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RESUMO 

 

Os padrões de consumo e produção atuais impõem fortes pressões sobre o meio ambiente que 

resultam em degradação e em diversos impactos sociais negativos. O estilo de vida e o 

estímulo ao consumo contribuem fortemente para a crescente demanda de matéria prima, 

favorecendo o ciclo: consumo, descarte e degradação ambiental. Não é raro, as pessoas 

desconhecerem o grau de contribuição e de responsabilidade dos diversos atores sociais, dos 

setores econômicos e da política dentro desse ciclo, bem como os efeitos socioambientais 

advindos. A Educação Ambiental e o acesso à informação são premissas para desenvolver a 

responsabilidade socioambiental transformadora, que leve à sustentabilidade social. A 

pesquisa aqui apresentada teve como área de estudo o município de Itabira, localizado na 

região centro-leste do Estado de Minas Gerais. A principal atividade econômica local é a 

mineração de ferro que apesar de sua importância como geradora de renda para o município, 

também causa impactos negativos em todas as etapas produtivas. Desta maneira, a pesquisa 

teve como objetivo analisar a percepção ambiental de estudantes do ensino médio sobre os 

impactos que a mineração promove no município, por meio de ferramentas participativas e 

questionário. Os resultados apontaram que os alunos reconhecem os problemas ambientais da 

cidade e que muitos deles são causados pela mineração, mas a maioria atribui a 

responsabilidade pela resolução destes apenas ao poder público e a população. As ferramentas 

participativas favoreceram os debates, as reflexões e tornaram mais claras as percepções dos 

alunos sobre os impactos causados pela mineração. 

 

Palavras chave: Educação ambiental, Percepção ambiental, Ferramentas Participativas, 

Mineração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Current consumption and production pattern impose strong environmental pressures that 

result in degradation and a number of negative social impacts. Lifestyle and consumption 

stimulation strongly contribute for the increasing demand for raw materials, favoring the 

cycle: consumption, disposal and environmental degradation. It is not uncommon for people 

to be unaware of the degree of contribution and responsibility of the various social actors, 

economic sectors, and politics within that cycle, as well as the socio-environmental effects 

that come from it. Environmental Education and access to information are premises to 

develop socio-environmental responsibility that leads to social sustainability. The research 

presented here was the study area of Itabira, located in the central east in region of the State of 

Minas Gerais. The main local economic activity is iron mining, which is recognized as an 

activity capable of producing negative impacts in all productive stages. Thus, the research has 

as objective to analyze the environmental perception of high school students about the 

impacts that mining promotes in the municipality, through participatory tools and 

questionnaire. The results pointed out that students recognize the city's environmental 

problems and that many of them are caused by mining, but most attribute responsibility for 

solving them only to the public power and population. The participatory tools favored 

discussions, reflections and clarified students perceptions of the impacts of mining. 

 

Keywords:  Environmental education, Environmental perception, Participatory Tools, Mining. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As sociedades pós-modernas impõem fortes pressões sobre o meio ambiente devido aos 

padrões de consumo e produção que resultam em degradação ambiental e em diversos 

impactos sociais negativos. O estilo de vida e o estímulo ao consumo contribuem fortemente 

para a crescente demanda de matéria prima, favorecendo o ciclo: consumo, descarte e 

degradação ambiental. Não é raro, as pessoas desconhecerem o grau de contribuição e de 

responsabilidade dos diversos atores sociais, dos setores econômicos e da política dentro 

desse ciclo, bem como os efeitos socioambientais advindos.  

 

A mineração é uma atividade que sustenta o estilo de vida pós-moderno, fornecendo insumos 

para indústrias de tecnologia, construção civil, agrominerais, suprindo as demandas de 

serviços, produção e consumo da sociedade. Ademais, contribui para o aumento da renda nas 

áreas onde se instalam, gerando empregos e contribuindo para o crescimento da arrecadação 

(BOMFIM, 2017). A produção mineral no país cresceu exponencialmente entre os anos 2001 

e 2010, em função de diversos fatores, entre eles: o investimento em tecnologias, o aumento 

da demanda internacional e da necessidade de abastecer o mercado interno (IBRAM, 2012). 

Concomitantemente à expansão produtiva, cresceram também os problemas socioambientais 

(MECHI & SANCHES, 2010). 

 

A extração mineral causa impactos diversos, desde a implantação do empreendimento, que se 

estendem ao longo de todo o tempo de operação e após o fechamento da mina (ANDRADE, 

2012; BOMFIM, 2017). Alguns são irreversíveis e não podem ser mitigados por métodos de 

gestão (MILANEZ, 2017). O potencial degradante dessa atividade é grande e pode ir além da 

área de influência apresentando efeitos regionais, como visto nos recentes desastres 

ambientais, ocorridos no Brasil, envolvendo a atividade mineradora.  

 

Na extração de superfície, como na mineração de ferro, ocorre o desmatamento, a remoção do 

solo, as escavações e explosões para a retirada dos depósitos minerais, gerando grande 

quantidade de rejeito e estéril, sendo necessário a utilização de grandes áreas para o 

acondicionamento desse material, que normalmente é depositado na forma de pilhas e 

barragens. Esses procedimentos favorecem a erosão do solo, o assoreamento dos rios, o 

rebaixamento do lençol freático, modificações no ciclo hidrológico, a contaminação dos 

cursos d’água por particulados e efluentes, e consequentemente, resultam na diminuição da 
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disponibilidade e perda da qualidade dos recursos hídricos (MECHI & SANCHES, 2010; 

BOMFIM, 2017; SENA & MONTE-MOR, 2018).  A diversidade biológica também é 

comprometida devido à eliminação de habitats, a redução dos recursos, a diminuição do fluxo 

gênico, o "afugentamento" e a morte de animais (MECHI & SANCHES, 2010).  

 

Segundo Milanez (2017), as alterações na paisagem ocorrem tanto no ambiente natural quanto 

no “ambiente construído”. E desta forma, não menos importante e correlacionado aos 

impactos ambientais estão os impactos sociais. Estes possuem um caráter dicotômico podendo 

ser positivos, como mencionado anteriormente, promovendo a geração de empregos, aumento 

da arrecadação, desenvolvimento socioeconômico, investimentos em infraestrutura, ou 

negativos por promover dependência econômica, danos à saúde, conflitos pelo uso da terra, 

problemas de infraestrutura, aumento da criminalidade, crescimento desordenado, 

especulação imobiliária (MECHI & SANCHES, 2010; BOMFIM, 2017; SENA & MONTE-

MOR, 2018). A intensidade do impacto sobre o ambiente natural e antrópico dependerá da 

localização da mina, do tipo de minério, do mercado comprador (externo ou interno), do 

tempo de extração, da região e do método de lavra (ENRÍQUEZ, 2007; PONTES et al, 2013). 

 

Em um cenário ambientalmente degradado, as práticas sociais tendem a ser discutidas e 

podem ser modificadas através da gestão e educação participativa, multidisciplinar, dialógica, 

de forma que os agentes sociais se sensibilizem e se mobilizem para promover a reabilitação 

do meio e caminhem em direção às mudanças sociopolíticas que levem à formação de 

“sociedade sustentável” (JACOBI, 2003). Este autor afirma ainda que a Educação Ambiental 

e o acesso à informação são premissas para o desenvolvimento da responsabilidade 

socioambiental transformadora. 

 

A Educação Ambiental surgiu a partir das contestações sociais, na década de 60, frente à 

problemática ambiental emergente. Nos anos 70 os debates sobre o meio ambiente e 

educação, ganharam força e diversos eventos foram organizados para debater o assunto. 

Dentre os quais, destacaram-se a Conferência de Estocolmo em 1972, realizada na Suécia, 

que trouxe a discussão ambiental para esfera internacional e a Conferência de Tbilisi realizada 

na Geórgia, em 1977, onde foram determinados os princípios, as estratégias e os objetivos da 

Educação Ambiental. O Brasil acompanhou as tendências internacionais, e nos anos 70, os 

movimentos ambientalistas organizados nas escolas, pela sociedade civil e governos locais 

uniram esforços para promover atividades educativas com o objetivo de recuperar e proteger 
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o meio ambiente. Nos anos subsequentes, o governo brasileiro institucionalizou a Educação 

Ambiental por meio de políticas públicas e educacionais, tais como: o reconhecimento como 

elemento da política ambiental e inclusão na educação formal e informal com o objetivo de 

conscientizar para a preservação; operacionalização de ações educativas na gestão ambiental; 

reconhecimento como instrumento para promoção da sustentabilidade e sobrevivência. Outro 

importante marco da Educação Ambiental, foi a Conferência Internacional sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, onde foram 

estabelecidos acordos e estratégias para o desenvolvimento sustentável (RAMOS, 2001; 

BRASIL, 2007). 

 

Como ocorre em outras áreas do conhecimento, a Educação Ambiental é multidimensional, 

portanto, diversos conceitos foram propostos, bem como diferentes caracterizações que 

demarcam e indicam as estratégias usadas no processo educativo (BRASIL, 2007). O 

Ministério do Meio Ambiente aponta diversos conceitos de Educação Ambiental que 

apresentam em comum a identificação de um processo educacional ativo e apoiado em 

valores éticos, no qual devem ser considerados os aspectos sociais, a gestão coletiva do meio 

ambiente e o caráter político de todo esse processo. 

 

A educação com uma perspectiva ambiental implica em um processo permanente de 

aprendizagem que propicie o desenvolvimento da consciência em relação ao meio em que se 

vive (JACOBI, 2003; LOUREIRO & LAYRARGUES, 2013). É importante ressaltar que este 

processo não se desvincula de seu contexto macrossocial, portanto, não é imparcial, neutro. É 

na verdade carregado de valores políticos, ideológicos aos quais está submetido. Desta forma, 

apresenta uma função estratégica, pois, pode garantir a manutenção da ordem ou promover a 

sua insurgência (JACOBI, 2005; LAYRARGUES, 2006; LIMA, 2009; LAYRARGUES, 

2012; FOLADORI, 2018). 

 

Brügger (2004) revela que existem duas abordagens predominantes em Educação Ambiental: 

uma versa sobre os aspectos históricos e sociais, e outra que considera os aspectos técnicos e 

os naturais. A segunda abordagem sobressai à primeira, e nessa se destacam os temas 

ecológicos e o caráter conservacionista, no qual, o processo educativo consiste em 

instrumentar as pessoas para a gestão dos recursos naturais, de forma acrítica, como em um 

adestramento. Loureiro e Layrargues (2013) reiteram Brügger (2004) e afirmaram que nessa 

abordagem conservadora as modificações comportamentais que o processo educativo 
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promove são individuais, restritas à alguns locais, não sendo capaz de mobilizar a 

coletividade para transformações mais profundas. 

 

Isso ocorre devido a uma pedagogia com caráter fragmentado, tecnicista, apolítico e 

memorístico. A educação nesses moldes não é ambiental, não educa “para” o meio ambiente, 

mas se torna uma ferramenta ideológica para a manutenção da hegemonia. Esse fenômeno 

não se restringe aos países em desenvolvimento, embora nesses as consequências 

socioambientais sejam marcadamente mais severas (BRÜGGER, 2004; LOUREIRO, 2004; 

LAYRARGUES, 2006; LOUREIRO & LAYRARGUES, 2013). 

 

Assim, a Educação Ambiental não pode ser conservadora: transmitida, explicada, teorizada e 

não deve apresentar uma abordagem focada no desenvolvimento sustentável, nos problemas 

ambientais ou nos recursos naturais. Ao contrário, deve ser contextualizada, voltada para os 

problemas locais, considerando as dimensões sociais, políticas, naturais e históricas. Além 

disso, deve ser experienciada, reflexiva, crítica, dialógica e, desse modo, contribuir para a 

construção de relações humano-ambientais mais éticas e responsáveis (BERRYMAN, 2000; 

SAUVÉ & ORELLANA, 2002; HIGUCHI & KUNHNEN, 2008).  

 

O processo educativo deve permitir que o educando (re)conheça o meio do qual faz parte, 

desenvolva vínculos, sentimento de pertencimento, de alteridade (SOBEL, 1993; 

BERRYMAN, 2000; SAUVÉ & ORELLANA, 2002), mas principalmente, deve abordar os 

aspectos sociais e produtivos envolvidos na problemática ambiental (LAYRARGUES, 2006; 

LAYRARGUES, 2012; FOLADORI, 2018). Loureiro (2004, p.15) destaca a Educação 

Ambiental como uma prática social transformadora, que ao ser pautada em uma pedagogia 

crítica e emancipatória se caracteriza por promover a “transformação simultânea das 

condições individuais e coletivas, objetivas e subjetivas, materiais e simbólicas, que expressa 

a concretude do ato educativo na superação das formas alienadas de existência e das 

dicotomias entre sociedade/natureza [...]”. 

 

O presente trabalho apoia-se na Aprendizagem Dialógica que segundo Aubert e seus 

colaboradores (2008) é caracterizada pelo aprendizado por meio da comunicação, do diálogo 

e das interações sociais que promovem a construção e reconstrução da realidade 

continuamente. Essa concepção educacional favorece pluralidade de ideias e a resolução de 
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problemas. Higuchi e Kunhnen (2008) destacam que as interações sociais promovem 

aprendizagem, mudança das concepções e percepções relativas ao meio ambiente.  

 

Freire (1987) afirma que a prática dialógica está alicerçada sobre a problematização e que o 

processo educativo resulta na troca de saberes - entre os sujeitos - da reflexão, da 

investigação, da “emersão de consciência” para compreensão da realidade. Assim, a 

percepção do sujeito aumenta concomitantemente a capacidade reflexiva sobre si e o mundo. 

 

Brito e Fireman (2016) reiteram o referencial acima, afirmando que a modificação conceitual 

é resultado de um “conflito cognitivo”, isto é, o envolvimento em situações que impulsionem 

a solução de problemas reais. E para que se concretize em mudanças, deve ocorrer de forma 

ativa, com o envolvimento do educando em um ambiente que oportunize a argumentação, o 

diálogo, a reflexão, e assim, resulte em conclusões que levem à reconstrução dos conceitos.  

