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1 INTRODUÇÃO  

 As questões ambientais estão sendo motivo de muitas preocupações e discussões no 

Brasil e no mundo inteiro. O consumo exagerado dos recursos naturais chegou ao seu limite. 

Agora é momento de controlar, de consumir com consciência, de cumprir com as obrigações 

de cidadãos “planetários”, que reconhecem sua casa e cuidado que ela exige (BOFF, 2009). 

A presente proposta de pesquisa visa oferecer subsídios na elaboração de um projeto 

de Educação Ambiental em uma instituição de educação não-formal. O processo contará com 

pessoas da instituição escolhida e com os pesquisadores do Laboratório de Estudos e Práticas 

Socioculturais Interdisciplinares  (LEPSI) da Universidade de Cruz Alta (RS) - UNICRUZ. 

Conforme o Artigo 13, da Lei nº 9795, “entendem-se por Educação Ambiental não-

formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 

questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente”. Os processos educativos nesses ambientes também produzem conhecimentos 
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mesmo que não tenham uma estrutura curricular da educação formal, todavia compreende-se 

que são extremamente significativos para o cotidiano das pessoas. 

Nas palavras de Reis et al ( 2012), as informações sobre as questões relacionadas ao 

tema são a sua base, mas não basta apenas isso. É preciso ter líderes que saibam conduzir para 

a reflexão, rever conceitos e práticas e, consequentemente, possibilitar a aquisição de novos 

saberes que garantam o bem-estar coletivo, no que diz respeito à conscientização e à  

preservação ambiental para hoje e para as futuras gerações. 

Com estes objetivos em mente, se percebeu que comunidades religiosas não 

evidenciam em suas práticas participação ou integração nas causas ambientais, sendo por isso, 

um dos espaços de educação não-formal alvo desta ação. Em contato com a Igreja Batista 

Emanuel em Panambi (RS) que está vinculada a outras instituições da mesma denominação 

(Batista) e convenção (Batista Pioneira), a mesma possui mais de cem unidades de atuação 

(espalhadas em cinco Estados brasileiros) e não possui nenhum trabalho efetivo com a 

questão ambiental. Isto mostra como este espaço ainda é pouco reconhecido e valorizado, 

constituindo as comunidades religiosas em um amplo campo a ser motivado para integração 

nos assuntos relacionados a sustentabilidade ambiental. 

Assim, a proposta a partir desta comunidade indicada é auxiliar na elaboração de um 

programa anual de educação ambiental, de forma que a mesma possa conhecer melhor a 

temática e integrar-se com ações próprias e ações colaborativas a partir de outras iniciativas 

presentes na sociedade em que está estabelecida. 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia para a realização do projeto de Educação Ambiental na Igreja Batista 

Emanuel de Panambi/RS foi a pesquisa-ação, já que exige a participação e a contribuição de 

todas as pessoas engajadas nesse trabalho. A pesquisa-ação é definida por Thiollent (1985, 

p.14) como: 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

Por outro lado, o método é bastante polêmico, pois estabelece a sistematização real e a 

austeridade dos procedimentos científicos, bem como exige o envolvimento do pesquisador e 

as ações realizadas por parte das pessoas envolvidas no problema, conforme menciona Souza 

(2002).  



 

É nessas condições que se reconhece a pluralidade de saberes que cada participante 

possui sobre a temática, a partir “da autonomia de cada um deles e da articulação sistêmica, 

dinâmica e horizontal entre eles”, como menciona Santos (2010, p. 157). Os debates e as 

reflexões foram um processo constante de renovação e de novos saberes no momento da 

elaboração do projeto. Conhecer esta instituição de educação-não formal, a fim de analisar a 

relevância desta pesquisa para tal comunidade, foi também uma etapa importante para a 

realização da investigação. Os sujeitos da pesquisa compreendem inicialmente pessoas da 

comunidade religiosa evidenciada que tem interesse pela temática, posteriormente toda a 

comunidade em suas ações. Nesta primeira etapa, foram prioridades as reuniões de grupo, 

compartilhar de informações sobre questões ambientais e construção do programa de 

educação ambiental. Como forma de análise foram registrados os conteúdos das reuniões, 

bem como avaliado o programa de educação ambiental construído para a instituição, além de 

avaliação de ações iniciais. 

