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Resumo

As mudanças climáticas são uma preocupação mundial e as consequências do aquecimento
global  já  estão  sendo sentidas  pela  sociedade.  Desse  modo,  a  ONU criou  a  UNFCCC
(Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas), a fim de reunir  países em prol de tal
discussão. A COP (Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas) ocorre anualmente
com o intuito de criar métodos de combate. Portanto, observando essa questão, viu-se a
necessidade  de  praticar  a  Educação  Ambiental  (EA)  como  uma  ferramenta  de
esclarecimento e formação de senso crítico. Então, para confirmar a efetividade, realizou-se
no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Maracanaú, um
evento de conscientização sobre as Mudanças Climáticas abordando problemas ambientais
locais.
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Abstract

Climate change is a global concern and the consequences of global warming are already
being  felt  by  society.  Thus,  the  UN  created  the  UNFCCC (Framework  Convention  on
Climate Change), in order to bring together countries in support of such a discussion. The
COP (Conference of the Parties on Climate Change) is held annually to develop methods of
combat.  Therefore,  observing this  question,  we saw the  need  to  practice  Environmental
Education (EA) as a tool of enlightenment and critical sense formation. Then, to confirm the
effectiveness, an awareness event on Climate Change was held at the Federal Institute of
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Science  and  Technology  Education  of  Ceará,  Campus  Maracanaú,  addressing  local
environmental problems, in view of the need to develop environmental awareness among
students. 

Keywords: Conference of the Parties on Climate Change; Environmental Education; Climate 
Change; Instituto Federal do Ceará; Environmental Issues.

INTRODUÇÃO

          O efeito estufa é responsável pela retenção do calor emitido pela Terra, o qual é gerado

pela  radiação solar. Se por  um lado o efeito  estufa  é  benéfico,  por  outro a  concentração

excessiva de seus gases, especialmente o CO2, forma uma barreira que dificulta a liberação

para o espaço da energia refletida (calor) pela superfície da Terra. Esse fenômeno, tornou-se

conhecido  como  aquecimento  global  (FÓRUM  BRASILEIRO  DE  MUDANÇAS

CLIMÁTICAS, 2014).

           O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações

Unidas responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o

aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem (WWF BRASIL,

2015). E a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, em

inglês) é uma convenção em que os seus países membros buscam estabelecer políticas para

reduzir e estabilizar as emissões de gases de efeito estufa (WWF BRASIL, 2015).

          A primeira reunião dessa aconteceu em 1992 durante a Eco 92 no Rio de Janeiro. E os

representantes  dos  diferentes  países  passaram a  se  reunir  anualmente  para  discutir.  Estas

reuniões são chamadas de Conferências das Partes (COPs) (WWF BRASIL, 2015).

         A Conferência das Partes (COP), constituída por diversos países, é o órgão decisório da

Convenção. Reúne-se anualmente em uma sessão global em combate às mudanças climáticas.

A COP realizada em Paris foi a vigésima primeira, portanto “COP21”. Nessa, foi adotado um

novo acordo global que busca combater os efeitos das mudanças climáticas (ONU, 2016).
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Portanto, utiliza-se como ferramenta de conscientização a Educação Ambiental1 (EA),

sendo um despertar  a  consciência  ambiental.  Desse modo,  tem-se o estado do Ceará que

enfrenta  diversas  problemáticas  a  respeito  das  mudanças  climáticas  que  precisam  ser

discutidas.

Em 2016, o estado enfrentou o quinto ano consecutivo de seca (FUNCEME, 2016). As

chuvas que ocorreram no início do ano não foram suficientes para acabar com essa realidade.

Ademais, o racionamento da água já está sendo realidade no interior do estado (CAGECE,

2016). Outrem é o aumento que está ocorrendo no uso de combustíveis fósseis na capital

cearense,  devido  à  inauguração  da  termelétrica  do  Pecém,  que  trouxe  revolta  a  alguns

moradores (ANADEP, 2008).

Adicionalmente, há ainda a uma grande preocupação com a destinação dos resíduos

sólidos. Apesar de a capital alocar quase todo seu resíduo ao aterro sanitário metropolitano

oeste de Caucaia (ASMOC), ainda há em todo o Ceará mais de 200 lixões (AL, 2016). Além

disso, há a nova mina de urânio em Santa Quitéria que causa preocupação à população e, traz

diversos  fatores  negativos  sobre  sua  exploração,  visto  que  é  um  metal  radioativo

(MEDEIROS, 2015).

Frente  a  tudo  isso,  observa-se  ainda  que  em  Limoeiro  do  Norte  -  CE,  onde  os

agrotóxicos  ou  defensivos  agrícolas  estão  se  tornando  um  problema  para  a  população,

causando graves problemas respiratórios (FERREIRA, 2009). E, por fim, as usinas eólicas do

município de Trairi estavam sem manutenção e, por causa disso, algumas hélices caíram, além

de afetarem negativamente a zona costeira da região (OLIVEIRA, 2014).

