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MOMENTOS 
Saturnino de la Torre 

 
A ti, conciencia, si, a ti, que haces tuyas estas líneas amigas una vez 
más. Te confio em ellas mi pensamiento y com él mi sentimiento y mi 
verdad. 
Durante muchos años pensé, igual que tú, que la vida es como río que 
muere em el mar, como viaje en el que el azar marca el destino, como 
tren al que subes y no puedes ya bajar, como teatro en el que cada 
cual hace su papel, la vida es camino que vas haciendo al andar. 
La vida, decimos, es cambio, es movimento, pero también es sueño, 
es ilusión, es espera, es tensión, es dolor, es alegria y es tristeza, es 
amor y desamor, salud y enfernedad, sol radiante y luna soñadora, es 
espiral que gira sobre si sin encontrarse, es corazón en busca de 
sentido, conciencia, libertad, soledad, es tiempo y es espacio, 
momentos creativos para recibir y para dar. Al final, en el ultimo 
momento, dejarás lo que tienes y llevarás lo que distes. 
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RESUMO 

 

 

A presente dissertação é um estudo sobre uma intervenção em Educação 
Ambiental (EA) desenvolvido entre março de 2004 e maio de 2007, em uma 
escola pública de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, aqui denominada Escola 
Classe Céu Azul, localizada no Plano Piloto, em Brasília – Distrito Federal. O 
objetivo desta pesquisa foi analisar o processo de intervenção educacional, 
proposto, construído e desenvolvido pela comunidade escolar, à luz da 
construção coletiva da Agenda 21 e seus possíveis impactos no Projeto Político 
Pedagógico da Escola e na prática docente em sala de aula. O estudo foi 
realizado junto aos professores, equipe diretiva e demais segmentos da escola e 
teve a participação da pesquisadora como mãe de aluno e presidente do 
Conselho Escolar. A inserção da EA foi proposta através do desenvolvimento de 
ações coletivas que envolveram os diversos segmentos, tendo por base teórica 
autores do campo da EA crítica. Para construir a Agenda foi adotada a técnica 
Oficina de Futuro divulgada pelo Ministério da Educação. Foram realizadas outras 
atividades como: palestras, jogos cooperativos, estudos de textos, jornal mural, 
memorial. Os caminhos percorridos, fundamentados na perspectiva da 
multirreferencialidade, dialogaram com o referencial teórico da pesquisa 
qualitativa, pesquisa-ação, pesquisa-ação-participante, pesquisa intervenção 
educacional e pesquisa participante. Como instrumentos de coleta de dados 
foram utilizados questionários, entrevistas, análise documental do Projeto Político 
Pedagógico da Escola, registros resultantes da observação participante, além dos 
dados obtidos na Oficina de Futuro. Os resultados alcançados indicam que a 
intervenção propiciou a inserção da EA na Agenda da Escola, favorecendo a 
participação como potência de ação, individual e coletiva. Esses resultados 
contribuem no sentido de indicar aspectos fundamentais no processo de 
incorporação da EA no cotidiano escolar, oferecendo subsídios para a produção 
de conhecimentos, bem como de métodos e técnicas participativos. Defende-se 
assim a participação da comunidade escolar em ações organizadas, dialógicas e 
coletivas, que propiciem o debate e a busca de soluções às questões 
socioambientais da contemporaneidade, sejam elas locais ou globais, tornando 
possível a partir da escola consolidar os ideais de uma sociedade transformada e 
ambientalmente sustentável. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental crítica; agenda 21 escolar; fazer educativo; 
participação; potência de ação; projeto político pedagógico. 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation is a study about an intervention in Environmental 
Education (EE), developed between March 2004 and May 2007, in a public school 
named Escola Classe Céu Azul, in Brasília, Distrito Federal (Federal District, 
Brazil), which offers 1st to 4th grades. The aim of this research was to analyze the 
educational intervention process proposed, constructed and developed by the 
school community, according to the Agenda 21 collective construction precepts 
and their possible impacts on the School’s Political Pedagogical Project and on the 
classroom teaching praxis. The study was conducted together with the teachers, 
the board of directors and other school segment members. The researcher 
participated as parent and as the president of the School Council as well. The 
introduction of EE was proposed through collective actions developed with the 
involvement of the various segments, having as a theoretical basis authors from 
the Critical EE field. The Agenda was constructed through the use of the Future 
Workshop technique, divulged by the Ministry of Education. Other activities were 
also put into practice, namely: lectures, cooperative games, text studies, panel 
journal, memorial. The discussion was based on the multi-reference perspective, 
used in the light of the qualitative research theoretical references, action-research, 
participative-action-research, educational intervention research, and participative 
research. The instruments used to collect data were questionnaires, interviews, 
document analysis of the School’s Political Pedagogical Project, and registers 
which were the result of participative observation, besides the data obtained in the 
Future Workshop. The results reached indicate that the intervention made the 
introduction of EE in the School’s Agenda possible, favouring the participation as a 
potency for action, both individual and collective. These results contribute in the 
indication of fundamental aspects in the process of EE incorporation in the school 
routine, subsidizing the production of knowledge, as well as participative methods 
and techniques. The participation of the school community in organized, dialogical 
collective actions is therefore defended in order to foster debate and the search for 
solutions to the contemporary social-environmental issues, either local or global, 
making the consolidation of ideals for a transformed, environmentally sustainable 
society possible, starting from within the school. 
 
Key-words: Critical Environmental Education; School’s Agenda 21; educational 
practice; participation; potency for action; political-pedagogical project. 
 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 
Um encontro entre dois: olho no olho, cara a cara. 

 E quando estiveres próximo tomarei teus olhos 
e os colocarei no lugar dos meus, 

e tu tomarás meus olhos 
e os colocarás no lugar dos teus, 

então te olharei com teus olhos 
e tu me olharás com os meus. 

Assim nosso silêncio se serve até das coisas 
mais comuns e nosso encontro é meta livre: 

o lugar indeterminado, em um momento indefinido, 
 a palavra ilimitada para o homem não cerceado 

Jacob Levy Moreno 

 

 

1 Um Sujeito Ecológico em construção: das brincadeiras de criança ao “aqui 

e agora” 

 

Onde tudo começou 

 

Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. As palavras 

do poeta ecoam em meus pensamentos e transportam meu olhar para os 

caminhos que me trouxeram até aqui. Que vivências me proporcionaram? Quais 

foram os desafios que experimentei? Que aprendizados obtive? Como cheguei a 

esse momento? 

Nasci em Curitiba, terceira de uma família de cinco filhos. Desde 

pequena, minha brincadeira preferida era brincar de “escolinha” no corredor dos 

fundos de nossa casa, onde meu pai pendurou um grande quadro de giz. Queria 

ser professora. 

Cursei as primeiras séries em uma escola estadual perto de casa; dessa 

época lembro-me claramente de minha primeira professora, a dona Nancy, 

sempre tão paciente com aqueles meninos e meninas que como pássaros 

agitados, se iniciavam no mundo das letras e começavam a “ver” o mundo. 

 

Nietzsche disse que a primeira tarefa da educação é ensinar a 
ver. É a primeira tarefa porque é através dos olhos que as 
crianças pela primeira vez tomam contato com a beleza e o 
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fascínio do mundo. Os olhos têm que ser educados para que a 
nossa alegria aumente. Os olhos das crianças não vêem a fim 
de... Seu olhar não tem nenhum objetivo prático. Elas vêem 
porque é divertido ver. (ALVES, 1933, p.35). 

 

Eu, menina, passei a infância brincando, entre bonecas e cabanas, 

panelinhas e quadro de giz, fazendo batizados de bonecas com as amigas da 

vizinhança, ouvindo as histórias contadas pelos meus avós, com os quais ficava 

enquanto meus pais iam trabalhar. 

Quando acabei a oitava série, decidi ingressar no Instituto de Educação, a 

contragosto de minha mãe, ela também professora, que sonhava uma outra 

carreira para a filha. Nesse período comecei a trabalhar em escolas de Educação 

Infantil, primeiro como auxiliar e depois, já na época dos estágios do Magistério, 

como professora. 

Anos mais tarde, dois momentos significativos merecem destaque: a 

leitura do livro “A paixão de conhecer o mundo”, de Madalena Freire e o trabalho 

desenvolvido na Escola Sítio do Tio Quim. 

No livro, relatos pulsantes de vida, da vivência da autora em uma classe 

de Educação Infantil, na Escola da Vila, em São Paulo. Como chamou minha 

atenção a escrita sensível, simples, a presença disponível, atenta e cuidadosa da 

professora Madalena em sala de aula. Já um pouco incomodada com algumas 

práticas pedagógicas de colegas professoras, comecei também a perceber que o 

professor por mim idealizado e construído nas aulas do Instituto de Educação, um 

professor detentor de todo o saber, em muito se distanciava do educador descrito 

por Madalena. Estava na hora de trocar minhas “lentes”, repensar a minha 

compreensão sobre o ensinar e o aprender: 

 

Nossas idéias ou conceitos organizam o mundo, tornando-o 
inteligível e familiar. São como lentes que nos fazem ver isso e 
não aquilo e nos guiam em meio à enorme complexidade e 
imprevisibilidade da vida. Acontece que, quando usamos óculos 
por muito tempo, a lente acaba fazendo parte de nossa visão a 
ponto de esquecermos que ela continua lá, entre nós e o que 
vemos, entre os olhos e a paisagem. (CARVALHO, 2004a, p.33). 
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Trocando as lentes 

 

Em 1980 após tentar o vestibular para Nutrição e não passar ingressei no 

curso de Educação Artística Licenciatura em Música, pois estudava piano. 

Paralelamente à faculdade fui trabalhar como professora na Escola Sítio 

do Tio Quim e foi no “Sítio”, maneira carinhosa com que eu e as outras 

professoras nos referíamos à escola, que me encontrei com o psicodrama 

pedagógico, experiência que marcou profundamente a minha ação/reflexão como 

pessoa e profissional. Trabalhei nessa Escola durante oito anos, passando por 

todas as turmas da Educação Infantil. No início, o trabalho pedagógico lá 

desenvolvido em nada se diferenciava da grande maioria das “escolinhas”: 

desenhos prontos para pintar, painéis criados pelas “tias”, uma prática educativa 

vertical centrada na figura do professor. As mudanças começaram a acontecer, 

quando a diretora e a psicóloga da escola foram fazer um curso de psicodrama 

pedagógico, teoria e técnica psicoterápica, desenvolvida pelo médico romeno 

Jacob Levy Moreno, a partir de suas experiências com o teatro espontâneo. 

 

A proposta metodológica moreniana, para a abordagem do 
relacionamento bipessoal e grupal é a investigação das 
características do inter-relacionamento entre os indivíduos 
envolvidos na situação, tal como está ocorrendo. Trata-se de 
averiguar a relação presente, as correntes afetivas tais como 
estão sendo transmitidas e captadas aqui e agora. (GONÇALVES, 
1988, p.55). 

 

O novo olhar da diretora sobre o fazer pedagógico trouxe com ele a 

reflexão/transformação do trabalho feito nas salas de aula, fazendo com que eu 

vivenciasse então a escola que idealizei quando conheci as idéias de Madalena 

Freire. 

 

É fundamental que as crianças tomem consciência de que elas 
estão fazendo, conquistando estão se apoderando do seu 
processo de conhecimento. E que o professor, igualmente, com 
elas, os dois são sujeitos desse processo na busca do 
conhecimento. Daí que o papel do professor não é o de “dono da 
verdade”, que chega e disserta sobre o “corpo e seu 
funcionamento”, mas sim o de quem, por maior experiência e 
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maior sistematização, tem a capacidade de devolver às crianças, 
de modo organizado, as informações do objeto de conhecimento. 
(FREIRE, 1988, p.45). 
 

 Queria desenvolver em meus alunos uma atitude que os fizessem olhar 

com respeito para a vida e o psicodrama me acenava como um dos caminhos 

para fazê-lo. 

Nessa época, os encontros pedagógicos da Escola tinham a supervisão 

semanal de um psicólogo psicodramatista e aconteciam em um salão, com 

apenas um tapete e algumas almofadas. Sempre que lá adentrávamos, tirávamos 

os sapatos, deixando-os junto com nossas bolsas ao lado da porta. Era a “sala do 

rola”, o “salão do aqui e agora”, onde também brincávamos com as crianças, 

rolávamos no chão, vestíamos fantasias, nos re-conhecíamos no grande espelho 

pendurado na parede, vivíamos o “faz de conta”. Nos encontros pedagógicos, 

reproduzíamos no “aqui e agora” as vivências semanais da sala de aula, as 

dúvidas nascidas destas vivências, as dificuldades percebidas nas nossas 

relações interpessoais, seja com os pais e mães das crianças, seja entre o grupo 

de professoras. 

A vida universitária apesar de trazer o novo não superou a alegria do 

trabalho experimentado no Sítio e os aprendizados que fiz nessa época 

continuam sendo memórias vivas que trago comigo. 

 

Vida nova, novas vidas 

 

Em 1987 em Assis, ao participar de um seminário sobre a Pedagogia 

Freinet, conheci um professor, ambientalista militante, pelo qual me apaixonei e 

com quem me casei alguns anos mais tarde. 

Ainda em 1987 participei de um concurso público para professor de 

ensino fundamental na Prefeitura Municipal de Curitiba. Da bibliografia indicada 

uma leitura foi muito significativa; escrita em 1883 com a intenção de registrar as 

reflexões de um professor inglês em torno dos regulamentos de ensino, as idéias 

nela reunidas, apesar de decorridos mais de cem anos, permaneciam válidas e 
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atuais. O “Diário de um mestre-escola”, lançou as bases para Alexander S. Neill, 

criar a escola de “Summerhill – Liberdade Sem Medo”. 

