovens têm 

atuado. Os jovens têm, ao longo da História, apresentado papel preponderante nos 

movimentos sociais. 

 

Vivendo em sociedades onde a informação está cada vez mais presente, a ação 

coletiva, particularmente aquela que envolve os jovens, oferece outros códigos que subvertem 

a lógica dos códigos dominantes. Os movimentos de jovens vão adquirindo formas que 

envolvem os mais variados grupos. Segundo Melucci (1997), tomam forma de redes e 

emergem esporadicamente em respostas a problemas específicos. Apresentam-se como 

laboratórios, nos quais novos modelos culturais, novas formas de relacionamentos, pontos de 

vista alternativos são postos em prática. São formas de ação com diferenças históricas e 

geográficas, mas que, ao longo das décadas, apresentam características comuns que indicam 

um padrão emergente de movimentos sociais em sociedades complexas, pós-modernas.  
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A temática sobre a juventude ganha projeção e complexidade no espaço público 

brasileiro na segunda metade da década de 1990. O mundo começa a assistir às primeiras 

manifestações antiglobalização. Seattle, nos Estados Unidos, aparece para o mundo 

mobilizando jovens a convocarem seus pares para uma atitude contra o processo em curso de 

globalização. 

 

É também na década de 1990 que se pode observar, no Brasil, a preocupação e a 

formulação de políticas governamentais juvenis em algumas prefeituras e governos estaduais. 

As políticas específicas para esse segmento da população envolviam programas de formação 

profissional e oferta de serviços especiais de saúde, cultura e lazer. No plano federal, houve 

uma movimentação para focar a questão com a criação, pela primeira vez, no Brasil, de uma 

Assessoria Especial para Assuntos de Juventude, vinculada ao gabinete do Ministério da 

Educação (ABRAMO, 1997). 

 

A proporção de jovens de 15 a 24 anos no conjunto da população nacional tem 

aumentado. Aprofunda-se o quadro de desigualdades econômico-sociais que atingem 

diretamente os jovens. Essa situação gera na sociedade a ideia de que eles são “vítimas ou 

protagonistas dos problemas sociais”. Mesmo com esta concepção tão presente, segundo 

Papa, Freitas (2003, p. 07): 

 

(...) cresce o reconhecimento de que a juventude vai além da adolescência, tanto do 
ponto de vista etário quanto das questões que a caracterizam, e de que as ações e 
projetos a ela dirigidos exigem outras lógicas, além da proteção garantida pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Fruto da ação dos próprios jovens, 
assim como de ONGs e outros segmentos, um amplo processo de afirmação da 
necessidade de reconhecê-los enquanto sujeitos de direitos começa a ganhar força e 
legitimidade. 

 

Para conceituar a juventude, entretanto, é necessário recorrer a alguns estudiosos, 

como Matos (2001, 2002, 2003, 2004, 2006), Carvalho (2002, 2004), Novaes (2006). De 

acordo com Melucci (1997, p.13), “As pessoas não são jovens apenas pela idade, mas porque 

assumem culturalmente a característica juvenil através da mudança e da transitoriedade”. 

Novaes (2006) indica que é necessário compreender que a juventude é diversificada; nesse 

sentido, o termo é colocado no plural, “pois todas as desigualdades e as diferenças sociais que 

verificamos na sociedade também estão na juventude”. É assim que estudos sobre a juventude 

começam a apresentar o termo no plural, pois representa não só uma juventude, mas a 



 73 

pluralidade das juventudes nas diferenças culturais, étnicas, políticas e econômicas no 

conjunto da sociedade brasileira. Todavia, essa juventude apresenta muitas características em 

comum e tem como marcos geracionais problemas referentes à violência e ao desemprego. 

São jovens diante de uma insegurança em planejar o futuro e diante de um presente instável, 

no qual o mercado de trabalho é restritivo e mutante. Uma juventude muito atingida por 

violências físicas e simbólicas. Sobre essas questões, Novaes (2006, p.01) diz-nos que: 

 

As armas de fogo, o tráfico de drogas e o despreparo da polícia fazem com que os 
jovens morram muito mais cedo e convivam com a morte de uma forma muito mais 
próxima do que as gerações anteriores. Os jovens de hoje, por conta da violência, 
perdem seus pares constantemente. Poderíamos citar outros, mas estes dois traços 
são os principais marcos geracionais comuns a todos os jovens. É uma juventude 
que para viver o presente e fazer uma emancipação para o futuro está precisando de 
políticas públicas. Políticas dirigidas a uma geração que sofre, mais do que outras 
camadas da sociedade, o momento da globalização e das mudanças sociais 
aceleradas. 

 

Novaes (2006) informa que, de acordo com a lei, a juventude brasileira está 

compreendida entre os 15 e os 29 anos. Essa tendência de estender até aos 29 anos é mundial 

e se configura por dois motivos: a expectativa de vida em geral aumentou e a dificuldade de 

conseguir efetivamente uma emancipação. A juventude inclui três fases: de 15 a 18 anos – 

jovens adolescentes; de 19 a 24 anos – jovens; e 25 a 29 anos – jovens adultos. Para cada uma 

destas fases etárias, há questões diferentes. Seguindo a discussão sobre quem é o jovem e 

como é definida a juventude, Matos (2003, p.31) nos informa que não se define a juventude 

apenas pela idade, mas pela postura no mundo e pela energia que provoca mudanças no seu 

entorno. A autora observa que: 

 

A mudança entre o que está estabelecido como infância e a entrada na adolescência é 
muitas vezes estigmatizada e dolorida, mas traz também, segundo eles, a fase que 
significa liberdade e prazer: namorar, curtir a vida, ser livre, sem preocupações, 
viver muitas experiências, ter amigos, ser solidário, renovar o mundo, ter desejo de 
reconhecimento, ter energia, não querer ninguém no pé, conhecer coisas novas, ser 
liberal. 

 

Nos seus estudos sobre a juventude, Matos (2001, p.41) opta em perceber o jovem 

como sujeito e interlocutor, que fala de si e das suas múltiplas relações. Um jovem diferente 

do que, muitas vezes, aparece na mídia relacionado à violência, à irresponsabilidade, ou como 

uma “vítima que precisa ser salva”. “Seus olhares, modos de pensar, sentir e agir” são cheios 

de significados.  
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No estudo realizado sobre as trajetórias da juventude (DAMASCENO, MATOS, 

VASCONCELOS, 2001), Damasceno (2001, p.09) relata que, entre os jovens pesquisados, 

identificou “verdadeiros filósofos” que sonhavam não só com um Brasil melhor, mas com um 

mundo melhor. Seus sonhos iam da realização pessoal, como concluir os estudos e conseguir 

um emprego, até a realização coletiva, como acabar com o desemprego, a violência e a fome, 

e resolver os problemas da saúde, educação e emprego. O trabalho identificou a “beleza da 

utopia juvenil, que é repleta de solidariedade e profundidade”. Para a autora:  

 

(...) o jovem constitui de fato um ator social que no seu cotidiano não apenas 
reelabora os saberes, adquiridos na prática escolar e social, mas também, contribui 
na construção da sociedade, tendo em vista que os jovens buscam a mudança social, 
expressa através da crítica, da contestação, da transgressão, mas também da criação 
e, sobretudo, da vivência de novos padrões democráticos. 

 

A autora acrescenta que a passividade, atribuída à juventude, ocorre na aparência, 

pois mesmo o jovem apresentando uma reduzida participação em partidos e no movimento 

estudantil, descobre novas formas de atuação política nas mais variadas organizações, o que 

se justifica na busca da utilização do tempo, recriando e reinventando esse tempo, espaços 

artísticos e de reflexões. Suas organizações são construções de um devir para suas falas, ações 

e lutas (SALES, 2001).  Sendo assim, se é verdade que, hoje, os principais espaços onde a 

maioria dos jovens gosta de frequentar tais como shoppings, cinemas, teatros e clubes, estão 

cada vez mais seletivos, para o jovem da periferia é preciso recriar, conquistar e delimitar 

novos espaços (BATISTA e CARVALHO 2001). 

 

A escolha que fiz, pelos jovens da Vila União, permitiu-me estudar suas relações 

entre si e para com a Lagoa Opaia. Esses jovens vivem numa realidade em que seus espaços 

de lazer, de criação e de conquistas são limitados. Há transportes coletivos que os levam para 

os dois shoppings mais próximos do bairro, para teatros e cinemas. Se por um lado, o bairro 

não é tão distante das áreas centrais de Fortaleza, por outro, muitos deles não dispõem de um 

poder aquisitivo que permita constantes saídas em busca de diversão. Nesse sentido, qual a 

importância de uma área de lazer que atenda ao bairro? De que forma a reurbanização da 

Lagoa do Opaia poderia contribuir para a realização de espaços de diversão, esporte e cultura? 

Esses jovens concordam com aqueles estudados por Matos (2003), que diziam precisar de 

uma infraestrutura que permitisse à comunidade, em geral, e a eles, em particular, a 

oportunidade de diversão no próprio bairro, com praças e locais de encontros para a diversão?  
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Os jovens “são atores situados e datados, portanto históricos” (BOMFIM, 2006, p. 

47); dessa forma, adentraram os anos 2000 com questões bem particulares do seu tempo. 

Estão inseridos num mundo globalizado e enfrentam, de forma muito específica, a 

problemática ambiental. Novas atitudes e posturas são impostas e necessárias. Sendo assim, 

como esses jovens têm se colocado? Ao longo da pesquisa, busquei situar esse contexto. 

Recorri a vários autores, entre eles Matos (2001, 2002, 2003, 2004), que me deu suporte para 

estudá-los no que se refere, em especial, à discussão sobre o conceito de juventude e a relação 

estabelecida com a problemática ambiental.  

 

Referente a essa última questão, Matos (2004) identificou a rapidez na 

disseminação dos valores ambientais que ocorreram entre os jovens, de uma forma geral 

(ricos ou pobres), viabilizada pelos avanços tecnológicos nas comunicações, mesmo 

considerando a desigualdade ao acesso de informações.  A autora constata que há trabalhos 

que apontam para uma mudança de postura dos jovens em relação à valorização da 

“natureza”, mas destaca também, que isso não implica, necessariamente, em uma tomada de 

atitudes de forma organizada. Entretanto, verificou a visibilidade que os jornais dão à prática 

e às discussões positivas que priorizam a informação de eventos e ações juvenis em diversos 

espaços, na área ambiental.  

 

Em “A Juventude nos jornais: analisando olhar da mídia”, Matos (2004) dentre os 

eixos pesquisados, estuda a relação entre Educação Ambiental e mídia, investigando em que 

medida a mídia veicula notícias que possam contribuir para sensibilizar e alertar pessoas na 

construção de novas relações para com o meio ambiente. Constata que a temática Educação 

Ambiental possui visibilidade na mídia, entretanto, carece de informações mais aprofundadas, 

mais detalhadas sobre as questões que afligem a vida na Terra e os problemas que causam 

danos e degradação ao planeta. 

 

Para a autora, mesmo ressaltando as dificuldades de acesso à informação, muitos 

valores ambientais foram sendo disseminados entre os jovens; inclusive identificou inúmeros 

trabalhos em diversos locais e períodos, demonstrando uma preocupação e uma mudança de 

postura em relação à “natureza”. Mesmo assim adverte: 

 

Considerando ainda que normalmente os jovens são tratados na mídia,  a partir de 
uma visão que prioriza os conflitos entre eles e a sociedade, as matérias nos jornais 
em assuntos destinados a juventude e EA, na contramão dessa perspectiva, estão 
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dando visibilidade a prática e discussões positivas, priorizando a informação de 
eventos e ações juvenis em diversos espaços, sobretudo na escola. Por fim, 
chamamos a atenção (...) para a necessidade da conexão entre intenções e ações 
refletindo um melhor cuidado com o nosso Planeta (MATOS, 2004, p.28). 

 

No decorrer da pesquisa, verificou-se como a Lagoa Opaia foi perdendo seu 

amplo significado de lazer, sobretudo se comparado às pessoas que viveram sua juventude nos 

anos 1980, no auge das atividades do Polo de Lazer do Opaia que apresentava, então, amplo 

espaço de diversão e enriquecimento cultural. Mas a Lagoa do Opaia foi invadida, 

descaracterizada e poluída. Passou a compor um cenário que precisou sofrer modificações 

pelo Poder Público. Seus moradores encontram-se num novo período histórico, em que os 

movimentos sociais já não se fazem tão presentes, com o mesmo vigor da década de 1980. 

Todavia, as mudanças que vêm ocorrendo no entorno da Lagoa do Opaia implicam também, 

em mudanças nas relações entre as pessoas que formam aquela comunidade com o seu 

entorno.  

 

A possibilidade de mudanças de atitudes no estabelecimento de novas relações 

para com a Lagoa implica um caminho de Educação Ambiental. Recorrendo à Scherer-

Warren, (2002) sobre as possibilidades de um trabalho de Educação Ambiental, a autora 

ressalta que é preciso verificar que instituições, entidades, empresas, produzem ou mesmo 

poderão desenvolver atividades numa determinada região, favorecendo a articulação e o 

intercâmbio de organização de sujeitos, tão necessária à consolidação de qualquer trabalho em 

Educação Ambiental.  

 

Seguindo esse raciocínio, um trabalho de Educação Ambiental no entorno da 

Lagoa, nesse momento específico de reurbanização da área, necessita seguir junto às 

associações que atuam na área e, de forma particular, à juventude, pois, como observou Matos 

(2004, p.22), “os jovens têm discutido mais sobre o meio ambiente, emitindo opiniões quanto 

a importância da preservação”, o que aponta para uma certa mudança de comportamento que 

poderá possibilitar uma efetiva ação para a preservação da vida. Ainda de acordo com Matos 

(2006, p.86), “é essencial que as ações juvenis possam emergir, para demonstrar a 

preocupação e o cuidado que os jovens têm apresentado com o mundo em que vivemos”.  

 

Assim, faz-se necessário buscar o que pensam os jovens do entorno da Lagoa do 

Opaia sobre Educação Ambiental e Meio Ambiente. O estudo possibilitou identificar o tipo de 
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conhecimento e informação que os jovens têm em relação à Lagoa, num momento de crise 

ambiental. A pesquisa diagnosticou como a questão ambiental está colocada nas escolas e 

como estão sendo ou não realizados trabalhos de Educação Ambiental. Nas escolas 

pesquisadas, todas públicas, sendo uma municipal e uma estadual, encontram- se os 

estudantes que são, na sua maioria, moradores da Vila União21. 

 

Foram utilizadas as pesquisas documentais, bibliográficas e de campo, 

entrevistando diretores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos do 7°, 8º e 9º anos 

em duas escolas: EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara e na EMEIF Papa João XXIII. Nas 

visitas, além das entrevistas, a EMEIF Papa João XXIII disponibilizou os cartazes elaborados 

pelos alunos, no período de preparação da Conferência Infanto-Juvenil e informou sobre 

outros trabalhos desenvolvidos pela escola referentes à questão ambiental. Foram ouvidos os 

participantes das I e II Conferências de Meio Ambiente. Os jovens nas entrevistas realizadas 

expuseram suas opiniões em relação à Educação Ambiental e ao Meio Ambiente.  

 

3.3. 1 - Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara  

 

 
FOTO 5: EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara. 

 

A Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara foi 

                                                 
21

 No período em que visitei as escolas para a pesquisa exploratória, quando fiz os levantamentos iniciais, 
verifiquei que, de acordo com as respostas dos alunos nas conversas que realizei com eles e também com os 
professores, a maioria mora no Bairro Vila União. Este dado foi confirmado durante as entrevistas com os jovens 
pesquisados e também pelo grupo focal. 
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visitada no momento da pesquisa exploratória, na palestra realizada nos turnos manhã e tarde 

e para a aplicação das entrevistas do seu diretor, da coordenadora pedagógica, de uma 

professora e dos alunos. Fica localizada na Rua Jorge Acúrcio, 655, Vila União. Funciona nos 

turnos manhã, tarde e noite.  Manhã de 1º a 7º anos; tarde: turmas de aceleração (1, 2 e 3) 

além de turmas de 8º e 9º anos; noite: ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

Tempo de Avançar no Ensino Médio (TAM). Situa-se na zona urbana de Fortaleza. Apresenta 

766 alunos do ensino fundamental, 349 do EJA e 33 no TAM. Possui 37 professores, 11 salas, 

uma biblioteca e nenhum laboratório. Foram entrevistados: o diretor, a coordenadora 

pedagógica e seis alunos, sendo três do sexo feminino e três do sexo masculino, todos do 9.º 

ano. O diretor é Carlos Roberto Silva Sales, graduado em Economia com especialização em 

Administração Financeira, graduado e pós-graduado em Gestão Escolar. 

 

Ao longo das visitas e das entrevistas, fui buscando as respostas para as questões 

do estudo. Na escola, sobre as informações na participação no Programa “Vamos cuidar do 

Brasil com as escolas”, não houve muita precisão nas respostas referentes ao Programa. Sobre 

os demais trabalhos que abordassem a temática ambiental, relataram que havia sido feito um 

trabalho em 2005 e em 2006 para a II Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente.  

 

O trabalho que a escola registra como de Educação Ambiental ocorreu em 2005 e 

foi organizado pela Petrobrás. A coordenadora pedagógica informou que era sobre a 

divulgação de dados referentes à quantidade de enxofre e carbono no ar, decorrentes do mau 

uso das fontes de energia. Os técnicos da Petrobrás explicavam aos alunos questões referentes 

aos prejuízos causados ao Meio Ambiente em conseqüência desse mau uso das fontes 

energéticas. 

 

Em 2006, houve um trabalho informativo sobre Dengue e Lixo com discussões 

nas salas de aula e a preparação de uma passeata, fruto de uma mobilização da comunidade 

escolar. Alunos e professores participavam, percorreriam as ruas mais sujas do bairro 

portando cartazes que alertavam para os problemas causados pelo lixo. Encerraram o evento 

na praça principal. Buscavam despertar os demais moradores da Vila União para problemas 

causados pela dengue e pela falta de limpeza no bairro22. 

                                                 
22

  Há uma rampa de lixo ao lado da escola. A comunidade escolar havia se mobilizado, agregando uma 
discussão sobre Direitos Humanos, Dengue e Lixo no sentido de sensibilizar a comunidade para não mais jogar 
lixo naquele local. Fizeram passeatas, cartazes informativos, utilizaram carro de som, mas o problema 
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No final do ano de 2006, foi desenvolvida uma importante atividade na Escola. 

Tratava-se de um projeto de trabalho por disciplinas. No caso da disciplina de Geografia, 

foram abordadas várias questões referentes à problemática ambiental, como a conservação de 

recursos naturais da fauna e da flora. Expuseram maquetes e cartazes por toda a escola. Sobre 

os benefícios trazidos com as atividades realizadas, os entrevistados, tanto os alunos, como os 

professores, destacam que houve uma boa participação geral da escola, entretanto ainda 

existem dificuldades referentes a uma mobilização quando envolve a comunidade, pois, 

relataram que não conseguiam sensibilizá-la, principalmente, no tocante a parar de jogar lixo 

no muro da escola.  

 

No período preparatório para a II Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, 

a escola foi comunicada por escrito pelo Centro Regional de Desenvolvimento da Educação - 

CREDE, da Secretaria de Educação do Ceará - SEDUC. Essas informações chegaram para o 

aluno num seminário realizado no hotel Porto d'Aldeia, que objetivava informar sobre a 

Conferência aos professores e alunos. Houve participação de alunos e da coordenadora 

pedagógica. A formação ocorrida, então, consistia na participação no referido seminário. 