 

O estudo de percepção ambiental constitui um instrumento educativo (MELAZO, 2005), 

capaz de promover a construção de conhecimentos acerca do meio ambiente, de sensibilizar e 

fomentar o desenvolvimento de uma postura crítica (GARRIDO & MEIRELLES, 2014). A 

percepção pode ser definida, segundo Tuan (1980), como uma resposta sensorial e uma 

atribuição de sentido aos fenômenos; envolve aspectos internos e sociais e nos permite ter 

uma “visão do mundo” e nos “estende para o mundo”. 

 

Diante do exposto, torna-se necessário a utilização de práticas educativas que oportunizem 

um outro olhar sobre o meio; que estimulem a reflexão e possam produzir conhecimentos que 

se traduzam em ações socioambientais coletivas mais equilibradas. Nesse contexto, surge a 

pergunta que desencadeou este trabalho: Como os alunos do Ensino Médio do município de 

Itabira enxergam o ambiente onde vivem? 
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2. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a percepção ambiental de alunos do Ensino Médio de uma escola pública no 

município de Itabira sobre os impactos socioambientais causados pela mineração na região. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar a percepção dos alunos sobre o meio ambiente; 

• Avaliar a percepção dos alunos quanto aos problemas hídricos enfrentados pelo 

município;  

• Avaliar a percepção dos alunos sobre os impactos sociais causados pela mineração; 

• Discutir com os alunos possíveis soluções para os impactos promovidos pela mineração 

na região;  

• Comparar métodos distintos para o estudo de percepção ambiental; 

• Avaliar o uso de metodologias participativas em Educação Ambiental no Ensino Médio. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Percepção Ambiental  

 

O estudo da percepção interessa à diversas áreas do conhecimento, cujas pesquisas 

contribuíram para o desenvolvimento dos pressupostos teóricos que alicerçam os estudos de 

percepção ambiental. No presente trabalho, destacou-se as contribuições da psicologia e da 

filosofia.  

 

Ao longo da história, as pesquisas sobre a percepção tiveram o enfoque voltado para os 

mecanismos fisiológicos envolvidos no fenômeno, para a compreensão de como os estímulos 

interferem no comportamento, para a construção intelectual, para as variações 

comportamentais referentes ao ambiente natural e construído. Todos esses estudos tinham em 

comum uma ideia associacionista de que a percepção ocorria por meio da união das partes 

que formavam o objeto percebido (MARIN, 2008). 

 

As tradições filosóficas empiristas reconheciam as sensações, como a origem das percepções 

humanas. Os estímulos externos agem sobre o sistema sensorial e nervoso desencadeando 

respostas, na forma de uma sensação; a associação de sensações resulta em uma percepção. 

Nessa concepção, a percepção é um processo passivo que depende de estímulos externos. Os 

intelectualistas acreditavam que a percepção tinha origem na razão. Identificam-na como algo 

interno, elaborada pelo intelecto, a partir da habilidade de organizar as sensações dispersas e 

interpretar. Assim, a síntese ativa e a atribuição de significados habilitariam o sujeito a 

perceber o meio (CHAUI, 2000; SAES, 2010). 

 

No século XX, a Psicologia da Forma (Gestalt) e a Fenomenologia reconheceram não haver 

diferenças entre a percepção e sensação, pois as coisas são sentidas e percebidas de forma 

holística e apresentam sentido em si mesmas (CHAUI, 2000). A Gestalt afirma que a 

percepção ocorre de forma global, e não é resultante da união de fragmentos, mas da visão do 

todo. O intelecto só consegue identificar e conceber o todo (MARIN, 2008).  

 

A fenomenologia concebida pelo filósofo Edmund Husserl é reconhecida como uma ciência 

e/ou um método, que tem como um de seus fundamentos a ideia de intencionalidade. Essa 
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pode ser compreendida como a consciência focada em um objeto. Assim, o objeto coexiste e é 

imanente ao sujeito. Husserl concebeu uma ciência voltada para o estudo dos fenômenos 

existenciais a partir das concepções dos sujeitos, da vivência que atribui significados e produz 

conhecimentos; para ele o “dado” emerge da intuição, dos atos e enunciados revelando a 

“consciência pura”. Considera que a interpretação de mundo vem intencionalmente à nossa 

consciência (TRIVIÑOS, 1987). 

 

A fenomenologia de Merleau-Ponty reitera a Gestalt e segue a filosofia de Husserl marcada 

pela subjetividade, intersubjetividade e a intencionalidade do campo perceptivo; reconhece o 

nosso corpo como meio de comunicação com o mundo no qual está integrado e do qual é 

indissociável. A percepção na concepção Merleau-Pontiana se caracteriza por ser imediata, 

envolver todo o organismo, ser influenciada pelo contexto (cultural, social, afetivo, histórico), 

ser determinada pela experiência de mundo e se apresentar em perspectiva. A construção do 

conhecimento ocorre por meio de uma visão pessoal, uma experiência de vida, que se passa 

no mundo, desta forma, é da percepção que surgem as explicações para o mundo 

(MERLEAU-PONTY, 1999; NÓBREGA, 2008; SAES, 2010; LOBO et al, 2018). Deste 

modo, a percepção é “o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por 

eles. O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio 

natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p.6). 

 

Os estudos de percepção ambiental apresentam relevância na compreensão das inter-relações 

que o homem estabelece com o meio ambiente (DEL RIO & OLIVERA, 1999; HIGUCHI & 

KUHNEN, 2008; FERNANDES et al, 2004; CARLLETO et al, 2017). As pesquisas que 

envolvem percepção ambiental fornecem informações sobre os valores, as necessidades, 

comportamentos e juízos que uma população tem em relação ao ambiente, e podem ser 

usados por gestores e educadores (POLTRONIÉRI, 1999; FERNANDES et al, 2004). 

 

Na Educação Ambiental os estudos da percepção procuram revelar experiências de mundo, as 

vezes obscurecidas pelo cotidiano; proporcionam uma série de estímulos sensoriais, 

cognitivos e afetivos, que propiciam a identificação com o ambiente, a revisão de 

comportamentos, o reconhecimento de problemas socioambientais e de soluções. 

(CARLLETO et al, 2015; CARLLETO et al, 2017).  Segundo Del Rio e Oliveira (1999), 

constitui um importante dispositivo para a interpretação da realidade e construção de valores. 
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Sauvé (2005) reconhece a percepção do ambiente como uma atividade inaugural da educação 

ambiental. Advoga que uma abordagem positiva e crítica pode contribuir para modificar as 

relações individuais e coletivas com o ambiente e promover a topofilia. Ao perceber, o sujeito 

torna-se habilitado a agir e produzir mudanças (HIGUCHI & KUHNEN, 2008; KUHNEN, 

2009; CARLLETO et al, 2017).    

 

O termo percepção ambiental apresenta diversos conceitos, que refletem as diversas 

concepções de ambiente e a subjetividade do fenômeno perceptivo. Oliveira (2009) afirma 

que esse termo, seria melhor definido como percepção do meio ambiente por ser mais 

abrangente. A autora afirma que essa pluralidade de sentidos é determinada pela diversidade 

de áreas que se ocupam do tema. Em consonância com Cunha e Leite (2009), declara ainda 

que, independente da ênfase dada em determinada área de conhecimento, sempre abordarão: a 

visão individual e coletiva de mundo; as relações estabelecidas; a valoração; o 

comportamento; os anseios frente ao ambiente. 

 

Marin (2008) assevera que os estudos de percepção ambiental devem se voltar para a 

compreensão de como o ser humano se relaciona com o lugar em que vive; e como essa 

relação é afetada pelas interações sociais. 

 

No caso da mineração e seus impactos, os estudos de percepção ambiental revelam que as 

comunidades afetadas reconhecem os efeitos negativos e positivos desse empreendimento. 

Entretanto, essa percepção é marcada por concepções hegemônicas e desinformação, como 

apontado pelos estudos de Bacci e colaboradores (2011), Rabelo (2017), Rodrigues e 

colaboradores (2017), Silva (2016), Sena e Monte-Mor (2018). Esse cenário favorece o 

surgimento (manutenção) de conflitos e promove a vulnerabilidade socioambiental. Kuhnen 

(2009) afirma que ações para a redução da vulnerabilidade devem considerar a percepção da 

comunidade e muni-la de informações referentes ao processo minerário.  
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Área de Estudo.  

 

Esta pesquisa teve como área de estudo o município de Itabira (Figura 1) localizado na região 

centro-leste do Estado de Minas Gerais, em uma área de 1.253,704 km², distante 

aproximadamente 111 km de Belo Horizonte. Apresenta uma população de 109.783 

habitantes e uma densidade demográfica de 87,57 hab/km² (IBGE, 2010).  Seu território está 

dividido entre as bacias hidrográficas do rio Santo Antônio e do rio Piracicaba, 

correspondendo respectivamente a 64% e 36%, que se incorporam a bacia do rio Doce (PMI, 

2016). 

 

Figura 1 – Localização do município de Itabira (MG, Brasil). Fonte: Silva et al. (2010). 

 

A cidade está circunscrita no contexto geotectônico do Quadrilátero Ferrífero, na região 

meridional da Serra do Espinhaço e possui elevada importância econômica, devido as 

reservas minerais de ferro, ouro, manganês e pedras preciosas.  

 

Em relação a fitogeografia, a paisagem é caracterizada por ser uma área de transição entre os 

biomas Mata Atlântica e Cerrado, o que confere à região significativa relevância biológica no 

que tange a diversidade e ao endemismo. Desta forma, o município se encontra dentro de uma 

área ambientalmente vulnerável e prioritária para conservação (DRUMMOND et al, 2005; 

FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2007; GONTIJO, 2008; PMI, 2016). 
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Os primeiros registros históricos da cidade datam de 1705 com a descoberta de ouro aluvião. 

No século XIX houve a expansão do povoamento instituído na região, inicialmente devido a 

exploração aurífera e, posteriormente, devido a exploração de minério de ferro, e 

progressivamente ocorreu o desenvolvimento (ENGRÁCIA, 1898; FARIA & ANDRADE, 

1959). Engrácia (1898) afirma que ao longo desse desenvolvimento, ocorreram conflitos com 

os povos indígenas pela posse da terra, especulação e supervalorização de produtos locais, 

problemas de infraestrutura e perda de diversidade biológica decorrente das formas de 

exploração do ambiente.  

 

É importante destacar que no início do século XX a cidade apresentava uma economia 

diversificada, embora sempre tenha sido sustentada e impulsionada pela mineração 

(FERREIRA, 1959).   

 

Em 1910 ocorreu o XI Congresso Internacional de Geologia em Estocolmo, Suécia, onde 

foram apresentados estudos sobre as jazidas de minério no Quadrilátero Ferrífero. Este evento 

despertou o interesse de investidores ingleses e americanos que acabaram comprando as 

principais jazidas de minério de ferro em Itabira (PMI, 2016).  

 

Em 1942, durante a Segunda Guerra, as jazidas de ferro itabiranas retornam ao capital 

nacional, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) pelo governo de Getúlio 

Vargas (VALE, 2016). A partir desse período, a cidade pequena que apresentava uma 

população de 6.254 pessoas passou a ser alvo de migrações, crescimento desordenado do 

espaço e acelerado desenvolvimento socioeconômico (PMI 2016). 

 

A expansão da atividade minerária na cidade de Itabira com a chegada da CVRD causou 

reações antagônicas na população: para uns era vista como uma apropriação do espaço, para 

outros uma oportunidade. As beneficies sociais sobrepujavam as alterações no espaço, 

minimizando as críticas e promovendo a dependência econômica (PRESAS, 2012; 

GUIMARÃES & MILANEZ, 2017). 

 

A história da mineradora no município, segundo Presas (2012), pode ser dividida em três 

fases: uma fase Nacionalista, na qual a empresa tinha um foco no desenvolvimento interno, 

destinava parte dos lucros no investimento socioeconômico do município e nesse contexto a 

estrutura social começou a girar em torno da empresa; uma fase Internacionalista, onde o foco 
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passou a ser o mercado internacional, com reestruturações para otimização dos resultados e 

redução de custos. A partir desse momento começam as mobilizações sociais e as críticas à 

mineradora. A terceira fase denominada Mercadológica teve início com a privatização da 

empresa. Esse marco impactou fortemente a comunidade, devido ao fim dos compromissos 

sociais da empresa com o município. As finanças da cidade passaram a ser diretamente 

influenciadas pelas demandas do mercado internacional.  

 

4.2 Coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada numa escola pública estadual no município de Itabira-MG, 

classificada como Polo de Educação Múltipla (POLEM), pois oferece diversas modalidades 

de ensino, tais como: Ensino Médio em Tempo Integral, Ensino Médio Regular, Ensino 

Fundamental Regular (anos finais), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Cursos Técnicos. 

Funciona nos três turnos e por estar localizada na região central, recebe alunos de diversos 

bairros.  

Para o desenvolvimento deste estudo foram selecionadas duas turmas do segundo ano do 

Ensino Médio Integral com um total de 53 alunos. A seleção ocorreu por essas turmas 

apresentarem uma carga horária extensa e os alunos, um maior interesse no desenvolvimento 

de projetos.  

 

Este estudo foi desenvolvido utilizando a metodologia de “Pesquisa-Ação”, que segundo 

Thiollent (1986) é uma pesquisa social empírica caracterizada pela participação ativa e 

cooperativa entre os pesquisadores e os participantes, pela identificação de problemas, pela 

reflexão e a proposição de soluções. Este método objetiva a resolução do problema por meio 

da ação e/ou elevar o conhecimento ou a “consciência” dos atores. Pela abordagem utilizada 

pode ser classificado como um estudo descritivo e qualitativo (GIL, 2002). 