 

Estou esperançoso porque descobri uma solução. Daqui por 
diante tentarei fazer meus alunos perceberem. Sim, perceber é a 
palavra. Perceber o quê? Para falar a verdade, tenho certa 
dificuldade em dizer. Penso que desejo fazer com que eles 
percebam o que significa a vida. Sim, desejo dar-lhes ou, melhor, 
ajudá-los a descobrir uma atitude. A maior parte do material que 
lhes ensino estará esquecida dentro de um ou dois anos, mas 
uma atitude permanece com a pessoa durante toda a vida. Desejo 
que esses meninos e meninas adquiram o hábito de olhar 
honestamente para a vida. (NEILL, 1974, p.15). 

 

Aprovada no concurso público, comecei a dar aulas para uma turma de 3ª 

série do Ensino Fundamental em uma escola municipal na periferia de Curitiba e 

meses mais tarde fui transferida para uma creche, em que fiquei responsável pela 

sala de artes. 

Em 1990, mudei para Piracicaba, no interior de São Paulo e com o 

nascimento de meus filhos, fiz a opção de interromper temporariamente o trabalho 

profissional, embora a paixão e o envolvimento com a educação me fizessem 

continuar na escola, não mais como professora, mas agora como mãe. Iniciava 

assim minha vivência e aprendizado de participação nos Conselhos Escolares e 

nas Associações de Pais e Mestres. Continuei experimentando o papel de 

educadora, vivenciado também nas brincadeiras com meus filhos, nos passeios 

que fazíamos ao parque da ESALQ (Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”), nas observações e intervenções cotidianas que como pais e mães, 

somos levados a fazer. Paralelamente a esse momento participei das atividades 

de gestão do Laboratório de Educação e Política Ambiental (OCA- LEPA) da 

ESALQ, onde coordenei o projeto OCA-criança, destinado a desenvolver 

atividades de arte-educação ambiental. As atividades da OCA- LEPA, que tinham 

como coordenador o professor Marcos Sorrentino, eram fundamentadas e 

desenvolvidas respeitando-se os princípios de uma gestão democrática e 

comprometida com a emancipação de todos os seus envolvidos. Esse espaço de 

reflexão e debate trouxe com ele uma compreensão mais aprofundada acerca do 

papel de cada um e de todos na transformação e melhoria do seu ambiente.  
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O aqui e agora 

 

Mudei para Brasília em 2004. Dos últimos trabalhos em Piracicaba 

merecem ser lembrados a experiência na coordenação de 5ª a 8ª série de uma 

escola cooperativa e a elaboração de materiais instrucionais para o Prêmio Belgo 

de Meio Ambiente. Esses dois momentos caracterizaram a necessidade 

emergente de um aprofundamento teórico que pudesse responder aos 

questionamentos e desafios que a prática ia me colocando.  

Quanto aos materiais para o Prêmio, nossa proposta foi ampliar a 

compreensão de temas ligados à Educação Ambiental, adensando conteúdos, 

sugerindo vivências através da arte-educação, dos jogos cooperativos e de 

histórias. No tema de 2003, propusemos o estudo das virtudes, estimulando 

professores e estudantes a perceberem a sua importância e vivenciarem ações 

necessárias à construção de um ambiente mais harmonioso, equilibrado e 

solidário.  

Também em 2004 fui convidada a integrar o quadro de facilitadores da 

Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação 

(CGEA/MEC), para a implementação do programa “Vamos Cuidar do Brasil com 

as Escolas”, ficando responsável pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul. Esse trabalho fez com que eu novamente entrasse em contato com a 

técnica “Oficina de Futuro”, a qual já havia utilizado em anos anteriores, numa das 

oficinas de arte-educação ambiental destinada aos filhos de funcionários da 

ESALQ. No Programa da CGEA, a Oficina de Futuro foi proposta a fim de auxiliar 

na construção da Agenda 21 Escolar, como parte integrante da COM-VIDA – 

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. (BRASIL, 2004). 

Vale ressaltar que até esse momento não havia de forma clara e definida 

a intenção de fazer mestrado e muito menos, que o estudo proposto para a 

Escola Classe Céu Azul1 seria o meu objeto de pesquisa, embora a vinda para 

Brasília já acenasse com a possibilidade de continuar os estudos, idéia que 

alimentava já há algum tempo. A decisão de transformar a intervenção na Escola 

                                            
1 Nome fantasia atribuído à Escola, a fim de preservar sua identidade. 
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em pesquisa de mestrado definiu-se no decorrer das disciplinas que cursei como 

aluna especial no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de 

Brasília (CDS/UnB). 

Em Brasília matriculei meus três filhos em escolas públicas próximas de 

nossa casa, sendo que os dois mais novos foram matriculados na Escola Classe 

(EC) Céu Azul, destinada ao ensino de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Nas primeiras conversas com suas professoras, percebendo a disposição 

das duas em aprofundar-se no aprimoramento de suas práticas pedagógicas, me 

coloquei à disposição para conversarmos mais sobre um assunto que vinha 

sendo objeto de meus estudos e práticas mais recentes: a Educação Ambiental. A 

partir de minhas observações do cotidiano escolar, desde o lixo jogado no chão 

do pátio às relações interpessoais, esperava poder contribuir para a 

transformação daquela realidade, guiada pelo sonho de uma escola 

comprometida com o cuidado de seu ambiente em todas as suas dimensões.  

Lembro de uma conversa com a professora de meu filho mais novo que 

dizia não saber como trabalhar com educação ambiental na sua sala de aula ao 

que lhe falei que ela já o fazia, embora não o percebesse. Assim sendo, essa 

professora compartilhou com a direção as nossas conversas e planos de trazer a 

reflexão sobre a educação ambiental para os espaços de sua sala de aula. A idéia 

foi muito bem recebida pela diretora que sugeriu ainda que o convite à 

participação desse estudo fosse ampliado e também dirigido a todo o grupo de 

professoras. Foi em uma manhã ensolarada, num dia seco e quente do mês de 

agosto, que levei ao grupo o convite a uma reflexão e estudo acerca do tema em 

questão, o que foi acolhido por todas. Programamos nossos encontros para 

serem realizados sempre nos horários de coordenação pedagógica2, às 

segundas-feiras pela manhã e à tarde, a fim de que todas as professoras 

pudessem participar dando início assim à intervenção educacional que é o objeto 

desta pesquisa. 

                                            
2 De acordo com o artigo 19 da Portaria nº 30, de 6 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre os 
critérios para distribuição de carga horária nas instituições educacionais da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal, a carga horária de 40h semanais para os professores do Ensino 
Fundamental de 1ª a 4ª séries, será distribuída da seguinte forma: 25h em atividades de regência 
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2 Educação Ambiental no meio escolar: ampliando olhares e agregando 

novas dimensões ao fazer educativo 

 

Nos últimos anos evidenciou-se um aumento na preocupação com a 

temática ambiental no mundo todo, demonstrado pela grande quantidade de 

encontros, conferências, tratados e convenções acerca desse tema. 

No mesmo sentido, a partir de 1990 houve um crescimento acentuado na 

produção acadêmica brasileira que trata da EA, podendo-se estimar a existência 

de pelo menos 800 trabalhos de investigação (dissertações e teses) 

desenvolvidos até o ano de 2004 (FRACALANZA et al., 2005). Segundo os 

mesmos autores, a maior parte das pesquisas tem como objeto de investigação 

aspectos do ambiente e grande parte delas está relacionada com as escolas, 

seus professores e os escolares, em especial do Ensino Fundamental. No 

ambiente escolar as práticas de EA (e conseqüentemente as pesquisas delas 

decorrentes) têm sido realizadas privilegiando: 

 

Sua articulação com o currículo do Ensino de Ciências e/ou 
Biologia e Geografia; uma temática que apresenta nítidos vínculos 
com temas relacionados à Ecologia; a discussão de problemas 
ambientais, em sua maioria com forte conotação técnica, 
relacionada a concepções biológicas. (FRACALANZA et al., 2005, 
p.3). 

 

Embora se verifique o crescimento na produção acadêmica relativa à EA, 

poucas alterações significativas têm sido percebidas no âmbito escolar 

(FRACALANZA et al., 2005). Também a maior preocupação com a questão 

ambiental no mundo todo não se reverteu em garantia da diminuição e eliminação 

dos índices de degradação ambiental, podendo-se afirmar que nunca a 

capacidade de manutenção da vida esteve tão comprometida como nos dias 

atuais. No Brasil especificamente, a ameaça à biodiversidade de todos os seus 

biomas, a degradação do solo, a poluição atmosférica, a contaminação dos 

córregos e rios, aliados a um quadro de pobreza e exclusão social, indicam a 

                                                                                                                                    
de classe; 10h em coordenação pedagógica; 2h em sala de leitura/reforço e 3h em substituição. 
(GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2006). 
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necessidade de ações educacionais que possam contribuir para a reversão desse 

quadro. 

Corroborando esta necessidade, o documento que ficou conhecido como 

“Compromisso de Dakar”, elaborado no Fórum Mundial de Educação em Dakar, 

no ano 2000, considerou a educação para a sustentabilidade ambiental “um meio 

indispensável para participar nos sistemas sociais e econômicos do século XXI 

afetados pela globalização” (BRASIL, 2005a, p.10). 

Uma educação comprometida com a sustentabilidade demanda a reflexão 

aprofundada acerca do papel da escola enquanto instrumento de intervenção e de 

transformação socioambiental. 

Dentro dessa reflexão é essencial que a EA esteja inserida e sintonizada 

com a organização do trabalho pedagógico, compreendida em suas interfaces – 

trabalho desenvolvido predominantemente na sala de aula, organização global do 

trabalho pedagógico na escola e projeto político pedagógico (PPP) da escola 

(FREITAS, 2005). Nesse sentido, dos objetivos propostos, passando pelos 

conteúdos, métodos de ensino e avaliação, tudo deve ser concebido na escola 

levando em consideração a construção de processos de conhecimentos que 

possibilitem uma leitura crítica da realidade, contribuindo para a melhoria do 

ambiente escolar e do planeta como um todo. 

 

Com efeito, diante da constatação da necessidade de edificação 
dos pilares das sociedades sustentáveis, os sistemas sociais 
atualizam-se para incorporar a dimensão ambiental em suas 
respectivas especificidades, fornecendo os meios adequados para 
efetuar a transição societária em direção à sustentabilidade. 
Assim, o sistema jurídico cria um “direito ambiental”, o sistema 
científico desenvolve uma “ciência complexa”, o sistema 
tecnológico cria uma “tecnologia ecoeficiente”, o sistema 
econômico potencializa uma “economia ecológica”, o sistema 
político oferece uma “política verde” e o sistema educativo fornece 
uma “educação ambiental”. (BRASIL, 2005b, p.18). 

 

Caminhar em direção a um ambiente transformado requer a internalização 

do projeto de sociedade que se quer ver concretizado, respeitando-se os sonhos 

de futuro e ideais de vida, bem como a percepção das dificuldades para torná-los 

reais. Partir do que se tem, com clareza de para onde se quer caminhar, 
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enfatizando a importância da mobilização e ação de cada um, além do 

compromisso permanente com esse projeto de sociedade emancipada e feliz. 

 

E nesse contexto, em que os sistemas sociais atuam na promoção 
da mudança ambiental, a educação assume posição de destaque 
para construir os fundamentos da sociedade sustentável, 
apresentando uma dupla função a essa transição societária: 
propiciar os processos de mudanças culturais em direção à 
instauração de uma ética ecológica e de mudanças sociais em 
direção ao empoderamento dos indivíduos, grupos e sociedades 
que se encontram em condições de vulnerabilidade em face dos 
desafios da contemporaneidade. (BRASIL, 2005b, p.18). 

 

É nesse contexto que a educação ambiental abre um interessante espaço 

para se repensar a prática pedagógica (SORRENTINO, 2000; LAYRARGUES, 

2004; GUIMARÃES, 2004b), contribuindo para a construção do sujeito ecológico 

(CARVALHO, 2004) modelo ideal de ser humano comprometido com o projeto de 

uma sociedade mais justa e ecologicamente equilibrada. Esse sujeito constitui-se 

“tanto num modelo de identificação para os indivíduos quanto num horizonte 

sócio-histórico de justiça ambiental para uma educação ambiental emancipatória” 

(ibidem, p.23). 

Educar ambientalmente representa, entretanto, um grande desafio visto 

que as atividades de educação ambiental desenvolvidas no ambiente escolar 

costumam ser pontuais e geralmente desarticuladas do Projeto Político 

Pedagógico da escola. Um caminho para a escola promover e iniciar essa 

articulação pode ser o debate acerca das questões ambientais presentes no seu 

cotidiano, buscando uma abordagem pedagógica apropriada ao processo de 

ensino e aprendizagem de todos os seus participantes (OLIVEIRA et al., 2004). 

Além disso, é importante o questionamento sobre os modos de pensar, 

sentir, agir e de produzir conhecimento, e um exercício amoroso cotidiano, de 

atenção e cuidado com o meio ambiente, consigo próprio e com os outros. 

A escola pública, espaço privilegiado para a democratização do saber e 

da própria sociedade, pode promover mudanças através da participação ativa de 

toda a comunidade escolar e da construção de um Projeto Político Pedagógico 

que as legitimem. 
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Para ser coerente com essa perspectiva, a educação ambiental 
deve ser um processo envolvente, capaz de agregar 
crescentemente desde o porteiro e a merendeira, ao funcionário 
da secretaria, aos pais, aos representantes e membros da 
comunidade à qual a escola serve. (MARTINS, 2005, p.5). 

 

Embora essa participação seja principio fundamental quando se fala na 

instituição de uma nova cultura de gestão escolar, democrática e compartilhada, 

parece ser ainda inexpressiva a quantidade de escolas que conseguem vivenciá-

la no seu cotidiano. 