Pensando nisso,  alunos do curso de Engenharia  Ambiental  e  Sanitária  do Instituto

Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Ceará  (IFCE)  –  Campus Maracanaú,

realizaram um evento que simulou a COP (Simulação Cearense da Conferência das Partes -

SIMCOP) abordando tais temáticas.

1De acordo com Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, Art 1º. Entende-se por Educação
Ambiental  (EA)  os  processos  por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade".
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OBJETIVOS

Sensibilizar os participantes acerca das problemáticas do estado, buscando formas de atenuar

(medidas mitigadoras) tais problemas. Avaliando e demonstrando a importância do evento

SIMCOP realizado no Instituto Federal do Ceará, de modo a compreender como o evento

mudou visão dos participantes. Ademais, relacionar esse conhecimento adquirido à educação

ambiental.

METODOLOGIA

A SIMCOP foi  um evento ocorrido nos dias  29 de junho e 01 de julho de 2016,

abrangendo diversas problemáticas cearenses, como: Resíduos Sólidos, Combustíveis Fósseis

e Agrotóxicos, trabalhando-as e articulando possíveis soluções com as pessoas participantes.

De início, houveram 48 inscritos, contudo, apenas 25 participaram de toda a programação.

 Desse  modo,  no  primeiro  dia,  foi  realizada  a  abertura  com  o  documentário

“Desobediência Civil” da ONG 350.org, cujo o foco principal trata sobre a desobediência

civil como forma de luta e força da sociedade sobre o governo. 

Portanto,  realizou-se  na  SIMCOP  um  estudo  com  os  participantes,  que  foram

separados por constituintes de acordo com o tema que escolheram, sendo esses: Combustíveis

Fósseis,  Metais  Pesados,  Seca  no  Nordeste,  Resíduos  Sólidos,  O  Mau  Uso  de  Energias

Renováveis e Agrotóxicos. 

            Cada constituinte possuía um presidente, vice-presidente e um assessor, todos os três

trabalhando juntamente com os participantes. Ainda no primeiro dia, após o documentário, os

diretores de cada uma dessas foram convidados ao palco para abordarem sobre seus temas.

No segundo dia, começaram as reuniões, onde cada participante recebeu uma pasta

com um relatório introdutório sobre seu tema. Os diretores discutiram juntamente com os

estudantes sobre esse texto e explicaram detalhadamente qual era a realidade cearense daquela

problemática.  Após  isso,  os  estudantes  foram  levados  para  uma  palestra  de  Educação

Ambiental com a mestranda em Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará,

Luana Adriano Araújo, na qual explicou tal assunto e os desafiou a elaborar uma solução
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viável dentro ou nas redondezas do campus da faculdade. As propostas de soluções foram

apresentadas como encerramento do evento.

Para verificar se os objetivos propostos foram alcançados, foi aplicado um pequeno

questionário  com  os  estudantes  participantes  do  evento  no  Instituto  Federal  do  Ceará  -

Campus  Maracanaú,  onde  apenas  20  desses  sentiram-se  à  vontade  para  responder.  O

questionário contava com as seguintes perguntas abertas: “Sexo, Idade, O que você aprendeu

sobre Educação Ambiental e o quão efetivo foi a SIMCOP em termos de conhecimento para

você” e as demais fechadas: “O que você aprendeu sobre Resíduos Sólidos, sobre O Mau uso

de Energias Renováveis no Ceará, sobre Agrotóxicos, sobre Seca no Nordeste e sobre Metais

Pesados” com opções de muito, razoável, pouco ou nada.

A partir  das  informações  colhidas  através  desses  questionários,  avaliou-se  de  que

modo o evento foi relevante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

          Durante as reuniões ocorridas no dia 29 de junho, pode-se perceber que os estudantes

estavam interessados, os temas renderam grandes discussões. A exemplo, a constituinte de

resíduos sólidos abordando sobre a problemática de lixo em Maracanaú. 

Outra  constituinte  que rendeu diversas  discussões  foi  a  dos  agrotóxicos,  visto  que

Maracanaú é um município que além de possuir indústria fabricante de defensivos agrícolas,

tem uma grande quantidade de agricultores que os utilizam de forma indiscriminada.

          O momento de construção do plano de ação foi o que gerou mais discussão, pois era

necessário  pensar  em  soluções  viáveis  para  as  problemáticas.  A  ideia  era  de  que  os

participantes desenvolvessem o que deveria ser feito e o melhor modo de combater o que

estava acontecendo no Nordeste, de que forma iriam conseguir repassar o conhecimento que

receberam  anteriormente.  Foram  sugeridas  as  realizações  de  palestras  em  prol  da

conscientização sobre o uso da água em escolas pela constituinte da Seca no Nordeste, troca

das lixeiras de coleta seletiva do IFCE Campus Maracanaú por apenas duas, sendo essas: lixo

seco e lixo molhado na constituinte dos Resíduos. Sugeriu-se ainda a ação de ativismo em

prol da comunidade que mora ao redor da termelétrica do Pecém-CE, construindo cartazes e

conscientizando a população de Fortaleza.
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         Desse modo, pode-se entender como produtivo o primeiro dia de estudo. No segundo

dia, o momento de negociação foi para cada constituinte explanar o que havia sido discutido

com os participantes e realizar  a votação para cada plano de ação. Foi uma situação que

deixou a plateia bastante envolvida no processo de negociação, sentindo-se como se estivesse

em uma conferência.