 

Quanto às atividades desenvolvidas relacionadas às questões ambientais, os 

jovens que participaram das entrevistas, acreditam que há, de certa forma, uma exigência da 

Escola e não um comprometimento maior dos alunos, nem da maioria dos moradores do 

próprio bairro, com as questões ambientais gerais. Portanto, as respostas frente às atividades 

propostas, seriam mais por iniciativas da escola e menos por um compromisso de 

estabelecimento de novas relações e posturas frente à problemática ambiental dos próprios 

alunos. Sempre, durante a Semana do Meio Ambiente, há algum trabalho, mas somente nesse 

período, “pois há muitos outros projetos que atrapalham muito o tempo das disciplinas e dos 

conteúdos” informou o diretor. Essa fala do diretor parece revelar duas questões: que não há 

uma compreensão das temáticas ambientais como integrantes do currículo escolar e que o 

trabalho realmente só é realizado em momentos pontuais e não ao longo do ano. Infelizmente, 

não foi possível obter registros sobre os delegados que participaram da Conferência na escola. 

A coordenadora pedagógica justificou essa ausência de informações porque, no período de 

preparação para a Conferência, ela ainda não estava na Escola. A transferência de informações 

                                                                                                                                                         
permaneceu com o acúmulo de lixo. O diretor afirma que, provavelmente, uma saída seria plantar mais árvores 
no local para limitar o uso do espaço.  
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parece ser um fato comum que tem consequências negativas para registro e continuidade de 

atividades desenvolvidas em muitas escolas. Até o momento da pesquisa, não havia formação 

das Com-Vidas, que seria um resultado da II Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. 

 

O diretor afirmou que os trabalhos são mais direcionados pela coordenação 

pedagógica e sua participação se restringe ao acompanhamento geral. Para realizar atividades 

que complementam as aulas realizadas no espaço das salas de aula, a escola não conta com 

recursos da Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC. Não há recursos 

específicos, somente os destinados para a manutenção da Escola e, destes, ainda é retirada 

uma parte, objetivando a compra de material para a confecção de cartazes e outros recursos 

pedagógicos. Aqui, pergunto, então, que apoio existe ou por que os dirigentes escolares e 

professores desconhecem as possibilidades de obtenção de recursos financeiros para o 

desenvolvimento das atividades escolares? Elas existem? Principalmente no caso particular da 

EA? Os entrevistados afirmam que, para melhorar a escola, deveria ter recursos específicos 

para este fim. Há planejamento, mas, muitas vezes, não é cumprido – “o gestor precisa driblar 

muita coisa para poder administrar. Há muita burocracia que atrapalha o bom andamento dos 

trabalhos na escola” (Diretor EEFM Cel. Prof. Aurélio Câmara). 

 

A falta de tempo específico, de espaços adequados para reuniões de planejamento, 

estudos, pesquisas, de recursos materiais e metodológicos para o desenvolvimento de 

atividades poderá comprometer um trabalho de Educação Ambiental. 

 

Quando as mesmas questões foram colocadas aos alunos, a maioria entrevistada 

informou desconhecer se a escola participa e o que significa o programa “Vamos cuidar do 

Brasil com as escolas”. Os jovens que responderam ter algum conhecimento sobre esse 

Programa, achavam que ele existia para “ajudar a preservar o Meio Ambiente”. 

 

Sobre os trabalhos na área de Educação Ambiental, esses jovens informaram sobre 

a realização anual de uma Feira de Cultura que possibilitou discutirem questões relacionadas 

ao Meio Ambiente. Também informaram sobre o desenvolvimento de trabalhos pela disciplina 

de Geografia, que aborda a temática ambiental. Informaram ainda sobre a participação deles 

na passeata em defesa do Meio Ambiente, que ocorreu em 2006, no bairro, e que contou, 

também, com a participação de professores da escola. 

 



 81 

Relataram que se importam com a questão ambiental e buscam envolvimento com 

o tema. Porém, ainda não participam de nenhum grupo de atuação específica sobre a 

problemática ambiental, apesar de reconhecerem que “é sempre bom preservar”. Relatam, de 

forma muito geral, como começaram a pensar sobre a temática ambiental. Um jovem relatou 

que a importância que dá ao tema vem do gosto que a mãe repassou para ele, “nos cuidados 

com as plantas”. Nem lembram se na escola há projetos de Educação Ambiental, mas afirmam 

que, se houver algum trabalho, procurarão envolvimento, porque consideram importante. 

 

Investiguei também a opinião dos jovens estudantes sobre o que deveria ser feito a 

mais para melhorar a escola. Sugeriram que deveria ter algo para despertar maior interesse 

deles, pois, segundo os pesquisados, há muitos colegas que demonstram desinteresse até nas 

atividades mais rotineiras desenvolvidas na Escola. Segundo os jovens, se houvesse mais 

projetos, informações sobre o Brasil e o mundo, mais palestras abordando as questões 

ambientais, inclusive com aulas diferenciadas, onde plantassem, discutissem temas variados, 

o comportamento e o interesse dos alunos seriam maiores. Reivindicaram melhorias na 

estrutura física das escolas, como quadras, banheiros, bebedouros. Os alunos acham que há 

colegas que não aproveitam suficientemente a escola, enquanto há outros que estão fora do 

ambiente escolar por razões diversas, mas que deveriam estar na Escola.  

 

Essas questões abordadas pelos alunos levaram-me à realização de um grupo 

focal, para que houvesse uma maior compreensão sobre seus entendimentos relativos ao meio 

ambiente, à Educação Ambiental e à Lagoa do Opaia. Lancei mão dessa técnica que busca 

coletar informações sobre os sentimentos e opiniões dos investigados, alcança maior número 

de pessoas num menor tempo e aprofunda o tema em diversas opiniões (MATOS, VIEIRA, 

2002). Ela foi de grande valia. 

 

3.3.1.1 A realização do Grupo Focal: espaço necessário para dizer mais 

 

No dia 18 de dezembro de 2008, foi realizado, na EEFM Cel. Prof. José Aurélio 

Câmara, um grupo focal com dez alunos e alunas do 8º e 9º anos do turno da tarde, sendo seis 

meninas e quatro meninos. A realização do Grupo seguiu as determinações e orientações 

recomendadas para sua execução. Foi previamente agendada com a direção da escola, que 

auxiliou na escolha do espaço e dos alunos que se prontificaram em participar. 

 



 82 

A sala escolhida foi uma reservada para as aulas de artes. Todos os alunos 

sentaram em suas cadeiras e começamos o trabalho às13h. Inicialmente me apresentei e falei 

sobre o objetivo do nosso trabalho naquela tarde. O Grupo apresentava tranquilidade e 

disponibilidade. Apresentei Dmitri, aluno do curso de História da UFC e morador do bairro 

Vila União. Ele seria o nosso relator e nos auxiliaria ao longo do trabalho naquela tarde. 

 

Pedi permissão para gravar e reforcei a importância da participação de forma 

voluntária e espontânea. Fiz, então, uma saudação a todos e relatei que o tema abordaria a 

questão ambiental. De forma mais específica, a lagoa do Opaia e sua importância para o 

bairro Vila União. Expliquei nossas regras e falei que todos deveriam expressar livremente 

suas opiniões e ouvir também as de todos os outros. 

 

Passamos então para a apresentação de cada um, pois, apesar de serem alunos 

da mesma escola, pertenciam a salas e turmas diferentes. Na apresentação, falaram nome, 

turma e todos afirmaram morar no bairro Vila União. Fui então conduzindo o grupo, que 

seguiu o roteiro contendo as seguintes questões: 

 

•  Vocês participam de atividades relacionadas às questões ambientais? 

•  O que entendem por Meio Ambiente? 

•  O que entendem por Educação Ambiental? 

•  Conhecem o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas?” 

•  Conhecem a Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente? Já participaram de 

alguma? 

•  Já participaram de cursos de formação ou seminário sobre as questões relacionadas ao 

Meio Ambiente? 

•  Há interesse e participação dos jovens nas questões ambientais? Qual a opinião de 

vocês sobre essa questão? 

•  E sobre a Lagoa Opaia? Quem conhece? Quem nunca foi lá? A Escola realiza visitas? 

•  Já conversaram com outras pessoas, parentes, pais, sobre como a Lagoa era?  Como 

vocês pensam como ela deveria ser? Gostariam que fosse uma área de lazer? 

 

Todos os pontos foram discutidos. De forma geral, os dez participantes 

expressaram suas ideias. Alguns, de forma mais aprofundada, discutiam os temas propostos. 

Fui fazendo as indagações e cada um se manifestou. Não tive grandes dificuldades na 
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obtenção das respostas, principalmente na discussão sobre a Lagoa e o bairro Vila União. 

Apenas na pergunta sobre como entendem Meio Ambiente apresentaram mais dificuldades 

nas respostas, poucos se manifestaram e a resposta mais comum relacionou-se à ideia de Meio 

Ambiente como “a natureza, o local que tem vida, a busca de harmonia entre o homem e a 

natureza” (Aluna A, Grupo Focal, EEFM Cel. Prof. Aurélio Câmara). 

 

Entre as questões ambientais atuais, situam a água como um grande problema: 

“Há muito desperdício da água. O povo não tem consciência que um dia ela poderá acabar. 

Lavam calçadas com baldes, deixam caixas d’água transbordando.” (Aluna B, Grupo Focal, 

EEFM Cel. Prof. Aurélio Câmara). A aluna credita essa falta de consciência à desinformação 

que ainda existe, pois, segundo ela, mesmo os meios de comunicações abordando, falta um 

trabalho mais sistemático que desperte nas pessoas um envolvimento maior com essa 

temática. 

 

Um aluno afirmou que “enquanto no interior há tanta falta de água, aqui as 

pessoas desconhecem que vivem numa ‘mordomia’ com a disponibilidade de tanta água” 

(Aluno C, Grupo Focal, EEFM Cel. Prof. Aurélio Câmara). Um jovem acrescentou: “Há, com 

certeza, a possibilidade da falta de água no planeta. As pessoas continuam no desperdício da 

água potável, de lagoas e de reservatórios” (Aluno D, Grupo Focal, EEFM Cel. Prof. Aurélio 

Câmara). 

 

Sobre como entendem Educação Ambiental – “EA é necessária para entender os 

problemas ambientais”. “Para compreender os problemas causados pelo lixo: as doenças, o 

mau cheiro” (Aluno A, D, Grupo Focal, EEFM Cel. Prof. Aurélio Câmara). 

 

Os alunos desconhecem o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, a 

Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente e as Com-Vidas. Nunca participaram de 

cursos ou Seminários de formação referentes às questões ambientais. Apenas um aluno disse 

saber o que é a Agenda 21. 

 

 A discussão ganhou novos contornos com as perguntas relacionadas ao bairro 

onde residem e à Lagoa do Opaia. Houve, efetivamente, uma maior participação. Como é 

viver na Vila União? Como se divertem? Há espaços de lazer? Foram categóricos: “Não há 

espaços de lazer!” Afirmam que não podem frequentar os locais que poderiam ser utilizados 
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para o lazer. “Há circulação de bicicletas, motos e até carros, tanto na pracinha, como na área 

da Lagoa, o que torna perigoso para crianças e para quem utiliza essas áreas para diversão” 

(Aluna E, Grupo Focal EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara).  “Não há shows na praça. Não 

ocorrem eventos culturais”. “Só tem bar, nem um evento. Deveria ter atividades culturais”. 

Ou seja, “há uma grande carência de espaços culturais no bairro. Tanto o Polo da Lagoa do 

Opaia quanto a pracinha, deveriam ser locais para apresentações artísticas e culturais”, mas 

efetivamente isso não ocorre.  

 

Ao perguntar sobre os problemas ambientais mais comuns na Vila União dizem 

que eles estão ligados ao lixo, à poluição sonora e à Lagoa do Opaia que não oferece, ainda, 

condições de limpeza. 

 

A poluição sonora é um problema recorrente em vários bairros de Fortaleza. 

Muitas pessoas costumam colocar caixas de som nos carros e ao pararem em locais públicos, 

escutam música em alto volume. Esse fato é comum na Vila União. Mas, a denúncia dos 

jovens não era só do som dos veículos, mas “dos inúmeros carros-pipas que transportam água 

da Lagoa do Opaia para aguar jardins na cidade. Eles saem à noite e fazem muito barulho, 

além de derramarem água no caminho por onde passam” (Aluno C, Grupo Focal EEFM Cel. 

Prof. José Aurélio Câmara). Há, também, o barulho de alguns bares e restaurantes do bairro – 

eles têm se multiplicado e incomodam as pessoas que moram em casas próximas a esses 

estabelecimentos. 

 

Quanto ao problema do lixo, dizem que “não há suficiente lixeiras nas vias 

públicas, algumas que foram colocadas foram destruídas”. Este problema é bastante 

conhecido para os alunos, pois na própria escola, “há a rampa de lixo que produz mau cheiro e 

compromete até a qualidade das aulas. Perto da biblioteca aparecem ratos e baratas”. “Houve 

inúmeras tentativas de limpá-las, mas é um problema que parece não ter solução. Parece estar 

relacionado à falta de Educação Ambiental dos moradores, que não entendem os transtornos 

causados pelo lixo” (Aluno D, Grupo Focal EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara).  

 

Demonstraram grande interesse na discussão sobre a importância da Lagoa para o 

bairro. “Ela não é importante só para o Meio Ambiente. Ela é parte viva da história do bairro 

Vila União (Aluno F, Grupo Focal EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara). Relataram, 

empolgados, o imaginário de lendas e crendices que rodam a Lagoa. Falaram de temas tão 
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comuns à minha própria infância, como a lenda da cobra gigante que dá leite e do gemido que 

vem da Lagoa para avisar quando alguém ia morrer. Um aluno falou de um “jacaré” que foi 

encontrado lá, mas outros alunos intervieram para explicar que o animal realmente existiu, 

apareceu dentro das águas da Lagoa e “alguns moradores retiram e mataram para comer”.  

 

Mas a área do entorno da Lagoa preocupa tais alunos. Confirmando a necessidade 

de EA, dizem que a questão da educação no país, ainda se apresenta como um desafio a ser 

resolvido. Para um, “o governo queima dinheiro, não investe na Educação, desperdiça com 

áreas não prioritárias” (Aluno F, Grupo Focal EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara). Para 

outro, “há jovens que não estudam porque não há incentivos governamentais” (Aluno I, 

Grupo Focal EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara). 

 

Asseveram que o projeto de reassentamento e reurbanização do entorno da Lagoa 

tem validade. Houve melhorias com a construção do Conjunto Habitacional Planalto Universo 

e a recolocação daquela população, que morava bem próximo à Lagoa, pois contribuiu para a 

limpeza de parte da área. Demonstrou que o poder público vem agindo; mesmo assim, muita 

coisa ainda precisa ser feita. O polo do Opaia apresenta insegurança, uma vez que acreditam 

haver problemas de drogas naquela área. Não obstante, diante do que eles estavam relatando e 

denunciando, quis saber o que poderiam fazer? Havia disponibilidade para trabalhos 

socioambientais? Sim. A maioria se mostrou interessada numa atuação coletiva e reconhece 

que há muito que fazer. Na seguinte afirmativa, está expressa a vontade da organização, da 

discussão e do debate político ausente para aqueles jovens. 

 

Atualmente na Vila União, há apenas grupos de jovens com atuação estritamente 
religiosa, não há grupos politicamente organizados. Eu mesmo, quando tenho 
oportunidade, vou até a UECE para me reunir com outros estudantes onde posso 
travar debates políticos que não tenho oportunidade de fazer no meu bairro (Aluno 
F, Grupo Focal EEFM Cel. Prof. José Aurélio Câmara).   
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3.3.2. Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII 

 

 

 

         FOTO 6: Fachada da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII. 

 

Foram também realizadas visitas à Escola de Ensino Infantil e Fundamental Papa 

João XXIII, onde ocorreram entrevistas com uma professora que está envolvida no trabalho 

de Educação Ambiental, o diretor e doze alunos. Foram verificados os temas abordados no 

processo de preparação para as I e II Conferências Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, 

observando como a Lagoa do Opaia aparecia nos cartazes confeccionados pelos estudantes. 

Nessa escola, foi possível pesquisar o material confeccionado, pois estavam arquivados e 

foram disponibilizados, bem como as informações sobre os delegados que participaram da 

Conferência, com seus nomes e endereços, o que facilitou, sobremaneira, a localização dos 

mesmos.  

 

A Escola localiza-se na Rua 13 de abril, 595-a, Vila União. Há 1102 alunos 

regularmente matriculados nos turnos manhã (471), tarde (467) e noite (164). Seu diretor, na 

ocasião da pesquisa, era o professor José Louredo Sales, que é formado em Letras e em 

Direito.  

 

O diretor demonstrou conhecer o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as 
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escolas”, afirmou ser “o programa que envolve a Questão Ambiental” e que a escola 

participara da I e da II Conferências Infanto-Juvenil de EA. O material informativo foi 

enviado pela Secretaria de Educação e Assistência Social - SEDAS e houve reunião com a 

Regional IV (setor de Educação Básica). O evento ocorreu no Instituto Municipal de 

Pesquisas, Administração e Recursos Humanos - IMPHAR e contou com palestras e 

apresentação de vídeos. Os professores que participaram do evento repassaram as 

informações para os alunos, verbalmente, em cada sala de aula, onde discutiram a temática 

das Conferências. 

 

Segundo o diretor, não há, na escola, formação específica na área de EA para 

professores e alunos. Mas, com o treinamento no Instituto Municipal de Pesquisas, 

Administração e Recursos Humanos, IMPHAR, em função da I e da II Conferências, ficaram 

informações importantes para que a discussão sobre as questões ambientais estivessem mais 

presentes na escola. Apenas uma professora participou da preparação para as Conferências. 

Ela informou que a Escola participou da I e da II Conferências. Seu envolvimento com o tema 

vem desde que começou a lecionar, há mais de 20 anos. Há 15 com o tema Meio Ambiente no 

ensino de Ciências. Elaborou, em 1987, apostilas de Ciências e sempre esteve ligada ao tema. 

É graduada em Pedagogia, com habilitação em Física e Matemática, pós-graduada em 

Planejamento Educacional e pós-graduanda em ensino da Matemática.  

 

Na I Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, relata, houve um Encontro 

e um Acompanhamento aos professores envolvidos que, segundo a entrevistada, foi muito 

esclarecedor em relação ao que deveria ocorrer no processo preparatório para a Conferência. 

Na II Conferência, alega que ela só tomou conhecimento na própria quinzena do evento, 

mesmo assim, com o prazo curto e a falta de treinamento, a preparação foi melhor porque 

havia acúmulo de informações e experiência anterior, “já se sabia como fazer o processo”. Na 

primeira, foi feita, em cada sala, uma discussão sobre os temas da Conferência que, 

posteriormente, foi apresentado na quadra da escola para os demais alunos. A II Conferência 

Infanto-Juvenil pelo MA abordava os seguintes temas: Racismo: trabalhando as diferenças; 

Meio Ambiente: preservação das florestas; e Alimentos. 

 

Segundo a professora, em meio às discussões preparatórias para a II Conferência, 

surgiu um debate sobre a necessidade de um reflorestamento da área próxima à Lagoa do 

Opaia, a construção de uma horta na Escola e a construção de um Parque, a partir de alguns 
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terrenos próximos à Escola. Esses temas foram colocados em votação para que fossem 

aproveitados como um eixo mobilizador. O tema vencedor foi a proposta da construção de um 

Parque nas proximidades da Escola. A professora afirma que este era um tema viável, pois, 

em parceria com o Governo Federal e o Municipal, poderiam realizar os acordos necessários 

para a compra dos terrenos, e, então, arborizar a área. De acordo com a professora, não houve 

uma continuidade desse projeto. O texto final, referente ao compromisso de construção do 

parque no entorno da escola, ficou da seguinte forma: “Nos comprometemos a garantir a 

limpeza das áreas que se localizam próximas à escola, transformando-as em áreas de lazer 

trazendo mais conforto à comunidade e recuperando a vegetação nativa” (EMEIF Papa João 

XXIII).  