Casagrande (2007) atribui à falta de consenso entre governo, sindicatos, 

dirigentes e professores, os problemas de organização e gestão das escolas 

públicas brasileiras. Segundo estudo por ele realizado, premiado pelo Instituto 

Internacional de Planejamento da Educação/Unesco, a fim de identificar fatores 

que facilitam ou impedem a melhoria da educação pública em nosso país, alguns 

dados relativos à co-responsabilidade da sociedade em relação à educação 

chamam a atenção. Apesar de ter sido realizado no Estado do Paraná, os 

resultados apontam para uma realidade que atinge a quase todas as regiões 

brasileiras. Para esse autor os pais ainda não demonstram ter consciência do 

papel e contribuição que poderiam dar para a melhoria da educação dos seus 

filhos. Por outro lado, os professores não se sentem motivados a incentivar ou 

despertar essa participação, embora a valorizem, temendo interferência nos 

aspectos pedagógicos da escola ou uma ação supervisora por parte dos pais. 

Justificando que os pais não entendem da área pedagógica, os professores não 

dão abertura a essa participação sendo que o governo, por outro lado, os 

incentiva a acompanharem as atividades desenvolvidas pela escola, inclusive as 

pedagógicas (CASAGRANDE, 2007).  

Apesar das diferentes visões e posturas relativas a essa questão, 

promover a mudança necessária à maior participação da comunidade na 

transformação para melhor do ambiente escolar, exige a criação de momentos e 

espaços dialógicos, sintonizados com essa percepção. Favorecê-los é também 

possibilitar que se desperte a potência de ação individual e coletiva de cada um e 

de todos os envolvidos, fazendo dela emergir a participação social plena, vista 
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não apenas como obrigação política, mas também pelo desejo de ser feliz e livre 

(SAWAIA, 2002).  

Nesse contexto de mudanças tornam-se também necessárias práticas 

educadoras que traduzam discursos e teorias fundamentados em uma cultura de 

procedimentos democráticos e voltados ao bem comum, que possibilitem o 

debate e a superação dos problemas e dificuldades do cotidiano escolar. Para 

desenvolvê-las é necessário mais do que a transmissão de conhecimentos ou a 

sensibilização afetiva dos indivíduos. 

A contribuição da educação ambiental, 

 

é na verdade uma proposta de filosofia de vida que resgata 
valores éticos, estéticos, democráticos e humanistas. Ela parte de 
um princípio de respeito pela diversidade natural e cultural, que 
inclui a especificidade de classe, de etnia e de gênero. Por isso, 
uma de suas características é a defesa da descentralização em 
todos os níveis e a distribuição social do poder, reconhecendo 
também como formas de poder o acesso à informação e ao 
conhecimento. (VIEZZER e OVALLES, 1995, p.20). 

 

Nessa perspectiva, a escola de fato alcançará sua autonomia de gestão, 

construindo junto com a comunidade uma escola de vocação cidadã, que 

aprenda a disponibilizar “o que existe de melhor e de mais atual entre os 

conhecimentos da ciência, da filosofia, das artes e de outros campos da 

experiência humana” (BRANDÃO, 2003, p.147). Esse ato de partilha do 

conhecimento pode torná-la capaz de contribuir para a compreensão do mundo e 

para uma atuação crítica, solidária e ecológica dentro dele. 

 

2.1 O querer-saber: das interrogações aos objetivos do estudo 

 

Fundamentado na perspectiva de multirreferencialidade expressa por 

diversos autores na obra organizada por Barbosa (1998) e tendo como linha de 

base os autores da educação crítica colimados por Layrargues (2004), pautado 

na perspectiva freiriana (1997) de educação como prática de liberdade, na teoria 

da complexidade de Morin (2000a; 2000b) e em autores como Leff (2001; 2003), 

Santos (1997; 2002), Sawaia (2001), Sorrentino (2000) o presente estudo 
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dialogou com os mesmos, procurando responder às necessidades de 

interpretação dos fenômenos e demandas que a pesquisa foi colocando.   

Contribuir para uma educação ambiental comprometida com a superação 

dos problemas e dificuldades contemporâneos, estimulando e possibilitando 

envolvimento e participação para melhoria do ambiente coletivo, foi um dos 

objetivos que guiou a intervenção educacional, objeto desta pesquisa. Alimentada 

pelas idéias de Brandão (2003) de que a razão maior do conhecimento “não deve 

aspirar nada menos do que a somar-se a todo fluxo de estabelecimento do Bem e 

da Paz” (p.20), a intervenção, mais do que o desafio, trouxe com ela a alegria do 

fazer.  

A compreensão da complexa realidade a ser pesquisada exigiu uma 

leitura do objeto sob múltiplas perspectivas e referenciais variados, respeitando-

se a pluralidade de olhares e linguagens, necessários a essa compreensão. 

Tratando-se do ambiente escolar envolvido por uma trama de distintas relações 

interpessoais e diferentes visões de mundo, a adoção da multirreferencialidade 

veio possibilitar o entendimento necessário. 

Assim, os caminhos percorridos durante o processo foram se construindo 

no percurso da caminhada, propiciando não somente o planejamento dos 

conteúdos e estratégias que seriam propostos, mas também, e principalmente, a 

constituição da pesquisadora enquanto sujeito dotado de sentidos e significação. 

Ao se buscar a compreensão do ambiente escolar na sua totalidade, a 

inserção no campo foi caracterizada pela implicação ativa da pesquisadora, 

envolvendo diálogo e interação durante todo o percurso. Dessa forma “o lugar 

que outorgamos à comunicação no desenvolvimento metodológico da pesquisa 

qualitativa leva a atribuir uma posição diferente ao pesquisador e aos sujeitos 

pesquisados” (GONZÁLEZ REY, 2005, p.57). 

Com isso a análise de como se incorpora a educação ambiental no 

cotidiano escolar caracteriza-se como um processo permanente de construção e 

produção de idéias e tem por objetivos:  
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Objetivo Geral 

 

• Analisar um processo de intervenção educacional proposto, construído 

e desenvolvido pela comunidade escolar, à luz da construção coletiva 

da Agenda 21, e seus possíveis impactos no Projeto Político 

Pedagógico da Escola e na prática docente em sala de aula. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Subsidiar a produção de conhecimentos, métodos e técnicas 

participativos, para a inserção da EA no cotidiano escolar. 

• Estimular e apoiar o envolvimento da comunidade escolar na 

construção do Projeto Político Pedagógico e na inserção da EA no 

mesmo. 

• Propiciar o envolvimento do corpo docente na realização e proposição 

de atividades de EA na escola. 

• Contribuir para a transformação e melhoria do ambiente escolar. 

 

Além de responder aos objetivos propostos, o presente estudo buscará 

respostas as seguintes questões de investigação que contribuíram para a 

delimitação do tema a ser pesquisado e norteiam esse trabalho: 

 

� Como se desenvolveu a incorporação da EA na prática docente em 

sala de aula e no Projeto Político Pedagógico, através do processo de 

construção da Agenda 21 escolar, deflagrado na intervenção 

educacional iniciada em 2004? 

� Que contribuições o processo de construção da Agenda 21 trouxe para 

a escola? 

� O que mudou e o que não mudou na escola após o início da 

intervenção? 
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2.2 Desvelando a pesquisa 

 

A dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro busca 

estabelecer uma relação entre a EA e o trabalho pedagógico, a partir da 

exposição das diferentes concepções da questão ambiental. Traça um breve 

histórico da trajetória brasileira, com ênfase no trabalho coletivo como um 

caminho para inserção da EA na escola. 

O segundo capítulo descreve a construção do percurso metodológico, 

apresentando sua fundamentação teórica, identificando os instrumentos de coleta 

de dados, contextualizando a pesquisa, suas etapas, o envolvimento dos atores 

sociais, relatando as dificuldades vivenciadas no contexto escolar durante o 

trabalho de campo. 

O terceiro capítulo traz o detalhamento das ações e atividades 

componentes da intervenção educacional, descrevendo o histórico dessa 

vivência, as impressões quanto à participação do grupo, as etapas percorridas 

pela pesquisa. Como decorrência das ações, analisa-se o processo de revisão e 

re-elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola. Também é apresentada 

a análise dos dados compilados e organizados, inicialmente sem atrelá-los às 

categorias, o que é feito em etapa posterior, através dos indicadores e à luz do 

referencial teórico. 

Após a apresentação dos três capítulos são feitas as considerações 

finais, relacionadas as referências, os apêndices e anexos.                          



 

CAPÍTULO 1 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em 
torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de 
tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a 
gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho 
imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse país 
democraticamente. 

Paulo Freire 
 

 

Diversas propostas de EA têm sido desenvolvidas no meio escolar, 

derivadas de diferentes concepções. A partir do movimento conservacionista até 

chegar à EA crítica, foram se agregando outros olhares e novas dimensões ao 

campo ambiental. Para além da compreensão de ambiente restrito à natureza e 

seus recursos, foram sendo construídas outras concepções, refletindo a 

incorporação desses novos elementos. Concepções que almejam a emancipação 

e a felicidade humana, com cuidado e respeito a todas as formas de vida, 

centrando o seu foco no engajamento individual e coletivo, no respeito à 

diversidade de saberes e práticas, no cuidado amoroso cotidiano com o ambiente 

em todas as suas dimensões. Neste capítulo procura-se refletir sobre essas 

distintas dimensões educacionais voltadas à questão ambiental, no contexto 

nacional e planetário, buscando-se estabelecer uma relação entre EA e trabalho 

pedagógico, com ênfase no trabalho coletivo como um caminho para a inserção 

da EA na escola. 

 

1.1 Diferentes concepções do fazer ambiental: do conservacionismo à EA 

crítica 

  
A valorização da natureza como fonte de vida e como uma dimensão 

humana, em contradição com a ação destrutiva sobre ela, já existe desde há 

muito tempo, pondo em evidência a beleza do ambiente natural afetada pelos 

modos de ser e viver de cada geração, porém sem uma preocupação com a 
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proteção ambiental. Há registros acerca da destruição ambiental ocorrida há 

3.700 anos, quando as cidades sumérias foram abandonadas, pois suas terras 

tornaram-se alagadiças e salinizadas em virtude dos excedentes agrícolas. 

McCormick (1992) cita diversos outros exemplos históricos dessa destruição, mas 

demonstra que a preocupação com a proteção do meio ambiente, propriamente 

dita, só começou a ser mais percebida na segunda metade do século XIX. 

Nos anos de 1860, foram criados na Grã-Bretanha os primeiros grupos 

protecionistas, quando naturalistas, artistas e amantes da natureza iniciaram um 

movimento para conter a destruição das áreas naturais, através da denúncia em 

congressos científicos e artísticos, reivindicando a criação de reservas de vida 

selvagem (LAGO e PÁDUA, 1984). 

Paralelamente aos movimentos que emergiram na Grã-Bretanha, muitos 

outros foram desencadeados na América do Norte, Austrália, África do Sul, 

Alemanha e Índia (McCORMICK, 1992). Nos anos subseqüentes esse movimento 

conservacionista continuou crescendo, com a criação de grupos ambientalistas 

em diversas partes do mundo e também do Brasil. 

Afirmado na luta pela conservação do ambiente natural e contra as 

atividades humanas predatórias, o conservacionismo, cujas origens remontam ao 

momento em que foram sentidos os custos da poluição, da caça ou da perda das 

florestas, de forma mais imediata e pessoal (Ibidem), ao não incorporar outras 

dimensões à questão ambiental, instituiu uma visão limitada de ambiente. Essa 

visão tem sido também denominada de “conservacionista”, “recursista”, 

“biologicista e pragmática” (CARVALHO, 2004b; LAYRARGUES, 2002; SAUVÉ, 

2005). É identificada, por exemplo, pela associação que ainda hoje muitas 

pessoas fazem ao relacionar ambiente à natureza, flora, fauna e vida selvagem. 

Essa visão conservacionista também está inserida em alguns documentos 

oficiais. Como exemplo, pode-se citar a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), que estabeleceu a obrigatoriedade da educação ambiental em todos os 

níveis de ensino, instituída pela Lei número 9795, de 27 de abril de 1999. Essa 

Lei expressa o caráter conservacionista, quando, logo no início, vincula a 

educação ambiental à conservação ambiental, como se percebe na citação 

abaixo: 
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Entendem-se por educação ambiental 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. 
(BRASIL, 1999, art.1º – grifo nosso). 

 

A EA teve seu surgimento marcado por esse movimento de tradição 

conservacionista que, na medida em que foi se ampliando, agregou outros 

olhares e novas dimensões ao campo ambiental. Porém, para além dessa 

compreensão de ambiente restrito à natureza e seus recursos, foram sendo 

construídas outras concepções, refletindo a incorporação desses novos 

elementos. Para Carvalho (2004b), podem-se denominar EA práticas variadas 

que diferem quanto ao posicionamento político-pedagógico. Faz-se necessário 

então “situar o ambiente conceitual e político onde a educação ambiental pode 

buscar fundamentação enquanto projeto educativo que pretende transformar a 

sociedade” (Ibidem, p.18). Assim, atualmente as práticas ambientais são 

identificadas por muitos autores através de diferentes nomenclaturas. 

Sorrentino (2000) interpreta os fazeres educacionais voltados à questão 

ambiental a partir de quatro grandes correntes: conservacionista, educação ao ar 

livre, gestão ambiental e economia ecológica. A visão conservacionista, afirmada 

na representação de um ambiente intocado e restrito, em que a presença humana 

é nefasta e destruidora, estabeleceu-se no Brasil através da atuação de entidades 

como a União Internacional Protetora dos Animais (UIPA) e a Fundação Brasileira 

para a Conservação da Natureza (FBCN). Essa visão esteve bastante presente 

nos países desenvolvidos, ganhando “grande impulso com a divulgação dos 

impactos sobre a natureza, causados pelos atuais modelos de desenvolvimento” 

(SORRENTINO, 2000, p.108). 