 

A pesquisa-ação teve origem na psicologia social de Kurt Lewin, nos EUA dos anos 40. Na 

América Latina foi influenciada por diversos pesquisadores, entre os quais, Paulo Freire na 

década de 70 com a educação popular, por isso apresenta diversas tendências e formatos. Por 

se tratar de um método dialógico, qualitativo que emergiu no campo da educação e do 

planejamento rural, usado no fomento à participação popular e ao desenvolvimento local, foi 

visto, a princípio, como uma forma de ativismo, sendo considerado por alguns pesquisadores 
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como inconsistente. Entretanto, a maturidade metodológica superou as objeções iniciais e o 

método tornou-se uma alternativa à pesquisa convencional (THIOLLENT, 1986; 

BALDISSERA, 2001; TRRIP, 2005; THIOLLENT & COLLETE, 2014). 

 

Embora a ação e a participação caracterizem o método, a produção de conhecimento é o 

objetivo essencial da pesquisa. Apoiada em um suporte teórico, a compreensão e/ou a 

resolução dos problemas ocorre através da interseção entre o conhecimento científico e o 

popular. Desta forma, consiste em uma oportunidade de aproximar conhecimentos por meio 

do debate, favorecendo a “compreensão da problemática dos grupos com os quais se trabalha 

e da percepção coletiva que tais grupos têm de sua própria problemática” (BALDISSERA, 

2001 p.11). A escolha do método ocorreu por reconhecer em suas proposições, o caminho 

para trabalhar a Educação Ambiental dentro de proposta emancipatória e dialógica. 

 

O levantamento das informações sobre a visão que os alunos têm dos impactos causados pela 

mineração na cidade foi feito por meio da aplicação de um questionário (Apêndice A) e do 

uso de ferramentas participativas. As ferramentas participativas constituem diversas técnicas 

usadas em uma variante da pesquisa-ação denominada Diagnóstico Participativo 

(THIOLLENT, 1986; DRUMOND et al., 2009).  

 

Drumond e colaboradores (2009) dividem o Diagnóstico Participativo em três etapas 

sumarizada a seguir:  

• Fase Preparatória: consiste em estabelecer parcerias, formação de equipe, 

planejamento e mobilização;  

• Diagnóstico: consiste na aplicação das ferramentas, sistematização e análise dos 

dados, planejamento e elaboração de um plano de ação; 

• Desenvolvimento da Gestão Participativa: implementação do plano de ação, 

monitoramento avaliação e divulgação das informações. 

 

A Fase Preparatória teve início em fevereiro de 2018 e consistiu no planejamento do projeto e 

no estabelecimento de parcerias. A formação da equipe e a mobilização ocorreu em maio de 

2018, com a apresentação da proposta de pesquisa para os gestores escolares e os professores. 

Posteriormente, o convite foi estendido aos alunos e aos responsáveis com a apresentação da 

proposta e do tema “Impactos ambientais no município de Itabira”. Em atendimento aos 
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requisitos éticos determinados pelo Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução 

466/2012 e Resolução 510/2016, o projeto foi submetido à Plataforma Brasil e após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa CEP – UFMG por meio do Parecer: nº 2.974.863 

(Anexo A), ocorreu a mobilização da equipe e o diagnóstico foi iniciado. Os termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

foram apresentados aos responsáveis e aos alunos, e foi solicitado a assinatura dos que 

desejassem participar do estudo. Quarenta e um alunos e seus responsáveis assinaram as 

autorizações. A coleta de dados ocorreu entre outubro e novembro de 2018.  

 

Segundo Gil (2002) o uso de métodos diversificados demanda a necessidade do pré-teste. 

Entre os meses de agosto e setembro foi realizado um pré-teste (piloto), no qual o 

questionário e as ferramentas participativas foram aplicados em uma amostra semelhante à da 

pesquisa, com o objetivo de verificar possíveis problemas, distorções ou dificuldades na 

coleta dos dados. 

 

O diagnóstico foi iniciado com a aplicação de um questionário (Apêndice A) contendo 

questões abertas e fechadas (múltipla escolha). Este foi aplicado a 34 alunos presentes no dia 

e devidamente autorizados pelos responsáveis.  

A elaboração do questionário contemplou os seguintes indicadores: I- perfil, constando de 

perguntas descritivas (sexo, idade, local de nascimento, etc.); II- temas ambientais, abordando 

conhecimentos a respeito do meio ambiente e teve como objetivo identificar a percepção 

ambiental dos alunos sobre o meio em que vivem e os impactos ambientais resultantes da 

mineração. As questões propostas seguiram a estrutura de Brasil (2012) e Rodrigues (2010). 

Posteriormente, foram aplicadas as ferramentas de metodologia participativa: Mapeamento 

(Mapa Falado), Tempestade de ideias (Brainstorm), Árvore de Problemas e Soluções, 

segundo Verdejo (2006), Drumond (2009), Faria e Neto (2006). 

 

O mapeamento usado nesta pesquisa foi do tipo “Mapa Falado” e objetivou identificar a 

composição da paisagem a partir da percepção dos alunos. Para tanto foi solicitado aos 

participantes que inserissem no mapa (Figura 2) os elementos naturais ou não, que compõem 

a paisagem da cidade. Para facilitar a inserção dos elementos, foram feitas as seguintes 

perguntas problematizadoras: “Quais são os elementos artificiais ou naturais que podemos ver 
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na paisagem de Itabira?”, “O que tem na paisagem da cidade que permite identificá-la?”, “Se 

você fosse um turista o que te chamaria mais a atenção na cidade?”.   

 

 

Figura 2 – Localização do Município de Itabira (MG) – Fonte: Superintendência de 

Geoprocessamento da Prefeitura de Itabira (2018) – Adaptado. 

 

Ao final, os mapas foram expostos e os participantes apresentaram em plenária cada um dos 

elementos inseridos. Foi solicitado que eles comparassem os mapas e questionado se 

desejavam inserir outros elementos. 

 

A Tempestade de Ideias (Brainstorm) é uma técnica de coleta de ideias amplamente usada em 

atividades em grupo. Consiste em um debate desencadeado por uma pergunta chave que 

resulta na ampliação da criatividade através do surgimento de novas ideias e soluções para os 

problemas (BARTON et al, 1997). Nesse estudo, essa ferramenta foi usada como instrumento 

de diagnóstico, com o objetivo promover a criação de uma lista de problemas ambientais 

encontrados no município, segundo a percepção dos alunos. A seguinte pergunta chave foi 

utilizada para desencadear o processo: “Qual é o principal problema ambiental de Itabira?”. 

Em plenária os problemas foram listados e computados, sendo escolhido como o mais 

importante, aquele mais citado.  

 

A Árvore de Problemas, segundo Verdejo (2006), deve ser usada em uma fase da pesquisa 

onde os participantes já conseguiram elencar os problemas mais relevantes, para a 

comunidade, através de outras ferramentas. Consiste em um diagrama no qual os participantes 

podem analisar as relações de causa e efeito de um problema. Na aplicação dessa ferramenta 
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utiliza-se a imagem de uma árvore, onde o tronco simboliza o problema, as raízes as causas e 

a copa as consequências. O objetivo é a análise do problema, a fim de identificar as causas 

primárias e discutir as consequências.  

 

Essa ferramenta foi complementada com a inclusão da discussão de propostas para a solução 

dos problemas e consequências identificados (Árvore de problemas e soluções). Para isso, 

foram utilizados frutos (representado as soluções apontadas) no mesmo diagrama. A busca 

pela identificação das causas, consequências e soluções dos problemas elencados pelos 

alunos, foi estimulada pelas perguntas: “Quais são as causas desse problema?”; “Quais são as 

consequências desse problema?”; “O que pode ser feito por mim ou pela comunidade para 

resolver ou diminuir os efeitos desse problema?”. Para cada pergunta foi realizada uma 

plenária para apresentação das respostas e em seguida uma breve discussão. 

 

A sistematização dos dados coletados, durante a aplicação das ferramentas participativas, 

ocorreu por meio de relatório de campo, do registro fotográfico e gravação das apresentações, 

mediante o consentimento dos alunos.  

 

As gravações foram utilizadas para conferência de informações contidas nos relatórios de 

campo. A análise dos dados ocorreu de forma interpretativa, fundamentada na literatura por 

mediante o uso de múltiplas fontes e na triangulação (GIL, 2002; CAMPOS, 2004). Neste 

trabalho, o término da análise dos resultados resulta no fim do diagnóstico. Etapas 

importantes do diagnóstico e do desenvolvimento da gestão participativa, como por exemplo 

a elaboração e implementação de um plano de ação, estavam previstas no desenho da 

pesquisa mas, uma greve prolongada na rede estadual de educação em 2018, comprometeu o 

tempo disponível para cumprir o roteiro metodológico proposto no cronograma. Adequações 

foram necessárias e estas etapas foram retiradas. 

 

A pesquisa bibliográfica ocorreu em todas as etapas de desenvolvimento deste trabalho, por 

meio de livros de referência, publicações periódicas e bibliotecas digitais (Scielo, Capes, 

DOAJ, BASE).  A pesquisa documental ocorreu em páginas da internet e na Prefeitura 

Municipal de Itabira. 

 

Na última etapa do Diagnóstico Participativo ocorre a divulgação das informações. Thiollent 

(1986) afirma que os métodos de pesquisa-ação usados no ambiente escolar podem produzir 
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conhecimentos que orientem novas ações na prática educativa. Assim, os resultados devem 

ser divulgados, bem como deve ocorrer a produção de material didático referente ao estudo. 

Desta forma, foi elaborada uma sequência didática (Produto Educacional), utilizando as 

metodologias participativas como estratégia didática em educação ambiental. Este recurso 

poderá ser utilizado por outros professores. 

 

5.  RESULTADOS 

 

5.1 Questionário 

 

O questionário foi aplicado à 34 alunos em duas turmas do segundo ano do Ensino Médio. A 

amostra apresentou um equilíbrio em relação ao gênero dos participantes, sendo 56% 

masculino, as idades variaram entre 16 e 17 anos, sendo a maioria nascida no município 

(79%) e residente na área urbana (Figuras 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fotografia de satélite destacando os bairros de residência dos alunos participantes 

das ferramentas de análise de percepção e sua proximidade com as áreas de mineração no 

município de Itabira: 1 - Pedreira; 2 – Bela Vista/ Campestre; 3 - Eldorado/ Jardim das 

Oliveiras; 4 – São Pedro; 5 – Praia, 6 – Vila Piedade/ Juca Rosa; 7 – Pará; 8 – Vila Amélia/ 

Vila São Joaquim / Alto Pereira; 9 – Major Lage de Cima. (Fonte; Google Earth, 2019). 
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Figura 4 – Fotografia de satélite destacando os bairros de residência dos alunos participantes 

das ferramentas de análise de percepção e sua proximidade com as áreas de mineração no 

município de Itabira: 10 - Vila Conceição; 11 - Bálsamos/ Fênix; 12- Ribeira de Cima/ Santa 

Ruth / João XXIII. (Fonte; Google Earth, 2019). 

 

As perguntas 5, 6, 7 e 8 do questionário procuraram avaliar as opiniões e as percepções dos 

alunos referentes aos aspectos ambientais do município. As respostas revelaram que a maioria 

dos participantes (71%) consideram a cidade de Itabira um bom local para morar. Como 

pontos positivos foram destacados a tranquilidade do lugar (9%), os habitantes (12%), alguns 

pontos específicos (47%) e o fato de ser uma cidade histórica, como observado em alguns 

relatos a seguir:  “A cidade ser histórica e ter mantido alguns pontes preservados”; “Algumas 

paisagens”; “Lugares turísticos, flora”; “A zona rural”.  

 

Os pontos negativos salientaram a degradação ambiental (23%) com ênfase para poluição (“A 

poluição”; “Mineração, pois prejudica a cidade em relação a qualidade do ar”; “Barulho”). 

Algumas respostas destacaram a falta de locais para o lazer (20%) e a criminalidade (15%) 

(“Criminalidade e poucos lugares para sair”). Demais respostas incluíram desagrados com o 

relevo da cidade, com a incidência de suicídios (“Alto índice de suicídios”), a falta de 

oportunidades, de problemas na qualidade de alguns serviços públicos, com o clima e com a 

posição de pouco destaque da cidade no estado de Minas Gerais. Essa questão revelou que 

alguns estudantes (9%) percebem a mineração e as alterações ambientais decorrentes dessa 

atividade como um aspecto negativo da cidade. 
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Quando incitados a sugerir melhorias para os pontos sinalizados (pergunta 8), os respondentes 

que apontaram alterações ambientais como ponto negativo da cidade, sugeriram mudanças 

comportamentais e/ou ações do poder público como solução (“Melhorando a coleta de lixo e 

conscientização da população”). Os alunos que indicaram a empresa mineradora como 

responsável pelos problemas ambientais, seguiram o mesmo padrão de respostas, isto é, não 

atribuíram soluções que poderiam ser tomadas pela mineradora. As soluções apontadas para 

poluição causada pela mineração foram: “Diminuindo carros e queimadas”; “Sim, 

preparando o desenvolvimento sustentável partindo pelo turismo”.  

 

Os alunos foram perguntados sobre o que entendem por impacto ambiental e a maioria das 

respostas (59%) indicaram que entendem como algo que interfere drasticamente, altera ou 

destrói o meio ambiente (“Quando nós humanos fazemos algo que prejudica o meio 

ambiente”; “Desmatamento de uma área florestal”; “Danos ocorridos ao meio ambiente”), e 

34% entendem como “Qualquer coisa que provoque mudanças”.  Essa percepção de impacto 

se repetiu na questão seguinte, onde os alunos deveriam indicar entre os itens sugeridos, 

aqueles que representassem impactos ambientais. De acordo com os estudantes, os itens 

desmatamento (97%) e a implantação de uma fábrica (82%) promovem impactos. Os itens 

despoluição de um rio, o reflorestamento de uma área anteriormente desmatada e a reforma de 

uma casa obtiveram percentuais menores que 50%, sendo menos reconhecidos como 

atividades impactantes.   

 

Perguntados sobre quem são os responsáveis pelos problemas ambientais causados em uma 

cidade, a maioria (76%) atribuiu a responsabilidade exclusiva aos moradores, e os demais, 

apontaram uma responsabilidade compartilhada entre os moradores e as grandes empresas, o 

poder público e a empresa mineradora.  
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O reconhecimento, pelos alunos, de “Elementos que constituem o meio ambiente” estão 

mostrados na figura 6 a seguir: 

 
 

Figura 5 - Elementos que constituem o meio ambiente segundo alunos do segundo ano do 

ensino médio de uma escola pública de Itabira (MG). 