 

Ao abordarem o tema Água, foi inserido o objeto do estudo, pois discutiram sobre 

a Lagoa do Opaia. Na época, estava havendo uma limpeza parcial nas águas da Lagoa, mas os 

alunos destacaram a necessidade de uma limpeza profunda, que atingisse toda a área do 

parque fazendo um replantio de suas mangueiras. Segundo a entrevistada, não foram 

implantadas as Com-Vidas em razão de mudanças em relação ao professor de Ciências e, 

segundo a mesma, porque não houve apoio contínuo na escola. Apesar de uma preparação 

inicial para a implantação das Com-Vidas, depois não houve facilidade por parte da escola. A 

direção centralizava a informação, o que dificultava o trabalho do professor.  

 

Ao ser ouvido, o diretor, informou que a Escola registra trabalhos na área de 

Educação Ambiental: Projeto de Coleta de Lixo, sobre a Dengue, e sobre Conservação do 

Meio Ambiente. Esses trabalhos começaram desde a I Conferência, período em que houve 

uma abertura para discutir problemas ambientais e que, segundo o próprio diretor, teria 

passado a se envolver mais com a temática ambiental. Relatou que: 

 

O projeto sobre EA realizados aqui na Escola foi o Projeto Água no ano de 2004. 
Por coincidência a COELCE na época procurou a Escola e auxiliou na 
implementação do trabalho, fazendo a capacitação, principalmente na temática 
sobre água e energia. Houve leituras e produção de textos e poesias. Os 
benefícios trazidos para a escola foram significativos. Todos os objetivos do 
Projeto foram alcançados, que eram: reconhecer a importância da água na nossa 
vida; identificar os problemas referentes a utilização de águas poluídas e 
diminuir a quantidade de lixo na rampa próxima a escola. 

 

Retornando ao que foi relatado pela professora que participou das Conferências na 

escola, a mesma ressaltou que os trabalhos com EA começaram em 2003, embora a Escola 
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sempre tenha demonstrado preocupação com a temática. Desde os trabalhos preparatórios 

para a Conferência em 2003, as posteriores reuniões para a formação de Com-Vidas, a 

Gincana ecológica proposta pela Regional IV e que contou com a professora de Ciências para 

a sua execução; todos são considerados momentos importantes nos trabalhos de Educação 

Ambiental. Entre os projetos sobre EA realizados na escola, destaco o relacionado à 

problemática da água, presente na Feira Cultural de 2003. No aniversário da Escola, no 

segundo semestre de 2004, a temática ambiental esteve entre os temas abordados. Apesar dos 

trabalhos realizados, não houve muita mudança no comportamento nem nas atitudes do ponto 

de vista da Escola. O terreno ao lado ainda acumula muito lixo e permanece da mesma forma. 

Em relação aos alunos, segundo a professora, houve mudanças relativas às posturas frente à 

problemática ambiental, embora em relação aos professores, acredita que não tenha havido 

mudanças. Conclui seu pensamento afirmando: “eu mesma sou muito criticada porque sempre 

falo o que penso. A questão ambiental é minha, é sua... Os alunos percebem, mas não veem 

uma atitude”. 

 

O diretor relatou que, para realizar os projetos, a escola conta com algum recurso 

da SEDAS. Segundo ele, a Secretaria fornece papel e a escola financia material próprio para 

atividades mais específicas. Mesmo observando que a escola pública ainda precisa de muita 

ajuda, afirma que ela tem melhorado muito nos últimos anos, principalmente na 

infraestrutura, apesar de precisar também de recursos e novos salários para os professores, o 

que possibilitaria um envolvimento muito maior do corpo docente (Diretor da EMEIF Papa 

João XXIII).  

 

A professora entrevistada ressaltou a importância de “treinar a direção, os 

professores. Informar sobre a educação ambiental. Há informação sobre o que há fora e não 

no local, o que está dentro da própria escola” (Profa. da EMEIF Papa João XXIII). Aqui se 

constata o uso de um termo inapropriado para a situação. Treinar é um vocábulo que não 

reflete objetivos da Educação Ambiental. A preocupação da professora é justa no sentido da 

promoção de um aprofundamento de questões relacionadas aos problemas ambientais, 

entretanto vão muito além de um treinamento. Mas ela diz que a falta de conhecimento gera 

um afastamento dos temas locais, que aparecem distantes da sua realidade, ou seja, os temas 

abordados parecem não fazer parte da realidade dos docentes. Acredita que, quando a questão 

ambiental é colocada para os jovens, eles, de fato, envolvem-se de forma integral. Pondera 

que, atualmente, seria necessário recomeçar o trabalho porque os atuais jovens não 
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participaram das atividades anteriores e das Conferências. 

 

O estudo permitiu detectar que concepções de Meio Ambiente e de Educação 

Ambiental estão presentes nas escolas, nos seus dirigentes, professores e alunos. É importante 

registrar que as perguntas não foram respondidas com muita facilidade. O paradigma 

conservacionista está muito presente. No geral, entendem a Questão Ambiental “como uma 

questão que tem a ver com todos, com o respeito aos valores que deveriam ser cultivados” 

(Aluno da EMEIF Papa João XIII), embora alguns cheguem a afirmar que a questão 

ambiental parece ainda não estar no centro das preocupações diante de outras questões 

sociais. Afirmam ser fundamental discutir o problema da água, das florestas e do lixo, pois 

ainda há “uma falta de conscientização geral da comunidade. A sociedade está atrelada a 

outros problemas e não se interessa pela questão ambiental” (Aluno da EMEIF Papa João 

XIII). 

 

Nas palavras do dirigente, ele afirma de forma bastante incisiva: 

 

A responsabilidade pela degradação ambiental, pelo verdadeiro assassinato do MA é 
do próprio homem, com sua ganância e fome de poder. Há projetos para melhorar, 
mas há lobbyes no Congresso Nacional. O homem busca lucros, riquezas. Só há 
preocupação com o atual e o futuro fica deixado de lado. A legislação é muito 
branda. O sudeste polui o país. O homem acaba a Natureza, polui os rios, joga 
dejetos químicos (Diretor da EMEIF Papa João XXIII).  

 

A professora entrevistada compreende meio ambiente como “o ambiente em que 

se vive: sua casa, seu prédio, sua escola, sua cidade. Seja ele micro ou macro, é onde se vive, 

por isso deve ser preservado”. Ela afirma passar essas ideias para a sua filha, dizendo sempre 

para não jogar lixo no chão... A Educação Ambiental, para a referida professora, é “como uma 

preservação para cuidar do Meio Ambiente. É a educação para a preservação para você e os 

outros”. 

 

Na EMEIF Papa João XXIII, foram entrevistados alunos do 7º ano e os que 

atualmente estão no 8º e 9º anos, mas, na época da II Conferência, estavam na 5ª e 6ª séries e 

que participaram da Conferência na escola como delegados. A maioria desconhecia o 

Programa Vamos cuidar do Brasil com as escolas e não sabia informar se a escola participa do 

mesmo. Esse dado é revelador, pois, até os alunos que estiveram envolvidos no processo de 

Conferência, não conseguiam estabelecer ligações entre a própria Conferência e o Programa. 
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Sobre a II Conferência Infanto-Juvenil de Educação Ambiental, uma aluna relatou 

que, na preparação, fez uma apresentação de um trabalho que mostrava como preservar as 

praças. O trabalho havia sido o vencedor e foi mostrado aos outros alunos da Escola. Outros 

jovens entrevistados relembraram que foi passado um filme sobre Meio Ambiente e que 

falava sobre as florestas. Os professores pediram para que os alunos anotassem os principais 

pontos do filme para a elaboração de uma redação sobre o tema.  

 

Essa escolha a qual se refere a aluna foi o método adotado pelos professores para 

saberem quais seriam os delegados e como aconteceria a preparação da Conferência. Cada 

professor responsável por uma turma informava sobre a Conferência e pedia a confecção de 

cartazes sobre os temas. Posteriormente, reuniam-se no pátio, repassavam as informações e 

faziam palestras. Utilizavam os dias de sábado para complementarem as informações. Como 

explicou a professora da escola: “Nós, professores, nos reunimos e dividimos nossas 

responsabilidades. Cada um foi para a sua sala e escolheu o melhor cartaz (grifo nosso), o 

tema e o orador. No final fomos para a quadra fizemos a escolha do considerado o melhor” 

(Professora da EMEIF Papa João XXIII). 

 

Durante a preparação para a I Conferência nos dez cartazes confeccionados, a 

temática mais frequente foi referente aos seres vivos – dois abordavam a problemática 

ambiental e em apenas um a questão da água estava presente. Mesmo falando de questões 

ambientais, nenhum cartaz fez menção à Lagoa. Esse fato revela o quanto ela se apresentava 

distante daqueles estudantes; parecia mostrar que eles não a reconheciam enquanto um 

patrimônio ambiental do bairro em que moram. Para a II Conferência, foram selecionados 15 

cartazes; desses, 8 retrataram preocupações com a Lagoa do Opaia, 2 com a poluição sonora, 

2 com as questões referentes aos deficientes, 1 com a coleta seletiva de resíduos sólidos, 1 

com a violência, 1 com racismo e 1 com a igualdade sexual.  

 

É importante ressaltar que, nos cartazes para a II Conferência, os alunos 

demonstraram compromisso e cuidados para com a Lagoa, pois diziam que se comprometiam 

em diminuir a poluição da água e mantê-la limpa. Achavam, também, que deveriam 

interromper os canais de esgotos e colocar grades de proteção. Para tanto, realizariam 

protestos, confeccionariam cartazes, solicitariam apoios e palestras informativas. 
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Entre os outros temas abordados, constavam o respeito às opções sexuais e aos 

deficientes visuais. Achavam que deveriam “convencer as autoridades de que os deficientes 

visuais são seres humanos iguais aos outros e que precisam de mais respeito e consideração, 

por serem deficientes”. Para eles, deveriam combater, ainda, todas as formas de racismo e 

reclamar das autoridades competentes, oportunidades não só para negros, mas para todos os 

que sofrem formas de discriminações. 

 

Buscaram, na memória, e falaram sobre outras atividades que consideram ligadas 

à Educação Ambiental, como a Feira de Ciências, da qual participaram em 2005. Nesse 

evento, cada aluno optava por um tema, alguns escolheram o tema lixo, que abordava a 

questão ambiental.  Afirmam, também, que diretor e professores sempre participam e estão 

sempre falando sobre as questões referentes ao Meio Ambiente, como “a fauna e a flora”. 

 

Quando questionados sobre como entendem o Meio Ambiente eles, dizem ser “a 

natureza. O espaço onde vivemos. É a natureza como um todo, tanto animal, como humana e 

vegetal. É uma coisa que Deus deu e devemos preservar senão acaba. A gente tem que cuidar, 

preservar porque ela nos ajuda também” (Alunos da EMEIF Papa João XIII).   

 

Compreendem Educação Ambiental como uma educação para a informação e para 

o cuidado do meio ambiente. Reconhecem o envolvimento da direção, da coordenadora 

pedagógica e de parte dos alunos. Todavia, sobre o nível de comprometimento dos alunos, 

acham que até participam, mas ressaltam, ainda, que há um desinteresse muito grande. 

Portanto, essa participação poderia ser muito maior. 

 

Acerca de como as informações referentes à II Conferência chegaram até eles, 

uma aluna relatou, entusiasmada, que o professor esclareceu o que era a Conferência, 

explicou que cada turma deveria explorar um tema e ela havia se interessado e participado. 

Foi escolhida para apresentar um trabalho na quadra esportiva da escola para os demais 

colegas. Esse material foi colocado no jornal da Escola com a sua foto e a da suplente, o que a 

deixou muito feliz. 

 

A formação na área de Educação Ambiental tanto para professores, como alunos, 

aparentemente não ocorreu de forma satisfatória. Algumas palestras para alunos sobre água, 

dengue e Meio Ambiente, nenhum curso, apresentação de vídeos... Mesmo assim, os alunos 
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demonstraram, durante a pesquisa, que havia sido bem interessante, porque obtiveram mais 

informações sobre o que ocorre ao nosso redor e como cuidar e preservar o Meio Ambiente. 

Uma aluna salientou que havia estudado sobre a Amazônia, tema que apareceu na sua prova e 

que, por já haver estudado previamente na discussão com os professores, isso a teria ajudado 

muito, além da gincana sobre a dengue, que eles também destacam como uma atividade 

bastante proveitosa. 

 

Sempre insistia para que falassem melhor sobre a organização de trabalhos 

específicos na área ambiental. Sobre a existência de tais trabalhos, na escola, não conseguiram 

falar com clareza, chegavam a afirmar que existia, mas não lembravam exatamente como era. 

Relembram que começaram a abordar a temática ambiental na escola “desde que começou a 

ser falado nas TVs sobre o problema ambiental, a escola sempre apresentou para nós as 

questões importantes” (Aluno da EMEIF Papa João XXII). Um aluno relatou que houve uma 

atividade desenvolvida por professores da Universidade Vale do Acaraú – UVA, que 

visitavam a Escola e iriam ajudá-los para a Feira de Ciências da Escola em 2006. Nesse 

trabalho, organizavam um grupo, escolhiam um tema e faziam uma maquete para a Feira. A 

temática era variada, mas o Meio Ambiente estava presente e representou um momento em 

que eles puderam desenvolver atividades na área ambiental. 
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Essas questões, respondidas de forma tão genéricas, mesmo com a minha 

insistência para que eles detalhassem ao máximo, parecem demonstrar que os trabalhos eram 

feitos de forma muito pontual e sem uma continuidade. 

 

Afirmam que existe um interesse sobre Educação Ambiental na escola. Referente 

ao envolvimento pessoal deles, dentro ou fora da escola, um aluno fez o seguinte relato: 

 

(...) antes desde a primeira série, nós levávamos sementinhas para plantar, havia 
por meio dos professores e da direção interesse sobre o tema. Desde o início dos 
Projetos sobre a água e sobre o plantio das árvores. Quando cheguei à 
Conferência, me interessei e estudei bastante, pesquisei na internet para poder me 
preparar (aluno da EMEIF Papa João XXIII). 

 

Quanto aos benefícios trazidos, reconhecem que são relativos, embora admitam 

que houvesse uma troca de informações sobre a questão ambiental, o que permitiu um maior 

enriquecimento desse tema. Segundo um aluno pesquisado, “ficou o conhecimento de coisas 

que não sabíamos” (aluno da EMEIF Papa João XXIII). 

Ilustração 1: Cartaz produzido por aluno da EMEIF Papa João XXIII, para a II Conferência Infanto-Juvenil 
de Meio Ambiente (referência à limpeza da Lagoa). 
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Para um estudante entrevistado, o Meio Ambiente é “uma coisa boa de estudar, 

porque se aprende muita coisa. São todos os seres vivos, formados em um só lugar formando 

assim a natureza. É o mundo das plantas, das águas, com a Amazônia, com o mundo da 

ecologia” (Aluno da EMEIF Papa João XXIII). 

 

Para outro jovem, é “conservar a natureza, pois tem gente que não preserva. Hoje 

está muito difícil, pois há muita sujeira na praia, aqui no Opaia [Lagoa]... Meio Ambiente é o 

ambiente em que vivemos e que devemos preservar para que no futuro não soframos as 

consequências (Aluno da EMEIF Papa João XXIII). 

 

Na compreensão que apresentam sobre Educação Ambiental, expressam ser uma 

educação que estuda o Meio Ambiente. “Educação vem de educar, ambiental vem de 

ambiente (Aluno da EMEIF Papa João XXIII). Concluem que, através das escolas e dos 

cursos, os professores tentam orientar os alunos a preservarem o Meio Ambiente.  

 

Os alunos foram unânimes em destacar o envolvimento de algumas professoras, 

sendo uma de Ciências, outra de Informática e a própria coordenadora pedagógica, além do 

diretor, que, segundo eles, sempre os apoiaram em todos os aspectos. Acerca do envolvimento 

com a Educação Ambiental, mostram-se divididos nas suas análises, pois uns acham que há 

de fato um “envolvimento grande” – quando são chamados, participam, principalmente nas 

gincanas promovidas pela escola. Outros, entretanto, acreditam que a maioria não se interessa 

e não se importa com a problemática ambiental. Um aluno pesquisado fez a seguinte 

afirmação, ao ser perguntado sobre se os seus colegas demonstravam envolvimento com a 

temática ambiental: 

 

Eu acho que não, pois se todos participassem os mares e as ruas não seriam tão 
sujos. Li um texto que falava que, no futuro, nós não saberemos se haverá peixes no 
mar, por isso temos que cuidar bem do presente para ser recompensado no futuro 
(aluno EMEIF Papa João XXIII). 

 

3.4 O Programa Educação de Chico Mendes e a experiência do Projeto Meu Ambiente, 

Nosso Futuro – Educação de Chico Mendes, no bairro Vila União. 

 

O Programa Educação de Chico Mendes, do Ministério da Educação, visa realizar 
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um trabalho em comunidades escolares e no seu entorno, no sentido de desenvolver temas 

socioambientais, apresentar a Agenda 21 e fortalecer as Com-Vidas, além de incentivar ações 

de jovens na prática da democracia participativa nas comunidades. É orientado pela 

Coordenação Geral de Educação Ambiental - CGEA e pela Coordenação Geral das Ações 

Educativas Complementares - CGAEC, ambas vinculadas ao Departamento de Educação para 

a Cidadania e, portanto, à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – 

SECAD/MEC (BRASIL, 2006). 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental, Lei Nº 9795/99, estabelece a 

Educação Ambiental nas escolas como prática integrada, permanente e transversal. Em 

consonância com essa Política, as ações da Coordenação Geral de Educação Ambiental - 

CGEA buscam implementar e difundir “conhecimentos sobre questões de ciência, saberes 

tradicionais e políticas ambientais nos três níveis de ensino, usando estratégias em rede, 

publicações e projetos com a sociedade” (BRASIL, 2006). Seus objetivos voltam-se para o 

apoio financeiro na promoção de projetos de pesquisa-ação, pesquisa-participação; na 

orientação do fortalecimento socioambiental na escola, na comunicação interescolar e na 

integração com as comunidades locais, bem como na promoção da constituição das 

Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, Com-Vidas para a construção da Agenda 

21 (BRASIL, 2006). 

 

O Programa Educação de Chico Mendes surgiu objetivando a promoção 

permanente da Educação Ambiental e a efetivação de trabalho de busca do conhecimento, 

pesquisa e geração de saber e ações transformadoras a partir das escolas e comunidades 

locais. Advêm da necessidade crescente da construção de uma relação entre as escolas e as 

comunidades, seus territórios e problemas socioambientais, incentivando alunos e professores 

a tornarem-se educadores ambientais e sujeitos na intervenção na construção de uma nova 

sociedade, baseada na ética da sustentabilidade, inspirados no exemplo do sindicalista e 

seringueiro Chico Mendes, vítima e símbolo da luta ambientalista no Brasil. 

  

Em Fortaleza, integrantes da Associação Alternativa Terrazul23 elaboraram o 

“Projeto Meu Ambiente, Nosso Futuro – Educação de Chico Mendes”. A Associação 

                                                 
23

 A Associação Alternativa Terrazul é uma Organização Não-Governamental com sede em Fortaleza, Rua 
Goiás, 621, bairro Pan-Americano. Website: www.terrazul.m2014.net. 
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Alternativa Terrazul é uma organização não governamental que “organiza e participa de ações 

e campanhas em defesa do meio ambiente, da biodiversidade e das populações locais, 

buscando a construção de uma sociedade sustentável, fundamentada em uma concepção 

sistêmica da vida em que todos os fenômenos físicos, psicológicos, sociais e culturais se 

interrelacionam” (TERRAZUL, 2006, p. 04). 