A corrente denominada de educação ao ar livre construiu-se através dos 

antigos naturalistas, escoteiros e participantes de grupos de espeleologia, 

caminhadas, montanhismo, acampamentos e outras modalidades de esportes e 

lazer junto à natureza. Também são representativos dessa visão os grupos de 

caminhada ecológica, turismo ecológico e trilhas de interpretação da natureza. 
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A gestão ambiental tem “raízes mais profundas na América Latina, na 

história de resistência aos regimes autoritários” (SORRENTINO, 2000, p.109). No 

Brasil, essa corrente ganhou força nos embates contra a poluição e nos 

movimentos por liberdades democráticas, ao se reivindicar a participação da 

população na administração dos espaços públicos e nas decisões de futuro. 

A quarta corrente denominada de economia ecológica foi dividida em 

duas vertentes: desenvolvimento sustentável e sociedades sustentáveis. Ligados 

à vertente do desenvolvimento sustentável, estão os empresários, governantes e 

uma parcela das organizações não governamentais. Segundo Herculano (1992) o 

desenvolvimento sustentável, na visão dos ambientalistas, englobaria “um 

conjunto de mudanças-chave na estrutura de produção e consumo, invertendo o 

quadro de degradação ambiental e miséria social a partir de suas causas” (p.11). 

Porém essa concepção foi adulterada pela sociedade passando a ser percebida 

como uma “estratégia de expansão de mercado e lucro” (ibidem). A questão do 

desenvolvimento sustentável dessa forma prende o debate ao campo restrito da 

economia, girando em torno da conciliação entre preservação da natureza e 

garantia da manutenção do crescimento econômico. É um desenvolvimento que 

não desaliena o ser humano diante do sistema de produção, pois sugere o 

crescimento econômico como caminho para a superação da degradação 

ambiental, sem considerar que são necessárias mudanças no paradigma 

capitalista hegemônico a ele relacionado (HERCULANO, 1992). Esse 

desenvolvimento concentrador e explorador de pessoas e de riquezas é a causa 

real da miséria e deterioração ambientais (BOOF, 1996). 

Já a vertente denominada sociedades sustentáveis abriga aqueles que 

sempre se colocaram contra o atual modelo de desenvolvimento. Para esses 

últimos, que compartilham do ideal de uma sociedade justa e equilibrada 

ambientalmente, a mudança dos padrões só é viável se também mudarem os 

sujeitos, colocando-se “o povo como autor e gestor do seu próprio projeto de 

modernidade” (SORRENTINO, 2000, p.110). A idéia de uma sociedade 

sustentável, igualitária, livre e feliz é muito mais ampla e não cabe dentro da 

expressão desenvolvimento isso ou aquilo, “pois sai do campo limitado da 

economia e entra no campo muito mais abrangente da filosofia” (HERCULANO, 
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1992, p.44). Além dos grupos já citados, fazem parte dessa corrente os 

movimentos sociais e as experiências com geração e difusão de tecnologias 

apropriadas, através de comunidades rurais, Organizações Não Governamentais 

e associações ambientalistas. 

Para Sorrentino (2000), além das correntes acima citadas, é possível 

identificar quatro conjuntos de temas e objetivos ligados ao fazer ambiental; são 

eles: 

 

• Biológicos: relacionam-se à proteção, conservação, preservação das 
espécies, ecossistemas e o planeta como um todo, conservação da 
biodiversidade e do clima (deter o buraco na camada de ozônio e o efeito 
estufa); degradação da natureza. 

• Espirituais/Culturais: referem-se à promoção do autoconhecimento e o 
conhecimento do Universo, através do resgate de valores, sentimentos, 
tradições e de uma nova ética fundamentada em valores como verdade, 
amor, paz, integridade, diversidade cultural, felicidade e sabedoria, visão 
global e holística. 

• Políticos: propõem o desenvolvimento de uma cultura de procedimentos 
democráticos, o estímulo à cidadania e à participação popular, à formação 
e aprimoramento de organizações, ao diálogo na diversidade e à 
autogestão política. 

• Econômicos: pretendem contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
através da autogestão do trabalho, dos recursos e dos conhecimentos, da 
geração de empregos em atividades “ambientais”, não alienantes e não 
exploradoras do próximo. (p.110). 

 

Sauvé (2005) também reconhece a existência de diferentes correntes 

para conceber os discursos e práticas da EA, que têm em comum a preocupação 

com o meio ambiente e o reconhecimento do papel central da educação para a 

sua melhoria. Algumas das correntes têm como enfoque principal o 

aprimoramento humano através do desenvolvimento de valores, como é o caso 

da holística e da moral/ética. Outras focam seus objetivos no meio natural, como 

a corrente naturalista, a conservacionista/recursista e a resolutiva. Outras ainda 

dão ênfase às dinâmicas sociais, às relações de poder, à reflexão na ação, como 

as correntes práxica, feminista e crítica. Todas elas, apesar de apresentarem 

convergências, oposições e particularidades entre si, corroboram o caráter 

abrangente da questão ambiental. 
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A incorporação de diferentes dimensões ao campo ambiental também foi 

identificada por outros autores. Para Carvalho (2004b), existem muitas maneiras 

de agrupar as práticas ambientais: “educação ambiental popular, crítica, política, 

comunitária, formal, não-formal, para o desenvolvimento sustentável, 

conservacionista, socioambiental, ao ar livre, para solução de problemas entre 

tantas outras” (p.15). 

Da mesma maneira Layrargues (2002) discorre sobre a necessidade de 

uma EA que transcenda o caráter conservador, biologicista e pragmático e 

identifica novas adjetivações dessa educação. Para ele, atualmente EA também 

tem sido denominada de educação para o desenvolvimento sustentável, 

ecopedagogia, educação para a cidadania, educação para gestão ambiental 

(LAYRARGUES, 2002). Independentemente da denominação que identifica o 

fazer ambiental, diversos autores destacam como uma de suas características 

básicas, o caráter crítico e emancipador a ele relacionado (CARVALHO, 2004b; 

LAYRARGUES, 2002; SAUVÉ, 2005; SORRENTINO, 2000). 

Os objetivos e as diferentes correntes acima enunciados possibilitam um 

outro olhar, além de uma educação para o ambiente, reconhecendo o caráter 

amplo e complexo que envolve a temática ambiental, integrada por uma rede de 

relações naturais, sociais e culturais. Essa visão socioambiental “não nega a base 

natural da natureza, ou seja, suas leis físicas e seus processos biológicos, mas 

chama a atenção para os limites de sua apreensão como mundo autônomo 

reduzido à dimensão física e biológica” (CARVALHO, 2004a, p.38). 

Nesse contexto, a palavra “ecologia”, criada em 1866 pelo biólogo alemão 

Ernest Haeckel em sua obra “Morfologia Geral dos Organismos”, a fim de 

designar uma nova disciplina científica ligada ao campo da Biologia e que teria 

como função o estudo das relações dos organismos entre si e com o mundo 

exterior, ganhou novos significados. Para os ambientalistas a palavra ecologia 

“‘migrou’ do vocabulário científico para designar também projetos políticos e 

valores sociais” (CARVALHO, 2004a, p.45). Carvalho (2004a) ressalta, assim, 

que quando o termo ecologia é usado no contexto dos movimentos sociais, ele 

não toma a mesma acepção dos biólogos, passando a significar um campo de 

preocupações e ações sociais. 
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Para Lago e Pádua (1984), a política ecologista não se preocupa apenas 

em “garantir a sobrevivência da espécie humana, mas sim em garantir essa 

sobrevivência pela construção de formas sociais e culturais que permitam a 

existência de uma sociedade não-opressiva, igualitária, fraterna e libertária” 

(p.37). Podemos ressaltar assim que a ecologia associada às práticas sociais é 

uma crítica à sociedade de consumo, além da idealização do sonho de uma nova 

sociedade. Por outro lado, os grupos ligados ao ecologismo também são 

conservacionistas, pois lutam pela proteção do ambiente, embora não limitem 

seus objetivos apenas à defesa da natureza, mas almejem a resolução da crise 

social. 

A construção do ideário ecologista tem suas raízes nos movimentos de 

contracultura, que surgiram nos Estados Unidos e na Europa desde o fim dos 

anos de 1960 e, no Brasil e na América Latina, nas duas décadas seguintes. De 

caráter mais amplo que o conservacionismo, esse novo movimento, trouxe um 

forte clamor por mudanças sociais e políticas. Segundo, McCormick (1992), esse 

movimento foi denominado “Novo Ambientalismo” e “abrangia tudo, desde a 

superpopulação e a poluição aos custos da tecnologia e do crescimento 

econômico” (p.61), pensando natureza e humanidade como questões 

indissociáveis. 

Diversos pensadores de diferentes correntes influenciaram o 

delineamento do campo ecológico/ambientalista, desde o anarquismo de Pierre 

Proudhon, ao pacifismo de Thoureau e Gandhi, às idéias marxistas de Herbert 

Marcuse. Internacionalmente, alguns autores que contribuíram mais diretamente 

com suas reflexões sobre a temática foram: Schumacher, Ignacy Sachs, Fritjof 

Capra, Edgar Morin, entre outros (BOSQUET, 1978; CROALL e RANKIN, 1981; 

LAGO e PÁDUA, 1984; LUTZENBERGER, 1985; McCORMICK, 1992; MINC, 

1985; SCHUMACHER, 1977). No Brasil, destacam-se as idéias de Eduardo Viola, 

José Lutzenberger, Carlos Minc, Fernando Gabeira e outros que teorizaram sobre 

o movimento ambientalista, militando na causa. 

Apesar de ter surgido no Primeiro Mundo, o “novo ambientalismo dos 

anos de 1960 se distingue do antigo por entender que a depredação da natureza 

mantém uma íntima relação com o modelo de desenvolvimento instituído” 
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(GONÇALVES, 2001, p.137). Um marco histórico desse pensamento foi a 

publicação, em 1962, do livro “Primavera Silenciosa”, da bióloga Rachel Carson. 

Esse livro que foi uma denúncia do estrago causado pelo uso do DDT e por 

outros agrotóxicos, provocou grande comoção na opinião pública americana, 

ampliando o debate sobre as relações entre humanidade e natureza. 

Nesse período as experiências em EA buscaram sensibilizar as pessoas 

para defenderem o ambiente. Temas ambientais foram inseridos no ensino de 

Ciências, buscando-se também a integração com a Geografia e a Educação 

Artística. As atividades pedagógicas desenvolvidas enfatizavam técnicas e 

dinâmicas de grupo, a fim de aproximar mais as pessoas do seu ambiente, 

consolidando a idéia de que o mais importante era promover a sensibilização para 

os estímulos ambientais (SAITO, 2002). 

A denúncia dos impactos e riscos ambientais gerados pelo modo de vida 

das sociedades industriais, foi o forte dos movimentos, que pregavam uma vida 

livre das repressões sociais e em harmonia com a natureza. Nesse sentido a 

incorporação dos objetivos do movimento ecológico pela EA teve como um de 

seus princípios a preocupação com o respeito e manutenção da vida em todas as 

suas formas, nas presentes e futuras gerações. Também no Brasil a luta foi 

pautada pela busca de um modelo democrático de Estado, em rejeição aos 

governos autoritários. 

Inseridas nesse contexto, as Conferências Internacionais sobre Meio 

Ambiente e EA, promovidas pelas Nações Unidas, realizadas em Estocolmo 

(Suécia, 1972), Tbilisi (ex-URSS, 1977) Thessaloniki (Grécia, 1997), Rio de 

Janeiro (Brasil, 1992) iniciam a discussão a respeito de políticas públicas em EA. 

No âmbito da educação formal, várias iniciativas são tomadas por organizações 

governamentais e não-governamentais sensibilizadas por esse tema. Em 1968, a 

Unesco realizou um estudo com 79 países, sobre o trabalho desenvolvido pelas 

escolas em relação ao meio ambiente. Nesse estudo duas proposições foram 

formuladas e depois aceitas internacionalmente: 
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1. A Educação Ambiental não deve constituir uma disciplina; 
2. Por “ambiente” entende-se não apenas o entorno físico, mas 
também os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos 
inter-relacionados. (BRASIL, 1997, p.81). 

 

O caráter socioambiental da EA foi expresso na Conferência de Tbilisi, 

trazendo a incorporação dos elementos sociais ao conceito de meio ambiente, os 

quais “constituem um conjunto de valores culturais, morais e individuais, assim 

como de relações interpessoais na esfera do trabalho e das atividades de tempo 

livre” (VELASCO, 2002, p.37). Nessa conferência foram definidos os objetivos da 

EA, colocando o ensino formal como um dos eixos fundamentais para se 

conseguir atingi-los (BRASIL, 1997). Ela rompe com a educação meramente 

conservacionista, biologicista, descontextualizada, fundamentando a EA em dois 

princípios básicos: 

 

1. Uma nova ética que orienta os valores e comportamentos para 
os objetivos de sustentabilidade ecológica e eqüidade social;  
2. Uma nova concepção do mundo como sistemas complexos, a 
reconstituição do conhecimento e do diálogo de saberes”, 
convertendo a interdisciplinaridade em um princípio metodológico 
a ser privilegiado pela EA. (LEFF, 1999, apud ZAKRZEVSKI, 
2004, p.18).  

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) foi na 

Conferência Internacional sobre Educação e Formação Ambiental, em Moscou no 

ano de 1987, que se concluiu pela introdução da EA nos sistemas educativos dos 

países (BRASIL, 1997). 