Para a elaboração do projeto foram realizados três encontros: um no mês de novembro 

e dois no mês de dezembro nas dependências da Igreja, no qual o elemento desencadeador do 

processo de reflexão-ação foi a participação da comunidade interessada, através de 

discussões, debates e palestra sobre questões mais pertinentes relacionadas ao meio ambiente. 

Tal projeto, além de visar à implantação de um programa de educação ambiental promove 

interação entre as gerações no que diz respeito à sustentabilidade, já que abrange todas as 

faixas etárias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Alguns dos resultados podem ser observados a partir das agendas das reuniões 

realizadas conforme exposto abaixo: 

No encontro do dia 15/11/2014 reuniram-se nas dependências da Igreja Batista 

Emanuel o primeiro grupo de pessoas interessadas pela temática. O grupo formado pelos 

pesquisadores da Universidade de Cruz Alta (Unicruz) e membros da Igreja Batista Emanuel, 

os quais discutiram neste momento a importância da questão ambiental, o reconhecimento da 

igreja como instituição de educação não-formal e a proposta de construção conjunta de um 

programa de educação ambiental para a mesma. Os participantes comprometeram-se na 

construção do programa e participação efetiva nas ações a serem realizadas. Ficou definido 

que na reunião seguinte o grupo faria contato para verificar a possibilidade da presença do 

presidente do Conselho de Meio Ambiente da cidade, tendo em vista aproximar a instituição 

do conselho e ao mesmo tempo compreender possíveis espaços para atuação conjunta. Ainda 



 

como proposta desta reunião, foi criado um grupo fechado na rede social Facebook dos 

participantes do projeto e pesquisadores. Este grupo tem o objetivo de registrar o 

desenvolvimento da proposta e informar acerca das ações realizadas. 

No segundo encontro que foi no dia 06/12/2015 reuniu-se o grupo formado pelos 

pesquisadores da Universidade de Cruz Alta (Unicruz) e membros da Igreja Batista Emanuel 

e o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A agenda da reunião envolveu 

indicação de materiais sobre assuntos ambientais, definições acerca de diretrizes para 

construção do programa de educação ambiental para a Igreja Batista Emanuel tendo em vista 

sua execução em 2015. Definiu-se também uma ação prática inicial no evento Colônia de 

Férias 2015, em que são acolhidas 300 crianças no Parque Batista para atividades recreativas 

e educacionais. Dos assuntos indicados para ampliação do conhecimento sobre a temática 

ambiental, foram propostos os seguintes temas: Plano Nacional de Resíduos Sólidos; Política 

reversa e responsabilidade compartilhada; Contrato entre Corsan e Município de Panambi; 

Ciclo da água (Captação fluvial), taxa de infiltração; Comitê da Bacia Hidrográfica de Ijuí 

entre outros. Ficou ainda definido que em conjunto, pesquisadores da Unicruz e membros da 

Igreja Batista Emanuel desenvolveriam um projeto de educação ambiental tendo em vista sua 

apresentação na próxima reunião. 

Já na terceira reunião que ocorreu no dia 20/12/2015 o grupo formado definiu que para 

a Colônia de Férias 2015 seriam usados vídeos educacionais para as crianças durante a 

Colônia que ocorrerá no início de mês de fevereiro. O projeto de educação ambiental para a 

Igreja Batista Emanuel foi apresentado recebendo aprovação do grupo e do público em geral, 

sendo que o mesmo agora será compartilhado com toda a comunidade religiosa. Também 

nesta ocasião destacou-se a importância de se manter o vínculo com o Conselho do Meio 

Ambiente e com a ONG ARPA- Fiúza que também trabalha com ênfase na questão ambiental 

no município de Panambi (RS). Definiu-se que o grupo voltará no mês de março de 2015 para 

dar prosseguimento ao trabalho desenvolvimento nesta instituição de educação não-formal. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Igreja Batista Emanuel localizada na cidade de Panambi/RS é um ambiente 

educacional não-formal, mas cumpre também com o seu papel social, possibilitando o 

desenvolvimento do exercício da cidadania na comunidade em que cada ser encontra-se 

inserido. Percebeu-se que os participantes na elaboração do programa de Educação Ambiental 

reforçaram conceitos e a maneira de pensar e de agir, já que o projeto foi construído 

observando o contexto e a realidade vivida pela comunidade. De posse desses saberes 



 

discutidos e refletidos, pode-se esperar uma postura diferente dos participantes no seu dia-a-

dia, além de se tornarem novos atores capacitados a disseminar tais entendimentos nos demais 

espaços que frequentam na sociedade em geral. 
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