 

O Projeto contemplava cinco escolas, sendo que dessas, três escolas ficam 

situadas no bairro Vila União, onde se localiza a Lagoa do Opaia. As duas outras escolas 

ficam em bairros vizinhos à Vila União, são eles o Jardim América e o Montese, esses bairros 

sofrem, de forma particular, problemas referentes à contaminação e à poluição de um canal 

situado no Jardim América. Os jovens da Associação Alternativa Terrazul detectaram que os 

moradores que residem próximo ao canal, reclamavam do alto grau de poluição que provoca 

doenças, devido aos focos de insetos. Em dias de chuva, o canal transbordava, as 

comunidades locais sofriam com os prejuízos causados, principalmente pelas inundações. 

Dessa forma, esses jovens ressaltavam, no Projeto, a importância de uma Educação 

Ambiental como uma ação educativa, preocupada não só com o presente, mas também com o 

futuro, através de atividades propostas. Afirmavam que, com a ampliação das desigualdades 

sociais, e, consequentemente, com o crescente aumento de favelas, como as existentes no 

entorno das escolas contempladas pelo Projeto, seria necessário uma ação transformadora que 

buscasse elementos para uma saída para a crise ambiental. (TERRAZUL, 2006) Sendo assim, 

tornava-se perfeitamente viável um trabalho que promovesse a Educação Ambiental numa 

área compreendida entre os bairros Vila União, Jardim América e Montese, todos vinculados 

à Secretaria Regional IV da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

A justificativa para a implementação do Projeto fundamentava-se no processo que 

levariam a uma “mudança de paradigma, do econômico hegemônico ao paradigma ambiental 

integrado mais humano e saudável” (TERRAZUL, 2006, p.07). Essa mudança implicaria 

numa alternância de valores construída sob uma nova ética. Portanto, procuraria abordar uma 

Educação Ambiental que interferisse nas políticas públicas do município de Fortaleza e, 

especialmente, na Regional IV, na qual estaria vinculado o Projeto com seus dois problemas: 

a poluição e a contaminação da Lagoa do Opaia e do Canal do Bairro Jardim América.  

 

A problemática em destaque era um convite ao diálogo com as escolas e a 

comunidade, pois a “educação ambiental, como tantas outras áreas, demonstra exaustivamente 
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que teoria e prática são indissociáveis; que discursos sem ação relevam idealismo 

inconsistente, que ação sem teoria tem quase sempre consequências dramáticas” 

(TERRAZUL, 2006, p. 08). 

 

Por isso, no Projeto, esclarecia-se que a necessidade era  

 

(...) discutir a Educação Ambiental como um dos temas transversais do ensino. 
Como uma prática política, onde se faz importante à criação das Comissões de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida (Com-Vidas), comprometidas com uma nova forma 
de organização na escola que se baseia na participação de estudantes, funcionários, 
diretores e comunidade, contribuindo para um dia-a-dia participativo, democrático, 
animado e saudável na escola e no seu entorno. Traçando caminhos que intervenham 
nos espaços públicos e privados obtendo assim uma melhor qualidade de vida 
(Terrazul, 2006, p. 10). 

 

Para tanto, construir a Agenda 21 na escola seria resultado de articulação, diálogo 

e acordos entre todas as partes que compõem a comunidade escolar. Destaco que se a 

educação é política, necessita também:  

 

(...) traçar caminhos para a nossa escola, a nossa comunidade, o nosso município, o 
nosso estado, e até mesmo o nosso país e que, junto ao poder público, modifique a 
atual situação, sensibilizando, provocando e mobilizando as Com-Vidas para, juntos, 
diagnosticarmos coletivamente esses problemas através de uma Pesquisa-Ação 
participante que discuta temas relevantes – na ótica da comunidade – e que serão 
detectados - in loco - nos bairros. Essa Pesquisa-Ação deve mudar não só o espaço 
local, trabalhando com os paradigmas populares, as referências éticas e as 
experiências de vida dos seres humanos que estarão envolvidos, o que deverá ser um 
momento histórico de vivencia coletiva, participativa e democrática, que será 
vivenciada para toda a comunidade e apresentada ao poder público em um grande 
ato de amor a vida e de esperança por um futuro melhor, justo, equitativo e 
sustentável (TERRAZUL, 2006). 

 

Segundo os elaboradores do Projeto, a observação da realidade e o compromisso 

com as futuras gerações justificam e legitimam a execução de um trabalho de educação 

ambiental no entorno da Lagoa Opaia e do canal do bairro Jardim América. O “Projeto Meu 

Ambiente, nosso Futuro – Educação de Chico Mendes”, em consonância com os objetivos 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, apresentou como objetivo geral mobilizar e 

sensibilizar as comunidades escolares e seus entornos para as questões socioambientais e os 

valores da Agenda 21. O caminho seguido seria a formação das Com-Vidas e a construção de 

um ambiente comunitário favorável às iniciativas que valorizassem o protagonismo juvenil e 

à democracia participativa. 

 

No trabalho, previsto pelos jovens da Associação Alternativa Terrazul, os 
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objetivos específicos estavam estabelecidos na constituição de uma rede de Com-Vidas nas 

escolas contempladas e na articulação com o Fórum Municipal das Agendas 21 local de 

Fortaleza; no incentivo ao protagonismo juvenil, com escolha de líderes de salas para apoio 

das Com-Vidas; na contribuição para que a juventude e os moradores, que residem no entorno 

das escolas, participem de discussões sobre as questões ambientais, sobre consumo 

sustentável, merenda escolar ecologicamente correta; na promoção de feiras solidárias que 

discutam sobre o espaço local, o comércio justo, a troca de  moeda social; na participação de 

campanhas, eventos e outras atividades promovidas pela sociedade e pelo poder público em 

defesa do meio ambiente.  

  

Esses jovens buscavam criar alicerces para a implementação das Agendas 21 nas 

escolas e para o fortalecimento dos Coletivos Jovens pelo Meio Ambiente (CJs), além de 

estimular a participação dos jovens dessas escolas no processo da Conferência Infanto-Juvenil 

pelo Meio Ambiente. Para tanto, as atividades deveriam refletir sobre valores como 

democracia, ética, sustentabilidade, cultura de não violência e paz, tendo como instrumento de 

discussão os princípios da Carta da Terra.  

 

Seria necessário também realizar um diagnóstico através de uma pesquisa-ação 

participante que resultasse num plano de intervenção ambiental para ser apresentado às 

autoridades envolvidas. Um dos instrumentos utilizados para envolver a comunidade seria a 

Educomunicação.24 O Projeto previa também a capacitação da sua equipe de execução e a 

elaboração dos relatórios das atividades. 

 

Tinha como meta a formação de cinco Com-Vidas, uma em cada escola 

contemplada; a elaboração, produção e distribuição de materiais de divulgação; a 

sensibilização das comunidades envolvidas e a formação de um Biomapa, ou seja, um 

levantamento do potencial natural do bairro. 

 

O trabalho era dirigido para jovens das seguintes escolas: Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII, Escola de Ensino Fundamental e Médio Gal. 

Manuel Cordeiro Neto, Escola de Ensino Fundamental e Médio Mozart Pinto, Escola de 

                                                 
24 A Educomunicação é um conceito criado pelo professor da USP, Ismar de Oliveira. Promove a interrelação 
entre a Comunicação e a Educação. Busca formar jovens para o uso de ferramentas da Comunicação e para o 
desenvolvimento de atividades que contribuam para uma atuação de transformação social. 
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Ensino Fundamental e Médio Cel. Prof. José Aurélio Câmara, Escola de Ensino Fundamental 

e Médio Papa Paulo VI. Portanto, três escolas situadas no bairro Vila União. A escolha das 

escolas justificava-se em uma das exigências do Projeto, a qual deveria contemplar escolas de 

uma área determinada, nesse caso, as escolas vinculadas à Secretaria da Regional IV da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

O referencial teórico-conceitual da metodologia estabelecia que as ações deveriam 

ser desenvolvidas através do conhecimento compartilhado e também da pesquisa-ação 

participante, tendo como eixo conceitual a Educomunicação, a ação reconhecida como uma 

parte do processo educacional na transformação da realidade. O fundamento para o 

desenvolvimento das atividades estaria também na troca contínua de experiências vivenciadas 

pelos integrantes dos grupos e na busca de soluções compartilhadas para problemas 

identificados nos percursos. Assim, quem facilita e quem é facilitado aprende em todos os 

momentos. “Nesse sentido, a verdadeira educação é um ato dinâmico e permanente de 

conhecimento, centrado na descoberta, análises e transformação da realidade pelos que as 

pelos que as vivem” (BRANDÃO, 1998, p. 09). 

 

Inspirado em Paulo Freire (1977), o Projeto destacava a mudança conceitual que 

alterou de forma inapelável a relação professor/aluno, educando/educador, envolvendo-os 

todos como agentes de um mesmo processo e remetendo-os a uma mesma dimensão de 

horizontalidade, na qual todos devem ensinar e aprender juntos. 

 

A síntese destes dois saberes é o surgimento de um novo saber que, posto em 

prática, determina a transformação da realidade. 

  

Uma coisa que continua em mim, como pessoa, como educador, quer pensando a 
prática educativa, quer fazendo a prática é um profundo respeito à figura do 
educando, ao gosto do educando e a formação do educando. Sou tão intransigente 
com isso, que toda vez, que alguém usa a palavra treina, eu critico e contraponho a 
palavra formar. Continua em mim o respeito intenso à experiência e a identidade 
cultural dos educandos. Isso implica uma identidade de classe dos educandos. E um 
grande respeito, também, pelo saber “só de experiências feita”, como diz Camões, 
que é exatamente o saber do senso comum (FREIRE, 1977) 

 

Para a execução do Projeto, foram estabelecidas etapas: Divulgação, 

Sensibilização, Criação e Fortalecimento das Com-Vidas, via Oficinas de Criação. Entre as 

atividades, estavam o estabelecimento de um Acordo de Convivência, a construção de uma 
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Árvore dos Sonhos, a identificação das Pedras do Caminho, o que poderia dificultar o 

trabalho a confecção de um Jornal Mural25. 

 

Contaria com a produção de vídeos para divulgar e sensibilizar a comunidade e a 

escola para a importância da Com-Vida, apontando os problemas socioambientais do entorno 

escolar e a promoção de uma oficina para criação e produção de spots com os membros das 

Com-Vidas, sensibilizando o público para a importância dos meios de comunicação. O 

método utilizado seria o método “Cala Boca Já Morreu” 26. Estava prevista também a 

elaboração de cartazes com os jovens membros e amigos da Com-Vida, com, inclusive, um 

ato cultural por ocasião de seu lançamento. Por fim, a “Oficina sobre Consumo Sustentável”, 

que alcançaria, além dos membros e amigos da Com-Vida, a comunidade, com o objetivo de 

contribuir para a busca de um modelo de produção e consumo sustentáveis. Possibilitaria 

discussões de problemas locais relacionados ao consumo, como por exemplo, a própria 

merenda escolar. 

 

No decorrer do trabalho, as escolas seriam divididas por temas. Após a escolha 

dos temas, seriam aplicadas oficinas para a sensibilização dos estudantes-pesquisadores. 

Somente então os estudantes iniciariam as atividades da pesquisa-ação participante: o estudo e 

a problematização da temática escolhida, dentro do contexto escolar e comunitário; a 

construção do biomapa da escola e do seu entorno, bem como a produção de vídeo sobre a 

experiência. 

 

A etapa final era destinada à avaliação e ao monitoramento do trabalho realizado. 

Segundo o Projeto, “a avaliação de políticas e programas sociais tornou-se um desafio tanto 

para os governos quanto para as organizações não governamentais”, portanto é um dever 

ético, pois as organizações que atuam na esfera pública precisam apresentar à sociedade os 

resultados e produtos de sua ação. 

 

A avaliação torna-se fundamental, ainda, porque busca alcançar um nível 

satisfatório de eficiência, eficácia e equidade na prestação de serviços de interesses do 

                                                 
25 A Árvore dos Sonhos é um desenho criado na lousa ou em papel cartolina, com as ideias de uma escola e de 
uma comunidade ideais. As Pedras no Caminho referem-se às dificuldades inerentes às conquistas dos sonhos. O 
Jornal Mural é um painel colocado nas escolas para divulgar e sensibilizar mais pessoas para as atividades das 
Com-Vidas. 
26 Metodologia que trabalha com pequenos grupos buscando interação entre os participantes. Objetiva a reflexão 
e o trabalho coletivo. 



 102 

cidadão e/ou cidadã.  Permite aprimorar as ações e manter uma relação de transparência com 

o público-alvo, interlocutores, parceiros, financiadores e com a sociedade em geral no que se 

refere aos propósitos, processos e resultados (TERRAZUL, 2006). 

 

Optou-se, então, pela avaliação participativa como um processo permanente de 

avaliação, capaz de apreender o pluralismo social e perseguir, com novas abordagens 

metodológicas, dois objetivos centrais: a incorporação dos sujeitos implicados nas ações 

públicas e o desencadeamento de um processo de aprendizagem social. 

 

O Projeto foi acompanhado por mim em várias etapas. No começo, quando 

contribui diretamente com informações para o levantamento histórico e geral sobre a Lagoa 

do Opaia, subsidiando a elaboração da justificativa do “Projeto Meu Ambiente, Nosso Futuro 

– Educação de Chico Mendes”. Na fase de execução, acompanhei pessoalmente as Oficinas 

organizadas sob a coordenação dos membros da Associação Alternativa Terrazul. Nessa fase 

participaram diretores, professores e alunos das escolas, além de membros das comunidades. 

Participei, ainda, de reuniões específicas na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Papa 

João XXIII. Nesta oficina, ocorrida no dia 04 de novembro de 2006, na Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Papa Paulo VI, estiveram presentes membros do Coletivo Jovem de 

Meio Ambiente de Fortaleza, professores da Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. 

Prof. José Aurélio Câmara, membros da Associação Terrazul, da SEMAM, alunos e 

professores da Escola de Ensino Fundamental e Médio Papa Paulo VI e da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Gal. Manuel Cordeiro Neto.  

 

O objetivo da oficina era mostrar o histórico, os objetivos e o calendário de 

atividades do “Projeto Meu Ambiente, Nosso Futuro – Educação de Chico Mendes”. A 

equipe destacou o contexto geopolítico do projeto de vinculação à Regional IV da PMF e às 

áreas próximas à Lagoa do Opaia e do canal do Jardim América. Informou que as escolas 

participantes seriam: Escola de Ensino Infantil e Fundamental Papa João XXIII (ausente 

naquele momento), Escola de Ensino Fundamental e Médio Cel. Professor José Aurélio 

Câmara, Escola de Ensino Fundamental e Médio Gal. Manuel Cordeiro Neto, Escola de 

Ensino Fundamental Mozar Pinto, Escola de Ensino Fundamental Papa Paulo VI. 

 

O andamento do projeto percorreria as seguintes etapas: 
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• Oficina de Integração, em 06 de novembro de 2006; 

• Oficina de Capacitadores de Monitores e Facilitadores, em 11 de novembro de 2006 

(trabalho coordenado pelo Coletivo Jovem e por parceiros); 

• Oficinas de Criação e Fortalecimento de Com-Vidas, em 25 de novembro de 2006, com 

alunos e membros da comunidade; 

• Oficina sobre Educomunicação, de 04 a 08 de dezembro de 2006. Método Cala Boca já 

Morreu; 

• Produção dos Spots, de 11 a 15 de dezembro de 2006; 

• Capacitação em Informática, em dois momentos: 08 a 12 de dezembro de 2007, para os 

jovens da Vila União, e de 15 a 19 de janeiro de 2007, para jovens do Jardim América. 

Cada escola enviaria 12 alunos; 

• Oficina sobre consumo sustentável, de 01 a 13 de fevereiro de 2007. 

 

A segunda etapa de execução do Projeto faria, então, o seguinte roteiro: 

 

• Oficina para a construção do biomapa, com a execução da Pesquisa Ação-participante; 

• Elaboração do biomapa entre os meses de março a maio de 2007; 

• Produção de vídeos sobre o Projeto; 

• Ato-cultural de apresentação do biomapa e do vídeo das comunidades envolvidas, com 

uma Feira de Consumo Solidário; 

• Avaliação e monitoramento do Projeto. 

 

No dia 25 de novembro de 2006, ocorreu a terceira atividade do projeto: Oficina 

de Criação e Fortalecimento de Com-Vidas, com alunos e membros da comunidade. 

Participaram alunos e professores da Escola de Ensino Fundamental Papa Paulo VI, Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Gal. Manoel Cordeiro Neto, Escola Municipal de Ensino 

Infantil e Fundamental Papa João XXIII, Escola de Ensino Fundamental Mozar Pinto, 

membros das comunidades, da Associação Terrazul, da Regional IV e do Coletivo Jovem. 

 

Na apresentação, um breve histórico das Conferências de Meio Ambiente e do 

PNEA. Foi destacada a necessidade da construção da Agenda 21 nas escolas. Da discussão, 

dentre sugestões de implantação de coleta seletiva nos bairros e arborização das escolas 

envolvidas no Projeto, algumas referentes à Lagoa do Opaia, foram elaboradas, com destaque, 

sugestões para a realização de um trabalho de conscientização para a preservação da Lagoa. 
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Foi dito que um dos principais problemas enfrentados na realização de trabalhos de Educação 

Ambiental nas escolas decorre da falta de comunicação interna nas próprias escolas – este 

seria uma “pedra no caminho” que deveria ser transposta. Para tanto, as Com-Vidas deveriam 

atuar e elaborar Planos de Ação que colocassem em prática as várias propostas surgidas para 

as várias campanhas. 

 

Dando continuidade às atividades, realizei uma visita de acompanhamento de uma 

reunião sobre o Projeto, a Agenda 21 e a Com-Vida na Escola de Ensino Fundamental Papa 

João XXIII no dia 04 de dezembro de 2006.  A visita ocorreu somente nessa escola porque foi 

a única que, após a Oficina, organizou tal atividade. A reunião foi coordenada pela professora 

Lêda Rogério, que sugeriu a elaboração de um Jornal Mural constando de um quadro 

informativo que abordasse as questões referentes ao Meio Ambiente para que outros jovens 

despertassem para os problemas ambientais e fossem, também, futuros integrantes da Com-

Vida na escola. 

 

Após essa etapa, o trabalho de implementação do “Projeto Meu Ambiente, Nosso 

Futuro – Educação de Chico Mendes” começou a enfrentar problemas internos à coordenação 

do Projeto, como problemas de ordem pessoal - alguns membros que tiveram que assumir 

outras atividades - e a própria inexperiência com a execução de um Projeto desse porte. 

Foram feitas tentativas de mudanças, mas o trabalho tornou-se inviável, a verba liberada pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE foi devolvida e projeto inconcluso. 

 

Segundo Fernanda Freire, integrante do Terrazul, apesar do financiamento do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE, as primeiras atividades foram realizadas com 

verba própria, pois, na época, eles ainda não tinham acesso aos recursos. Por várias vezes 

tiveram que retificar o Projeto e, segundo a mesma, nessas idas e vindas do Projeto à Brasília, 

paralisaram suas atividades. Na avaliação de Fernanda Freire, o trabalho, entretanto, não foi 

de todo perdido, pois foi semente para um novo, intitulado “Tecendo Redes”, que trabalha na 

formação de 20 Com-Vidas em escolas de Fortaleza e Guaramiranga e tem metodologia 

semelhante ao anterior. 
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Capítulo 4  

O Bairro Vila União e a Lagoa do Opaia: história, grupos juvenis e Educação 

Ambiental. 

   

A gente não quer só comida 
A gente quer comida 

Diversão e arte 
A gente não quer só comida 

A gente quer saída 
Para qualquer parte... 

 
(Titãs) 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar um histórico do bairro Vila 

União e situar o contexto onde ocorreu o processo de ocupação do entorno da Lagoa do 

Opaia. Historiei a formação dos principais grupos de jovens que atuaram entre as décadas de 

1970 e 1980 no bairro, buscando identificar o nascimento de uma preocupação ambiental e a 

relação estabelecida entre os grupos juvenis e a Lagoa do Opaia naquele período. Destaco três 

importantes grupos em atuação entre os anos 1970 e 1980, já citados em capítulos anteriores: 

o Grupo de Jovens da Vila União – GRUJOVIUN, o Grupo Travessia e o Grupo Êta. A 

escolha aconteceu por terem sido os grupos de identificado compromisso social e cultural 

com o bairro. Além dessa discussão, situo a Lagoa do Opaia no contexto das lagoas de 

Fortaleza, enfocando sua ocupação e o atual Projeto de Reassentamento e Reurbanização, 

proposto pela Prefeitura Municipal. 