A EA crítica que então se delineava representou a contraposição ao 

modelo fragmentado e dominante da sociedade capitalista, ao cientificismo 

cartesiano, à separação entre sociedade e natureza. Tendo sustentação teórico-

prática no pensamento marxista, essa educação é derivada da expressão “teoria 

crítica”, empregada a fim de designar o conjunto das concepções da Escola de 

Frankfurt. Embora essa expressão seja originária dos autores pertencentes a 

essa Escola, atualmente inúmeras reflexões filosófico-políticas, com algumas 

diferenças em suas bases teóricas, estão abrigadas no campo das teorias críticas 

da educação, da educação ambiental (TOZONI-REIS, 2007). Para o filósofo Max 
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Horkheimer, que cunhou a expressão “teoria crítica” em seu ensaio “Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica”, escrito em 1937, ela é uma oposição à “teoria 

tradicional” de concepção de ciência dominante, positivista, desvinculada da 

realidade histórica e social. A teoria crítica, dando relevância social à ciência e à 

práxis histórica, pretende que os seres humanos protestem contra a aceitação 

resignada da ordem totalitária, estabelecendo novas formas de relação entre 

estes e a natureza, que não sejam instauradas pela dominação (LOUREIRO, 

2005; BENJAMIM et al., 1972; TOZONI-REIS, 2007). 

Quanto ao caráter crítico relacionado à EA, ele representa uma leitura de 

mundo capaz de promover a transformação da realidade pela práxis educativa 

(ação/reflexão), uma maneira de fazer educativo que reflete uma escolha, uma 

opção ética-política.  

Para Tozoni-Reis (2007), 

 

A apropriação crítica dos saberes sobre ambiente na educação 
ambiental parte de uma concepção de ambiente que considera 
seu caráter – social, histórico e político – contraditório e complexo 
entendendo o ambiente como síntese de múltiplas determinações 
no sentido de superar as concepções reducionistas presentes na 
sociedade atual. (p.214). 
 

Também Guimarães (2004a) reafirma que a contraposição a um modelo 

conservador e disjunto de sociedade sustenta-se na EA crítica, dizendo que, 

 

a educação ambiental crítica objetiva promover ambientes 
educativos de mobilização desses processos de intervenção sobre 
a realidade e seus problemas sócio-ambientais, para que 
possamos nestes ambientes superar as armadilhas 
paradigmáticas e propiciar um processo educativo, em que nesse 
exercício, estejamos, educandos e educadores, nos formando e 
contribuindo, pelo exercício de uma cidadania ativa, na 
transformação da grave crise sócio-ambiental que vivenciamos 
todos. (p.30). 

 

Da mesma forma Freire (1997), ao tratar da educação transformadora e 

libertária, ressalta seu caráter emancipatório quando diz que,  
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com relação a meus alunos, diminuo a distância que me separa 
de suas condições negativas de vida na medida em que os ajudo 
a aprender não importa que saber, o do torneiro ou o do cirurgião, 
com vistas à mudança do mundo, à superação das estruturas 
injustas, jamais com vistas à sua imobilização. (p.156). 

 

Para esse autor, a educação crítica tem significado fundamental e reflexo 

direto na emancipação dos sujeitos ou na manutenção do paradigma capitalista 

excludente e hegemônico. Compreendê-la pressupõe perceber a educação como 

forma de intervenção no mundo, mantendo a disponibilidade permanente para o 

diálogo e para a prática democrática, 

 

a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra 
o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou esquerda (...) da luta 
constante contra qualquer forma de discriminação contra a 
dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. 
(FREIRE, 1997, p.115). 

 

Essa educação, que tem na transformação social e no compromisso com 

a vida alguns de seus pressupostos, requer uma “grande viagem de cada 

indivíduo no seu interior e no universo que o cerca” (GADOTTI, 2005, p.244). 

Implica também a ação e a reflexão de cada um em direção à 

transformação do mundo almejada, fundamentadas no sonho de uma nova 

sociedade, justa, solidária e ambientalmente sustentável. A pedagogia da práxis, 

que se realiza na união entre teoria e prática, no aprender fazendo, “é a teoria de 

uma prática pedagógica que procura não esconder o conflito, a contradição, mas 

ao contrário, estende-os como inerentes à existência humana, explicita-os e 

convive com eles” (GADOTTI, 2005, p.239). 

Para isso é necessário que a educação promova o conhecimento da 

condição humana, fazendo com que os indivíduos reconheçam-se em sua 

humanidade comum enquanto seres complexos e multidimensionais (MORIN, 

2000b). 

Segundo Morin (2000a, p.14),  

 
existe complexidade, de fato, quando os componentes que 
constituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico, 
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o psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um 
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes 
e o todo, o todo e as partes. 

 

A leitura do ambiente escolar respeitando-se esta concepção favorece a 

reflexão contextualizada, consciente e responsável da realidade de um sistema de 

ensino, permitindo que se compreenda a situação pesquisada inserida no seu 

conjunto e totalidade. 

Também a pedagogia da complexidade ambiental (LEFF, 2001) enfatiza a 

necessidade da compreensão do todo e das partes a fim de contribuir para que os 

indivíduos construam novas formas de apropriação do mundo e de relações com 

o ambiente. 

Para Leff (2001) a poluição e degradação do ambiente surgiram nas 

últimas décadas do século XX como uma “crise de civilização, questionando a 

racionalidade econômica e tecnológica dominantes” (Ibidem, p.59), gerando 

mudanças globais e afetando a sustentabilidade do planeta. Daí a necessidade da 

integração de campos diversos de saberes, construtores de uma racionalidade 

ambiental capaz de incorporar diferentes ramos do conhecimento científico e 

tecnológico em torno de um objetivo comum. 

 

Uma racionalidade ambiental como fundamento de um 
desenvolvimento alternativo se constrói num sentido prospectivo 
num processo de transformações históricas e mudanças sociais 
onde teoria e práxis seguem de mãos dadas; isto significa que o 
conhecimento dessa racionalidade se produz em ciências e 
disciplinas sociais que vão se constituindo no próprio processo de 
reconstrução da realidade da qual dão conta. (LEFF, 2001, p.144). 

 

Santos (1997) defende mudanças nas relações com o ambiente pela 

busca de um novo modelo de sociedade, pautado pelo exercício da cidadania 

ativa e pelo diálogo dos diferentes saberes, enfatizando a necessidade de utopias 

nesse momento de transição paradigmática. O autor atribui um caráter realista 

único à utopia ecológica e democrática, pois ela mostra a contradição existente 

entre a finitude do ecossistema do planeta terra e a infinita acumulação de capital. 

Ele considera que a utopia ecológica é utópica porque para realizar-se necessita 

de uma transformação global, “não só dos modos de produção, mas também do 
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conhecimento científico, dos quadros de vida, das formas de sociabilidade e dos 

universos simbólicos e pressupõe, acima de tudo, uma nova relação 

paradigmática com a natureza” (SANTOS, 1997, p.43). É também uma utopia 

democrática porque a transformação que ela aspira passa por um exercício da 

cidadania individual e coletiva, incluindo nela a carta radical dos direitos humanos 

da natureza (Ibidem). 

Para Santos (2002) o período de transição paradigmática do tempo 

presente requer,  

 

um retorno às coisas simples, à capacidade de formular perguntas 
simples, perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma 
criança pode fazer mas que depois de feitas, são capazes de 
trazer uma luz nova à nossa perplexidade. (SANTOS, 2002, p.6). 

 

A realização desse exercício subentende o questionamento dos modos de 

vida tendo-se cuidado para que a perplexidade e a crise paradigmática não se 

constituam “num álibi para o imobilismo” (GADOTTI, 2005, p.239). 

A busca de respostas capazes de iluminar a perplexidade frente à crise 

ambiental, que é também uma crise de valores, é contemplada pelo “incremento 

de uma cultura de procedimentos democráticos, que refutem todo e qualquer tipo 

de totalitarismo e contribuam para a proteção/recuperação/melhoria da qualidade 

de vida no Planeta” (SORRENTINO et al., 2005, p.112). 

Para Sorrentino e colegas (2005) mais do que a difusão de conceitos ou o 

estímulo a atitudes de respeito à VIDA, uma educação ambiental comprometida 

com a superação dos problemas e dificuldades contemporâneos “nos convida à 

participação engajada e emancipatória” (ibidem, p.112). 

Falar de processos educacionais comprometidos com essa perspectiva 

pressupõe que a intervenção para a sustentabilidade seja construída adotando-se 

uma postura voltada à mediação e à produção de um discurso no qual: 

 

1. a comunidade (rural, urbana, da escola, do hospital, do bairro...) 
se reconheça na história, na realidade e no destino partilhados. 
Este reconhecimento pode contribuir para a recostura do tecido 
social, para a criação e/ou fortalecimento de espaços de convívio 
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e/ou diálogo visando o enfrentamento da realidade distópica e 
também na busca das utopias coletivas; 
2. haja uma capacitação local para produzir novos acordos 
(códigos sociais e de posturas) projetos, ações e negociações; 
3. mapeiem-se os obstáculos objetivos, estruturais e políticos, 
conforme a transformação desejada para assim possibilitar a 
instrumentalização local para o enfrentamento; 
4. o projeto de futuro oriente a construção do currículo da 
Educação Ambiental; ou seja o currículo mínimo é mesmo 
mínimo, o restante do currículo deve ser auto-gerido (negociado e 
acessado) dentro do contexto das necessidades de reflexões 
coletivas, como em qualquer comunidade que vê, julga e age 
sobre sua realidade; 
5. percebam-se as relações desta comunidade com outras e com 
decisões tomadas fora de seu espaço (heteronomia), assim como 
sua influência sobre outros espaços. (SORRENTINO et al., 2005, 
p.112). 

 

A intervenção educacional relacionada com a transformação da realidade 

socioambiental deve propor “um movimento numa perspectiva relacional de 

transformações individuais e coletivas” (GUIMARÃES, 2005, p.195), no sentido 

dialético/dialógico de compreender essa realidade. Com isso as pessoas 

relacionam-se apreendendo, compreendendo e transformando a realidade que as 

cerca e sendo ao mesmo tempo transformadas por ela. 

Esse movimento coletivo constituinte da práxis educativa caracteriza-se 

como elemento indispensável para se pensar na construção de uma nova 

sociedade, pressupondo a compreensão do ambiente em toda a sua totalidade e 

uma reflexão aprofundada acerca de como intervir dentro dele. 

 

1.2  A trajetória da educação ambiental brasileira 

 

A preocupação com a questão ambiental já estava presente no Brasil, 

quando da realização da 1ª Conferência Brasileira de Proteção à Natureza no 

Museu Nacional (RJ) no ano de 1934 , bem como na emergência dos movimentos 

por liberdades democráticas no início dos anos 70. Um exemplo dessa 

preocupação pode ser identificado através da criação de grupos ambientalistas 

em diversas capitais e no interior do país. Porém, foi somente em 1973 que a EA 

apareceu na legislação brasileira. 
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A primeira Secretaria Especial do Meio Ambiente – Sema, vinculada ao 

Ministério do Interior, através do decreto que a criou, teve definidas como parte 

de suas atribuições “o esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso 

adequado dos recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio 

ambiente” (CARVALHO, 2004a, p.52). A Sema também desenvolveu projetos de 

EA objetivando a inserção dessa temática nos currículos escolares dos antigos 1º 

e 2º graus da região Norte do país (BRASIL, 2005b). 

Paralelamente ao início dessa institucionalização, a década de 80 é 

marcada pela proliferação de grupos ambientalistas, principalmente no Sul e 

Sudeste do país, embora também presentes no Centro-Oeste, Nordeste e Norte 

(VIOLA, 1992). 

Década igualmente marcada pelo início do processo de 

redemocratização do país, pela organização da sociedade civil em associações 

comunitárias (SAITO, 2002), bem como pela constituição de grupos ligados a 

movimentos contra a degradação ambiental, como os movimentos antinuclear no 

Rio e em São Paulo nos anos 1982-83 e contra o uso de agrotóxicos, no Rio 

Grande do Sul (VIOLA, 1992). 

A luta das associações em sua fase fundacional tinha como alvos mais 

comuns: 

 

uma indústria já instalada que polui ostensivamente a atmosfera 
ou o sistema de águas; um projeto de instalação industrial do qual 
suspeita-se terá um alto impacto ambiental; a preservação de uma 
área verde que começa a ser degradada por uma exploração 
particular semiclandestina ou por um uso público predatório; uma 
área de preservação ecológica já definida legalmente que está 
sendo degradada pela falta de fiscalização das agências estatais 
(parques nacionais e estaduais, manguezais, dunas, etc.); uma 
área urbana de valor histórico-arquitetônico que ameaça ser 
devorada pela especulação imobiliária. (VIOLA, 1002, p.58). 
 

Em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) estabeleceu no 

âmbito legislativo, a necessidade de inclusão da EA em todos os níveis de 

ensino, objetivando educar e capacitar a comunidade para a participação na 

defesa do meio ambiente. A Constituição Federal, em 1988, reforçou essa idéia 

ao estabelecer no inciso VI do artigo 225, a necessidade de “promover a 
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educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2005b, p.22). 

Em 1988, tem início a comunicação e organização social em rede, com a 

criação da Rede Paulista e da Rede Capixaba de EA, sendo que em 1992 no II 

Fórum Brasileiro de EA lançou-se a idéia de uma Rede Brasileira de Educação 

Ambiental (BRASIL, 2005b). 

Na década seguinte, a EA entra nas agendas políticas e nas 

preocupações sociais e começa a fazer parte das políticas públicas de meio 

ambiente e educação (ZAKRZEVSKI, 2004). 