 

Observa-se a maior reconhecimento de elementos da natureza como rios, matas, solo, etc. 

Todos obtiveram marcações acima de 70%. O homem e as mulheres, os elementos culturais 

que compõe a paisagem (cidades e favelas) e os que estão distantes ou são imateriais (planetas 

e energia) tiveram um percentual de escolha inferior a 50%. 

 

Foi solicitado aos alunos que identificassem entre diversos itens, aqueles que representassem 

problemas ambientais. Eles reconheceram todos os itens indicados, como problemas 

ambientais, destacando a poluição dos recursos hídricos (100%), a poluição atmosférica 

(100%), as queimadas (94%), o descarte irregular de resíduos sólidos (91%) e o barulho 

(35%). Todos itens, exceto a poluição dos recursos hídricos, foram citados anteriormente, 

como aspectos negativos da cidade de Itabira. Destacou-se ainda a marcação por três alunos 

(9%) do item “despoluição de um rio” como um problema ambiental.  

 

Os maiores responsáveis por buscar soluções para os problemas ambientais no município, 

identificados pelos estudantes, foram os moradores (94%) e a prefeitura (82%). Muitos 

problemas citados por eles, anteriormente, estão relacionados com a presença das mineradoras 

na região (os diferentes tipos de poluição, barulho, redução dos recursos hídricos), entretanto, 

a minoria dos estudantes (18%) reconheceu e atribuiu responsabilidade aos empresários. 

Esses dados confirmam os resultados da pergunta 8, na qual, os estudantes sugeriram medidas 

de mitigação que excluía a empresa mineradora. 
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Os alunos analisaram diversas afirmativas a respeito de questões ambientais da cidade de 

Itabira, e as respostas dadas estão apresentadas na tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 - Percepção dos problemas ambientais encontrados em Itabira 

Afirmativas 

 

Discorda 

totalmente 

ou discorda 

em parte   

Não 

concorda 

nem 

discorda  

Concorda 

totalmente 

ou 

concorda 

em parte  

 

Não sabe  

Existe uma grande preocupação com preservação 

das áreas verdes e parques no município 
26% 47% 18% 6% 

Existe preocupação exagerada sobre uso de 

recursos hídricos em Itabira 
35% 26% 6% 29% 

A coleta seletiva que ocorre na porta de casa é 

muito importante para a cidade 
- 6% 94% - 

As atividades diárias de uma pessoa não são 

capazes de promover alterações ambientais 

negativas 

74% 9% 6% 9% 

Problemas ambientais resultam em problemas 

sociais 
12% 26% 38% 18% 

Conviveria com mais poluição se trouxesse mais 

empregos 
47% 26% - 18% 

O conforto do progresso importa mais que 

preservar a natureza 
68% 15% 6% 9% 

Todo o município possui água tratada 35% 24% 15% 24% 

 

As afirmativas procuraram identificar o nível de concordância ou discordância dos alunos 

sobre os problemas ambientais da cidade. Grande parte dos respondentes (74%) concordam 

que as nossas atividades cotidianas causam problemas ambientais e que estes resultam em 

problemas sociais (38%). Quase metade (47%) não conviveria com mais poluição, mesmo 

que trouxesse mais empregos e 68% não concorda que o conforto que o progresso pode valer 

mais do que a preservação ambiental. Apesar de todas estas colocações apenas 35% dos 

estudantes parecem saber que não há água tratada em todo município ou que as preocupações 

com os recursos hídricos não são exageradas. 
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5.2 Ferramentas Participativas 

 

As ferramentas aplicadas obtiveram diferentes resultados quanto a percepção sobre a 

problemática ambiental e a mineração. No Mapa Falado (Figura 7) a maioria dos itens 

representados foram elementos culturais que compõem a paisagem, que atendem as 

necessidades materiais e imateriais (educação, saúde segurança, lazer, trabalho) da população, 

com maior destaque para os relacionados ao lazer, como as praças, quadras, clubes e pontos 

turísticos.  

  

                               A                                 B 

 

Figura 6 - Mapas Falados (A e B) produzidos pelos alunos do ensino médio de uma escola 

pública do município de Itabira (MG). Foto: Autora.  

 

A mineração foi apontada por um dos participantes que desenhou um prédio representando a 

maior empresa mineradora da cidade e ao lado o Pico do Cauê. Durante a plenária afirmou 

que o pico não existe mais e que “no lugar tem um buraco”. Foram mencionadas a linha 

férrea, a barragem Santana, as “lagoas do Pontal e do Sindicato Metabase”, que na verdade 

são barragens de rejeito.  

 

Na Tempestade de Ideias (Brainstorm) as palavras e os termos mais frequentes utilizados pelos 

alunos para compor a lista dos problemas ambientais do município, ou que apresentaram 

relevância para o estudo, são apresentados na tabela abaixo. 
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Tabela 2 - Principais descritores dos problemas ambientais do município, segundo a opinião 

dos alunos, e obtidos através da ferramenta Tempestade de Ideias. 

 

Ferramenta Principais descritores citados 

 Turma I Turma II 

 

Tempestade de 

Ideias 

Desmatamento (mineração)++ 

Disposição inadequada do 

lixo++ 

Mineração 

Poluição 

Queimadas 

Poluição atmosférica (fumaça de 

carro, mineração e indústria) 

Queima domiciliar de lixo 

Escassez de água  

 

 

Descritor: ++ (citado nas duas turmas). 

 

Os alunos da turma I fizeram relatos (15) reconhecendo explicitamente a mineração como um 

problema, ou como responsável por causar problemas ambientais ao município, e em consenso 

reconheceram ser este o maior problema ambiental da cidade. Destacaram ainda, como 

distúrbios resultantes da mineração, o desmatamento, a poluição atmosférica e a limitação da 

expansão urbana pela proximidade das minas.  

 

A turma II identificou a poluição atmosférica como o maior problema da cidade e as causas 

atribuídas foram: a mineração, as queimadas, a queima domiciliar de lixo e o grande número de 

veículos. Além de ser apontada como uma das causas da poluição atmosférica, a mineração 

também foi indicada como responsável pela redução de diversidade biológica, de 

desmatamentos, da contaminação do solo e indiretamente, por reduzir os recursos hídricos. 

Observa-se que nessa ferramenta que a frequência de citações mencionando a atividade 

minerária aumentou em comparação com as demais intervenções realizadas durante o projeto. 

Alguns relatos são apresentados a seguir:  

 

“Ao meu ponto de vista é a mineração, pois ela gera muito desmatamento para a necessidade 

de mover a cava para minerar, ocupa muito espaço da cidade, impedindo seu aumento, sem 

contar o prejuízo que o minério traz”; 

 

“Poluição do ar, desmatamentos, mineração. Há algumas pessoas que não reciclam 

adequadamente o seu lixo e descartam de maneira errada”; 

 

“Poluição, desmatamento, principalmente pela Vale, o que causa consequências drásticas 

para a saúde da população, para a fauna e a flora”. 
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A partir da identificação dos problemas Mineração e Poluição Atmosférica foi aplicada a 

ferramenta Árvore de Problemas e Soluções tendo como eixo central (“tronco”) os dois 

problemas apontados pelos alunos. Os resultados obtidos estão apresentados de forma 

sintética nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Árvore de Problemas e Soluções gerada pelos alunos do segundo ano de uma 

escola pública e tendo como eixo central a Mineração. 

 

Causas               Consequências                    Soluções 

Poluição do ar; 

Desmatamento; 

“Formação de Cavas”; 

Degradação ambiental; 

Poluição de rios; 

“Alteração de diversidade”; 

“A Vale destrói sem repor”; 

“Destruição de nascente”; 

“Danifica o solo”. 

Poluição do ar 

Morte dos animais 

“Redução de áreas para plantação”; 

“Falta de água potável”; 

“Acaba com as montanhas”; 

“Degradação do solo tornando-o 

infértil”;  

“Cidade com uma imagem menos 

bonita”; 

“Destruição da paisagem”; 

“Acaba com rios e lagoas”; 

Eliminação de habitats; 

Doenças respiratórias; 

Dependência econômica; 

Modificação do relevo; 

Apropriação do território; 

Áreas danificadas pelo rejeito. 

Reflorestamento;  

Conscientização da população 

sobre o problema (mineração); 

Economizar água; 

Buscar outras formas de renda; 

“Passar a pensar na população”; 

Organizar protestos; 

Não sabe. 

 

Os alunos apresentaram dificuldades em responder à questão: “Quais são as causas desse 

problema? isto é, de determinar a “causa” do problema Mineração. Desta forma, as 

consequências foram apontadas como causas. Durante a plenária buscou-se esclarecer essa 

dificuldade. Foram discutidos o papel do consumo exagerado, da obsolescência e do 

desperdício como as possíveis causas dos problemas advindos da mineração.  

 

Os resultados dessa ferramenta evidenciaram que os alunos além de reconhecer a os impactos 

ambientais, também percebem os impactos sociais promovidos pela mineração. O conflito 

pelo uso e ocupação do solo foi destacado por menções a perda de áreas agriculturáveis, de 

danos ao solo, das barragens de rejeito e da apropriação do território. Os alunos destacaram 

ainda, as modificações permanentes no relevo e a degradação visual resultante.  

 

Em relação aos recursos hídricos foram mencionados a poluição, a perda de mananciais e a 

redução da disponibilidade hídrica no município. A redução dos recursos hídricos e a 

degradação do solo também foram associados por um respondente, como promotores de 
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dependência socioeconômica e política. Esses efeitos sociais também puderam ser verificados 

em referências que indicam a concentração dos lucros da mineração e nas soluções propostas 

relativas à diversificação econômica.  

 

Um dos estudantes reconheceu a dicotomia vinculada à mineração, destacando a importância 

da atividade minerária como subsidiária para manutenção do nosso modo de vida e ao mesmo 

tempo como promotora de degradação ambiental. Outro, afirmou que a atividade produz 

riquezas, mas que não há divisão dos lucros. Outros apontamentos que merecem destaque são 

o reconhecimento do descompromisso socioambiental da empresa e da impossibilidade de 

reverter alguns problemas causados pela atividade minerária.  

 

Os alunos apontaram como solução a mobilização social, as mudanças comportamentais 

(economizar água), o maior controle sobre a atividade, que a mineradora realize ações de 

recuperação dos impactos que causa, e como mencionado anteriormente, a diversificação da 

economia. Apenas dois alunos afirmaram desconhecer soluções para o problema.  

 

Abaixo estão alguns relatos e a foto do resultado da ferramenta aplicada (Figura 7):  

 

“A mineração é uma coisa muito boa, pois sem ela nós não teríamos quase nada, porque a 

mineração está em tudo, mas por outro lado, acaba com o solo e as lagoas de rejeito não 

servem mais para nada”; 

 

“Uso dos recursos hídricos, extrações de minerais com consequente modificação da 

paisagem, torna a cidade de Itabira dependente econômica, social e politicamente, 

desmatamento, o rejeito da extração não tem um fim correto, a natureza se torna a lixeira 

deles, polui solos e lagoas”; 

 

“A mineração é algo muito bom por um lado, traz lucro, mas não para a população, apenas 

para ela mesma”; 

 

“A própria Vale deve investir na restauração do solo, porque é ela quem explora”. 
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Figura 7 - Árvore de Problemas e Soluções gerada pelos alunos do ensino de uma escola 

estadual tendo como eixo central a Mineração. (Foto: Autora). 

 

Quanto ao problema “Poluição Atmosférica”, as causas com maior frequência de 

apontamentos (96%) foram a mineração e a queima de matéria orgânica (lixo domiciliar, 

queimadas e combustíveis), seguidas da emissão de gases (indústria e decomposição). Em 

relação as consequências ambientais atribuídas à mineração, os respondentes destacaram a 

redução na qualidade do ar e poluição da água. Os impactos sociais percebidos foram os 

problemas de saúde (respiratório), os prejuízos materiais causados pela poeira e sobrecarga no 

sistema de saúde (mencionado por um respondente).  

 

As soluções sugeridas foram, predominantemente, relativas às mudanças comportamentais 

para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera. Em referência à mineração a solução 

apontada foi o uso moderado do recurso (minério). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabela 4 - Árvore de Problemas e Soluções gerada pelos alunos do segundo ano de uma 

escola pública e tendo como eixo central a Mineração. 

 

Causas               Consequências                       Soluções 

Queima de matéria; orgânica 

(lixo domiciliar e queimadas); 

Mineração; 

“Fumaça” (industrial e de 

veículos); 

Decomposição de matéria 

orgânica (lixo e cadáveres).  

Problemas respiratórios; 

Chuva ácida; 

Redução na qualidade do ar; 

Aquecimento global; 

Degradação do solo; 

Destruição da camada de 

ozônio; Poluição da água; 

“Liberação de metano que polui 

o ar”; 

“Muita poeira”; 

“Prejuízo e morte da fauna e da 

flora”; 

“Destruição das zonas 

turísticas”. 

Segregação e descarte correto do 

lixo;  

Plantio de árvores pelas empresas que 

desmatam; 

“Campanha de conscientização sobre 

queima de lixo para as pessoas” 

“Filtro na chaminé das empresas” 

“Andar a pé” 

“Andar menos de carro e mais de 

bicicleta” 

“Conscientização das pessoas” 

“Tornar a lei de queima de lixo mais 

rigorosa” 

“Não desmatar” 

“Dar carona”. 

 

Segue alguns relatos e a foto do resultado da ferramenta aplicada (Figura 8): 

 

“Queimadas e usinas (Mineradora)”; 

“Evitar queimadas de lixo, evitar a fumaça industrial, aproveitar bem o minério (evitando a 

sua extração de forma inadequada) e fazer a separação adequada do lixo”. 

 

 

Figura 8 - Árvore de Problemas e Soluções gerada pelos alunos do ensino de uma escola 

estadual tendo como eixo central a Poluição Atmosférica. (Foto: Autora). 