 

4.1 O bairro Vila União e a atuação dos jovens: Do Grujoviun ao Travessia (1970-1980) 

 

A fundação do bairro Vila União ocorreu em 23 de agosto de 1940.  Algumas 

versões abordam a origem do nome Vila União. A primeira vem do ano de 1921, quando, 

então, existam dois sítios pertencentes às famílias Jacinto e Parreão. A antiga proprietária das 
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terras, Maria da Conceição Jacinto, era oriunda da cidade de União, hoje Jaguaruana. Em 

1938, suas terras foram vendidas ao Dr. Manoel Sátiro, que as loteou. O loteamento passou, 

então, a chamar-se de Vila União. 

 

 

 

Existem outras versões entre os moradores mais antigos. O Jornal Êta, numa 

edição de 1983, apresentou três versões: a primeira relata que o nome “Barro Preto” vai até 

1944 e tem referência no fato do barro escuro e escorregadio presente nas proximidades do 

antigo aeroporto; a segunda atribui ao fato do Sr. Moacir Machado, um maçom, que foi o 

principal loteador do bairro, conclamar sempre os moradores para a união que deveria haver 

no local, e por fim, Vila União seria porque o responsável por uma das linhas de ônibus da 

época era um senhor conhecido popularmente como Chico União, era comum fazer a 

pergunta: vai para a vila do Chico União? 

 

Essa versão de que a Vila União teria antes sido denominada de Barro Preto, 

porém, é contestada por alguns moradores que relatam que o fato tem a ver com um senhor 

chamado Domingos Saruê, que havia construído sua casa de taipa com um barro muito preto, 

mas segundo eles, não teria sido denominação do bairro27. 

                                                 
27 Cf. www.sitevilauniao.com.br 

FOTO 7: Praça Jorge Vieira, Vila União. 
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Além das famílias Jacinto e Parreão, entre os primeiros moradores identificam-se 

os senhores Pedro Flor, Elísio da Vacaria, Chico Viana, Chico Ferreira, e as senhoras 

Marquina e Osminda. Posteriormente, chegaram as famílias Frutuoso e Gadelha, além de um 

senhor conhecido popularmente como Pacoti e outro que atendia pelo nome de Antônio 

Cambista28. 

 

A Lagoa do Opaia sempre teve importância para o bairro. Quando ainda não havia 

rede de água e energia elétrica instalada (a luz elétrica só chegou em 1957), utilizavam a água 

de cacimbas e da lagoa que também abastecia o bairro. Nesse período a Lagoa era chamada de 

“Lagoa do Paia”; só depois passou a ser chamada de Lagoa do Opaia. O motivo desta 

mudança no nome não foi verificado nos documentos pesquisados, mas, ainda é comum, 

alguns antigos moradores, os mais idosos, usarem o termo Paia. O telefone público foi 

instalado na década de 1960. 

 

Na ausência de uma sede para uma escola, o espaço cedido foi a casa do Sr. José 

Ramos Gadelha, local onde funcionou a primeira escola do bairro; esse fato era comum na 

primeira metade do século passado em muitas áreas do Brasil. Tereza Estela Gadelha Lima foi 

a primeira professora. A escola era financiada pela Maçonaria, que pagava a professora e 

cedia todo o material usado. 

 

Em relação ao transporte público, no início do período da fundação da Vila União, 

era necessário pegar um transporte nos bairros mais próximos, como o Benfica e a 

Aerolândia, para deslocamento ao centro da cidade.  

  

O posto policial foi uma solicitação de José Ramos Gadelha, Antônio Cambista e 

Francisca das Chagas Gadelha ao Dr. Othon Sobral, delegado de polícia, amigo particular da 

família Gadelha. Entretanto, para que o posto fosse instalado, os moradores tiveram de arcar 

com o aluguel do prédio29, ou seja, a instalação de prédios públicos foi relativamente lenta e 

contou com a mobilização de populares. 

 

Na busca de ampliação dos espaços de lazer no bairro, formaram um time que 

                                                 
28 Cf. www.sitevilauniao.com.br  
29 Cf www.sitevilauniao.com.br  
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jogava no local onde hoje está localizada a principal praça, a Praça Jorge Vieira. As chuteiras 

e o material para o time foi obtido por meio de festas e “quermesses” realizadas. 

 

Um fato de grande importância foi a conquista da primeira escola do bairro. 

Ocorreu com a eleição para prefeito de Fortaleza, em que era candidato o Gal. Manoel 

Cordeiro Neto. Formou-se, então, uma comissão composta pelo Sr. Matias, Sr. Moacir 

Machado, Sra. Francisca das Chagas Gadelha e o Sargento Marinheiro para fazer a solicitação 

de uma escola pública. Com a vitória do Gal. Manoel Cordeiro Neto, o pedido foi atendido e, 

em 1964, foi instalada a escola que recebeu o nome do general; sua primeira diretora foi a 

Srta. Iolanda Magalhães. 

 

No bairro também não havia igreja, o povo assistia missa da capelinha de Santa 

Luzia, que foi construída pela Família Ferreira e localizava-se onde hoje fica a Avenida 

Luciano Carneiro. Antes da construção da Igreja Jesus Maria José, as missas ocorriam numa 

antiga lavanderia, e em um pequeno salão na pracinha. Entre os primeiros párocos, destaca-se 

um Padre italiano chamado Pe. Luiz, que, atualmente, está a frente do Centro Educacional da 

Juventude Pe. João Piamarta, localizado na Avenida Aguanambi. 

 

O clube Vila União, em virtude dos parcos recursos, funcionou em vários locais 

até se instalar definitivamente na Rua Almirante Rufino. Durante muito tempo seu presidente 

foi Luís Xavier Nogueira e o assessor, o Sr. Nóbrega. O clube era a principal fonte de lazer do 

bairro, frequentado pelas famílias, foi bastante respeitado como clube social na grande 

Fortaleza, considerado como um dos melhores clubes nos projetos carnavalescos e na 

apresentação de muitos artistas de fama nacional, na época como Wanderlei Cardoso, Jerry 

Adrianni, Sidney Magal dentre outros. Nos anos 1970, abrigava um dos grandes times de 

futebol de salão, o Vila União Atlético Clube e a Escola de Samba Unidos da Vila. Pelo bairro 

passa uma via férrea, construída em 1942, ligando Parangaba ao Mucuripe. A praça principal 

foi inaugurada em 8 de dezembro de 1968. Suas ruas inicialmente recebiam nomes de santos, 

como rua Santa Rosa, mas, no decorrer dos anos, esses nomes foram sendo substituídos por 

nomes de pessoas como Lineu Machado, Almirante Rufino, Helvécio Monte.  
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O bairro Vila União é limitado ao norte pela Avenida Borges de Melo, ao sul pelo 

Terminal de Aviação Geral - TAG (antigo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional 

Pinto Martins), ao leste pela Base Aérea de Fortaleza e ao oeste pela Avenida Luciano 

Carneiro, como pode ser visto a seguir: 

 

FOTO 8: Fachada atual do Vila União Atlético Clube. 
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Ilustração 2 - Fonte: www.sitevilauniao.com.br  
                                          

Sempre houve uma relativa organização popular, com grupos de atuação 

politicossocial: associações de moradores, grupos de lavandeiras, grupos de mães, grupos de 

jovens, dentre outros. Para essa etapa da pesquisa, concentrei a investigação nos grupos de 

atuação na juventude entre as décadas de 1970 e 1980, quando estes atuavam no bairro.  

 

O Grupo de Jovens da Vila União, GRUJOVIUN, nasceu do esforço do Serviço 

Social do então Centro Comunitário e de Profissionalização Presidente Médici em organizar 

jovens para uma atuação coletiva na comunidade. Mesmo surgido durante o período político 

do regime militar (1964-1985), esse grupo oferecia uma série de vivências que muito 

contribuíam para a ampliação dos espaços de cidadania. Acompanhado pelo Serviço Social do 

Centro Comunitário, o GRUJOVIUN voltou-se para as questões pertinentes à juventude 

daquela época. Discutiam a formação de liderança, a problemática das drogas, e condições de 

vida dos moradores do bairro Vila União, além de atuarem no campo artístico e cultural. O 

período histórico e a vinculação institucional limitavam a atuação do grupo, entretanto, o 

mesmo contribuiu sobremaneira para a formação dos jovens que dele participaram. 

 

No ano 1976, o Serviço Social do então Centro Comunitário e de 

Profissionalização Presidente Emílio Garrastazu Médici organizou um grupo de jovens no 

bairro Vila União, sob iniciativa e coordenação da Assistente Social Irismar Magalhães. Entre 

os primeiros participantes: José Ronaldo Rogério Alexandre, Maria Roselene Rogério 
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Alexandre, Maria Roseleide Rogério Alexandre (Leda), Luiza Mariana Freitas Rodrigues, 

Lúcia Vanda Rodrigues, Elizete Goes de Sousa, Francisco Antônio Rodrigues, Marlúzio, 

Maria da Paz Gadelha da Cruz, José Ribamar, Francisca Sildene de Lima, Francisco Frederico 

Felipe da Silva, dentre outros. 

 

Os jovens citados estudavam nas escolas da Vila União e tinham idade igual ou 

superior a 14 anos, faixa etária estabelecida para ingresso no Grupo. Exceção apenas para 

Maria da Paz Gadelha da Cruz, Ana Flora Freitas Rodrigues e Lúcia Vanda Rodrigues, que 

não tinham ainda completado a idade mínima exigida, mas solicitaram o ingresso no grupo, 

numa expressiva demonstração de desejo de pertencimento, como aqui é informado por uma 

dessas pessoas:  

 

Ingressei logo após a fundação, em 1976, com 12 anos, motivo pelo qual tive que 
insistir junto às assistentes sociais do Centro Comunitário Presidente Médici 
encarregados de organizar o Grujoviun, pois a idade mínima para a admissão no 
grupo era de 14 anos completos. Chorei, esperneei e teimei tanto em participar das 
atividades (parecia assombração, estava em todos os lugares em que o grupo se 
encontrava) que acabei sendo admitida como mascote da turma. Ufa! Nunca tive de 
lutar tanto para conseguir algo, a meu ver, tão simples (Lúcia Vanda Rodrigues, ex-
integrante do GRUJOVIUN). 

 

Com esse depoimento observou-se o grau de interesse que o grupo despertava, 

num momento em que as experiências coletivas eram limitadas. O grupo atuou no período 

histórico correspondente ao regime Militar (1964-1985). Com a ausência das organizações 

estudantis, existiam alguns grupos de jovens vinculados às Igrejas no bairro. O GRUJOVIUN 

representava uma possibilidade de lazer e propunha uma organização em busca de melhorias 

sociais, solidificada na luta pela construção de uma biblioteca pública próxima à pracinha do 

bairro. Possivelmente essa tenha sido a principal luta travada pelos jovens do grupo. O 

interesse inicial de participação foi demonstrado, na maioria das respostas como uma 

possibilidade concreta de encontro entre amigos, de lazer e diversão, como pude observar nos 

seguintes depoimentos que mostram o quanto o Grujoviun era:  

 

(...) uma proposta de realizar algo em prol da nossa comunidade, proposta que não 
veio assim “nua e crua”, mas camuflada com o atrativo de atividades de lazer e 
cultura (Lúcia Vanda Rodrigues, ex-integrante do Grujoviun). 

 

O ponto motivador era sempre os amigos. Fazer parte do grupo significava sair de 

casa. Ter sempre algo para fazer (Leda Rogério, ex-integrante do Grujoviun e do Travessia). 
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O grupo reunia-se semanalmente para planejar atividades e distribuir tarefas com 

os seus integrantes. Entre as atividades desenvolvidas, encontravam-se piqueniques, 

quadrilhas, organização e participação no I Seminário de Jovens realizado no segundo 

semestre de 1976 nas dependências da escola de Ensino Fundamental e Médio Papa Paulo VI. 

O Seminário era preparatório para o I Congresso de Jovens de Fortaleza. Posteriormente 

ocorreram seguidos Congressos, realizados sob a organização da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza. Para arrecadar fundos muitos jovens mobilizavam-se e participavam de campanhas 

de vendas de chocolates, de gincanas. Os Congressos de Jovens sempre contavam com 

presença e a música de um Padre bastante popular nos anos de 1970, o padre Zezinho. Esses 

eventos ocorreram no Ginásio Coberto Paulo Sarasate e alguns contavam com a presença dos 

pais na missa de encerramento. 

 

O grupo realizava uma série de atividades. Demonstrava desejo de visibilidade, 

agregação e participação social. Havia um envolvimento comunitário. O depoimento ilustra 

muito bem o leque dessas atividades desenvolvidas pelo Grujoviun.  

 

Reuniões constantes, onde discutíamos nossas ações; participação em encontros, 
seminários e congressos de jovens; organização de eventos culturais e festas para 
angariar recursos financeiros para o grupo; organização de mutirões de limpeza 
periódicos para preservar a Pracinha e a Lagoa do Opaia; discussões e atividades de 
lazer; construção e organização da Biblioteca da Vila União (prédio que mais tarde 
passou a ser do Conselho de Moradores). Para a construção da biblioteca tivemos de 
passar muito tempo arrecadando livros novos e usados, realizando campanhas, 
bingos, rifas e festas para comprar o material de construção e pagar a mão-de-obra. 
O terreno foi doado pelo grupo escolar Manoel Cordeiro Neto e ficava na praça do 
bairro. Deu um trabalho danado, mas que vitória... Depois, para que a biblioteca 
funcionasse, nos dividimos em duplas e escolhemos os melhores dias para que 
pudéssemos assumir o papel de bibliotecários (Lúcia Vanda Rodrigues, ex-integrante 
do Grujoviun). 

 

A biblioteca referida foi uma grande luta travada, pois havia carência de uma no 

bairro, considerando que as escolas não ofereciam bibliotecas equipadas e disponíveis para 

aqueles jovens. O Grujoviun contava com a disponibilidade e dedicação dos seus integrantes 

para a execução das atividades. Contava, sobretudo, com o suporte do Serviço Social do 

Centro Comunitário Presidente Médici. Sobre esse suporte a grande maioria dos entrevistados 

foi unânime em atribuir grande importância ao Centro. A ex-integrante Lúcia Vanda expressa 

que sempre quando há um encontro com pessoas que participavam do Grujoviun, relembram 

o valor inestimável do Centro Comunitário para a vida deles, pelo compromisso social 

daquela direção da instituição. Avalia que tiveram uma adolescência sadia, sem envolvimento 
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com drogas, embora a época favorecesse a curiosidade para experimentar algumas. Cedo 

tiveram a oportunidade de despertar para luta pelos seus objetivos e sonhos, de zelar pela 

comunidade, de despertar para outras perspectivas. Para a maioria dos ex-integrantes do 

Grujoviun, não havia um sentimento de obrigação para com os técnicos do Centro 

Comunitário, pois achavam-se orientados, impulsionados a “nos permitir viver de forma 

diferente, buscando um roteiro mais seguro para a nossa caminhada”.  

 

O Centro Comunitário Presidente Médici surgia como incentivo e apoio 

necessários para a realização das ações dos jovens. Duas pessoas foram fundamentais nesse 

processo: a Dra. Irismar Magalhães, idealizadora do Grupo, e o professor João Nogueira 

Mota, na época diretor do Médici. Vários entrevistados fazem referências à atuação desses 

dois nomes, chegando, inclusive, a afirmar a influência positiva em relação aos estudos, à 

convivência em grupo e à decisão profissional, como aqui está expresso:  

 

Um aspecto relevante da experiência no Grujoviun foi o incentivo que recebi na 
valorização do estudo e na motivação para ingressar na Escola Técnica Federal do 
Ceará, que era a melhor escola pública, daquele período. Outro aspecto decisivo foi 
que muito cedo fiz a minha opção profissional e, com 13 anos, decidi que queria ser 
assistente social, motivada pela convivência com a Dra. Irismar Magalhães (Maria 
da Paz, ex-integrante Grujoviun). 
 
Podemos dizer, com toda a convicção, que essas duas pessoas foram a viga de 
sustentação para a construção do Grujoviun e mais, para a solidificação de muita 
coisa boa no caráter de cada um que participou desse grupo. Podemos dizer que a 
relação estabelecida entre o Grujoviun e o Centro Comunitário era uma relação de 
confiança: eles confiavam no nosso potencial e nós confiávamos que com a ajuda 
deles podíamos tudo, mudar o mundo. Éramos cúmplices numa mesma causa! 
(Lúcia Vanda, ex-integrante Grujoviun). 

 
 

Essa relação foi posteriormente discutida por alguns membros que, no processo de 

redemocratização do país, buscavam uma atuação mais politicamente engajada e organizada. 

Ainda sobre essa relação com o Centro Comunitário Presidente Médici, um ex-integrante, de 

forma bem mais direta, disse que “no início de tudo (Grujoviun) era de colaboração acrítica. 

Depois crítica. Depois, ruptura”. Mas, ao ser indagado sobre o que havia ficado da sua 

experiência no grupo, afirmou: “Aprendi a amar a humanidade. Isso basta! Hoje compreendo 

melhor João Nogueira Mota e Irismar Magalhães [respectivamente, o diretor do Centro Social 

e a Assistente Social que monitorava o Grupo]. Os tenho [sic] em alta conta. Saudades de 

todos!” (José Ronaldo Rogério Alexandre, ex-integrante Grujoviun e Travessia). 
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A transição e talvez a ruptura a qual se referiu anteriormente o entrevistado talvez 

tenha sido a descoberta que a atuação no Grujoviun começava a ser limitada, pois o período 

era ditatorial e muitos dos integrantes do Grupo começavam a despertar para uma atuação 

politicamente mais organizada, alguns assumiam posturas partidárias e ingressavam em 

agremiações políticas. Do ponto de vista sobre as preocupações com a Lagoa, ainda 

recorrendo à entrevista de Lúcia Vanda Rodrigues, pode-se entender como tais preocupações 

começaram a fazer parte daqueles jovens.  

 

Antes nossa preocupação era com a Pracinha, ponto de encontro da galera, onde 
ficava o Clube e o Inferninho (lavanderia do bairro utilizada para nossas tertúlias, 
com direito a escurinho e tudo). A essa época, a lagoa não era muito visitada, pois 
tinha pouca iluminação e mais parecia uma floresta a ser desbravada, por conta da 
vegetação em crescimento desordenado. Com a urbanização da lagoa, esta virou o 
Parque do Opaia, e assim a população ganhou mais um local para lazer, encontros 
culturais e práticas esportivas. Foi por essa época que nossas preocupações se 
voltaram para a lagoa. Aquilo estava bom demais para que deixássemos acabar pelo 
descaso e falta de preservação. A lagoa era o lugar preferido para nossas noitadas, 
para os domingos de roda de capoeira, lazer e muita bagunça. Era preciso preservar 
o nosso “santuário” (Lúcia Vanda Rodrigues, ex-integrante Grujoviun). 

 

“Preservar esse santuário” necessitava de atitudes mais politicamente organizadas. 

