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Sobre as Cartilhas Autorais

A Coleção Cartilhas Autorais atende ao componente transversal de
Educação Ambiental do Projeto Águas de Areias, implementado pela
Associação Águas do Nordeste (ANE) e patrocinado pela Petrobras
através do Programa Petrobras Socioambiental, no Alto Capibaribe.
O propósito é oferecer às comunidades escolares um material que
expressa diferentes percepções e formas de relação social com a água e
com o rio na porção que atravessa o Agreste pernambucano, onde as
águas de aluvião, que neste contexto chamamos de águas de areias, têm
um signiﬁcado muito especial.
O uso da água de aluvião é uma prática tradicional no semiárido
brasileiro, contribuindo para a subsistência de populações rurais nesta
vasta área do território nacional. No contexto da semiaridez, essa água
ﬁca resguardada do intenso processo de evaporação pela coluna de areia
na qual se encontra, possibilitando que a mesma seja utilizada por
aqueles que vivem próximo ao leito de rios e riachos intermitentes.
Durante os períodos de seca, essa chega a ser a única água disponível
para o gasto (atividades de lavagem de roupa, banho, assim como de
manutenção de pequenos criatórios ou de plantios domésticos) e seu uso
prioritário tem conﬂitado com a atividade de retirada indiscriminada de
areia do leito de rios.
Motivar a inclusão do tema da água no semiárido nos processos de
ensino e aprendizagem foi um dos principais objetivos da produção das
cartilhas, considerando-se que professores e estudantes são
protagonistas na construção do conhecimento escolar. Com esta
proposta procuramos estimular práticas de educação ambiental voltadas
a explorar a realidade local com espírito crítico, compreendendo o
contexto e a história do lugar através das mudanças percebidas na
relação cultura e natureza.

O processo coletivo de produção das cartilhas foi estruturado em vários
encontros presenciais com professores de escolas públicas e privadas dos
municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do
Capibaribe. O trabalho envolveu um público variado que atua em
educação infantil, escola multisseriada rural, ensino fundamental e
ensino médio. As atividades, que aconteceram durante o segundo
semestre de 2014 e início de 2015, foram conduzidas de modo a
contemplar essa diversidade.
Em conjunto planejamos temas, objetivos, formas de trabalhar nas
escolas, metas, além de vivenciar o registro e o compartilhamento das
experiências e aprendizagens. Em cada contexto escolar, foram
desenvolvidos projetos de educação ambiental visando conhecer o
entorno e compreender a realidade a partir da multiplicidade de
perspectivas locais.
O processo vivido em cada etapa deste trabalho foi muito intenso e para
nós possui um signiﬁcado que vai bem além do que pode ser apresentado
na sua forma ﬁnal. Foram necessárias muitas atividades de estudo, de
trabalho em campo, de sistematização e de seleção de conteúdo até se
chegar às cartilhas, cujos autores são os próprios professores e
estudantes.
O caráter experimental deste trabalho nos instiga a reﬂetir sobre os
signiﬁcados das ações na vida de cada um e da comunidade e a entender
as eventuais limitações existentes no âmbito escolar em que foram
produzidas. Contudo, estamos cientes que para fazer educação
ambiental é preciso imaginação e ousadia, apostando que a construção
da sustentabilidade requer práticas educativas inovadoras e criativas.
A Coleção Cartilhas Autorais que apresentamos é constituída por 12
volumes. Em cada um deles o leitor é apresentado a uma forma singular
de abordar a temática da água, de modo que cada volume é
independente dos demais. Juntos, porém, eles têm a força de revelar um
pouco dos nossos aprendizados pelos caminhos da educação ambiental.
Fazemos um agradecimento especial à Petrobras que, além da produção
das cartilhas, tem possibilitado o desenvolvimento do Projeto Águas de
Areias, garantindo as demais ações.

A arte como uma
porta de luz na
educação ambiental
Esta cartilha visa compartilhar com outros educadores e
professores uma experiência educativa e estética com alunos
do Projeto Se Liga da Escola Municipal Professora Orlandina
Arruda Aragão do município de Santa Cruz do Capibaribe.
Os alunos participaram de oﬁcinas de arte com o objetivo de
sensibilização para as questões ambientais e foram apresentados a possibilidades artísticas de expressão como forma de
enfrentar as condições de vida que, por vezes, são muito
adversas. Para isso, a Associação Fazenda Fieza convidou a
artista plástica Érica Maradona que, de pronto, aceitou o
convite para conduzir uma ação de produção de pinturas.
O resultado pode ser visto em uma visita à Fazenda Fieza: as
paredes e muros foram decorados por esses estudantes,
enchendo a paisagem de formas e cores. Nessa experiência, a
arte revela-se um caminho promissor para a Educação
Ambiental. Venha conhecer!