Em 1991, além de a EA ser considerada como um dos instrumentos da 

política ambiental brasileira pela Comissão Interministerial para a preparação da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-

92), foram também criadas duas instâncias no Poder Executivo para lidar com 

esta questão: 

 

o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do MEC, que em 
1993 se transformou na Coordenação Geral de Educação 
Ambiental (COEA/MEC), e a Divisão de Educação Ambiental do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), cujas competências institucionais foram 
definidas no sentido de representar um marco para a 
institucionalização da política de educação ambiental no âmbito do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente. (BRASIL, 2005b, p.23). 

 

Em 1992, foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA), bem como 

instituídos os Núcleos de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a fim de operacionalizar 

as ações educativas de gestão ambiental na esfera estadual. 

Também em 1992, aconteceu a Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Rio-92. Representou um marco histórico e 

político e dela emergiu o Plano de Ação intitulado “Agenda 21”, assinado por 179 

países, que assumiram o compromisso de construir um novo modelo de 

desenvolvimento, com melhor qualidade de vida para a humanidade e 

ambientalmente sustentável (BRASIL, 2004). Da conferência paralela, organizada 

pela sociedade civil, resultou dentre outros compromissos internacionais, o 
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“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global”, que colocou a responsabilidade individual e coletiva, o 

pensamento crítico e inovador, e a interdisciplinaridade, como aspectos 

necessários a uma educação para a transformação social. 

 

A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, 
suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em 
um contexto social e histórico. Aspectos primordiais para seu 
desenvolvimento e seu meio ambiente, tais como população, paz, 
direitos humanos, democracia, saúde, fome, degradação da flora 
e da fauna, devem ser abordados... Deve capacitar as pessoas a 
trabalhar conflitos e integrar conhecimentos, valores, atitudes e 
ações, buscando a transformação de hábitos consumistas e 
condutas ambientais inadequadas. É uma educação para a 
mudança. (CNUMAD, 1997, apud DUVOISIN, 2002, p.93). 

 

Algumas diretrizes para a ação foram propostas no Tratado, podendo-se 

destacar as seguintes: 

 

• Modelar os princípios do tratado em materiais didáticos 
para serem utilizados nos diferentes níveis do sistema 
educativo; 

• Atuar a partir das realidades locais, tratando, porém, de 
conectá-las com os problemas globais do planeta; 

• Desenvolver a educação ambiental em todos os âmbitos 
da educação formal, informal e não formal; 

• Capacitar especialistas para melhorar a gestão do meio 
ambiente e para obter uma maior “coerência entre o que 
se diz e o que se faz”; 

• Exigir aos governos que destinem percentagens 
significativas do seu orçamento para a educação e meio 
ambiente; 

• Transformar os meios de comunicação em instrumentos 
educativos plurais que sirvam de plataforma aos 
programas gerados pelas comunidades locais; 

• Promover mudanças na produção, nos hábitos de 
consumo e nos estilos de vida; 

• Reconhecer a diversidade cultural, os direitos territoriais e 
a autodeterminação dos povos; 

• Fomentar a educação e a investigação superior sobre a 
educação ambiental. (CARIDE e MEIRA, 2001, p.199).  

 

A partir de 1993, iniciou-se a discussão na esfera legislativa da criação de 

uma Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), aprovada como Lei nº 
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9.795 em abril de 1999 e instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Essa lei dispõe em seu artigo 2º que, 

 

a educação ambiental é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal. (BRASIL, 2005b, p.65). 

 

Em 1994, em virtude da Constituição Federal de 1988, e, dos 

compromissos internacionais assumidos com a Conferência do Rio, foi criado pela 

Presidência da República o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA), que foi executado pela Coordenação de Educação Ambiental do MEC 

e pelos setores do MMA/Ibama voltados à realização de ações educativas e de 

gestão ambiental (BRASIL, 2005). 

Em 1997, após dois anos de debates, o Ministério da Educação através 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) orienta a inclusão do tema “Meio 

Ambiente” de forma transversal nos currículos, objetivando superar a 

fragmentação das áreas de conhecimento (BRASIL, 1997). 

Em junho de 2002, a Lei nº 9.795/99 foi regulamentada pelo Decreto nº 

4.281, “que define, entre outras coisas, a composição e as competências do 

Órgão Gestor da PNEA lançando, assim as bases para a sua execução” (BRASIL, 

2005b). 

Em julho de 2003, o MMA, através da Diretoria, atualmente Departamento 

de Educação Ambiental (DEA), e o MEC, representado pela Coordenação Geral 

de Educação Ambiental - COEA (posteriormente CGEA), promoveram a reunião 

de instalação do Órgão Gestor da PNEA, 

 

um passo decisivo para a execução das ações em educação 
ambiental no governo federal, tendo como primeira tarefa a 
assinatura de um Termo de Cooperação Técnica para a 
realização conjunta da Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio 
Ambiente. Em seguida, em 17 de novembro, foi instaurado o 
Comitê Assessor do Órgão Gestor, sendo realizada sua primeira 
reunião, na qual foram criados seis grupos de trabalho (GTs): dois 
temporários - GT Documento do ProNEA e GT Regimento Interno; 
e quatro permanentes – GT Gestão do Sistema Brasileiro de 
Informações sobre Educação Ambiental (SIBEA), GT Critérios e 
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Indicadores para Projetos e Ações de Educação Ambiental, GT 
Instrumentos Institucionais e Legais para a Promoção da 
Educação Ambiental, e GT Relações Internacionais. (BRASIL, 
2005b, p.29). 

 

Ainda no âmbito das conferências internacionais, o Brasil sediou em abril 

de 2006, o V Congresso Ibero – Americano de Educação Ambiental, realizado em 

Joinvile – Santa Catarina. Esse Congresso reuniu aproximadamente quatro mil 

pessoas, tendo como um de seus objetivos o mapeamento da situação da EA e a 

definição de estratégias e diretrizes para a sua inserção na Década de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

 

1.3  EA na Escola: participação e construção coletiva 

 

A concepção marxista de trabalho compreende todas as formas de 

atividade humana através das quais as pessoas se relacionam com a natureza 

com o objetivo de transformá-la, apreendendo, compreendendo e transformando 

a realidade que as cerca e sendo, neste processo, também transformadas por ela. 

O trabalho é um ato humano que envolve a capacidade de conceber 

antecipadamente uma determinada ação e executá-la, tendo na intencionalidade 

uma de suas características principais (FREITAS, 1996). 

A partir de uma análise histórica pode-se dizer que, a maneira de 

relacionar-se dos humanos, entre si e com a natureza, além das formas de 

organização da vida social e de produção material, foi sendo transformada com o 

passar dos tempos. 

Segundo Freitas (1996), 

 

Cada modo de produção muda a forma como se organiza o 
processo de produção da vida material e espiritual, passando, por 
exemplo, no feudalismo, do conhecimento e do controle absolutos 
que os trabalhadores tinham sobre o seu próprio trabalho- 
trabalho manual, com características artesanais-, realizando eles 
mesmos todas as etapas da produção, até a dependência total 
dos trabalhadores aos ritmos da produção fabril, na sociedade 
capitalista, em que o saber do artesão incorporado às máquinas 
conduz à perda do conhecimento e do domínio sobre o processo 
de trabalho. (p.38). 
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Na sociedade capitalista, a fragmentação do trabalho e a perda de seu 

controle por parte do trabalhador, produziram a desumanização, levando os 

indivíduos a alienarem-se como sujeitos. Inserida neste contexto, a escola tal 

como a conhecemos hoje, também surgiu paralelamente ao surgimento do 

capitalismo e, “como a educação em geral, esteve sempre ligada ao modo de 

produção” (FREITAS, 1996, p.42). Se no início ela destinava-se aos ricos, com a 

incorporação da ciência à máquina e o aumento da demanda por mão-de-obra 

qualificada para realizar atividades intelectuais, houve a necessidade de 

generalizar a escolarização para todas as crianças (Ibidem). 

E, se, na fábrica o trabalhador distanciou-se de seu trabalho e também de 

si próprio, na escola não foi diferente, na medida em que ela também se afastou 

do trabalho produtivo, vivo e concreto. Alienação e distanciamento que fizeram do 

professor uma entidade a ser gerenciada e administrada, sempre com vistas aos 

interesses do sistema. “Por que nos tornamos animais domésticos? Por que nos 

esquecemos de nossos sonhos? Que ato de feitiço fez adormecer o educador que 

vivia em nós”? (ALVES, 1985, p.21). Vivendo sob essa condição de alienação, 

adormeceu-se a expressão criadora, expressiva e construtora de um fazer 

docente transformador e emancipatório. No interior da escola a própria 

organização do trabalho pedagógico da forma como foi estruturada, seus métodos 

didáticos e objetivos acabaram não se constituindo em instrumentos de 

transformação e aprimoramento das pessoas em que nela estão envolvidas. 

Essa “proletarização” (VILLAS BOAS, 2002) do professor, ocorrida na 

medida em que foi afastado da concepção de seu trabalho, hoje entregue aos 

departamentos e secretarias de educação, delegando ao estado o controle do 

ensino e do currículo, contribuiu para o quadro de dessensibilização e 

descomprometimento presente na escola. Até mesmo o acesso ao saber 

sistematizado, uma das razões segundo Saviani (1991) para justificar a existência 

dessa instituição, pouco tem sido trabalhado nos espaços escolares. 

Já para Freitas (2005) a organização do trabalho pedagógico serve de 

elemento mediador entre as relações sociais e a sala de aula e esta organização 

somente contribuirá para a melhoria do sistema educacional se partir das 

“contradições” existentes na escola capitalista. No terreno das contradições o 
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autor situa, por exemplo, a eliminação ou manutenção do aluno no sistema 

educacional, tendo como razão a origem de classe a que ele pertence. Dessa 

forma “se mantido no sistema educacional, o faz pela sua origem de classe; se 

excluído do sistema, também o faz pela sua origem de classe” (FREITAS, 2005, 

p.244). Segundo esse autor, eliminar essas contradições no interior da escola 

requer eliminar-se também a contradição “principal entre capital/trabalho e sua 

subsidiária, a divisão entre trabalho intelectual e manual” (p.260). O autor justifica 

seu pensamento dizendo que são essas contradições que definem os objetivos 

reais da escola a serem estabelecidos pela avaliação e dos quais depende a 

alienação ou emancipação dos sujeitos nela inseridos. 

O enfrentamento dessas contradições demanda que escola e educadores 

resgatem sua identidade e interioridade, engolidas pela função, pela lógica 

alienante das instituições, pelo saber fragmentado e homogeneizador. Para Alves 

(1985), acordar no professor o educador adormecido, “fundador de mundos, 

mediador de esperanças” (ALVES, 1985, p.26) é também re-ensiná-lo a falar, 

visto que, “são as palavras que orientam as mãos e os olhos” (ALVES, 1985, 

p.24). Esse ato de regeneração do discurso compreende dotá-lo de significação 

humana, de amor e paixão, de consciência inquieta e crítica, transformando 

dogmas em dúvidas, respostas em questionamentos, pontos de chegada em 

pontos de partida (ALVES, 1985). 

Dentro desse contexto escolar, a inserção da EA apresenta-se como um 

campo potencialmente capaz de possibilitar a ruptura com o modelo de 

conhecimento despedaçado e excludente que está posto. 

Embora esta temática ainda signifique para os professores um campo de 

pouca ou nenhuma identidade, a reversão desse quadro passa pelo 

conhecimento de suas distintas dimensões, o que pode contribuir na definição das 

características, limites e possibilidades do fazer educativo. 

Sato (2004) identifica cinco principais dificuldades para a implementação 

da EA no espaço escolar, quais sejam: 

 
1. Inabilidade de compreender as complexas relações da 
sociedade e natureza, e consequentemente a ausência de 
identidade onto-epistemo-metodológica na EA; 
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2. Precariedade na formação inicial e continuada que garanta a 
práxis educativa, fomento aos temas regionais ou atualizações 
sobre os avanços das ciências; 
3. Dificuldade no trabalho coletivo e a construção da 
transversalidade que garanta a temática ambiental nos currículos; 
4. Ausência de criticidade no uso de materiais pedagógicos, bem 
como a passividade em não buscar novas fontes de consulta; e 
5. Ausência de formação que possibilite a construção de novos 
instrumentos avaliativos. (p.24). 

 

A falta de envolvimento com o trabalho coletivo, identificada por Sato 

(2004) como uma das principais dificuldades para a inserção da EA na escola, é 

corroborada no estudo desenvolvido por Bizerril e Faria (2003), acerca da 

percepção dos professores sobre a EA no ensino fundamental. O referido estudo 

aponta que as dificuldades dos professores em trabalhar a EA estão relacionadas 

a questões estruturais e orçamentárias, de relacionamento entre si, de falta de 

motivação, de capacitação e de compreensão. Segundo os autores, esta 

dificuldade pode estar embasada na existência de certa hierarquia entre as 

disciplinas. Algumas delas, como a Matemática e o Português, tendem a ser 

consideradas mais importantes e, por isso, menos preocupadas em interagir com 

outras áreas. Essa dificuldade em trabalhar coletivamente tem também como 

conseqüência a ausência de um espaço de mediação e articulação de 

conhecimentos e saberes, estabelecido através da interdisciplinaridade 

(BIZERRIL e FARIA, 2003). 

Tema ainda pouco conhecido e compreendido pelos professores e pouco 

presente nas suas atividades pedagógicas cotidianas, o trabalho interdisciplinar 

exigiria que houvesse entre eles mais cooperação e diálogo, não visando a 

unificação das disciplinas, mas sim, o estabelecimento de conexões entre elas. 