Dois grupos tiveram, então, um papel importante nesse processo: o Grupo Êta e o Grupo 

Travessia. O Grupo Êta foi fundado em 27 de dezembro de 1982. Tinha como meta 

desenvolver atividades artísticas no bairro Vila União, no campo da música, pintura, poesia, 

desenho e artesanato. Foi organizado por jovens com um interesse artístico cultural na 

efervescência dos movimentos culturais dos anos 1980 no bairro e pela “troca de ideias com 

pessoas do bairro. Saber o que consideravam importante em meio à sociedade. Enfim, 

aprofundar os conhecimentos relacionados à minha comunidade” (Socorro Frota, ex-

integrante do Êta). Participavam desse grupo: Márcio Ferreira da Silva e Marcelo Ferreira da 

Silva, (os dois irmãos fundadores do Grupo), Gildo Lima, Maria da Paz Gadelha da Cruz, 

Maria do Socorro Frota, Giane Lima, Maria do Socorro de Oliveira (Maía), Messias, Aldenir 

Rodrigues, Paulo, Francisco José, Emília, Francisco de Assis, Pedro Júnior e Jair Moraes, 

dentre outros. O grupo surgia como uma ação coletiva permeada de práticas educativas. 

 

Faziam questão de esclarecer que realizavam um trabalho “independente”, sem 

ligações a outras “organizações”. Afirmavam que não era bem um grupo de jovens, mas “um 

grupo de pessoas que, unidas, trabalhavam para o melhor desenvolvimento do bairro em todos 

os setores” (Ednardo, ex-integrante do Êta). 
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O Jornal Êta “era um trabalho coletivo do grupo Êta” e foi um importante veículo 

de comunicação dos jovens da Vila União, que atuou no ano de 1983.  Um importante 

componente do Êta informa que, no início, o Grupo era voltado mais para uma atividade 

político-cultural, entretanto, aos poucos, as atividades foram sendo ampliadas. Afirma que “no 

início era um grupo voltado só para as ações culturais”. Depois direcionou-se o grupo para as 

questões sociais do bairro. A proposta principal do jornal era divulgar para a comunidade 

nossos direitos e deveres e a potencialidade artística e crítica de nossos jovens (Ednardo, Ex-

integrante do Grupo Êta). Esse membro relata como ingressou e como exerceu sua 

contribuição no Grupo.  

 

Minha experiência em grupos sociais teve início quando estudei no Liceu do Ceará 
em 1978, onde fazia parte do Grêmio Estudantil. No grupo Êta fui convidado pelo 
responsável direto, Marcelo Silva. Contribui com desenhos, poesias, matérias 
jornalísticas e com idéias para a edição do jornal. Participei também com amostras 
de pinturas e de esculturas nos eventos do grupo. Meu interesse pelo movimento 
social da comunidade cresceu junto à Associação de Moradores. Resolvemos alguns 
dos problemas existentes. Participei também de outras entidades sociais: Clube Vila 
União, Sindicato Nacional dos Aeroviários, Federação Nacional dos Aeroviários, 
Liga Desportiva. Toda essa estrada me deu bagagem política e crítica para entender a 
atual conjuntura mundial e a consciência de meu papel na sociedade de hoje.  

 

 

Entre as temáticas abordadas no Jornal, observam-se questões como a Seca e as 

Migrações, por exemplo. Denunciavam problemas específicos do bairro, como a tentativa de 

uma Empresa de Móveis localizada no bairro de fechar uma rua por meio da construção de 

um muro, para ampliar suas atividades empresariais, fato que demandou muita mobilização e 

participação de todos os grupos existentes naquele período no bairro para derrubar o tal muro. 

Denunciavam também construções de “rampas” de lixo. Realizavam entrevistas com o Padre 

da Paróquia do Bairro sobre a atuação da Igreja e sobre a participação dos jovens, e com a 

diretora da Escola Cel. Prof. José Aurélio Câmara. O Jornal era veículo de divulgação das 

atividades da Associação dos Moradores, do Grupo de Mães, dos campeonatos esportivos na 

Vila União, além de trazer sempre muita poesia. 

 

A questão ambiental foi expressa no Jornal. Logo na primeira edição, em 

janeiro de 1983, uma matéria assinada por Luís Marcos da Silva, com o título “Chega de 

Poluição”, alertava para a “sede incansável de destruição em que o homem estava 

mergulhado” e que acarretaria “sérios e graves problemas de desequilíbrio ao Meio 

Ambiente”. A matéria terminava afirmando que a posição era de protesto contra os 
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desmatamentos nas florestas brasileiras e contra a construção de usinas nucleares. O tema 

Lagoa do Opaia marcou várias matérias e a primeira, intitulada: “Opaia não é mais como 

antigamente”, denunciava os momentos iniciais do abandono do Polo de Lazer e a 

desativação de um trenzinho que saía do antigo aeroporto e levava a garotada para o outro 

lado da Lagoa. Abordava, ainda, a diminuição do número de policiais no local, as precárias 

condições de iluminação e denunciava o fim das atividades teatrais que, por falta de incentivo 

da Secretaria de Cultura ou da Administração do Polo de Lazer, deixava os artistas sem a 

possibilidade de atuação. Nessa matéria constatava-se que era um período inicial de 

destruição do local, pois ainda se reportavam à existência das quadras de esportes, mesmo 

denunciando inclusive, que “o povo estava destruindo as coisas ali existentes, principalmente 

as árvores”. Em outra matéria, alertavam para as consequências de uma possível ampliação do 

aeroporto Pinto Martins. 

 

 

 

 

Com a efervescência política dos anos 1980 e com o ingresso de alguns jovens do 

Grujoviun na Universidade, somada à chegada de uma turma de novos moradores vindos de 

São Paulo, nasceu um novo grupo, o “Travessia”, nome que homenageava a música de Milton 

Nascimento, muito presente nos movimentos sociais de então. O grupo, que teve curta 

duração, tinha o intuito de ser bem mais engajado politicamente.  

 

FOTO 9: Polo de Lazer do Opaia, local onde eram realizadas as 
apresentações artísticas (Foto: Rogério Albuquerque). 
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O grupo Travessia foi organizado com uma firme intenção política. Nasceu em 

1982, no processo de redemocratização do país, portanto em outro contexto, diferenciado do 

Grujoviun. Arte e política caminhavam lado a lado no Travessia. Durante a sua existência 

organizou uma série de atividades artísticas e políticas. Passeatas, Atos-Shows, Feiras 

Culturais, Teatro de Bonecos e um histórico “Abraço à Lagoa” fizeram parte do leque de 

atividades desenvolvidas pelo grupo. 

 

Entre os participantes, alguns ex-integrantes do Grujoviun, que desejavam uma 

participação política mais intensa, e o referido grupo de paulistas desejavam estabelecer 

contatos, fazer amizades e participar da vida socioartística e política do bairro, além de outros 

jovens que anteriormente não participavam de grupos de juvenis. Entre os integrantes do 

Travessia estavam: Ronaldo Rogério Alexandre, Maria Roseleide Rogério Alexandre (Lêda), 

Rogério Albuquerque, Maria da Paz Gadelha da Cruz, (Paizinha), Robson Albuquerque, 

Carlos Albuquerque, Sérgio de Sousa, Antônio Mourão Filho (Dodô), Vera Maria da Silva 

Freitas, Valdene Maria da Silva, José Maria Santos Oliveira, Margarida, Francisco Tainer 

Marcos da Silva, Iramar de Oliveira Santos. Nesse período, o Centro Comunitário Presidente 

Médici foi menos utilizado, pois os pesquisados afirmam que concentravam as atividades e a 

atuação entre a Lagoa do Opaia e a Praça do Bairro Vila União. No Centro Comunitário, 

praticavam Biodança30, participavam de festas dançantes e de apresentações artísticas. O 

principal ponto de encontro do grupo era a Lagoa.                              

 

Entre os principais motivos que levaram os pesquisados à participação no 

Travessia, alegavam que: 

 

A princípio, a ideia era fazer novas amizades, mas com o tempo vi que o grupo tinha 
motivações políticas, ideológicas, culturais, ecológicas, enfim, eram pessoas que 
queriam um país mais justo (Robson Albuquerque, ex-integrante do Travessia). 
   
Necessidade de interagir com outros jovens, dividindo insatisfações e perspectivas 
(Vera Maria, ex-integrante do Travessia). 
 

O Travessia era um grupo de jovens diferente daqueles conhecidos na época. Não 
tinha apelo religioso, como era comum em outros grupos existentes. O Travessia era 
um grupo de jovens que sonhavam em mudar a sociedade (José Maria, ex-integrante 
do Travessia). 

 

                                                 
30 Cf TROTTE FILHO, Francisco. Fundamentos Básicos em Biodança. Sistema Rolando Toro, Instituto de 
BioDança do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 1993. 



 118 

Desenvolviam atividades teatrais, ecológicas, passeatas e grupos de discussão 

política. “Tínhamos reuniões aos domingos na Lagoa do Opaia, onde traçávamos planos do 

que poderia ser feito para a melhoria do bairro Vila União. Fazíamos pedágios para arrecadar 

dinheiro para a confecção de panfletos relacionados ao bairro” (José Maria, ex-integrante do 

Travessia). Entre as principais reivindicações, as questões sociais sempre estiveram presentes, 

pois, por meio delas, buscavam: 

 

Educação, saúde, cultura e justiça social. Claro que tudo feito por jovens que 
desejavam um mundo melhor. E como bem se sabe, quando jovens, achamos que 
tudo pode ser feito. Mas os sonhos sempre dão impulso às realizações (Robson 
Albuquerque, ex-integrante do Travessia). 

 

O grupo buscava através dos movimentos culturais, uma forma de promover 

“conscientização política levantando bandeiras de luta por uma sociedade mais justa e 

humana” (Vera Maria, ex-Integrante do Grujoviun e do Travessia). 

 

Entre as principais atividades artísticas, o teatro sempre esteve presente de forma 

marcante. Constituíram um grupo teatral chamado “Arrabalde”. Sempre que havia alguma 

manifestação política ou afim, procuravam introduzir uma performance relacionada ao tema 

em questão. Havia uma preocupação com a valorização dos artistas do bairro como pode ser 

observada nas seguintes falas: 

 

Buscamos sempre a valorização dos artistas do bairro.  Nossas principais atividades 
foram feiras culturais e atos-shows. Lembro que em uma dessas atividades 
trouxemos o Sr. Babi, um dos maiores manipuladores de bonecos da cidade, 
tentando desta forma fazer um intercâmbio maior entre os artistas, destacando 
sempre a discussão política como forma de transformação social (Vera Maria, ex-
Integrante do Grujoviun e do Travessia). 
 
Fazíamos reuniões culturais onde estudávamos letras de compositores, como Chico 
Buarque, Raul Seixas e outros. Procurávamos retirar das letras, mensagens do que 
elas queriam dizer sobre acontecimentos vividos e o que poderíamos aprender com 
eles. Também praticávamos Biodança (José Maria, ex-Integrante do Travessia). 

 

Quando questionados sobre a preocupação do Grupo para com a Lagoa, a 

resposta era imediata, tendo em vista que esta era preponderante para as atividades do 

Travessia. Respondiam que a preocupação era total, que, naquela época, percebiam o processo 

de deterioração da lagoa, e para alertar a população, fizeram uma performance sobre os 

problemas referentes à poluição, afirmou Robson Albuquerque. Segundo outro integrante, 

havia “(...) a preocupação de tentar mostrar aos moradores do bairro Vila União, e dos que 
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viviam mais às suas margens (que eram bem poucos naquela época), a importância de sua 

preservação, da sua limpeza” (José Maria, ex-integrante do Travessia). 

 

Tínhamos sempre a preocupação em refletir o nosso tempo. Acreditávamos na 
integração do homem consigo mesmo, com a sociedade e com a natureza. Era na 
verdade nosso espaço. Provamos isso no Abraço à Lagoa (Lêda Rogério, ex-
integrante do Grujoviun e do Travessia). 

 

As questões apareciam num processo de “formação de consciência ambiental” 

mais amplo. Alteravam-se entre as relações de afetos e lazer às de preservação e conservação 

como se pode observar na seguinte ponderação: 

 
Apesar de termos uma “consciência” de preservação e conservação da Lagoa, nosso 
grupo não fazia ainda a discussão das questões ambientais. Ela representava pra 
gente o local em que era possível combinar acordes de violão, pôr-do-sol ou luarada, 
e amigos. O nosso espaço para a contemplação e lazer (Vera Maria, Ex-Integrante do 
Grujoviun e do Travessia).                   
  
 

A relação de afetividade é latente. Em muitas entrevistas, expressam amores e 

paixões para com esse espaço que, durante a infância e a adolescência, fez parte da vida 

dessas pessoas. Expressam, ainda, o sentido do “cuidar” do território que lhes pertencia e a 

“dor” de vê-lo tão diferente. Expõem, de forma literal, essa tristeza: 

 

Meu Deus! A Lagoa foi o local onde aprendi a nadar, onde passava meus momentos 
de lazer, onde encontrava os amigos, onde pescava. Depois de seis anos de ausência 
(1984-1990), voltei à lagoa e a visão que tive me partiu o coração. A sujeira e a 
ocupação irregular tinham destruído o parque e poluído as águas. Uma tristeza 
imensa! (Robson Albuquerque, ex-integrante do Travessia).   

   
A lagoa era, para mim, como um balneário onde tomava banho e pescava peixe e 
camarão. Era um lazer para todos do bairro. Representou para mim uma infância de 
menino pobre, sem acesso a clubes com piscina, mas era uma lagoa maravilhosa 
para o banho e diversão com os colegas de infância (José Maria, ex-integrante do 
Travessia). 
 
Quando criança brincava com os amigos, na juventude tinha segurança de passar a 
noite cantando, bebericando e brincando. A lagoa era limpa e segura (Tainer Silva, 
ex-integrante do Grujoviun e do Travessia). 
 

 
Não somente pra mim, mas creio que, quem mora ou morou na Vila União, tinha 
aquele pólo de lazer como se fosse um playground particular no seu quintal, pois era 
o programa de fim de semana para toda a comunidade. Foi brincando nas suas águas 
(na época saudável) onde aprendi a nadar, onde jogávamos vôlei até as duas horas da 
manhã, namorávamos sem perigo nos bancos embaixo das mangueiras, de mangas 
tão doces... A Lagoa do Opaia foi realmente, para mim e para muitos outros, de 
infância humilde, como minha, como um lindo e salutar playground. É assim que 
vejo (Iramar Santos, ex-integrante do Travessia). 
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A minha relação com a lagoa do Opaia é muito forte! Tem tantas histórias que até 
daria para escrever um livro. Primeiro, porque morei a, aproximadamente, uns trinta 
metros das margens da lagoa. A primeira vez que entrei na lagoa quase me afoguei 
em um lugar onde, posteriormente, vi pessoas morrerem afogadas. Minha primeira 
experiência sexual foi embaixo de uma mangueira, na área de lazer da lagoa. 
Aprendi a jogar tarrafa com meu pai (falecido) na lagoa. Pesquei muitos peixes 
(cará) na lagoa (em algumas ocasiões cheguei a vendê-los na feira de “troca” que 
tinha ali perto, para financiar os piqueniques com os recém conhecidos colegas do 
bairro). Isso tudo além das muitas festas e reuniões que fazíamos a sua volta (Carlos 
Albuquerque, ex-integrante do Travessia). 

 

Entretanto, do ponto de vista atual, interessava à pesquisa compreender como 

estes entrevistados colocam-se hoje e que importância ainda atribuem à Lagoa. Entre as 

colocações, destacam-se reações de tristeza, preocupações e até descrédito com os rumos da 

área.  

 
Bom, mesmo estando muito longe (em São Paulo), acho vital que a lagoa renasça; 
que todo o parque seja restaurado e que a ocupação irregular desapareça 
(encaminhando os moradores para um local onde possam viver dignamente). O pólo 
de lazer e educação ambiental precisa estar presente na comunidade (Robson 
Albuquerque, ex-integrante do Travessia). 

 
Atualmente, para mim, não representa muito. Apesar da “melhoria” feita em seu 
entorno, ela continua muito maltratada, poluída. É fácil ver sobre suas águas, peixes 
mortos boiando. Além disso, a água é fétida. Precisamos voltar a nos preocupar com 
ela (José Maria, ex-integrante do Travessia). 
 
Suas águas estão contaminadas, aparentemente parece bela, mas guarda muita 
sujeira. Hoje nem pensar em brincar nas suas margens. Falta segurança (Tainer 
Silva, ex-integrante do Grujoviun e do Travessia). 
 

  
Sua defesa é uma questão de vida ou morte (Ronaldo Rogério, ex-integrante do 
Grujoviun e do Travessia). 

 

Novamente se observa que esses entrevistados demonstraram preocupação com 

a necessidade de continuar a defesa da Lagoa, pois, se um dia ela foi tão significante para 

eles, hoje, mais ainda, tem importância para as novas gerações, que tão pouco usufruem dela, 

como os entrevistados alegam. 

 

Mesmo tão deteriorada e esquecida, a Lagoa ainda tem um pouco de natureza, 
principalmente no Ecossistema que se formou às suas margens que é de fundamental 
importância hoje em dia em função do super aquecimento global, sem contar que é 
fonte de alimentação ainda hoje pra muita gente humilde que mora lá perto (Iramar 
Santos, ex-integrante do Travessia). 
 

Nas minhas últimas idas à Fortaleza, eu não tive a oportunidade de ver o seu estado 
atual. Apenas ouvi falar que as suas margens foram tomadas por moradias 
irregulares e que o esgoto doméstico se incumbiu de deteriorá-la.  Para mim, a 
importância atual desta lagoa, está no desejo de que as autoridades locais a 
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recuperem e preservem-na para a comunidade, a cidade de Fortaleza e para nossa 
memória (Carlos Albuquerque, ex-integrante do Travessia). 

 

Hoje ela é a única área de lazer da comunidade. A Prefeitura de Fortaleza urbanizou 
o seu entorno aproximando a Lagoa do Opaia aos moradores do bairro. Creio que 
com isso a comunidade retome as velhas discussões sobre a conservação e 
preservação de um dos bens mais queridos de nosso bairro, entendendo que as 
administrações públicas precisam fazer o seu papel como gestores da coisa pública e 
nós como usuários,  devemos preservá-la para todos (Vera Maria, ex-integrante do 
Grujoviun e do Travessia). 

 

       O Travessia foi um grupo que para seus integrantes significou muito em suas 

vidas, tanto do ponto de vista das relações afetivas, como das vivências coletivas e sociais. 

Representou formação política e cultural, convivência em grupo e compromissos 

comunitários. Contribuiu para o estabelecimento de uma “visão de mundo com solidariedade, 

companheirismo e luta comunitária” (Tainer Silva, ex-integrante do Grujoviun e do 

Travessia). 

 

 
O Travessia foi a base onde formei minha personalidade, foi meu trampolim para a 
vida, minha orientação. Sem ele creio que tudo hoje seria mais chato. Isso sem 
contar as amizades "para sempre" que fiz nesse período em que o Travessia existiu. 
Morro de saudade! O Travessia me abriu os olhos (Robson Albuquerque, ex-
integrante do Travessia). 

   
Considero a experiência vivida no grupo Travessia extremamente valiosa. Ajudou-
me a perceber a sociedade a qual estou inserida, como também sujeito capaz de 
mudá-la. Desenvolvendo a capacidade críticossocial através das discussões em 
grupo, pude potencializá-la nos mais diversos movimentos sociais. Percebi também 
que a cultura é um instrumento de conscientização muito poderoso e que através 
dela podemos construir uma sociedade com indivíduos mais  comprometidos com as 
questões sociais, com o outro, e por que não dizer como Ser Humano (Vera Maria, 
ex-integrante do Grujoviun e do Travessia). 

    

O processo de educação política no Travessia foi intenso. Os ex-integrantes 

relatam o quanto aprenderam com o convívio, com a discussão política. “Abrir os olhos”, para 

eles, significava assumir posturas políticas, atuar de forma organizada e sistemática. Ocupar 

as ruas do bairro e, dentre os pontos realçados, a Lagoa aparece como uma questão prioritária. 