AUTORES

EDUCADORES E PROFESSORES:
Tânia Clarissa Dias (Educadora da Associação)
Ítalo Rui Fieza (Educador da Associação)
Érica Maradona (Artista plástica)
Marilice Lopes da Silva (Coordenadora do Projeto Se Liga)
Maria Geruza Ferreira (Professora da Escola)
Maria Teresa de Lima (Supervisora da Escola)
ESTUDANTES
Aelcy Apolonio Alves • Adryelly Kemely de Moraes Santana
Alan Carlos Alves da Silva • Alyson de Souza Ferreira
Caio Henrique Paiva da Silva • Camila Silva Ramos
Diêgo Denes Alves da Silva • Edilayne Maria da Silva
Edson Lima da Silva • Fernandes Vanute Soares da Silva
Jéssica Vitória Gomes da Silva • Laiany de Souza Ferreira
Nathalia Thays da Silva Lima • Sandro Mikael da Silva
Tiago da Silva • Yngrid Mayara Silva Cunha

INSTITUIÇÕES

A Associação Fazenda Fieza de Educação Ambiental é uma organização
não governamental sem ﬁns lucrativos, situada na Vila Poço da Lama, PE160,
Km 20 em Santa Cruz do Capibaribe/ PE. Desde 1995, a Fazenda Fieza desenvolve práticas voltadas para a educação socioambiental, trabalhando com
escolas públicas, particulares e comunidades. Conta com 30 hectares de mata
preservada onde, através de trilhas educativas, pode-se observar fauna e ﬂora
do Bioma Caatinga. A Fazenda Fieza também margeia o rio Capibaribe,
proporcionando aos visitantes o contato com o leito do rio. O trabalho em
Educação Ambiental da Associação tem o potencial de abranger várias
disciplinas e promover ações interdisciplinares.
A Escola Municipal Professora Orlandina Arruda Aragão é uma
instituição que atende alunos e alunas da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental I e II. A escola está localizada na área urbana do município, na Rua
Severino Balbino Bezerra, 122, Dona Dom, em Santa Cruz do Capibaribe/PE.

08

A arte como uma porta de luz na educação ambiental

COMO TUDO COMEÇOU
Numa cidade onde moram milhares e milhares de pessoas, vindas dos
mais diferentes lugares, há dezenas de escolas. Em uma destas escolas
havia uma professora muito preocupada com alguns alunos pois eles
pareciam sem alegria e desmotivados a aprender.
Conversando com outros colegas, ela lembrou-se da proposta de uma
aula de Educação Ambiental e foi procurar a Associação Fazenda
Fieza.
Lá, conversando com a educadora Tânia, presidente da Associação, foi
proposta uma atividade com arte para que os estudantes se
expressassem mais livremente. Isso porque incursões em atividades
artísticas têm o potencial de estimular a criatividade, sensibilidade,
coordenação motora e expressividade, o que pode auxiliar no
desenvolvimento e no aprendizado.
Para essa ação, elas contaram com o apoio da artista plástica Érica
Maradona.
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INICIANDO O TRABALHO
COM OS ESTUDANTES
A artista plástica foi à escola conhecer o espaço e os alunos.
Lá conversaram sobre suas vidas, seus projetos e suas diﬁculdades.
Colocaram seus sonhos em desenhos sobre o papel.
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DA SALA DE AULA
PARA A FAZENDA
Alguns dias depois foi realizado um segundo encontro na Fazenda
Fieza, onde foi dada continuidade à arte da criançada.
No dia marcado, pontualmente chegaram alegres e com olhares de
expectativa e busca.
Em círculo, sentados ao chão, iniciou-se uma conversa sobre o tema
da aula: “a natureza, o meio ambiente e as vidas em torno do rio”.
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UMA CAMINHADA AO
ENCONTRO DA NATUREZA
Depois da roda de conversa, foi feita uma caminhada pela
propriedade rural para observar a vegetação da Caatinga, o leito seco
do rio Capibaribe e os efeitos da escassez de água nesse ecossistema.
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ESCOLHENDO OS
MATERIAIS DE TRABALHO
Voltando da caminhada, os estudantes foram apresentados aos
materiais de trabalho: tintas, pincéis, copos e o mural a ser pintado.
Os alunos puderam escolher os seus materiais e foram orientados em
como iniciar as pinturas.
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MISTURANDO
AS CORES
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PRIMEIROS TRAÇOS
Estavam inibidos no início, mas aos poucos ganharam coragem para
expressar o que aprenderam.
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As professoras presentes também participaram ativamente desse
momento.
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PINTURAS E IMPRESSÕES
Nos desenhos e pinturas as crianças expressaram suas ideias e desejos
sobre a natureza, apresentando às vezes uma vegetação diferente do
que é normalmente encontrada na região. Isso mostra a necessidade
de mais ações que promovam o resgate e a valorização de nosso
ecossistema.
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PAUSA PARA DESCANSO
E ADMIRAÇÃO