 



42 

 

6. DISCUSSÃO 

 

A análise da percepção ambiental dos estudantes revelou que os mesmos reconhecem os 

impactos causados pela mineração. Ademais, indicou um sentimento predominantemente 

topofílico, isto é, de afeição em relação à cidade. Este sentimento pôde ser identificado no 

questionário, por meio das narrativas que adjetivaram positivamente o “lugar” e no destaque 

dado aos aspectos turísticos, históricos, ambientais e confirmado no Mapa Falado por meio 

das representações de elementos do cotidiano. Segundo Machado (1999) e Cunha e Leite 

(2009) estas representações implicam em afetividade por conter “bens” essenciais à vida. 

Machado (1999) destaca ainda, que o termo “lugar” sugere a afetividade dos moradores, 

resultante da vivência e familiaridade com a paisagem. Tuan (1980) ratifica a familiaridade 

como um fator topofílico, relacionado com a história de vida, a ancestralidade, a memória e a 

sensação de acolhimento.  

 

Entende-se, a partir da fundamentação teórica, que as representações de meio ambiente e de 

impacto ambiental fornecem pistas sobre a percepção e relações que o homem estabelece 

como o meio. Deste modo, verificou-se que o termo impacto ambiental é entendido pelos 

estudantes como algo que perturba e destrói, ou como qualquer tipo de modificação no meio 

ambiente, incluindo modificações positivas. Sánchez (2013) afirma que esse termo é 

deturpado pelo senso comum e utilizado como sinônimo de poluição. Destaca que os 

impactos ambientais têm efeitos positivos inerentes, sejam socioeconômicos e/ou biofísicos, 

que em geral, são desconsiderados ou desconhecidos. No entanto, Coelho (2001) apud Filho 

(2013) adverte que o efeito positivo não é equitativo e pode ser temporário. A conotação 

negativa ao termo foi majoritária nesta pesquisa, os efeitos positivos como “a despoluição de 

um rio” ou os que fazem parte do nosso cotidiano “como a reforma de uma casa”, foram 

menos reconhecidos.  

 

Em relação ao meio ambiente, as representações privilegiaram os elementos naturais (matas) 

e físicos (minerais) em detrimento da paisagem construída (favela/cidades) e do homem, o 

que indica uma visão dissociada do homem com o meio ambiente. O estudo da percepção 

ambiental realizado por Rodrigues (2010) apresentou um resultado semelhante, ou seja, os 

moradores representaram o meio ambiente como natureza e essa percepção foi justificada pela 

autora pelo fato da população estudada, residir em uma área de preservação.  
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Posteriormente, ao longo do diagnóstico, foram identificadas outras representações de meio 

ambiente tais como: recurso (turismo), casa (lugar) e problema (poluição). De acordo com 

Sauvé e Orellana (2002) e Sauvé (2005), o meio ambiente apresenta diversas alegorias 

dependendo do contexto e da subjetividade do observador e as representações múltiplas 

devem ser estimuladas, dada a complexidade da vida e das relações estabelecidas. Estas 

representações de meio ambiente e de impacto ambiental identificadas no diagnóstico, estão 

associadas à forma como esses “temas” são abordados na escola e nos meios de comunicação. 

Em uma análise rápida de livros didáticos de biologia pode-se verificar que os conceitos não 

diferem das representações dos alunos. São, portanto, trabalhados de forma conservadora, 

como temas de Educação Ambiental, disfarçados de projetos interdisciplinares e sob uma 

perspectiva naturalista e pragmática, isto é, direcionados aos problemas ambientais, a 

valorização do meio ambiente, a modificação de comportamentos, a valorização de 

tecnologias limpas e ao desenvolvimento sustentável. 

 

Na primeira intervenção (questionário) o impacto ambiental reconhecido e atribuído a 

mineração foi a poluição atmosférica, e como descrito nos resultados, de forma modesta, isto 

é, com poucas citações. Os alunos apontaram outros desagrados em relação ao meio ambiente, 

que podem ser efeitos adversos associados ou decorrentes dessa atividade, tais como:  a 

incidência suicídios, a violência, a falta de oportunidades e o barulho. Machado (1999) 

assevera que no processo perceptivo os olhares se voltam para o que é habitual, de forma 

intencional, seletiva e dependente do contexto sociocultural. Ferrara (1999) adverte que o 

hábito também vulgariza e obscurece o olhar, tornando alguns aspectos da cidade 

imperceptíveis. Tuan (1980) complementa afirmando que as pessoas que vivem em ambientes 

adversos tendem as tornar-se distantes e alheias aos problemas que não podem resolver. Essa 

naturalização dos impactos ambientais promovidos pela mineração verificados nos alunos da 

cidade de Itabira, pode ser atribuída a proximidade das minas à área urbana, pelo tempo de 

operação da mineradora (77 anos) e pela licença social decorrente da dependência econômica.  

Santos e Milanez (2015) afirmam que as corporações transnacionais, como a que atua na 

cidade, desenvolvem diversos mecanismos de controle (ideológico, político, econômico) em 

todos os setores da sociedade o que favorece as suas atividades. Esse controle também 

contribui para a naturalização, mencionada anteriormente. 

 

A utilização das ferramentas participativas promoveu um melhor entendimento das percepções 

dos alunos, tornando-as mais explicitas. O uso dessas técnicas mostrou-se mais vantajoso no 
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desvelamento das percepções se comparadas ao questionário, apontando a importância da 

diversificação dos métodos nas pesquisas sobre a percepção ambiental. Esse resultado se deve 

as diferentes estratégias de acessar as informações. O dinamismo das ferramentas estimula a 

participação, o debate e a reflexão e reduzem o medo de errar, observado no questionário que 

apresenta um formato semelhante ao de prova. O aumento na qualidade das respostas associado 

as ferramentas também, pode estar relacionado com distorções não identificadas no 

questionário, tais como: a dificuldade de entendimento dos enunciados, a falta 

representatividade nas alternativas das questões fechadas, além, do desejo de não responder as 

perguntas. 

 

A representação espacial segundo Oliveira (1999) expressa o pensamento; sua construção 

implica em uma experiência com o espaço e para a sua expressão na forma de imagem, o 

sujeito recorre à percepção. No mapeamento (Mapa Falado), a mineração foi apontada e 

responsabilizada por promover modificações permanentes na paisagem, ao “destruir o Pico do 

Cauê”. Elementos associados à mineração também foram representados: a linha férrea, a 

barragem Santana, a barragem do Pontal e a barragem do rio de Peixe esses dois últimos, são 

chamados de “lagoa”. Historicamente, esses barramentos ou o entorno deles, sempre foram 

utilizados para fins recreativos pela população, o que justifica o termo lagoa. A “lagoa do 

Sindicato Metabase” também é chamada de barragem do rio de Peixe e é um barramento 

utilizado pela mineradora para a contenção de rejeitos finos e pela Prefeitura Municipal para a 

captação de água, utilizada no abastecimento de diversos bairros do município.  

 

Nas demais ferramentas os alunos explicitaram a percepção de que a mineração é um problema 

ou é responsável por causar problemas à cidade. Houve também o reconhecimento da sua 

importância. Os efeitos adversos que caracterizam a extração de minério de ferro, são 

claramente percebidos pelos alunos, tais como: o desmatamento, a poluição (atmosférica, da 

água e do solo), degradação do solo, modificações no relevo (paisagem), a redução da 

biodiversidade, e dos recursos hídricos, corroborando os estudos (sobre os impactos da 

mineração) realizados no município por Silva e Souza (2002), Enríquez (2007), Guimarães e 

Milanez (2017) Sena e Monte-Mor (2018).  

 

As barragens (“lagoas de rejeito”) foram reconhecidas, por dois alunos, como uma 

externalidade, entendida aqui como um efeito adverso. As barragens mencionadas no 

mapeamento como elementos da paisagem, apresentam em conjunto um volume 256,2 milhões 
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de metros cúbicos de rejeito e são classificadas pela Agência Nacional de Mineração (2019) 

como estruturas com baixo risco, mas com alto potencial de dano. Apesar disso, muitos alunos, 

que residem na área de influência destas barragens, tiveram um baixo reconhecimento a 

respeito desse impacto. Nota-se, que embora as barragens tenham ganhado a atenção social 

com a desastre ocorrido em 2015, no município de Mariana-MG, os meios de comunicação, em 

sua maioria, e as empresas envolvidas, tratam o fato como um “acidente”. Soma-se a isso, a 

identidade cultural atribuída a esses espaços pela população, propiciando um cenário de 

vulnerabilidade. 

  

De certo, a percepção da população itabirana referente as barragens que circundam a área 

urbana, atualmente, divergem do resultado apresentado neste estudo após o rompimento da 

barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho-MG. O medo e a insegurança são revelados 

nos discursos e ações, tendo reflexos na economia, haja visto a desvalorização imobiliária nas 

áreas próximas a elas.  

 

Esse medo é justificado e foi comentado por Coelho e colaboradores (2017) que afirmaram 

que a presença de barragens de rejeito constitui um risco ambiental e sugeriram que os 

desastres ecológicos e socioeconômicos envolvendo estas construções não devem ser 

considerados isolados ou pontuais, mas, próprios das áreas nas quais são implantadas pois, as 

cidades mineradoras, apresentam um padrão de desenvolvimento em que os “riscos 

econômicos” são priorizados, havendo uma tendência a negligenciar os socioambientais. Os 

autores afirmam, ainda, que em períodos de aumento da demanda de minérios os mecanismos 

de comando e controle podem ser enfraquecidos, resultando em desastres ambientais.  

 

O município apresenta oito barragens de classe III (GOMES et al, 2018), ou seja, com 

elevado potencial de dano ambiental. Em março de 2019, a segurança do Complexo 

Pontal/Cauê (barragem Pontal, Dique Minervino, Nova Vista e Dique 2) e da barragem 

Santana foi questionada em juízo por meio de ações civis movidas pelo Ministério Público de 

Minas Gerais, e que resultaram na interrupção da deposição de rejeitos nos diques 

mencionados.  

 

A alteração da paisagem, que “Acaba com as montanhas”, é o impacto da mineração mais 

evidente no município. A rigidez locacional promoveu o crescimento da mineradora em direção 

à cidade e assim, a desfiguração da paisagem é vista em diversos pontos, como pilhas de estéril 
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que recompõem o relevo ao lado das cavas (“buracos”).  O Complexo Itabira, pertencente a 

maior mineradora do município, possui uma extensão aproximada de 180Km2 (ANDRADE, 

2012), sendo que a área operacional conta com 7 cavas, 11 pilhas de estéril, 16 diques 

(LAMBERTINI & OBERDIEK, 2015) e 17 barragens (ANM, 2019) e está localizado em área 

periurbana densamente povoada. Assim, o primeiro impacto visível decorrente da mineração 

em Itabira consiste na modificação da paisagem (GUIMARÃES & MILANEZ, 2017). Silva e 

Souza (2002) qualificam a paisagem da cidade como ameaçadora, inóspita e “lunar”.  

 

A poluição atmosférica foi o problema mais destacado ao longo de todo o diagnóstico e está 

vinculado à modificação da paisagem. Embora diversas causas tenham sido atribuídas à 

poluição, as menções à mineração foram mais frequentes e associadas a doenças respiratórias 

e alérgicas. Por se tratar de uma fonte fixa é possível visualizar a poeira vermelha se 

dispersando da área operacional, em direção à cidade. De acordo com Braga e colaboradores 

(2007), a presença desse material particulado aproxima a qualidade do ar da cidade com a de 

grandes centros urbanos.  

  

O município possui quatro estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar, sob 

responsabilidade da empresa mineradora. Estas estações monitoram continuamente os valores 

das Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (MP10 e MP2,5) sendo os 

dados registrados repassados à Secretaria de Municipal de Meio Ambiente de Itabira 

(SMMA) e a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). Santi e colaboradores (2000) 

analisaram os dados gerados no monitoramento e verificaram que a atividade mineradora 

impacta negativamente a qualidade do ar na área urbana. Esse impacto, segundo Braga e 

colaboradores (2007), pode ser uma das principais razões para o aumento do número de 

atendimentos médicos, causados por problemas respiratórios e cardiovasculares, associados 

ao aumento de partículas inaláveis (MP10) no ar. Entretanto, Enríquez (2007) não identificou 

essa associação, mas, destacou que a amostragem realizada em 2005 não exclui essa 

possibilidade. Guimarães e Milanez (2017) verificaram que o número de internações 

aumentou a partir de 2005. A empresa mineradora adota várias medidas para controlar o 

problema (MINAS GERAIS, 2009) e embora os resultados dos monitoramentos apresentados 

à FEAM e a SMMA indiquem que os parâmetros de qualidade são atendidos, essa não é a 

percepção dos moradores.  
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Quanto aos recursos hídricos, os alunos reconheceram os problemas enfrentados pela cidade, 

tais como, a redução da disponibilidade de água, a contaminação e problemas no 

abastecimento, em concordância com vários estudos sobre os impactos da mineração 

realizados na cidade e disponíveis na literatura (SILVA & SOUZA, 2002; TUBINO et al, 

2011; GUIMARÃES & MILANEZ, 2017; SENA & MONTE-MOR, 2018). O município 

apresenta sérios problemas de abastecimento de água, desde os anos 80, que estão diretamente 

associados à mineração, entre os quais: o rebaixamento do lençol freático, a contaminação de 

águas subterrâneas (infiltração de contaminantes) e superficiais, o assoreamento de rios e 

alterações nas bacias de drenagem (SILVA & SOUZA, 2002; TUBINO et al, 2011). 

 

Essa percepção dos problemas hídricos é justificável já que as suspenções no abastecimento de 

água são comuns, tendo sido registradas interrupções por vários dias consecutivos em alguns 

bairros. Ao redor das fontes superficiais, ribeirão Candidópolis, ribeirão Pai João, rio do Peixe 

que alimentam os sistemas de captação no município, é possível ver a ocupação humana, 

pastagem, silvicultura, e mais claramente, no rio de Peixe, a influência da mineração. A água 

também é captada através de poços artesianos que compõe o sistema Três Fontes e Areão, cuja 

água é retirada, segundo o Sistema Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto de Itabira 

(SAAE), do Aquífero Piracicaba e tem a captação concedida ao município pela empresa 

mineradora (SAAE, 2019). De acordo com a Prefeitura, o município está no limite da captação 

e para resolver esse problema, busca uma parceria público-privada. Cruz (2019) destaca que a 

condicionante 12 da Licença de Operação Corretiva (LOC) referente aos problemas de 

abastecimento de água, foi parcialmente cumprida e que, ao fazer essa parceria o município (e a 

população) assume o dever da empresa mineradora.  