 

O sentido de grupo, de coletivo e de amizade, é registrado nos depoimentos: 

 
Ficaram as amizades, que se estendem até os dias de hoje. Ficou uma consciência 
política que com certeza me foi adquirida naquela época. Ficou a certeza de ter 
vivido um momento maravilhoso e importante, algo que não esquecerei (José Maria, 
ex-integrante do Travessia). 
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Foi no grupo de jovem Travessia que realmente vi que a união faz a força e que 
quando estamos e trabalhamos juntos com um ideal somos fortes, quando fazemos 
amigos os quais compartilham das mesmas ideias de revolução e ideais, estes são 
para sempre (Iramar Santos, ex-integrante do Travessia). 

 

O que ficou da experiência com o grupo Travessia dá pra sintetizar em uma só 
palavra que simboliza o nome do nosso querido bairro, que é a união. União das 
pessoas, dos povos, da humanidade em toda e em qualquer situação, que supera 
tempo, distância e dificuldades, união que sem ela, somos apenas um, e não 
realizamos nada na vida (Carlos Albuquerque, ex-integrante do Travessia). 
 

De acordo com o que foi verificado os ex-integrantes dos grupos de atuação 

juvenil nas décadas de 1970 e 1980 viveram uma época histórica onde as questões ambientais 

estavam nascendo do ponto de vista de uma preocupação global. Não desenvolviam ainda 

uma atuação ambientalista organizada, mas suas participações nos grupos tiveram forte 

impacto individual e coletivo, pois demonstraram como essa participação agregou 

conhecimentos e posturas frente aos problemas sociais e políticos do país. No início, esses 

integrantes viveram o período de cerceamento de ideias e ações, mas demonstravam interesse 

pelas questões sociais. Quanto à Lagoa do Opaia, compreendiam-na como um bem natural, 

onde brincavam e se divertiam, pois era, ainda, uma “floresta” inatingível, ou seja, a relação 

era de respeito a um espaço verde do bairro, um lugar de diversão e convívio entre os amigos. 

Já nos anos 1980, foi além dessas questões, ela realmente se mostrou ameaçada.  

 

O Polo de Lazer, quando construído, foi bem recebido e teve grande impacto 

positivo na comunidade, assim seu processo de destruição gerava insatisfações naqueles 

jovens. Algumas atuações foram registradas e transformadas em ações, vide as denúncias 

constantes no Jornal Êta e vide o Abraço à Lagoa realizado pelo Travessia. Esses ex-

integrantes, de uma forma geral, hoje ainda manifestam preocupações com os destinos dessa 

Lagoa. Os anos 1990, devido à conjuntura política, representaram um período de 

desestruturação dos movimentos sociais no bairro e, sobretudo, na organização juvenil, com o 

fim dos três grupos pesquisados que, no final da década de 1980, já haviam encerrado suas 

atividades. Os grupos surgidos nos anos 1990 voltaram suas atividades para uma ação mais 

religiosa. O entorno da Lagoa do Opaia enfrentou de forma intensa e efetiva, o processo de 

ocupação; estabeleceu-se, portanto, uma lacuna referente às preocupações e ações no sentido 

da preservação e conservação da Lagoa. 
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              FOTO 10: Muro da Base Aérea de Fortaleza. Nos anos 1980, havia muitas áreas livres. 

 

 

4.2 A Lagoa do Opaia no contexto das lagoas de Fortaleza: sua ocupação e o Projeto de 

Reassentamento e Reurbanização  

 

  

A Lagoa do Opaia está localizada próximo ao Terminal de Aviação Geral do 

Aeroporto Internacional Pinto Martins, no bairro Vila União. Apresenta uma extensão 

superficial de 10,96 hectares, sendo considerada de médio porte, e pertence à bacia 

hidrográfica do Rio Cocó. Tem suas margens parcialmente preservadas, em razão da 

FOTO 11: Vista parcial da Lagoa do Opaia em 2006. 
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existência do Parque Opaia (SEMAM, 2003). Em um lado de sua margem fica a área, que 

atualmente vem sendo reformada, como parte do projeto de recuperação desta lagoa. Do lado 

oposto, fica a área que foi ocupada. A vegetação no interior da lagoa é abundante, mesmo 

com a limpeza regular realizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (GOMES, SOUSA, 

DELLAMATRICE, SOUZA, 2007, p.05). 

 

 

 

A região metropolitana de Fortaleza (RMF) conta com nove bacias hidrográficas, 

que constituem unidades caracterizadas por cursos fluviais de pequeno porte e intermitentes. 

São importantes mananciais disponíveis, em função da demanda industrial e urbana. Um 

grave problema na região metropolitana de Fortaleza é a ocupação indiscriminada e intensa ao 

longo da rede de drenagem, principalmente com a proliferação de favelas nas margens dos 

cursos e mananciais d’água que banham a área urbana (FORTALEZA, 2003).  

FOTO 12: Vista aérea da Lagoa do Opaia e do conjunto habitacional Planalto Universo. 
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Uma bacia hidrográfica é considerada por lei a unidade de gestão dos recursos 

hídricos. A lagoa do Opaia pertence à bacia do rio Cocó e está vinculada à Secretaria 

Executiva Regional (SER IV). A bacia do Rio Cocó é a mais importante em número de lagoas 

em comparação à do Maranguapinho, que tem apenas três. Encontra-se entre as áreas dos 

municípios de Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz, Maranguape e Pacatuba, perfazendo uma área 

total de 500 km2, tendo o seu curso principal uma extensão de quase 50 km. Das suas 

nascentes em Pacatuba até seu estuário em Fortaleza, recebe várias denominações: riacho 

Pacatuba, na serra da Aratanha, riacho Gavião, quando passa a alimentar um dos reservatórios 

que abastece a região metropolitana de Fortaleza e após o encontro com o riacho Timbó, 

passa a se chamar Cocó. Em seu percurso, ao longo dos segmentos com várias denominações, 

o rio Cocó drena cerca de 60 % das águas da região metropolitana de Fortaleza. 

 

Em 2003 a Prefeitura Municipal de Fortaleza realizou um levantamento 

batimétrico31 nos trechos navegáveis dos rios Ceará e Cocó, constituindo o Inventário 

Municipal de Fortaleza de 2003. Um mapeamento batimétrico visa “disciplinar o 

aproveitamento, fomentando o uso múltiplo dos recursos hídricos, garantindo uma 

distribuição equitativa e seu uso racional, propiciando a maximização do desenvolvimento 

econômico e social e a minimização dos impactos ambientais” (FORTALEZA, 2003). O 

principal objetivo deste estudo era conhecer, de forma mais detalhada, a profundidade e as 

seções dos recursos hídricos nos trechos estudados. Uma análise batimétrica possibilita ainda: 

 

a obtenção de mapa de profundidade, garantindo uma maior segurança na correta 
tomada de decisões que visem o uso e a gestão sustentável de um determinado corpo 
hídrico, sendo fundamental na elaboração de estudos aquícolas, navegação, 
dragagem e na prática da atividade pesqueira ou de lazer. Além de subsidiar estes 
estudos, auxilia na determinação da capacidade de suporte, a qual se estima a 
possibilidade da inserção de projetos aquícolas, a partir da análise do nível de 
impacto sobre um ecossistema (PMF, UFC, 2007). 

 

Para isso são utilizados equipamentos eletrônicos denominados GPS e 

ecobatímetro ou ecossonda. Esse estudo, entretanto, não apresentou informações sobre as 

lagoas urbanas e apesar da relevância do estudo batimétrico, existe um déficit de informações 

acerca da atual situação das lagoas costeiras do município de Fortaleza. Órgãos federais, 

estaduais, municipais não possuem informações mais detalhadas sobre mapas das 

                                                 
31  O mapeamento batimétrico é uma ferramenta que permite verificar as características morfológicas do fundo 

de corpos d’água. 
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profundidades e do relevo dos corpos hídricos lacustres urbanos na cidade de Fortaleza. Esse 

motivo levou a Prefeitura Municipal de Fortaleza a buscar parcerias para elaborar os 

mapeamentos batimétricos dos principais sistemas lacustres da capital cearense, com o intuito 

de obter ferramentas que propiciassem a correta tomada de decisões para o desenvolvimento 

sustentável de atividades nestes corpos hídricos. 

 

Assim, em março de 2007, uma parceria da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da 

Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Ciências do Mar - LABOMAR, 

concluiu um mapeamento batimétrico no Programa Lagoas de Fortaleza. 

 

A implantação do Programa Lagoas de Fortaleza foi um caminho encontrado para 

fazer a análise sistemática da qualidade físico-química e bacteriológica da água coletada nos 

finais de semana em dez lagoas: Maraponga, Mondubim, Messejana, Parangaba, 

Porangabussu, Sapiranga, Itaperaoba, Jacareí, Maria Vieira e Opaia. O início deste trabalho 

ocorreu em agosto de 2006 e é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza, via SEMAM e do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Ceará, CEFET-CE.  

 

Os boletins periódicos sobre a balneabilidade e o mapeamento batimétrico 

representam um marco histórico no processo de reordenamento das lagoas urbanas. Os 

estudos realizados pelo Labomar levam a concluir que há lagoas adequadas para se implantar, 

com êxito, empreendimentos náuticos e de pesca, a partir de ações que possam envolver a 

população do entorno na preservação e requalificação dos espaços lacustres. Como exemplo, 

o projeto da PMF denominado “Fortaleza em Férias”, que se consistiu na realização de um dia 

de pescaria na lagoa da Maraponga, ocorrida no dia 14 de janeiro de 2007, contando com a 

participação de cerca de 150 pessoas. 

 
Lagoas como Opaia, Porangabussu, Parangaba e o Açude Santo Anastácio 

sangram o ano inteiro e recebem diariamente grande fluxo de efluentes. Isto significa que 

mantêm seu volume no máximo durante todo o ano e é quase constante a área de espelho 

d’água. Como apresenta maior volume permite que microrganismos possam agir em uma 

coluna d’água maior, porém, a qualidade destes efluentes pode afetar a comunidade 

microbiana, causando situações anóxicas, isto é, ausência de oxigênio, seja no solo, ou na 

coluna d’água indesejáveis à maioria dos organismos da lagoa.  Durante os trabalhos de 

coletas dos dados, foi detectada a presença de odor característico de águas poluídas, 
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principalmente, na lagoa do Opaia e de Porangabussu. 

 

Entre as conclusões dos estudos do Labomar, há uma série de indicações para 

outros estudos, inclusive nas escolas municipais. Há uma orientação para que a SEDAS inclua 

nos temas transversais das escolas municipais, aspectos ambientais sobre uso e gestão dos 

corpos hídricos urbanos. O estudo indica que se deve buscar apoio financeiro para incentivar 

cursos técnicos, de graduação e pós-graduação que visem pesquisas sobre o uso racional dos 

recursos hídricos urbanos com potencial para pesca, agricultura, turismo, esportes náuticos e a 

gestão através da participação dos usuários. 

 

O trabalho realizado pelo Labomar considera que deverá se tornar um marco 

histórico sobre a necessidade de buscar e integrar informações sobre a situação dos recursos 

hídricos das bacias hidrográficas da cidade de Fortaleza. Além disto, contribuirá para a 

atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Ceará - PLANERH, 

instituído pela Lei nº 11.996/92. 

 
 

Dentre os vários motivos, estudar a qualidade das águas doces tem consonância 

com o fato de lagos e lagoas guardarem 100 vezes mais água que os rios. A limnologia, que é 

a ciência que trata da ecologia de sistemas aquáticos continentais, como lagos, lagoas e 

lagunas, além de rios, estuários, baías, açudes, represas e reservatórios, ganha cada vez mais 

importância no cenário atual (PEDROSA, RESENDE, 1999).  Assim, as lagoas de Fortaleza, 

e em particular a Lagoa do Opaia, deverão em curto prazo serem cada vez mais objetos de 

estudos e de ações governamentais que possam realizar um processo de reconhecimento da 

sua importância como patrimônio histórico-ambiental da cidade. 

Até o final da gestão atual da prefeitura de Fortaleza, é esperada a recuperação 

de dez lagoas da cidade. Até maio de 2007, a prefeitura registrava a recuperação das lagoas de 

Porangabussu, Messejana, Maraponga e Opaia, em andamentos as lagoas de Mondubim, 

Parangaba e Itaperoaba, faltando recuperar Sapiranga, Maria Vieira e Lago Jacareí. 

Entretanto, a recuperação é ainda limitada à estrutura física, pois a qualidade das águas 

continua ruim e imprópria para o banho. A Lagoa do Opaia passou pelo processo de 

recuperação imediata e necessária após ser atestada como poluída no estudo realizado pela 

SEMAN (2003). 
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A Lagoa do Opaia, lócus de agregação, de espaço coletivo, tem sua importância 

no contexto das lagoas de Fortaleza. Por diversas gerações, representou um significativo 

ponto de referência de lazer e fonte de renda. Encontravam opção de subsistência na pesca, na 

lavagem de roupa e nos quiosques. Pessoas que viveram a infância na década de 1970, 

cresceram ouvindo histórias cheias de elementos do folclore referente aos seres que 

habitavam a Lagoa, adolescentes que se divertiam no “Polo de Lazer do Opaia”, lavadeiras 

que retiravam seu sustento das suas águas, comerciantes e barraqueiros assistiram, durante a 

década de 1990, toda essa estrutura desmoronar (CRUZ, 2006). 

 

  
                    FOTO 13: As frondosas árvores que resistem ao tempo. 

 

Nos anos de 1970, nas redondezas da Lagoa do Opaia, havia uma comunidade de 

um número pequeno de moradores denominada “Amazônia” – referência à distância e à 

grande quantidade de árvores no local. No governo municipal do então prefeito Lúcio 

Alcântara – 1979/1982, houve a desapropriação de algumas casas para que a área abrigasse o 

Pólo de Lazer da Lagoa do Opaia, destinado aos moradores da Vila União e adjacências. 

Foram, então, construídas barracas, playground, jardins, quiosques, quadras de esportes, áreas 

para apresentações artísticas. Na Lagoa foram colocados os pedalinhos, muito usados para a 

diversão da população (CRUZ, 2006). 

 

Em meados dos anos 1980, na Lagoa do Opaia, aconteceu uma ocupação 

habitacional junto ao muro do Aeroporto Pinto Martins. Em meio à luta pela conquista de 
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direitos sociais e na busca por moradia, ocorreu a ocupação inicial da área próximo à Lagoa. 

Aos poucos chegavam grupos de pessoas que construíam suas habitações junto ao muro do 

Aeroporto, na Rua Lauro Vieira Chaves. Esse era o período correspondente ao governo 

municipal da prefeita Maria Luíza Fontenele (1985-1989) Aconteceu de forma coordenada e 

apoiada pela Associação dos Moradores da Vila União.  

 

A Associação dos Moradores era a principal entidade representativa dos 

moradores da Vila União, Nasceu sob a liderança de Francisca das Chagas Gadelha e o 

incentivo do Projeto Rondon que, na época, prestava assessoria comunitária ao bairro. A 

criação do Polo de Lazer do Opaia havia reduzido os espaços de trabalho das lavadeiras que 

se organizavam em um grupo, que, posteriormente, contribuiu para a fundação da Associação 

de Moradores. Entre suas principais lideranças, Antônio de Pádua Gadelha da Cruz, a Sra. 

Nilta de Oliveira e o Sr. Eliseu Alves. No entanto, existiam outras reconhecidas expressões 

populares no bairro que demonstravam preocupação e lutavam por melhorias sociais, mesmo 

sem uma ligação direta com a Associação dos Moradores, como o Sr. José Maria da Silva, 

conhecido como o “Zé do Buzo” e o Sr. José Soares.  

  

 

 

FOTO 14: As margens com pasto de animais, cena comum. 
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É importante realçar a assessoria do Projeto Rondon ao movimento comunitário 

do bairro, pois ela disponibilizava assessores, como Adelaide Gonçalves, e bolsistas da 

própria comunidade, como Maria da Paz Gadelha da Cruz. O crescimento do trabalho da 

Associação dos Moradores possibilitou um trâmite maior entre o movimento popular na 

cidade, principalmente via Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza (FBFF). 

 

O apoio da Associação dos Moradores, como já relatado, ocorreu nos primeiros 

momentos do processo de ocupação. Havia ainda, organização e o número de moradores que 

ocupavam a área era relativamente pequeno, respeitava os limites do antigo polo de lazer, suas 

quadras, árvores e as margens da Lagoa.  Posteriormente, no final do governo de Maria Luíza 

Fontenele (1985-1989) e na transição para o governo municipal de Ciro Ferreira Gomes 

(1989-1990) esse número cresceu de forma desordenada e sem limites e a ocupação, já atingia 

as quadras de esportes. Árvores foram derrubadas e as casas chegavam às margens da Lagoa, 

o que ocasionou um perigo real de enchentes em períodos de chuvas.  

 

Esse foi um processo que levou a área da Lagoa à sua descaracterização. Esse fato 

guardava total sintonia com o contexto histórico dos anos 1980, período marcado de um lado, 

pelas perdas nessa década, referentes à qualidade de vida, à economia, à poluição, ao alto 

índice de criminalidade, às epidemias e, de outra parte, pelo ganho social referente à 

organização e ao poder de reivindicação da sociedade (GOHN, 2001). Nesse período, 

“explosões humanas (...) invadiam a cidade, nas décadas de 70 e 80, tomando praças, ruas, 

prédios, órgãos públicos, onde apareciam gritando suas carências e exigindo soluções para 

seus problemas” (MATOS, 1993, p.46). No caso específico dos novos moradores da área do 

Opaia, buscavam abrigo e denunciavam a inexistência de uma política de moradia eficaz e 

necessária aos contingentes humanos sem teto. Este foi, portanto, um período de grande 

visibilidade dos movimentos sociais urbanos e das carências populacionais. 
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É necessário reconhecer o contexto em que ocorreu a ocupação da área: no 

momento em que os movimentos sociais estavam em ascensão no Brasil e no bairro Vila 

União e a Associação de Moradores atuava com destaque. Entretanto, nos anos 1990, com 

uma vertiginosa ocupação da área e um recrudescimento das entidades, aconteceu uma 

mudança geográfica da região que circunda a Lagoa do Opaia. O local transformou-se em 

área de risco permanente de inundações e a Lagoa passou a enfrentar a poluição. A falta de 

atuação do poder público era notória. Do antigo polo de lazer, pouco restou. As ocupações 

multiplicaram-se e o espaço foi tomado pela construção de mais moradias. 

 

Somente em 2002 o poder público, por meio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

apresentou o Projeto- Piloto de Reassentamento da Lagoa do Opaia. O Projeto somava 9,5 

milhões de reais, sendo 7,6 milhões do Programa Habitar Brasil – Banco Interamericano de  

Desenvolvimento – BID, e 1,9 milhão do Município de Fortaleza, para atender um número de 

504 moradias, totalizando o reassentamento de 2.513 moradores32.  

 

Além do reassentamento, estavam previstas a recuperação ambiental de toda a 

Lagoa e a implementação de trabalhos envolvendo a participação comunitária. O Projeto 

previa serviços de infra-estrutura – pavimentação, energia, água e esgoto – além de creches, 

                                                 
32 Cf.  www.fortaleza.ce.gov.br . 

FOTO 15: Sujeira nas margens e na água da Lagoa. 
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salão comunitário, balcão de empregos, quadra de esportes, playgroud, coleta seletiva de lixo 

e formação de grupos de mulheres, de terceira idade e de adolescentes. 

 

A primeira etapa foi concluída em dezembro de 2004, com a entrega dos 504 

apartamentos no Conjunto Universo, construído numa região distante da lagoa, mas 

localizada no bairro Vila União.  Destinava-se a abrigar moradores que ocupavam áreas de 

preservação ambiental e de risco no período de chuvas. Iniciou-se a desocupação da região 

próxima à Lagoa, onde, antes, 63,65% das famílias viviam, praticamente, debaixo d'água 

durante o período de chuvas e 36,35% estavam assentadas dentro da área de preservação 

ambiental. Nesta primeira etapa, foram beneficiadas pessoas dentre moradores da Lagoa do 

Opaia e de outra localidade da cidade, o Viaduto do Zé Tatá. A segunda etapa da obra 

beneficiará – com 128 apartamentos – também moradores de duas outras áreas de Fortaleza: 

as favelas Maravilha e Guararapes (O Povo, 19/12/2004). 