23

24

A arte como uma porta de luz na educação ambiental

GRUPO PLENAMENTE ENVOLVIDO
O grupo trabalhou intensamente, integrou-se e, possivelmente,
percebeu mais as diversidades da natureza, suas necessidades e suas
próprias potencialidades.
Assim como as cores se misturam e se transformam em outras cores e
tons, a vida pode vir em três cores primárias, mas as possibilidades são
inﬁnitas.
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Uma proposta lúdica com arte ao ar livre possibilita a abordagem de
vários temas. Com muita alegria os estudantes foram motivados a
falar de si próprios e a expressarem suas percepções do ambiente.
Surgiram expressões sobre a água, os animais, as plantas e as pessoas.
E, em uma manhã, a arte ﬁcou pronta.

Com a arte, encontramos uma janela que nos revela a natureza.
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“O Homem é do tamanho do seu sonho.”
(Fernando Pessoa)

Coleção

Cartilhas Autorais

O caminho da vida
Escola Municipal Oscarina Cavalcanti
Poção

O rio Capibaribe por nossas
mãos: um trabalho possível na
educação infantil
Creche Municipal Dedé Lola
Poção

A ecologia nos
gêneros textuais
Escola Municipal João Martins
Poção

Construindo uma
escola sustentável
Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe que passa atrás
da minha escola multisseriada
Escola Municipal
Pedro Virtuoso de Lima
Jataúba

Um rio de nomes e contos
Escola Paraíso do Saber
Jataúba

Coleção

Cartilhas Autorais

Retratos da relação entre
comunidade e açude na
vila de Poço Fundo
Escola Municipal Intermediária
Professora Maria José
Santa Cruz do Capibaribe

A arte como uma porta de luz
na educação ambiental
Associação Fazenda Fieza de
Educação Ambiental
Escola Municipal Professora
Orlandina Arruda Aragão
Santa Cruz do Capibaribe

Mata ciliar: guardiã do rio
Escola Municipal Vereador
Ciríaco Ramos de Lima
Santa Cruz do Capibaribe

Preciosa areia
Escola Estadual
José Francelino Aragão
Santa Cruz do Capibaribe

Como nos relacionamos
com o rio Capibaribe?
Escola de Referência em
Ensino Médio Luiz Alves da Silva
Santa Cruz do Capibaribe

Uma volta pelo mundo
com a gotinha Anabela
Centro Educacional Santa Maria
Brejo da Madre de Deus

O Projeto Águas de Areias - Recuperação e Gestão
Compartilhada das Águas de Aluvião em Leito Seco de Rio
no Semiárido Pernambucano, é patrocinado pela Petrobras
através do Programa Petrobras Socioambiental, visando
contribuir para a recuperação ambiental e gestão dos
mananciais de águas de aluvião no Alto Rio Capibaribe,
para garantir a sustentabilidade hídrica das populações
rurais situadas nessa região do semiárido pernambucano.
Saiba mais sobre o Projeto Águas de Areias:
Base do Projeto:Km 20, PE-160, Santa Cruz do Capibaribe, PE
Sede da Ane: Rua do Afeto, 100, Sítio dos Pintos, Recife, PE
Cep: 52171-140 | Fone (81) 3105.2307
www.aguasdonordeste.org.br/aguasdeareias
www.facebook.com/aguasnordeste
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