 

Quanto aos aspetos sociais, os referentes à saúde foram os mais percebidos pelos estudantes, 

incluindo a sobrecarga no sistema hospitalar em decorrência da poluição atmosférica já 

mencionada. Destaca-se a percepção do suicídio (transtornos multidimencionais) sugerindo a 

associação desse problema com a mineração. De fato, existem evidências de que esse 

problema esteja associado à atividade como um impacto social, já que nesse modelo de 

exportação de commodities, a vulnerabilidade social é evidente. Um estudo epidemiológico 

descritivo realizado por Souza e seus colaboradores (2006) verificou que o suicídio ocupou no 

município, durante 12 anos, o quarto lugar entre as mortes por causas externas e apontou um 

aumento coincidente com o ano em que ocorreu a privatização da CVRD. Posteriormente, 
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Guimarães e Milanez (2017) verificaram que em períodos de crise econômica, as taxas de 

autoextermínio na cidade aumentavam.  

 

A “falta de oportunidades” é, possivelmente, uma referência à dependência socioeconômica 

da principal atividade do município, e à dificuldade de identificar outras possibilidades. O 

município apresenta Índices de Desenvolvimento Social (IDS) excelentes, indicando uma boa 

qualidade de vida da população (IBGE, 2010), apresentando, por exemplo, boa infraestrutura 

(saúde e educação). Enríquez (2007) afirma que a cidade apresenta IDS superior a outras 

cidades mineradoras e que a empresa mineradora estimulou o desenvolvimento humano. 

Presas (2012) reconhece a boa infraestrutura e o potencial de desenvolvimento local. 

Entretanto, a dependência econômica é clara em uma cidade monoindustrial e a tentativa de 

promover a diversificação econômica segue diferentes administrações. Entre as ações 

implementadas foi criado o Fundo de Desenvolvimento Econômico de Itabira (FUNDESI) 

com o objetivo de gerenciar recursos e incentivar o desenvolvimento para a diversificação 

econômica, por meio de empréstimos (PMI, 1992). A criação dos Distritos Industriais I e II, 

segundo Enriquéz (2007), não foi bem sucedida por erros na legislação, descontinuidade de 

gestão e inexperiência administrativa. As últimas administrações apostaram na criação de um 

polo de saúde, de educação e de tecnologia e para tanto, implantaram um campus em Itabira 

da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em parceria com o governo federal e a empresa 

mineradora.  

 

A dependência da cidade de Itabira em relação a mineração, ocorreu concomitantemente à 

história da mineradora, inicialmente com a desestruturação causada pela imposição do 

empreendimento e pelos benefícios sociais, e posteriormente, pela possibilidade de 

desestruturação econômica e pelo desemprego. Presas (2012 p.107) identifica essa situação 

como: “homogeneização do território”.  

 

O impacto social mais evidente consiste na dependência econômica. Durante o período 

estatal, a empresa chegou a ofertar 90% dos empregos, limitando o desenvolvimento de outras 

atividades (TUBINO et al, 2011). Atualmente a principal receita do município vem de 

impostos sobre a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) e o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Considerando que a arrecadação flutua 

de acordo com as demandas do mercado internacional, isso coloca o município em situação 

de vulnerabilidade (PRESAS, 2012; GUIMARÃES & MILANEZ, 2017), pois os períodos de 
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crise afetam a estrutura econômica e a empregabilidade e mesmo diante desse cenário, a 

população itabirana mostra-se apática perante aos riscos econômicos e ambientais no qual se 

encontra (TUBINO et al, 2011; PRESAS, 2012; GUIMARÃES & MILANEZ, 2017). 

 

Santos e Milanez (2015) afirmam que as relações estabelecidas entre a empresa e a sociedade, 

em alguns contextos, podem determinar padrões de comportamento. Esses pesquisadores 

identificaram marcas do poder corporativo exercido pela empresa mineradora no município 

como: desarticulação de sindicatos, o financiamento de políticos, destituição de valor 

(material ou dos impactos ao meio ambiente), contestação social desviada para o poder 

público, dependência econômica que ultrapassa os limites locais, e um alinhamento de 

interesses estatais e corporativos. Ademais, Presas (2012) identificou características 

hegemônicas na educação, que reforçam as relações de dependência, tais como: o 

financiamento de cursos, apoio financeiro às instituições educacionais, participação na gestão, 

oferta de cursos voltados para atender a demanda da empresa (maior interesse por esses 

cursos) e destaca o papel estratégico desse controle que contribui para um comportamento 

acrítico e acomodado.  

 

A pressão social sugerida por alguns alunos talvez seja a solução mais acertada, ou a única, 

para os problemas ambientais e sociais decorrentes da mineração na cidade de Itabira, haja 

vista, que isso promoveu modificações do comportamento da empresa em  relação à cidade 

(SILVA & SOUZA, 2002; TUBINO et al, 2011, SANTOS & MILANEZ, 2015). 

 

O Diagnóstico Participativo e suas ferramentas podem (e devem) ser usados, no contexto 

escolar, como recurso pedagógico com caráter dialógico e democrático. Nesta pesquisa 

revelou e ampliou a percepção dos estudantes sobre a mineração, através do debate e reflexão, 

mas, podem ser usados em qualquer contexto escolar ou disciplina. Essas ferramentas 

promovem o envolvimento e a participação dos alunos, pois, são dinâmicas, valorizam os 

conhecimentos populares, estimulam a investigação, o reconhecimento e resolução 

colaborativa de problemas. O resultado é a construção de conhecimento vinculado à 

ampliação da visão de mundo e do exercício da cidadania. 
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7.  CONCLUSÃO  

 

O trabalho aqui apresentado teve como objetivo identificar a percepção dos alunos do 

segundo ano de uma escola estadual a respeito dos impactos socioambientais promovidos pela 

mineração. Os alunos percebem os diversos impactos causados pela atividade mineradora, 

sobretudo os que se referem a degradação ambiental. A partir do referencial teórico, foi 

possível compreender a dinâmica das complexas relações de poder e subserviência 

estabelecidas entre a empresa mineradora e a sociedade itabirana. Entender que o 

comportamento passivo diante das questões sociais e ambientais é perversamente construído a 

partir de ideologias que se consolidam através das relações sociais que contribuem para a 

nossa percepção (obscurecida) e que resultam em vulnerabilidade. 

 

Destaca-se a dissociação do homem na natureza nas representações de meio ambiente, e do 

reconhecimento de problemas globais (chuva ácida e rarefação da camada de ozônio) como 

problema local (com impactos significativos), de soluções que desobrigam os responsáveis 

pelos impactos em corrigir os efeitos danosos ao meio, revelando os traços hegemônicos 

mencionados anteriormente. Não é entendido que a educação seja a culpada ou vítima, tão 

pouco, que seja a solução, mas que se proponha a uma reflexão sobre as práticas 

educacionais, que o papel político seja incorporado, para que estabeleça o enfrentamento 

crítico das adversidades.  

 

A utilização das metodologias participativas contribuiu para clarear as percepções em relação 

aos impactos ambientais promovidos pela mineração no município de Itabira, tanto do 

pesquisador quanto dos alunos. Deve-se ressaltar que o caráter dialógico contribuiu para a 

para o debate e a reflexão sobre os problemas sociais e ambientais do município. 

 

Por fim, destaca-se entre as soluções apontadas, a mais percebida: a mudança 

comportamental. Espera-se que ela realmente se faça, e passe a ter um significado diferente 

do que foi aqui apresentado, que se estabeleça a partir do esclarecimento capaz de promover a 

mobilização social e o maior controle da atividade na cidade.  
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ANEXO A 
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APÊNDICE A 

 

Questionário diagnóstico de percepção ambiental.  

Questionário de Percepção Ambiental N:º ____   Data: _____/_____/ 2018 

Aplicador: Ana Luiza M. Calixto   

 QUESTIONÁRIO 

1. Sexo: masculino ( ) Feminino ( )                     

2. Idade: _________ anos 

3. Você nasceu em Itabira? ( ) Sim ( ) Não 

Caso você não tenha nascido na cidade, responda: há quanto tempo reside no 

município?  ____________ anos 

4. Em qual bairro você mora? ____________________________________________________  

Este bairro está localizado a área urbana ( ) rural ( ) 

5. O que você acha de Itabira como local para morar? 

____________________________________________________________________________ 

6. O que você mais gosta em Itabira? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. O que você menos gosta em Itabira? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

8. É possível melhorar esta situação? Como? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Instituto de Ciências Biológicas 

Programa de Mestrado Profissional Ensino de Biologia 

em Rede Nacional (PROFBIO) 
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9. Marque com um X os elementos que constituem o meio ambiente. 

 

 

 

( ) 1 Rios 

( ) 2 Matas 

( ) 3 Solo/terra 

( ) 4. Animais 

( ) 5 Homens e mulheres 

( ) 6 Favelas 

( ) 7 Mares 

( ) 8 Energia 

( ) 9 Ar 

( ) 10 Planetas 

( ) 11 Minerais 

( ) 12 Cidades 

10. O que você entende como impacto ambiental? 

____________________________________________________________________________ 

11.  Marque com um X os elementos representam impactos ambientais.  

 

( ) 1 Reforma em uma casa. 

( ) 2 Desmatamento de uma área. 

( ) 3 Reflorestamento de uma área anteriormente desmatada. 

( ) 4 A implantação de uma fábrica em uma cidade. 

( ) 5 A despoluição de um rio. 

 

12. Marque com um X os elementos que você considera problemas ambientais. 

( ) 1 A despoluição de um rio. 

( ) 2 Desmatamento. 

( ) 3 Poluição de rios, lagos e outras fontes de água. 

( ) 4 Poluição do ar. 

( ) 5 Barulho de carros e música alta  

( ) 6 Desperdício de água e energia nas cidades. 

( ) 7 Diminuição do volume de água nos rios. 

( ) 8 Extinção de espécies de animais e plantas 

( ) 9 Consumo exagerado de sacolas plásticas 

( ) 10 Chuva ácida 

( ) 11 Queimadas 

( ) 12 Falta de árvores na cidade 

( ) 13 Descarte de lixo em local inadequado (lotes vagos, ruas, nos córregos) 

( ) 14 Outros. Especifique:_______________________________________________________ 

 

 

13. Quem é responsável por causar os problemas ambientais em uma cidade? 

_____________________________________________________________________________ 
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14. Marque com um X o(s) elemento(s) que você considera responsável(is) por resolver os 

problemas ambientais em uma cidade? 

( ) 1 Prefeitura. 

( ) 2 Governo Estadual. 

( ) 3 Cada um de nós. 

( ) 4  Empresários. 

( ) 5 Outro. Especifique:__________________________________ 

 

15. Analise as afirmativas e marque um x no número daquela que melhor representa sua opinião 

sobre o meio ambiente e Itabira. 

 

 

Itens 

 

 

Não sei 

1 

Discordo 

Totalmente/ 

Discordo 

em parte 

2 

Não 

Concordo, 

nem 

discordo 

3 

 

 

Concordo 

Totalmente/

Concordo 

em parte 

4 

Existe uma grande preocupação com 

preservação das áreas verdes e parques 

no município. 

1 2 3 4 

Existe uma preocupação exagerada 

sobre o uso dos recursos hídricos em 

Itabira. 

1 2 3 4 

A coleta seletiva que ocorre na porta 

de casa é muito importante para a 

cidade. 

1 2 3 4 

As atividades diárias de uma pessoa 

não são capazes de promover 

alterações ambientais negativas. 

1 2 3 4 

Problemas ambientais resultam em 

problemas sociais. 

1 2 3 4 

Conviveria com mais poluição se 

trouxe mais empregos 

1 2 3 4 

O conforto do progresso importa mais 

que preservara natureza 

 

1 2 3 4 

Todo o município possui água tratada. 1 2 3 4 
 

Obrigada por participar! 
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APÊNDICE B 

 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE 

Você está sendo convidado a participar como voluntário do projeto de mestrado “Utilização 

de Metodologias Participativas em Educação Ambiental de Alunos do Segundo Ano do 

Ensino Médio em um Município Minerador", sob responsabilidade da pesquisadora Paulina 

Maria Maia Barbosa e de Ana Luiza Mota Calixto, professora das disciplinas Ciências 

Naturais e Biologia da Escola Estadual Mestre Zeca Amâncio e  aluna do Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) da Universidade Federal de Minas Gerais. O 

estudo será realizado através do preenchimento de dois questionários e de três oficinas de 

metodologias participativas, a fim de avaliar como você percebe os impactos ambientais 

negativos no município de Itabira, bem como verificar se essas estas estratégias de ensino 

podem contribuir para o seu aprendizado em Educação Ambiental. As oficinas são atividades 

de aprendizagem coletiva, abertas e dinâmicas. Nelas você terá a oportunidade de trocar 

informações com seus colegas, debater e aprender um pouco mais sobre o tema. Os 

questionários têm a finalidade avaliar a seus conhecimentos e opiniões sobre os impactos 

ambientais no município. 