(CARVALHO, 2004a). O estudo de Bizerril e Faria (2003) propõe algumas ações 

para que a EA faça realmente parte do cotidiano dos professores e da escola, tais 

como: revisão dos processos de formação docente visando à interdisciplinaridade, 

produção de material didático acessível, parcerias com universidades e com a 

comunidade, melhoria na remuneração dos professores aumentando o tempo de 

permanência deles na escola fora da sala de aula, mudanças de atitudes em 

relação ao papel da escola (BIZERRIL e FARIA, 2003). 
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Por outro lado, a ênfase no caráter coletivo relacionado à EA é 

identificada por vários autores e documentos oficiais relativos a esse campo 

(BRASIL, 1999; CARVALHO, 2004a; SATO, 2004; SORRENTINO, 2000; 

VIEZZER e OVALLES, 1995; BRASIL, 2005b). Também para Freire (1997), a 

disponibilidade para o diálogo, a abertura aos outros e ao mundo, o respeito às 

diferenças, pré-requisitos imanentes ao trabalho coletivo, são características 

essenciais à prática docente. 

 

A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência 
pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. 
A experiência da abertura como experiência fundante do ser 
inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria impossível 
saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à 
procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. 
(FREIRE, 1997, p.153). 

 

Além de estarem relacionadas com a prática docente, essas 

características estão presentes nos princípios da EA crítica, comprometida com a 

transformação humana e social. A EA “é individual e coletiva. Tem o propósito de 

formar cidadãos com consciência local e planetária, que respeitem a 

autodeterminação dos povos e a soberania das nações” (VIEZZER e OVALLES, 

1995, p.30). Deflagrar processos emuladores de novas formas de pensar e fazer 

educacional, relacionados a essa visão, implica diretamente possibilitar o 

envolvimento e a participação de todos no delineamento de ações para a melhoria 

do ambiente que compartilham. 

Um espaço de atuação dentro da escola, capaz de promover essa 

participação em prol do bem comum, é o Conselho Escolar, colegiado de 

natureza consultiva e deliberativa, cuja origem na educação básica remonta ao 

final dos anos de 1970. 

Juntamente com a Associação de Pais e Mestres (APM), o Conselho 

Escolar visa fortalecer a gestão democrática da escola, diferindo da APM 

principalmente pelo caráter de instituição jurídica a ela associado.  

Essas duas instituições nasceram a partir da inclusão, na forma de lei, do 

princípio da gestão democrática do ensino público no Brasil, o que foi garantido 

no artigo 206 da Constituição de 1988. 
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Foi a partir dos movimentos populares exigindo participação, já na fase da 

luta pela redemocratização do país, que experiências de gestão colegiada, como 

estratégia de gestão democrática, começaram a germinar. Exemplo disso são as 

experiências ocorridas nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, em 1977, no 

Distrito Federal, em 1979, e no município de Porto Alegre, em 1985. No caso 

específico do Distrito Federal, o Conselho de Educação do DF, pelo parecer n. 

06/85 autorizou,  

 

a Fundação Educacional, gestora da rede pública a “instituir o 
sistema de administração colegiada, em caráter experimental, 
pelo prazo de até três anos, na direção dos estabelecimentos de 
ensino da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal”. Tratava-se 
não de um Conselho Escolar, como concebido hoje, mas de um 
Conselho Diretor, constituído por um diretor-superintendente eleito 
pela comunidade escolar, um diretor pedagógico nomeado pelo 
diretor, coordenadores de atividades indicados pelos professores, 
e representantes da comunidade escolar indicados pelos pais ou 
estudantes maiores de 18 anos. (BRASIL, 2004b, p.32). 
 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n. 

9.394/96) adotou a estratégia de remeter aos sistemas de ensino a definição das 

normas de gestão democrática do ensino público com duas condições: “a 

participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes e a participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola (art. 14)” (BRASIL, 2004b, p.32). 

Dessa forma, o conselho nas instituições educacionais tem um significado 

próprio, ou seja, representa a própria escola, constituindo-se em instrumento de 

tomada de decisão, expressão e veículo do poder cidadão da comunidade a qual 

a escola pertence. 

 

Sua atribuição é deliberar, nos casos de sua competência, e 
“aconselhar” os dirigentes, no que julgar prudente, sobre as ações 
a empreender e os meios a utilizar para o alcance dos fins da 
escola. O conselho existe para dizer aos dirigentes o que a 
comunidade quer da escola e, no âmbito de sua competência, o 
que deve ser feito. (BRASILb, 2004, p.34). 
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Respeitando-se essa concepção, o conselho torna-se o espaço de 

tradução dos anseios da comunidade, locus de criação e formação de sujeitos 

autônomos e solidários, instituindo uma nova cultura da gestão escolar. 

Isso não quer dizer que o Conselho Escolar seja dotado de personalidade 

jurídica independente ou atue complementarmente, mas sim que se insere na 

institucionalidade e estrutura de poder da escola. 

No caso do Distrito Federal, o Conselho é constituído na forma do artigo 

12 da Lei Complementar n. 247/99 e tem competências relativas a:  

 

1. planejamento da escola: diretrizes, metas e prioridades; 

calendário escolar; avaliação desempenho/escola. 

2. projeto pedagógico: elaboração e aprovação; execução / 

avaliação. 

3. recursos físicos e financeiros: plano de aplicação de 

recursos; prestação de contas. 

4. relações escola-comunidade: programas interação E/C; 

realização eventos (culturais). 

5. questões administrativas e disciplinares: cumprimento de 

normas. (BRASIL, 2004b). 

 

Para sua constituição devem ser eleitos representantes de todas as 

categorias sociais que participam da escola, sendo assim constituídos:  

 

três representantes da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal, ocupantes do cargo de professor; um representante da 
Carreira Magistério Público do DF, ocupante do cargo de 
Especialista em Educação; dois representantes de alunos da 
unidade de ensino, com idade igual ou superior a 14 anos, ou que 
com idade inferior, que estejam cursando, no mínimo, a 7ª série 
do ensino fundamental; seis representantes de pais de alunos da 
unidade escolar. (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2005, 
p.3).  

 

Nesse sentido, o envolvimento de todos em prol da melhoria da escola, é 

o primeiro passo no enfrentamento do desafio de se constituir uma gestão 
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democrática e verdadeiramente emancipadora. A educação como prática de 

liberdade (FREIRE, 1997), dialógica e transformadora, exige a apropriação do 

conhecimento e a retomada do controle do trabalho produtivo, que se dá pela 

ação/reflexão e pelo engajamento individual e coletivo, rumo à mudança 

desejada. 

Assim como o Conselho Escolar, espaço de participação e diálogo, a 

técnica Oficina de Futuro tem no envolvimento individual e coletivo, a força motriz 

necessária à transformação. Construída com o objetivo de ser um instrumento 

capaz de promover o diagnóstico de uma realidade, com sensibilidade e abertura, 

ela identifica na expressão das dificuldades e sonhos, individuais e coletivos, os 

aspectos a serem enfrentados. Essa técnica foi uma das atividades propostas na 

intervenção educacional e será descrita no próximo capítulo.  

 



 
 

CAPÍTULO 2 

 

A CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Gostaria tanto de perseverar em minha educação puramente humana, 
mas o saber não nos torna melhores nem mais felizes. Sim! Se fôssemos 
capazes de compreender a coerência de todas as coisas! Mas o início e o 
fim de toda ciência não estão envoltos em obscuridade? Ou devo 
empregar todas estas faculdades, estas forças, esta vida inteira, para 
conhecer tal espécie de inseto, para saber classificar uma determinada 
planta na série dos reinos? 

Kleist, Lettre à une amie, apud Morin, 2000a, p.9. 
 

 

Neste capítulo serão detalhados os fundamentos teóricos que sustentam 

os referenciais metodológicos da pesquisa, identificando os instrumentos de 

coleta de dados, contextualizando o envolvimento dos atores sociais e relatando 

as dificuldades vivenciadas no contexto escolar durante o trabalho de campo. 

Conforme dito nas primeiras páginas desta dissertação, muito antes do ingresso 

da pesquisadora no mestrado, já se desenvolvia a intervenção educacional na 

Escola Classe Céu Azul. Nesse sentido a definição do referencial metodológico 

foi pautada pela busca do que melhor se adequasse aos propósitos e objetivos 

da intervenção, caracterizando-se por uma pluralidade metodológica que, embora 

tenha especificidades, sustenta-se na participação transformadora. 

 

2.1 Fundamentação metodológica 

 

Afirmados na perspectiva da multirreferencialidade, os caminhos 

percorridos na pesquisa dialogaram com o referencial da pesquisa qualitativa 

(GONZÁLEZ REY, 2005), pesquisa-ação (BARBIER, 2004; THIOLLENT, 1999), 

pesquisa-ação-participante (BRANDÃO, 2005a, TOZONI-REIS, 2005), pesquisa 

intervenção educacional (TASSARA e ARDANS, 2005), e pesquisa participante 

(BRANDÃO, 2005a; VIEZZER, 2005). 
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Essa pluralidade explicativa caracterizou a busca de entendimento da 

realidade vivenciada, pois a multirreferencialidade “é uma resposta à constatação 

da complexidade das práticas sociais e, num segundo tempo, o esforço para dar 

conta, de um modo um pouco mais vigoroso, desta mesma complexidade, 

diversidade e pluralidade” (ARDOINO, 1998, p.205). 

Para Ardoino (1998, p.24), a abordagem multirreferencial, 

 

propõe-se a uma leitura plural de seus objetos (práticos ou 
teóricos), sob diferentes pontos de vista, que implicam tanto 
visões específicas quanto linguagens apropriadas às descrições 
exigidas, em função de sistemas de referências distintos, (...) 
reconhecidos explicitamente como não-redutíveis uns aos outros. 
 

Dessa forma a multirreferencialidade é vista como uma metodologia para 

abordagem de temas complexos que visa “ampliar a inteligibilidade, qualificada a 

partir de diferentes pontos de vista” (Ardoino, 1998, p.30). Para Macedo (2004) 

nessa perspectiva há clara oposição à obssessiva necessidade do domínio 

absoluto de uma ciência sobre a outra, às racionalidades simplificadoras e 

redundantes. Ela se afirma “na limitação dos diversos campos do saber, da 

tomada de consciência da necessidade do rigor fecundante, da nossa ignorância 

enquanto inquietação” (MACEDO, 2004, p.93). 

Sendo assim, a opção metodológica levou em consideração as 

peculiaridades e circunstâncias em que se desenvolveu a pesquisa, objetivando 

criar um “modelo artesanal de ciência, no qual cada trabalhador produz as teorias 

e métodos necessários para o trabalho que está sendo feito” (BECKER, 1999, 

p.12). 

Compreende-se que métodos científicos de trabalho não podem ser 

únicos e exclusivos, e que um estudo envolvendo as dimensões da vida, os seres 

humanos, suas culturas, os cenários sociais sobre os quais as pesquisas se 

debruçam, são diversos e complexos o bastante “para caberem dentro de um 

mesmo molde de busca de conhecimento” (BRANDÂO, 2003, p.44). Coerente 

com a ênfase no processo de produção do conhecimento e, pela pertinência de 

sua utilização, também se fez uso de instrumento quantitativo para auxiliar na 

leitura dos dados. 
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Respeitando-se a complexidade do tema em questão objetivou-se gerar 

na comunidade um processo de autodiagnóstico e autoconhecimento (VIEZZER e 

OVALLES, 1995). O autodiagnóstico gestado no interior de uma comunidade, 

além de contribuir para o conhecimento das causas, características e atores 

sociais envolvidos no problema em questão, estimula uma prática geradora de 

mudanças em relação ao problema (VIEZZER e OVALLES, 1995). Possibilitar a 

apropriação da situação por parte da comunidade e a transformação necessária, 

conseguindo-se fazer as conexões das questões locais com o pensar global e 

planetário, tendo na participação, um meio de expressão das muitas 

subjetividades e de aprimoramento da práxis emancipadora. 

Tendo em vista a compreensão dessa complexa realidade, bem como, a 

abrangência do campo em estudo, a adoção da metodologia qualitativa favoreceu 

o alcance dos propósitos da pesquisa, assim como a leitura e interpretação das 

informações obtidas. 

Para González Rey (2002), o surgimento do qualitativo na pesquisa 

significou a emergência de uma nova epistemologia, diferenciada da pesquisa 

quantitativa por orientar-se pela produção de idéias e de pensamento. Essa 

epistemologia aplicada às ciências sociais define-se pelos processos, enfatizando 

o papel da subjetividade, o conhecimento enquanto produção e construção de 

idéias, bem como o caráter complexo que envolve a pesquisa nesse campo. O 

processo de aplicação dos instrumentos “é interativo e envolve o sujeito na 

pesquisa” (GONZÁLEZ REY, 2005, p.81) daí resultando a importância que se 

atribui à comunicação entre pesquisador e pesquisado, ao diálogo livre e 

espontâneo, à aceitação do sujeito em toda sua complexidade e amplitude. 

A definição dos instrumentos nunca se constitui em um fim em si mesmo 

e deve integrar formas de expressão oral e escrita, “pois uma atua como elemento 

descentralizador da outra e chegam a envolver o sujeito em uma reflexão crítica 

sobre sua própria experiência” (GONZÁLEZ REY, 2005, p.91). 

O autor enfatiza a subjetividade do pesquisador como elemento relevante 

para o processo da pesquisa, subjetividade essa que “se constitui, não se 

interioriza” sendo o resultado de “um complexo e contraditório processo de 
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integração entre a história do sujeito, a subjetivação dessa história na 

personalidade e a vida atual” (GONZÁLEZ REY, 2005, p.89). 

O conhecimento é compreendido como uma produção construtiva-

interpretativa (GONZÁLEZ REY, 2005), não somente como uma soma de fatos 

imediatos do momento empírico, mas gerado pela necessidade de se dar sentido 

de forma integrada às expressões do sujeito estudado. Sendo assim, a pesquisa 

não se destina a provar nem a verificar, mas sim, construir, embora em seu curso 

se verifique e se provem determinadas coisas, não como momentos analíticos 

estabelecidos para esse fim, mas inseridos no processo como um todo. 