 

 

 

FOTO 16: Residências na área do antigo Pólo de Lazer. 
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                             FOTO 17: Área de frequente movimento de pessoas. 

 

Na verdade, o referido Projeto apresenta alguns dos elementos constitutivos do 

antigo Polo de Lazer. Este, por seu turno, pode ter tido seu fim justificado na falta de políticas 

públicas no que diz respeito, principalmente, às condições de moradia na cidade de Fortaleza 

e à preservação das suas áreas ambientais. Com certeza, a prática da Educação Ambiental 

inexistia.  

 

FOTO 18: O parquinho na área que foi 
reurbanizada. 

 

  FOTO 19: Campo para prática de futebol na área 
(área reurbanizada). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                                                               Anda! 
Quero te dizer nenhum segredo 
Falo desse chão, da nossa casa 

           Vem que tá na hora de arrumar... 

(Beto Guedes/Ronaldo Bastos) 
 

 

Dentre as lagoas que compõem o cenário ambiental de Fortaleza, na presente tese 

reportei-me à Lagoa do Opaia e estudei a atuação ambiental dos jovens das escolas do seu 

entorno. Verifiquei como estão construindo suas relações com a Lagoa e qual o grau de 

envolvimento nas questões referentes à sua preservação. 

 

Os moradores do entorno da Lagoa do Opaia, num processo de reassentamento e 

reurbanização de sua área, deverão encontrar um caminho na Educação Ambiental que 

contribua para a preservação daquela área. A Lagoa, que um dia teve grande importância 

econômica, social e cultural, assim como outras da cidade, precisa sair do anonimato atual e 

devolver aos moradores do seu entorno, e em particular aos jovens que ali residem, o papel de 

lazer e espaço cultural que um dia teve. Muitos moradores da cidade conhecem apenas as 

lagoas de Messejana, de Parangaba e da Maraponga, mas desconhecem o potencial que a 

cidade tem a nos oferecer do ponto de vista das suas diversas lagoas, dentre elas a do Opaia.  

 

Procurei, assim, estudar uma importante área ambiental de uma cidade que 

precisa, após anos de abandono e descaso, recuperar sua relação com o patrimônio histórico-

ambiental. A Lagoa do Opaia compõe esse cenário, numa cidade carente de espaços 

paisagísticos, necessários para o equilíbrio físico e mental da sua população. 
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Imbuída dessa preocupação e desse desejo, estudei a atuação dos jovens do entorno 

da Lagoa do Opaia. Verifiquei como a falta de políticas públicas resultou na desfiguração de 

uma importante área de preservação ambiental de Fortaleza. Concluí que, para a reversão 

desse quadro, além de uma tomada de decisão dos órgãos públicos para a restauração da área, 

é necessário, sobretudo, que a Educação Ambiental tenha papel de destaque entre os jovens e 

que seja uma realidade nas escolas do bairro Vila União.  

 

Escutei, prioritariamente, os jovens das escolas situadas no bairro Vila União. 

Identifiquei nesses jovens diversas possibilidades de atuação ambiental, investigando o que 

pensam sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental, e como se colocam ante os desafios de 

preservar o Planeta e seus bens naturais. Avaliei como eles atuam diante das oportunidades 

que lhe são colocadas, com as Políticas Governamentais, via Programa Juventude e Meio 

Ambiente, com a participação nas Conferências Infanto-Juvenil, a formação de Com-Vidas e 

com o Programa Educação de Chico Mendes. Avaliei e ouvi como os dirigentes e professores 

nas escolas também têm se colocado diante desses Programas e quais suas contribuições para 

que esses jovens atuem, participando da Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, 

organizando as Com-Vidas e desenvolvendo atividades socioambientais na comunidade. 

 

Ouvi pessoas que atuaram em grupos juvenis em outras conjunturas políticas. 

Constatei o quanto construíram relações de afeto e respeito para com a Lagoa do Opaia e o 

quanto reconheciam a contribuição daquele espaço para o lazer e, sobretudo, a agregação.  

 

Essas questões foram verificadas ao longo da pesquisa. Utilizei estudos 

bibliográficos, buscando construir um referencial teórico que comportasse a temática, que 

aprofundasse as questões referentes ao momento de agonia planetária que vive a Terra e que 

analisasse sobre como a Educação Ambiental desenvolve papel relevante nessa construção de 

novas atitudes diante das ameaças ao Planeta. Fui às suas escolas e escutei os jovens do bairro 

Vila União. 

 

Apresento, então, minhas considerações construídas ao longo da pesquisa nas 

matérias jornalísticas, nas entrevistas, na aplicação dos questionários, nas visitas às escolas e 

no acompanhamento da tentativa de execução do Projeto Meu Ambiente, Nosso Futuro – 

Educação de Chico Mendes.  Concluo, então, que o trabalho revelou como as escolas ainda 
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desconhecem os Programas desenvolvidos pelos Ministérios do Meio Ambiente e da 

Educação, em especial o Programa Nacional de Educação Ambiental. Constatei como ainda 

não há continuidade da Conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente. Identifiquei que 

os trabalhos de Educação Ambiental, nas escolas, são pontuais, na verdade há uma variedade 

de atividades que abordam as questões ambientais, realizadas principalmente, na Semana do 

Meio Ambiente ou nas Feiras de Ciências, mas não há um trabalho sistemático. Verifiquei 

como poucos professores estão efetivamente envolvidos com as questões ambientais, apesar 

dos esforços dos diretores e dos professores mais identificados com as questões que abordam 

os problemas ambientais nas escolas. Persiste a identificação da temática com professores de 

Ciências ou Geografia, como disciplinas de caráter próximo às questões ecológicas. Constatei 

a necessidade de trabalhos interdisciplinares que possibilitem uma Educação Ambiental que 

atinja o conjunto da escola, pois reconheci nas falas dos alunos uma vontade de participação 

efetiva nas atividades referentes às questões de Educação Ambiental.  

 

Sobre essa última questão, no geral, os dirigentes das escolas reconheciam o 

interesse e a criatividade desses jovens. Dizia um desses dirigentes: “Os jovens se envolvem 

com a Educação Ambiental, demonstram interesse e no momento em que são chamados para 

participar, atuam de forma criativa e dedicada. Os jovens de hoje precisam sempre ser 

estimulados” (Diretor da EEFM Aurélio Câmara). Na EMEIF Papa João XXII, o diretor 

afirmou que há jovens que se envolvem com a Educação Ambiental, participam muito e, na 

preparação para a II Conferência, houve grande mobilização. Os diretores relataram que os 

jovens gostam de gincanas, da Semana Cultural e que há professores que desenvolvem 

trabalhos relevantes já no Fundamental I e há uma grande resposta por parte dos estudantes. 

 

Os estudantes, ao falarem sobre seus entendimentos relativos à EA, no geral, 

afirmam que ela contribui para a informação e a reflexão sobre as questões ambientais e 

deveria ser constante, permanente, pois só assim poderia haver alguma mudança de atitudes 

frente aos problemas postos. São unânimes na defesa de uma EA permanente e curricular.  

 

Entretanto, mesmo com tais depoimentos, tanto dos diretores como dos 

professores e alunos, o estudo não conseguiu localizar trabalhos sistemáticos e, 

principalmente, referentes à continuidade da Conferência Infanto-Juvenil e o seu resultado 

mais visível: a constituição das Com-Vidas nas escolas do bairro. A tentativa de implantação 

do Projeto Meu Ambiente, Nosso Futuro-Educação de Chico Mendes, da Associação 



 137 

Alternativa Terrazul, ficou inacabado e as Com-Vidas esperadas não foram formadas. Com 

certeza, perdeu-se uma oportunidade de efetivar a Educação Ambiental para aqueles jovens. 

 

As visitas realizadas nas escolas demonstraram a necessidade de um trabalho onde 

se escute e se converse com os jovens sobre a problemática ambiental. Onde se efetive o 

Programa Vamos cuidar do Brasil com as Escolas e sejam implementadas as Com-Vidas nas 

escolas pesquisadas.  

 

É possível verificar que o nível de preocupação ambiental existia naquele período 

e continuou nos anos de 2005 a 2008, entre os diretores, supervisores pedagógicos e os jovens 

das escolas selecionadas. 

 

Quanto às questões referentes à Lagoa do Opaia, reporto-me à inter-relação das 

questões ambientais com a identidade cultural de uma comunidade que Berna (2001, p.39) 

destaca em seus estudos. O autor esclarece que, muitas vezes, ao “migrar das cidades do 

interior para os grandes centros urbanos, além de todos os problemas que acarretam com o 

crescimento das cidades, as pessoas perdem muito de sua identidade cultural, sua memória 

(...) nas cidades estão isoladas e desconhecidas”. Esse fato traduz um pouco da situação de 

moradores que foram viver na área da Lagoa.  Muitos deles eram ex-moradores de outras 

áreas da cidade de Fortaleza ou do interior do Ceará. Foi na década de 1990 que ocorreu sua 

maior ocupação. Muitos não haviam morado no período em que a Lagoa era fonte de renda, 

com pesca e lavagem de roupa nas suas águas; tampouco, aquele recanto bucólico, tão bem 

descrito pelos jovens que integravam o Grujoviun, nem era mais o Polo de Lazer como maior 

espaço cultural do bairro Vila União, também descrito pelos jovens do Travessia e do Êta. As 

relações históricas, culturais e afetivas foram verificadas nos questionários aplicados aos 

integrantes dos grupos juvenis que atuaram nas décadas de 1970 e 1980. Esses demonstraram 

profunda afetividade e grande respeito para com a Lagoa, desde o período em que a 

problemática ambiental não estava em evidência ou mesmo quando ela estava começando a 

integrar a pauta dos movimentos sociais. 

 

Esse fator é muito importante para compreender questões relativas a um vínculo 

não verificado em alguns dos jovens entrevistados. Quando não há vínculos culturais as 

relações que poderiam ser estabelecidas com os patrimônios coletivos, sejam eles ambiental, 

arquitetônico, histórico ou cultural, são comprometidas. BERNA (2001) destaca que quando 
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não há “identidade cultural”, não há mobilização em defesa desses patrimônios. Essas 

questões apresentadas pelo autor representam muito nas relações que não foram demonstradas 

ao longo da pesquisa referente ao valor que uma área ambiental significa para uma 

comunidade. Parte daqueles jovens relata pouco conhecimento sobre a Lagoa, mesmo 

demonstrando vontade de discutir questões ambientais de caráter mais amplo. Entretanto, 

destaco como outra parte, significativa, mostrou profundo interesse e disse literalmente sobre 

a importância da Lagoa para a história do bairro Vila União. 

 

Sendo assim, na medida em que a Educação Ambiental compreende essa 

realidade, procura associações com as lutas populares pelo resgate cultural para iniciar uma 

formação de identidade cultural dos educandos. Portanto, reconhecer o lugar onde vivem 

esses educandos é uma condição sine qua non para o estabelecimento de novos vínculos. 

 

As linguagens são instrumentos fundamentais no processo de percepção dos 

educandos sobre o que são as questões ambientais, para que os jovens assumam como suas, as 

melhorias ambientais e a defesa de seus patrimônios ambientais e não como uma imposição 

de governos ou de escolas. 

 

Berna (2001, p. 20, 21) indica que a 

 

educação ambiental, à medida que se assume como educação mais política do que 
técnica, assume também o processo de formadora da identidade política e cultural de 
um povo. Nesse sentido, alinha-se a todas as lutas e movimentos da sociedade pela 
cidadania. (...) O educador ambiental deve procurar colocar os alunos em situações 
que sejam formadoras, como por exemplo, diante de uma agressão ambiental ou de 
um bom exemplo de preservação ou conservação ambiental, apresentando os meios 
de compreensão do meio ambiente. 

 

Um trabalho de EA deve fazer com que os alunos compreendam que nada vive 

isolado na natureza.  O meio ambiente não é constituído apenas pelo mundo natural onde 

vivem as plantas e os animais, mas também pelo mundo construído pelo ser humano, suas 

cidades, as zonas rurais e urbanas. Estes dois mundos relacionam-se e influenciam-se 

reciprocamente, não são apartados. Governos, instituições e pessoas, isoladamente têm 

responsabilidades para com o Planeta. A mudança para uma relação mais harmônica e menos 

predatória e poluidora com o planeta e as outras espécies depende de todos (Berna, 2001).  
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É necessário refletir sobre as ações que têm comprometido as relações com o 

Meio Ambiente e buscar um novo equilíbrio. Um trabalho de EA deve estimular a 

participação para que o jovem reflita sobre a importância de seu papel como agente 

transformador, enfrentando os problemas do seu cotidiano, da sua comunidade, do seu bairro; 

só assim ele poderá traçar caminhos na construção de sua cidadania.  

 

(...) o jovem não precisa chegar à maioridade ou ter um diploma técnico para só 
então defender seus direitos a um meio ambiente preservado, pois cada omissão 
equivale à destruição de mais e mais recursos naturais, de mais e mais poluição. A 
mudança deve começar já, inicialmente através de novas atitudes e comportamentos, 
mas logo a seguir procurando engajar-se nas ações da sociedade em defesa do meio 
ambiente e da qualidade de vida. Para estimular os alunos, uma boa técnica é 
estabelecer parceiras com os grupos ecológicos comunitários do lugar, convidando-
os para se integrarem ao trabalho na escola (Berna, 2001, pp 32, 33). 

 

Sair da sala de aula também é uma estratégia necessária em muitos momentos. 

Então, quantas visitas foram realizadas à Lagoa? Quantas escolas visitam aquele espaço? 

Quantas reflexões ocorreram? Como promover a integração entre alunos, escolas e 

comunidade? Em nenhum momento da pesquisa houve informação sobre trabalhos de visitas 

à Lagoa, mesmo sendo localizada no mesmo bairro das escolas. 

 

O estudo também demonstrou a necessidade de ruptura com uma Educação 

Ambiental que reduz a uma atuação simplificadora aos processos de sensibilização ou 

percepção da problemática ambiental. Na pesquisa realizada junto aos educadores, eles 

demonstraram perceber essa necessidade, reclamaram cursos preparatórios e assistência. 

Querem romper com o caminho de atividades pontuais, tais como as comemorações 

referentes ao dia do índio, da árvore ou do meio ambiente, só para exemplificar. Há grande 

importância em continuar realizando tais atividades, mas são insuficientes para consolidar 

conhecimentos e valores, tais como são postulados nos Parâmetros Curriculares de Meio 

Ambiente e de Ética. A sensibilização e a capacitação, principalmente dos professores, poderá 

contribuir para fornecer instrumentos para a formação desses educadores. Não há efetividade 

do Programa de Formação de Professores em Educação Ambiental.  

 

Em síntese, na tentativa de responder as questões inicialmente formuladas, 

encontrei respostas que apontam para a necessidade urgente de consolidar a Formação de 

Professores em Educação Ambiental do Ministério da Educação; efetivar o Programa Vamos 
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Cuidar do Brasil com as Escolas e implementar as Com-Vidas nas escolas pesquisadas. É 

necessário e viável estabelecer parcerias entre as instituições potencialmente realizadoras de 

Educação Ambiental, em particular o IFCE, por oferecer o curso de Tecnólogo em Meio 

Ambiente com amplas possibilidades de firmar estágios ou trabalhos por meio da disciplina 

Projetos Sociais (disciplina que leva estudantes do IFCE ao desenvolvimento de trabalhos de 

ação comunitária). Buscar parcerias com empresas localizadas no bairro Vila União ou 

adjacências que desenvolvam trabalhos na área ambiental, como a INFRAERO – Empresa 

Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, que tem uma política nacional de Meio Ambiente 

e estimula parcerias nos aeroportos administrados pela empresa; a Companhia de Eletricidade 

do Ceará – COELCE, que já desenvolveu trabalho numa das escolas pesquisadas, e a 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE. Deve-se, ainda, estimular trabalhos 

interdisciplinares que possibilitem uma Educação Ambiental para o conjunto da escola. 

 

Estas são algumas questões que poderão contribuir para que os jovens estudantes 

das escolas localizadas no entorno da Lagoa Opaia possam traçar um novo caminho para o 

estabelecimento de novas relações com aquela área. Relações pautadas no respeito e na 

preservação de uma área que outrora foi de grande valor social, econômico e cultural para o 

bairro Vila União. 
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ANEXO 

 
 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Educação 

Grupo de Pesquisa: Educação, Juventudes e Escola: um estudo sobre o Programa Vamos 

Cuidar do Brasil com as Escolas 

Coordenação: Profa. Dra. Kelma Socorro Lopes de Matos 

Roteiro de Entrevistas (Diretores, Coordenadores pedagógicos, professores e alunos) 

 

(P: professores; A: alunos) 

 

• A escola participa do Programa Vamos cuidar do Brasil com as Escolas”? (Você 

conhece esse Programa? Pode falar um pouco dele?).  (P e A) 

• O que você sabe sobre a II Conferência Infanto - Juvenil de EA? (P e A) 

• Houve alguma comunicação por parte do CREDE/SEDUC ou SEDAS/Regional sobre 

esse programa/conferência? Como foi esse contato? (P) 

• Como essas informações chegaram para o aluno? (P e A) 

• Houve alguma formação na área de EA para professores e alunos? Qual foi? Quem 

forneceu? Quando foi? (P e A) 

• O que você achou dessa formação?  (P e A) 

• Há trabalhos na área de Educação Ambiental aqui na escola? Quais? (P e A) 

• Em que época começaram os trabalhos com EA nesta escola? (P e A) 

• Há quanto tempo você se envolve com o tema nesta e/ou em outros locais? E de que 

forma? (P e A) 
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• Qual a sua formação (área)? (P) 

• Já houve algum projeto na escola sobre EA? Qual o tempo de duração do projeto? 

Quais são hoje os projetos de EA realizados aqui? (P e A) 

• Se houve, como foi e quais os benefícios trazidos (financeiro, conhecimentos), qual a 

participação da escola? (P e A) 

• Para realizar os projetos a escola conta com algum recurso da SEDAS, SEDUC ou de 

outra instituição? Qual a participação da escola? (P) 

• De que forma esses recursos (dinheiro, material didático e etc.) chegam na escola? (P) 

• O que é meio ambiente para você? (P e A) 

• O que você entende por EA? (Faz parte de algum grupo de estudo ou trabalho?) (P e 

A) 

• Quem, de fato, está envolvido com EA, nesta escola? (P e A) 

• Em que medida os jovens dessa escola se envolvem com a educação ambiental? (P e 

A) 

•  O que deveria ser feito a mais para melhorar a escola? (P e A) 
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Questionário para os ex-integrantes dos Grupos Juvenis com atuação nos anos 1970 e 
1980. 
 
 
Nome: ______________________________________ 
 
Nascimento: _________________________________ 
 
 
1. De qual o grupo de jovens que você participou no bairro Vila União? 
    
             GRUJOVIUN (   )              Travessia (   )                  Êta (   ) 

2. E qual o período? 

3. Qual a motivação principal da sua participação? 

4. Lembra quem fazia parte do grupo? 

5. Quais as principais atividades organizadas pelo Grupo? 

6. Qual o tipo de relação estabelecida com o então Centro Comunitário Presidente Médici? 

7. Quais as principais reivindicações feitas pelo Grupo? 

8. Quais as principais atividades artísticas? 

9. O Grupo demonstrava preocupação com a Lagoa? 

10. Você pode falar sobre sua relação com a Lagoa do Opaia? O que ela representou para 
você? 

11. Qual a importância atual da Lagoa?  

12. Sintetize o que ficou da sua experiência no(s) grupo(s) que você participou. 
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Formulário de participação da Escola Municipal Papa João XXIII na CNIJMA (2003) 
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