As atividades são de curta duração e serão realizadas na escola, durante as aulas regulares, no 

segundo semestre de 2018. A interpretação e respostas aos questionários e as discussões 

durante as oficinas, podem gerar um pequeno risco de cansaço devido ao esforço mental e 

certo constrangimento em expor a sua opinião, porém asseguramos a sua privacidade (as 

respostas não serão identificadas).Caso deseje, você estará livre para, a qualquer momento, 

deixar de participar da pesquisa. Você não terá nenhum gasto e poderá consultar o 

pesquisador responsável e a professora mestranda em qualquer época, pessoalmente ou pelo 

telefone, para esclarecimento de qualquer dúvida sobre à pesquisa. Todas as informações 

fornecidas por você e os resultados obtidos serão mantidos em sigilo, e estes últimos somente 

serão utilizados para divulgação em reuniões e revistas científicas, mantendo a sua identidade 

preservada. Você não terá quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais 

resultados decorrentes da pesquisa. Este estudo é importante porque seus resultados 

fornecerão informações sobre a eficácia do uso das metodologias participativas na Educação 

Ambiental e possibilitarão o desenvolvimento ou ampliação da sua consciência ecológica 

através da reflexão e do debate. 
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Depois de ter lido as informações acima e ter sido esclarecido sobre elas, se for da sua 

vontade e da vontade de seus responsáveis que você participe deste estudo, por favor, 

preencha o consentimento abaixo, incluindo também a assinatura de seu pai, sua mãe ou 

responsável, em duas vias, sendo uma delas para você. 

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTODO SUJEITO DA PESQUISA  

 

Declaro que li e entendi as informações contidas acima e que meu pai, minha mãe ou 

responsável foram também esclarecidos sobre elas. Fui informado(a) sobre o que pesquisador 

pretende fazer e porque precisa de minha colaboração, e entendi a explicação. Todas as 

minhas dúvidas e as de meu pai, minha mãe ou responsável foram esclarecidas e recebemos 

uma via assinada deste termo de consentimento. 

Eu,_________________________________________________________________,  

voluntariamente decido participar deste estudo. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do aluno(a) participante 

____________________________________________________________ 

Assinatura do pai, mãe ou responsável legal 

Itabira, ________ de _________de 20___. 

 

__________________________________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Mestranda 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

Projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Avenida Presidente Antônio Carlos, 

6627, Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901 Unidade Administrativa II - 2º Andar - 

Sala: 2005 Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG – Brasil. Telefone: (31) 3409-4592. E-mail: 

coep@prpq.ufmg.br 

Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/2012/Resolução 510/2016 

 

 

 

 

Dra. Paulina Maria Maia Barbosa (31) – 3409-2603 

Instituto de Ciências Biológicas/ UFMG. Av: Presidente Antônio 

Carlos, 6.627 Belo Horizonte – MG 

maia@icb.ufmg.br 

 

Ana Luiza Mota Calixto(31) 997700040 ou (31) 3831-1215 

Escola Estadual Mestre Zeca Amâncio. R. Irmãos D'Caux, 1 - Centro, 

Itabira - MG, 35900-026 acalixtto@gmail.com 

 

mailto:coep@prpq.ufmg.br
https://www.google.com.br/search?q=endere%C3%A7o+da+eemza&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR812BR812&oq=endere%C3%A7o+da+eemza&aqs=chrome..69i57.11060j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:acalixtto@gmail.com
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Prezados pais e/ou responsáveis, seu filho está sendo convidado a participar como voluntário 

do projeto de mestrado “Utilização de Metodologias Participativas em Educação Ambiental 

de Alunos do Segundo Ano do Ensino Médio em um Município Minerador", sob 

responsabilidade da pesquisadora Paulina Maria Maia Barbosa e de Ana Luiza Mota Calixto, 

professora das disciplinas Ciências Naturais e Biologia da Escola Estadual Mestre Zeca 

Amâncio e aluna do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) da 

Universidade Federal de Minas Gerais O estudo será realizado através do preenchimento de 

dois questionários e três oficinas de metodologias participativas a fim de avaliar a percepção 

dos estudantes quanto aos impactos ambientais negativos no município de Itabira, bem como 

verificar se essas metodologias podem contribuir para o aprendizado em Educação Ambiental. 

As oficinas são atividades de aprendizagem coletiva, abertas e dinâmicas, nelas os estudantes 

terão a oportunidade trocar informações sobre o tema, debater e construir conhecimentos e os 

questionários têm a finalidade avaliar a percepção e as opiniões sobre os impactos ambientais 

no município. 

As atividades são de curta duração e serão realizadas na escola, durante as aulas regulares, no 

segundo semestre de 2018. A interpretação e respostas aos questionários e discussões durante 

as oficinas podem gerar um pequeno risco de fadiga devido ao esforço mental e certo 

constrangimento em expor a opinião, porém asseguramos a privacidade do participante (as 

respostas não serão identificadas). Você poderá consultar a pesquisadora responsável e a 

mestranda (professora da escola) em qualquer época, pessoalmente ou pelo telefone, para 

esclarecimento de qualquer dúvida sobre o projeto. Seu filho está livre para, a qualquer 

momento, deixar de participar da pesquisa. Todas as informações fornecidas por você ou pelo 

seu filho, assim como os resultados obtidos serão mantidos em sigilo, e estes últimos somente 

serão utilizados para divulgação em reuniões e revistas científicas respeitando o sigilo da 

identificação do participante. Você e seu filho não terão quaisquer benefícios ou direitos 

financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa. Este estudo é importante 

porque seus resultados fornecerão informações sobre a eficácia do uso das metodologias 

participativas em Educação Ambiental e possibilitarão, ao aluno, o desenvolvimento ou 

ampliação da consciência ecológica através da reflexão e do debate.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, porém uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida ao Sr.(a) responsável legal 

pelo menor participante da pesquisa.  
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Depois de ter lido as informações acima e ter sido esclarecido sobre elas, se concorda com a 

participação do seu filho(a) nesse estudo, por favor, preencha o consentimento abaixo. 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos, métodos, riscos e 

benefícios da pesquisa “Utilização de Metodologias Participativas em Educação Ambiental de 

Alunos do Segundo Ano do Ensino Médio em um Município Minerador", de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de permitir a participação do meu filho(a) na pesquisa 

se assim o desejar. Declaro que concordo que meu filho(a) participe desta pesquisa. Recebi 

uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido assinado por mim e pelo 

pesquisador, que me deu a oportunidade de ler e esclarecer todas as minhas dúvidas. 

________________________________________________________________________ 

Nome completo do participante 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura do pai, mãe ou responsável legal 

 

Itabira, ________ de _________ de 20___. 

_________________________________________________________________________ 

Pesquisadora responsável 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Mestranda 

 

 

 

 

 

Carta Convite e de Anuência – Escola 

 

 

Universidade Federal de Minas Gerais Instituto de Ciências Biológicas – Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) 

Dra. Paulina Maria Maia Barbosa (31) – 3409-2603 

Instituto de Ciências Biológicas/ UFMG. Av: Presidente Antônio 

Carlos, 6.627 Belo Horizonte – MG  

maia@icb.ufmg.br 

 

Ana Luiza Mota Calixto(31) 997700040 ou(31) 3831-1215 

Escola Estadual Mestre Zeca Amâncio. R. Irmãos D'Caux, 1 - Centro, 

Itabira - MG, 35900-026acalixtto@gmail.com 

 

Projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, 

Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901 Unidade Administrativa II - 2º Andar - Sala: 2005 

Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG – Brasil. Telefone: (31) 3409-4592. E-mail: coep@prpq.ufmg.br 

Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/2012/Resolução 510/2016 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=endere%C3%A7o+da+eemza&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR812BR812&oq=endere%C3%A7o+da+eemza&aqs=chrome..69i57.11060j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:acalixtto@gmail.com
mailto:coep@prpq.ufmg.br
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Encaminhamos, para avaliação pelos responsáveis, o convite, na forma de uma proposta de 

colaboração, para a participação desta instituição na pesquisa “UTILIZAÇÃO DE 

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DO 

SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO EM UM MUNICÍPIO MINERADOR”. A pesquisa 

constitui o projeto de dissertação de Ana Luiza Mota Calixto, mestranda do Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia do ICB/UFMG, orientada pela professora Dra. 

Paulina Maria Maia Barbosa. A seguir esclarecemos alguns aspectos da pesquisa e estaremos 

à disposição para outras dúvidas que surgirem. 

 

O objetivo geral do projeto é diagnosticar a percepção ambiental de alunos do segundo ano do 

Ensino Médio em uma escola estadual de um município minerador, discutir possíveis 

soluções para os problemas identificados, bem como elaborar um plano de ação para 

minimizar os impactos ambientais negativos e uma sequência didática com as metodologias 

participativas que poderá ser utilizado por outros professores. 

 

Esta pesquisa apresenta relevância para a escola, considerando que a percepção do meio 

ambiente é um instrumento de Educação Ambiental, capaz de sensibilizar e propiciar uma 

postura crítica, e que as metodologias participativas são promotoras de reflexão e de 

“empoderamento” das coletividades, oferecendo ao educando uma oportunidade de trabalho 

que fuja dos meios tradicionais e estando essa proposta em conformidade a Lei Federal de 

Educação Ambiental Nº 9.795/1999. 

 

A instituição e os alunos convidados só participarão do estudo, após assinatura de Anuência 

da Instituição e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes 

e/ou responsáveis. Serão convidadas a participar da pesquisa, algumas turmas do segundo ano 

do Ensino Médio, regularmente matriculados nesta instituição. 

 

Cabe a instituição, a liberação para que a pesquisa seja realizada pelo professor/pesquisador 

durante as aulas regulares semanais, em acordo com o professor regente, sem prejuízos para 

os demais alunos ou para o funcionamento da escola. A metodologia empregada pela pesquisa 

envolve a aplicação de dois questionários e de três oficinas de metodologias participativas.  

A instituição, os alunos (as) e seus responsáveis não correm risco significativo. As atividades 

são de curta duração, entretanto, existe o pequeno risco de fadiga ao responder os 

questionários e participar das oficinas. Como benefício, a atividade poderá aumentar a 
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consciência ecológica dos futuros cidadãos e consequentemente contribuir para a construção 

de uma sociedade mais sustentável. 

 

Para assegurar anonimato e confidencialidade das informações obtidas, o nome da escola 

participante, dos(as) alunos(as) e seus responsáveis não serão revelados em nenhuma 

situação. Se a informação coletada neste estudo vier a ser publicada, o participante não será 

identificado nome e nem o nome da instituição será divulgado, caso a instituição deseje sigilo. 

Não está prevista qualquer forma de remuneração para os participantes e para a instituição 

que, caso participe do estudo, o fará gratuitamente. Todas as despesas relacionadas ao estudo 

são de responsabilidade do pesquisador. 

 

A participação da instituição neste estudo é inteiramente voluntária e, como responsável 

representante, o(a) senhor(a) é livre para recusar a participação na pesquisa ou para revogar a 

anuência a qualquer momento. Depois de ter lido as informações acima, se for da vontade da 

instituição participar deste estudo, por favor, conceda a anuência, preenchendo-a abaixo, em 

duas vias, sendo uma delas para o(a) senhor(a). 

 

Anuência 

 

Declaro que li e entendi as informações contidas acima e concedo anuência para participação 

de nossa instituição no presente estudo. Concordamos em colaborar com a pesquisa 

“UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DE ALUNOS DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO EM UM 

MUNICÍPIO MINERADOR” sob responsabilidade de Ana Luiza Mota Calixto, orientada 

pela Profa. Dra. Paulina Maria Maia Barbosa, conforme referido e esclarecido nos parágrafos 

anteriores desse mesmo documento. 

Eu, ____________________________________________________________________, 

voluntariamente decido e concedo anuência para participação da instituição que represento na 

presente pesquisa acima descriminada. 

Itabira, ______ de __________________________ de 2018. 

______________________________________________________ 

Diretor(a) / Representante da Instituição 
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_____________________________________ 

Dra. Paulina M. M. Barbosa (31- 3409-2603) 

Departamento de Biologia Geral - ICB 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais 

CEP: 31270-901 

_________________________________ 

Ana Luiza Mota calixto (31- 986321620/ 

31-997700040) 

Av. José Marcos de Almeida, 111 apto 

310, Eldorado - Itabira- MG 35900-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEP- Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II – 2º. Andar – Sala 2005 

Campus Pampulha- Belo Horizonte, MG- Brasil - 31270-901 

TELEFAX: 31 3409-4592 - Email: coep@prpq.ufm 
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Universidade Federal de Minas Gerais 

Instituto de Ciências Biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM UM MUNICÍPIO 

MINERADOR 

 

 

 

 

ANA LUIZA MOTA CALIXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2019 
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PRODUTO EDUCACIONAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA – PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Produto Educacional associado ao Trabalho de Conclusão de 
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em Ensino de Biologia em Rede Nacional, do Instituto de 
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“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.” 
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APRESENTAÇÃO 

 

Caro Professor(a), o produto educacional apresentado é constituído por uma sequência 

didática para a Educação Ambiental. Esse material é resultado da pesquisa realizada ao 

longo do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (ProfBio), que 

aplicou as Ferramentas Participativas como parte da metodologia utilizada no Trabalho de 

Conclusão do Mestrado. 

Essas ferramentas são utilizadas em projetos de pesquisa e intervenção social para obter 

informações, desenvolver habilidades, construção de conhecimento, reflexão e 

empoderamento dos atores sociais. São usadas desde a década de 70 em diferentes contextos 

como na implantação de unidades de conservação, saúde, desenvolvimento comunitário, 

educação, entre outros e compõe, junto com outras técnicas, a Metodologia Participativa. 

Esse método, se caracteriza pela participação e dialogicidade (DRUMOND, et al, 2009) 

Assim, a elaboração do produto educacional teve o apoio teórico da aprendizagem dialógica 

que considera que “os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE,1981 p.79), e tem como princípios a valorização das diversas formas de 

conhecimento, incluindo os populares; o diálogo igualitário validado pelos argumentos e não 

apenas pela hierarquia; a problematização; a atribuição de sentido; a inclusão; o 

reconhecimento da diversidade como promotora de riqueza cultural e o estímulo à reflexão 

(AUBERT et al, 2009). 

A Educação Ambiental no ensino básico, geralmente, está associada à ecologia e em razão 

da carga horária reduzida, muitos professores(as) optam por abordar o assunto através da 

apresentação de trabalhos e estudos dirigidos. Leff (2010) destaca a relevância do assunto, 

afirmando que chegamos ao “limite” e aponta a crise ambiental como um problema de 

“conhecimento”, que ultrapassa as questões ecológicas. Para compreendê-la, é necessário 

entender as suas origens históricas, as concepções que homem tem sobre o meio e as 

influências exercidas sobre essas concepções.  