          Considerou-se esse momento o mais importante da SIMCOP, houve envolvimento de

professores e estudantes que não haviam se inscrito, mas quiseram participar da negociação. A

constituinte dos Metais Pesados também gerou bastante discussão, pois em uma das soluções

foi de pensar-se na possibilidade de fechar a usina de urânio em Santa Quitéria, no interior do

estado do Ceará que está em construção. Contudo muitos alunos questionaram isso, pois o

urânio é uma fonte de energia bastante efetiva, apesar de ser tóxica, não se consegue chegar a

um consenso sobre os prós  e  contras de uma usina nuclear, pois  não é algo amplamente

discutido. Ao fim decidiu-se que o processo de adsorção de metais

na região seria o mais viável, visto que o fechamento de usina desse

porte seria muito difícil.

           Após todas as constituintes explanarem suas opiniões e

chegarem  a  um  consenso  com  a  plateia,  pediu-se  para  cada

participante escrevesse em um cartaz uma palavra que definiria o

evento,  muitas  pessoas  escreveram “aprendizado”,  o que deixou os idealizadores  bastante

satisfeitos.

Passados  dois  meses,  realizou-se  um  questionário  para  avaliar  o  que  havia  sido

aprendido pelos participantes.  Contudo,  alguns não se sentiram à vontade para responder.

Assim, obteve-se uma amostra de 20 pessoas (figura 1), a maioria mulheres e do curso de

Engenharia ambiental e sanitária do Instituto Federal do Ceará Campus Maracanaú.

Após  isso,  perguntou-se  o  que  cada  pessoa  entendia  sobre  Educação

Ambiental (EA). A maioria respondeu o que é dito pelo senso comum, sobre ser um

processo  de  conscientização  para  as  causas  ambientais,  outros  aprofundaram

falando sobre um modo de emponderamento da sociedade. Muitos entendem EA como um

processo que ocorreria em uma palestra e não entenderam o evento feito da mesma maneira,

apesar de, como se verá mais a frente, grande parte aprendeu algo novo sobre a realidade do

estado que não conhecia. 

Figura 1: Gênero dos participantes
do evento SIMCOP que

responderam ao questionário.
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          As respostas

para perguntas em que  havia

alternativas de escolha

foram

organizadas em gráficos.

Realizou-se um total  de

seis  perguntas com

múltiplas escolhas sobre as constituintes perguntando o que cada participante havia aprendido

sobre os assuntos abordados, os itens foram separados entre muito, razoável, pouco ou nada,

como pode  ser visto abaixo:

 

 
Figura 3: Pergunta "O quanto você aprendeu
sobre o Mau uso de Energias Renováveis?" .

Figura 2: Pergunta "O quanto você
aprendeu sobre Metais Pesados?" .

Figura 4: Pergunta "O quanto você
aprendeu sobre Combustíveis

Fósseis?" .

Figura 5: Pergunta "O quanto
você aprendeu sobre

Agrotóxicos?".
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Como pode ser visto, a maioria disse ter adquirido

um conhecimento razoável, o que é considerado satisfatório, acreditando-se que o objetivo do

evento  de promover  educação ambiental  foi  alcançado e ocasionou um despertar  para  as

Mudanças Climáticas e para as realidades das problemáticas cearenses. Sobre a constituinte

da Seca no Nordeste, acredita-se que, por ser uma realidade mais próxima do que as outras,

conseguiu-se absorver mais o que foi discutido, tendo a maioria marcado a opção de muito.

Como quase 100% dos participantes  eram do curso de Engenharia  Ambiental  e  Sanitária

(EAS),  muitos já tinham um conhecimento prévio sobre os assuntos abordados,  por isso,

grande parte das constituintes obteve como resposta “razoável”, mais de 50%. 

            A última pergunta questionava o quanto a SIMCOP poderia ser considerada efetiva em

termos de conhecimento para os participantes. Alguns responderam como algo que fez mudar

o modo de ver as realidades cearenses, outros sobre terem aprendido sobre o funcionamento

da Conferência das Partes e outros, sobre terem aprendido apenas sobre sua constituinte. A

maioria alegou ter aprendido uma visão geral sobre tudo. Deste modo, como o intuito de todo

o evento era sensibilizar e poder divulgar sobre o que ocorria no nosso estado, acredita-se que

os objetivos propostos foram alcançados, tendo em vista que mais de 50% responderam ter

aprendido, considerando-se assim a SIMCOP como um evento de educação ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto,  percebeu-se que a SIMCOP foi  um evento de bastante  relevância para a

maioria  dos  participantes,  tendo  alcançado  o  objetivo  de  alertar  as  pessoas  sobre  as

problemáticas  ambientais  do  estado  Ceará.  Foi  um  evento  que  conseguiu  promover  a

Educação  Ambiental,  direta  ou  indiretamente.  Assim,  aumentando  o  senso  crítico  dos

participantes e a visão da realidade do nosso estado acerca das problemáticas abordadas.
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