Dessa forma, foram elaboradas nove aulas como alternativa para trabalhar a Educação 

Ambiental estimulando a percepção por meio das ferramentas participativas, o debate e o 

desenvolvimento de ações coletivas em prol do ambiente. Na primeira aula propõe-se a 

observação da realidade, na segunda e terceira a aplicação da ferramenta do Mapa Falado, na 
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quarta a ferramenta Tempestade de Ideias, na quinta e sexta propõe-se a aplicação da Árvore 

de Problemas e Soluções, sétima e oitava aula a elaboração de um Plano de Ação e e na 

nona aula a apresentação dos resultados. Durante todas as atividades deve ser estimulada a 

participação e a reflexão. Espera-se que ao final, os alunos possam se posicionar de forma 

crítica, frente aos problemas socioambientais emergentes e visíveis.  

 

MANUAL DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Estrutura Curricular: 

Modalidade/Nível de Ensino: Ensino Médio 

Componente Curricular: Educação Ambiental 

✓ Tema: Teia da Vida 

✓ História da vida na Terra 

 

O que o aluno poderá aprender com esta aula: 

✓ Estimular a percepção sobre os aspectos ambientais da cidade; 

✓ Estabelecer a relação entre os problemas ambientais com os aspectos sociais 

envolvidos; 

✓ Posicionar criticamente em relação as causas dos problemas ambientais; 

✓ Oportunizar a discussão de soluções; 

✓ Estimular ações para a resolução de problemas. 

 

Duração das atividades: 09 aulas de cinquenta minutos. 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno: não exige conhecimentos 

específicos para a realização da aula. 
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ESTRATÉGIAS E RECURSOS DA AULA 

 

INTRODUÇÃO  

 

A degradação ambiental, resultante das diversas atividades humanas, começou a ser 

discutida no século XX, tornou-se uma preocupação e passou a ser debatida 

internacionalmente por autoridades, cientistas e por representantes sociais. A partir de 

inúmeros desastres ambientais, mudar a forma de produção e consumo tornou-se uma 

exigência para manter a vida no planeta (BORGES & TACHIBANA 2005; POTT & 

ESTRELA 2017).  

A Educação Ambiental (EA) surgiu nesse contexto de crise ambiental em razão da exigência 

de mudanças nas concepções e nas relações do homem com o meio ambiente. Trata-se de 

uma prática pedagógica complexa, de difícil conceituação por tratar de relações entre uma 

diversidade de atores sociais, instituições com a natureza. Essa pluralidade é observada na 

multiplicidade de conceitos, práticas pedagógicas e objetivos, revelando os diversos 

caminhos para trabalhar a EA (LAYRARGUES & LIMA, 2014).  

Existem três macrotendências de modelos políticos-pedagógicos que exprimem as principais 

correntes de pensamento de EA. A Conservacionista surge no início da estruturação da EA e 

se solidifica ao longo da história. Alinhada aos pressupostos da ecologia, objetiva despertar 

a consciência sobre a importância da natureza, sensibilizar o homem na mudança de 

comportamento. A Pragmática, caracterizada por não questionar a estrutura social, as 

questões políticas e econômicas envolvidas nos problemas ambientais. Foca os problemas 

ambientais, o consumo, os sistemas de gestão, as tecnologias limpas e a sustentabilidade. 

Por fim, a Crítica, que inclui na abordagem os aspectos sociais no processo educativo; 

problematiza os contextos sociais em que ocorrem os problemas ambientais 

(LAYRARGUES, 2012; LAYRARGUES & LIMA, 2014). 

Sauvé e Orellana, (2002) e também Higuchi e Kunhnen, (2008), asseguram que a EA não 

pode ser transmitida, explicada e apresentar uma abordagem focada no desenvolvimento 

sustentável, nos problemas ambientais, em tecnologias limpas ou nos recursos naturais. Ao 

contrário, deve ser contextualizada, voltada para os problemas locais, considerando as 

dimensões sociais, políticas, naturais e históricas. Além disso, deve ser experienciada, 
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reflexiva, crítica, dialógica e desse modo, contribuir para a construção de relações humano-

ambientais mais éticas e responsáveis. 

 Primeira aula: Observação da realidade. 

 

A primeira aula deve ser iniciada mobilizando os alunos para o tema, com a apresentação da 

proposta de trabalho, isto é, sobre o que vão estudar e quais os objetivos. Após um exercício 

de observação da realidade, inicia a problematização da sequência por meio das perguntas: “O 

que você acha de (nome da cidade) como local para morar?”, “O que você mais gosta em 

(nome da cidade)?”, “O que você menos gosta em (nome da cidade)?”, “ É possível melhorar 

esta situação? Como?” e inicie uma roda de conversa para que os alunos exponham suas 

concepções sobre o objeto de reflexão.  

 

Segunda e terceira aula: Mapa Falado. 

 

O mapa falado é uma ferramenta participativa que fornece a percepção que os alunos têm do 

meio ambiente. Consiste numa representação gráfica do espaço (cidade, escola, bairro, etc) 

indicando características da paisagem, infraestrutura e sociais. Esta ferramenta oportuniza a 

reflexão sobre diversos aspectos da realidade. 

 

Esta ferramenta pode ser usada com diferentes objetivos, nesta sequência busca estimular a 

percepção ambiental e revelar a composição da paisagem segundo os alunos. O mapa pode ser 

construído no chão com diversos materiais alternativos disponíveis, tais como, folhas, 

barbantes, pedras, giz, fitas ou em papel. Para a construção em papel, o professor(a) deverá 

disponibilizar para os alunos uma folha de papel Kraft ou cartolina, papeis coloridos, revistas, 

giz de cera, canetinhas e tesouras. Esta atividade exige um espaço amplo e um tempo maior 

para a conclusão, pode ser aplicada em 2 horários de 50 minutos, mas caso a turma seja 

numerosa, use inclua mais uma aula na sequência para o debate. 

Primeiro momento (70 minutos): 

Inicie a aula com uma breve discussão sobre o conceito de mapa, a utilidade e o tipo de 

informação que pode ser encontrada nessa forma de representação do espaço. Divida a turma 

em grupos. Explique aos alunos que eles deverão construir um mapa, contendo os principais 

aspectos (naturais ou artificiais) que possam representar a cidade em que vivem. Para facilitar 

a construção, podem ser feitas as seguintes perguntas geradoras: “Quais são os elementos 

artificiais ou naturais que podemos ver na paisagem de (nome da cidade)?” e “O que tem na 
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paisagem da cidade que permite identificá-la?”. Distribua os materiais para a confecção do 

mapa (Figura 1).  

 

Figura 1- Mapa Falado elaborado por alunos do ensino médio. Fonte autora (2018) 

Segundo momento (40 minutos): 

Proponha uma plenária aos alunos, peça aos grupos que apresentem os mapas. Durante as 

apresentações estimule-os a contar histórias sobre os elementos representados. Faça perguntas 

que facilitem a expressão e que os incentive a contar histórias, por exemplo: se representarem 

um rio, pergunte: “como é a utilização da água pela população?”. Se afirmarem que o rio é 

um ambiente poluído, pergunte: “vocês sabem qual a principal fonte poluidora?”, “que 

poluentes são lançados no rio?”. Ao final, peça aos alunos que comparem os mapas. Pergunte 

se gostariam de inserir mais algum elemento, qual seria e por quê. Essas perguntas podem 

encorajar a participação e a reflexão.  

 

Quarta: Tempestade de ideias.  

 

A Tempestade de Ideias uma técnica de coleta de ideias, amplamente usada em atividades em 

grupo. Consiste em um debate desencadeado por uma pergunta chave que resulta na 

ampliação da criatividade através do surgimento de novas ideias e soluções para os problemas 

(BARTON et al, 1997, pag. 223). 
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É usada como um instrumento de diagnóstico, com o objetivo identificar os problemas 

ambientais de um município, do bairro ou em uma escola segundo a percepção dos alunos, 

por meio da reflexão e debate. Para o desenvolvimento da aula será necessário: fita crepe, 

canetinhas e tarjetas de papel, para as respostas dos alunos, e um cartaz com a pergunta chave 

- “Qual é o principal problema ambiental da cidade?”.  A ferramenta pode ser desenvolvida 

em 50 minutos na sala aula ou em qualquer ambiente da escola.  

Primeiro momento (10 minutos): 

Inicie a aula explicando o que é a Tempestade de Ideias e o quais são os objetivos da 

atividade. Em seguida, faça a pergunta chave: “Qual é o principal problema ambiental da 

cidade?”, fixe o cartaz com esta pergunta na parede e distribua as tarjetas e as canetinhas para 

que os alunos respondam. 

Segundo momento (40 minutos): 

Proponha uma plenária aos alunos, peça a cada um que apresente a sua resposta aos demais e 

que em seguida, fixe-a próxima à pergunta chave. Essa disposição das respostas permite que 

os alunos tenham uma visão de todos os problemas ambientais identificados. Durante as 

apresentações estimule o debate, por meio, da expressão dos pontos de vista, discuta a 

importância dos diferentes pontos de vista (as ideias divergentes podem gerar conflitos), 

incentive os alunos a contar histórias ou experiências pessoais com os problemas listados. 

Estabeleça junto com os alunos relações entre os problemas ambientais e os sociais. Ao final 

do debate proponha que eles em consenso, escolham o problema ambiental mais impactante 

no município.  

 

Exponha os mapas produzidos na aula anterior e peça a eles para identificar pontos em que o 

problema tem maior impacto ou é mais visível. 

 

Quinta e sexta aula: Árvore de Problemas e Soluções.  

 

Na sexta e sétima aula serão trabalhadas a ferramenta participativa Árvore de Problemas e 

Soluções (Figura 2). Essa ferramenta é usada para determinar as causas, consequências e 

possíveis soluções para um problema. Na aplicação dessa ferramenta utiliza-se a imagem de 

uma árvore, onde o tronco simboliza o problema, as raízes as causas, a copa as 

consequências e os frutos as soluções. O professor(a) pode levar a árvore pronta, desenhar 

no chão com giz ou pedir aos alunos para confeccionarem, neste caso, será necessário mais 
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uma aula. Corte tiras de papel de cores diferentes para representar as causas, as 

consequências e as soluções do problema. 

 
                      Figura 2- Árvore de Problemas. Fonte: Verdejo (2006). 

 

O problema identificado pelos alunos, na aula anterior, como o mais importante, será 

discutido nessa ferramenta. O professor(a) deverá escrever o problema em uma folha e fixá-

lo no tronco, em seguida deve explicar aos alunos que no tronco árvore representa o 

problema ambiental, que eles identificaram. As raízes as causas do problema e a copa as 

consequências. 

Distribua as tarjetas de papel e solicite aos alunos que escrevam as causas do problema. Para 

facilitar o entendimento será feita a seguinte pergunta: “Quais são as causas desse 

problema?”. Em seguida peça que apresentem em plenária e fixe ou coloque sobre a raiz.  

Em seguida pergunte: “Quais são as consequências desse problema?” e distribua outra 

tarjeta, de cor diferente da primeira, para a resposta. Novamente a discussão deve ser 

retomada. Em continuidade, entregue a última tarjeta e explique que ela representa as 

soluções para o problema. Faça a seguinte pergunta: “O que pode ser feito por mim ou pela 

comunidade para resolver ou diminuir os efeitos desse problema?”. Destaque a importância 

de que as ações sejam palpáveis, isto é, possam ser executadas por eles. A discussão deve 

continuar com a apresentação das soluções. 

Verdejo - Diagnóstico participativo Rural: 

Professor(a) para saber mais sobre as ferramentas:  

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/Guia_DRP_Parte_1.pd

f 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/Guia_DRP_Parte_1.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/Guia_DRP_Parte_1.pdf
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Ecoar - Manual de metodologias participativas: 

http://biblioteca.consumoresponsavel.org.br/items/show/232  

 

Drumond e colaboradores - Técnicas e Ferramentas Participativas para a Gestão de 

Unidades de Conservação:  

http://ava.icmbio.gov.br/pluginfile.php/108/mod_data/content/2681/Caderno_4_-

_ARPA.pdf 

 

Sétima e oitava aula: Plano de ação. 

 

O plano de ação é uma ferramenta de gestão usada para planejar e organizar ações 

(atividades) que promovam a resolução de um problema. Em geral, o plano é um documento 

apresentado na forma de tabela, contendo itens que orientam o planejamento para o alcance 

do(s) objetivo(s). Esta sequência didática propõe os seguintes itens: objetivo, lista de ações, 

recursos materiais, responsável(is), data de execução e conclusão. A conclusão só poderá ser 

feita após a execução do plano. Esta aula poderá ser realizada em um laboratório de 

informática ou na sala com a utilização de notebooks.  

Primeiro momento (70 minutos):  

Retome a discussão da aula anterior, sobre as ações para a resolução dos problemas sugeridos 

na Árvore de problemas e soluções. Divida a turma em grupos e proponha aos alunos que 

elaborem um plano de ação, isto é que eles proponham estratégias para que duas ações 

sugeridas na aula anterior sejam implementadas. Apresente o modelo sugerido de plano 

(Figura: 3) ou peça que realizem uma pesquisa na internet. 

 

 
Figura 3 – Modelo de Plano de Ação. Fonte: autora (2019). 

 

http://biblioteca.consumoresponsavel.org.br/items/show/232
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Segundo momento (40 minutos):  

Peça ao grupo que apresente o plano de ação e ao final proponha que as ações sejam 

implementas, registradas e apresentadas aos colegas 

. 

Nona aula: Apresentações das ações. 

 

Os resultados das ações implementadas deverão ser apresentados à sala. Discuta com os 

alunos se houve dificuldades na implementação do plano, o que acharam da atividade e qual 

foi a resposta da comunidade frente as ações. 

 

Avaliação:  

 

A avaliação deve ser processual e ocorrer ao longo de todas as atividades. Deve considerar a o 

plano de ação, a organização dos grupos e a apresentação das ações implementadas.  
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