Nessa concepção, o sentido e o significado da palavra representam o 

diferencial de outras formas possíveis de análise. A partir da informação que se 

trabalha nos instrumentos, o pesquisador vai construindo hipóteses, vendo como 

uma fala se relaciona com a outra, interpretando, desconstruindo as informações 

a partir de outras novas que forem surgindo.  

Coerente com os princípios da análise construtivo-interpretativa, os 

indicadores estão atrelados à pesquisa, dando sentido ao problema formulado, a 

partir do que se pensa sobre o que se sabe. Representam um momento hipotético 

no processo de construção da informação, não tendo valor como elementos 

isolados, mas sim como parte de um processo de inter-relação com outros 

indicadores. 

Já a “questão do agir” (THIOLLENT, 1999, p.83) e a resolução de 

problemas coletivos, é o foco central da pesquisa-ação, sendo essa ação a fonte 

do conhecimento e, a pesquisa, ela própria uma ação transformadora. Ao 

organizar-se em torno de uma ação, esse tipo de pesquisa “supõe que todos 

tomem posição” (p.89) necessitando o apoio, pelo menos relativo, do movimento 

da organização educacional na qual está concentrada. Vale lembrar que o apoio 

estrutural e institucional dado pela direção da Escola ao trabalho de EA 

desenvolvido, foi determinante para sua continuidade. Fazer da intervenção um 

caminho de mudanças, capaz de transformar para melhor o ambiente coletivo, foi 

um dos objetivos continuamente perseguidos pela pesquisadora. Também para 

Barbier (2004), a pesquisa-ação serve “de instrumento de mudança social” (p.53) 

e requer a implicação, o engajamento do pesquisador “em e por sua práxis 
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científica” (p.101). Implicação para o autor compreende as interações entre 

pesquisador e pesquisado e “consiste sempre em reconhecer simultaneamente 

que eu implico o outro e sou implicado pelo outro na situação interativa” 

(BARBIER, 2004, p.101). 

O pesquisador desempenha seu papel profissional, 

 

numa dialética que articula constantemente a implicação e o 
distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o simbólico e o 
imaginário, a mediação e o desafio, a autoformação e a 
heteroformação, a ciência e a arte. (BARBIER, 2004, p.18). 

 

O caráter participativo que permeia a pesquisa-ação é sempre ressaltado 

por Barbier (2004) lembrando que as pessoas de um grupo estão mais aptas a 

conhecerem sua realidade do que os que estão fora dela. 

Também sustentada na participação e coerente com os princípios de 

produção de conhecimento sobre a realidade pesquisada e de compromisso com 

a emancipação e transformação social, a metodologia da pesquisa-ação-

participante, 

 

articula, radicalmente, a produção de conhecimentos, a ação 
educativa e a participação dos envolvidos, isto é, produz 
conhecimentos sobre a realidade a ser estudada e, ao mesmo 
tempo, realiza um processo educativo, participativo, para o 
enfrentamento dessa mesma realidade. (TOZONI-REIS, 2005, 
p.271).   

 

Para Tozoni-Reis (2005) algumas diretrizes podem ser elencadas a fim de 

delimitar o campo desse tipo de pesquisa: 

 

• O trabalho realizado é coletivo, compartilhado, caracteriza uma 
parceria entre o saber acadêmico e o saber não acadêmico? 

• O trabalho realizado cria oportunidades reais e concretas de 
participação dos envolvidos, garantindo-lhes tomada de 
decisões coletivas em todo o processo? 

• O trabalho realizado caracteriza-se como atividade de 
pesquisa, isto é, relaciona-se à produção de conhecimentos 
ambientais e pedagógicos? 

• O trabalho realizado desenvolve ações educativas ambientais 
de forma crítica e emancipatória, superando as tendências 
tradicionais de educação e ensino? 



 

 

58 

 

• Os temas ambientais tratados são amplos o suficiente para se 
tornarem temas geradores de reflexão e ação sobre o 
ambiente? 

• O trabalho realizado tem perspectiva de continuidade para os 
envolvidos? (p.274). 

 

Esta modalidade de pesquisa fundamenta-se na participação ativa de 

todos os sujeitos envolvidos, passando pela valorização do diálogo e pela partilha 

dos diferentes saberes e conhecimentos. Através dela busca-se um 

enfrentamento coletivo dos problemas diagnosticados, radicalizando a 

participação política dos sujeitos (TOZONI-REIS, 2005). Nesse sentido, tanto as 

propostas de ação, quanto o estímulo dialógico propiciado pelos encontros na 

Escola, foram sustentados pela partilha do conhecimento, pelo respeito aos 

diferentes saberes, pela garantia de tomada de decisão coletiva. 

 Além da busca de conhecimento a respeito de alguma dimensão da 

realidade social que se queria compreender e interferir, também a ação associada 

a este processo passou a ser o objeto de pesquisa e reflexão. Uma ação 

transformadora na qual o controle sobre as decisões da pesquisa não ficou a 

cargo da pesquisadora ou do grupo, mas sim do “correr do processo” (BRANDÂO, 

2003, p.303), que estabeleceu seus termos. 

A compreensão do processo gerado pela intervenção educacional 

proposta para a Escola Classe Céu Azul, apoiou-se na busca de elementos 

constituintes e característicos de um processo socializador e comprometido com a 

emancipação dos sujeitos e grupos envolvidos. 

Para tanto, uma ação educativa coerente com essa perspectiva necessita 

estar embasada no diálogo, no respeito aos diversos saberes e práticas, na 

horizontalidade e transparência de gestão do poder da informação. 

Para Tassara e Ardans (2005) a intervenção psicossocial comprometida 

deve buscar a desalienação, o questionamento das verdades, “uma orquestração 

de ações (práticas pedagógico-educativas) expressando linguagens estruturadas 

para produzir esclarecimento emancipatório (em diante, emancipação) de sujeitos 

e grupos” (p.210). O componente psicossocial para esses autores é o resultante 

dos processos de socialização dos indivíduos. 
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A implementação de intervenções psicossociais nesses termos tem como 

ideal a construção de espaços sociais de intersubjetividade, em que os indivíduos 

situados nas instâncias condutoras diminuam seu poder de intervenção ao longo 

do processo de convívio. 

 

Esta redução, no limite auto-anulação do papel de vanguarda, 
implica na transformação dos atores sociais participantes, em uma 
única categoria, sem anular as diferenças humanas entre eles. 
Essa categoria utópica seria a de sujeito histórico, protagonista de 
seu próprio processo emancipatório. (TASSARA e ARDANS, 
2005, p.211). 

 

Segundo esses autores, o processo coletivo que respeite a constituição 

de grupos de pensamento e decisão coerentes com os princípios acima descritos, 

corresponde às situações denominadas por Kurt Lewin de “laboratórios sociais”, 

em que “haveria uma alteração no nível de consciência dos indivíduos 

participantes, previsível de manifestar-se também no grupo, podendo ser aferida 

como uma conseqüência da transcendência das imagens de si e dos outros” 

(TASSARA e ARDANS, 2005, p.212). 

Sendo assim, as condições necessárias para que uma intervenção 

psicossocial seja capaz de produzir uma educação ambiental crítica exigiriam 

que: 

 

a) a busca emancipatória se processe por meio de intervenções 
em situações de laboratório social, condicionadas a uma ética da 
democracia radical lewiniana; 
b) a busca de relações sociais transparentes e horizontais se 
processe através da intersubjetividade ilesa e através da redução 
gradativa do poder externo na determinação das transformações 
identitárias; 
c) a busca do fortalecimento da identidade se processe através da 
reflexividade da socialização; 
d) as buscas afirmadas em a), b) e c) se fundamentem sobre a 
crítica filológica, hermenêutica e lógica gerada pelo 
questionamento de verdades subjacentes às semânticas e 
sintaxes presentes nas configurações ideológicas ocultas; 
e) as condições requeridas segundo expressas nos itens a), b), c) 
e d) se estruturem sob forma de uma arquelologia virtual do 
presente para produzir o desvelar e o desvendar das normas 
culturais e de seus silenciamentos no processo de dominação. 
(TASSARA e ARDANS, 2005, p.214). 
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Uma vez atendidas essas condições, seria possível promover o encontro 

de cada sujeito consigo próprio e com sua história, princípio essencial para o 

enfrentamento da crise ambiental e para a transformação da sociedade atual. 

Também Brandão (2005a) ao tratar da opção metodológica nos trabalhos 

de pesquisa em EA, reforça o caráter participativo a ela associado e a ausência 

de um modelo único, dizendo que “um dos campos onde com mais criatividade, 

multiplicam-se experiências de investigações participativas, associadas a alguma 

forma de ação comunitária, é o das ações ambientais” (p.265). Para o referido 

autor, independentemente do nome dado às diversas propostas de “alternativas 

participativas na investigação social - pesquisa participante, auto-diagnóstico, 

pesquisa ação, pesquisa participativa, investigação ação participativa” 

(BRANDÃO, 2005a, p.259), é possível reconhecer algumas convergências entre 

elas, tais como: surgem mais ou menos na década dos anos de 1960 e 1980, 

atuam preferencialmente dentro de movimentos sociais populares, não têm um 

modelo metodológico único, estão integradas em projetos de ações sociais de 

vocação popular, atribuem diferentes posições no que diz respeito à gestão de 

esferas de poder e gestão dos processos de ação social (BRANDÃO, 2005a). 

Para Viezzer (2005) foi o envolvimento de doutores e mestres da 

Universidade de Brighton/Sussex na década de 1970 que possibilitou à 

observação participante evoluir para a pesquisa-participante e desta, 

posteriormente, para a pesquisa-ação-participante. Além disso, este tipo de 

pesquisa teve seu desenvolvimento ligado às transformações sociais ocorridas na 

América Latina (particularmente em Bolívia, Chile, Argentina, Peru, Brasil) “que 

modificaram, na década de 70, o locus onde se realizava a pesquisa social” 

(VIEZZER, 2005, p.280). 

A pesquisa participante requer que o sujeito pesquisado seja também um 

praticante direto da pesquisa, participando de todo o seu processo, produzindo 

conhecimentos sobre a realidade estudada e ao mesmo tempo, realizando um 

processo participativo para enfrentamento dessa mesma realidade (BRANDÃO, 

2003). Dessa forma a pesquisa torna-se um processo de educação ambiental 

“que nos permite conhecer nossa realidade e buscar caminhos para transformá-la 



 

 

61 

 

em benefício das populações e da melhoria do meio ambiente” (VIEZZER e 

OVALLES, 1995, p.58). 

Tratando da produção de conhecimento, a pesquisa em educação 

ambiental exige flexibilidade a fim de adaptar-se ao movimento dinâmico do tema 

em questão além de rigor metodológico que garanta a legitimidade dessa 

produção (TOZONI-REIS, 2005). 

Este tipo de pesquisa fundamenta-se por participar de algum momento da 

vida de uma comunidade e por criar situações e meios de produzir 

conhecimentos, quer seja sobre suas condições atuais, sua história, memória, 

dimensões de identidade (BRANDÂO, 2003). 

A intervenção educacional que é o objeto deste estudo desenvolveu-se a 

partir da participação do grupo em todos os seus momentos, desde a aceitação 

do convite ao estudo da EA, no envolvimento dialógico dos encontros, no registro 

escrito dos mesmos, na tabulação dos questionários respondidos pelos pais dos 

alunos, nas situações de definição do curso da pesquisa, aos encaminhamentos e 

tratamento das informações coletadas. 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

A presente pesquisa nasceu, fruto da intervenção educacional 

desenvolvida entre março de 2004 e maio de 2007, na Escola Classe Céu Azul, 

na qual a pesquisadora participava como mãe de aluno e presidente do Conselho 

Escolar. Foi a partir das conversas iniciais com duas professoras dessa escola, 

além das observações de um cotidiano escolar ainda distante dos ideais de 

escola sonhados, que se iniciaram as primeiras reflexões acerca de como trazer a 

EA para dentro daquela realidade. O espaço dialógico que foi se construindo aos 

poucos, a partir das demandas da escola, ora como mãe de dois alunos, ora 

pelos compromissos provenientes da presidência do Conselho Escolar, foi 

também o instrumento facilitador para a aceitação da proposta pela comunidade 

escolar. 

A Escola Classe Céu Azul foi inaugurada em abril de 1977 e, em julho de 

1980, através da Portaria 17, foi autorizado e reconhecido o funcionamento do 
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antigo ensino de 1º grau. Esta autorização ocorreu mediante o esforço da equipe 

docente que, com o passar dos anos, alcançou a credibilidade e o 

reconhecimento de toda a comunidade. Localizada no Plano Piloto3, a escola 

possui 16 turmas, sendo oito no matutino e oito no vespertino, atendendo em 

2007 um total de 463 alunos, com uma estrutura física de oito salas de aula 

(GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2006/2007). 

Dessas turmas, cinco possuem número reduzido de alunos, por incluírem 

alunos portadores de necessidades especiais, atendendo a estratégia de matrícula 

definida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2007. Por essa razão 

foram feitas algumas readaptações na estrutura física da escola, embora ainda 

sejam necessárias outras. Os alunos são assistidos por uma Escola Parque para 

complementação das habilidades. Vale lembrar que o Sistema Escolar de Brasília 

foi baseado no modelo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, de Salvador – 

Bahia, criado pelo educador Anísio Teixeira em 1950. Inspirado nas idéias 

filosóficas e pedagógicas de John Dewey, de uma escola que propiciasse práticas 

de experiências de vida, o educador Anísio propôs a criação das Escolas-Parque a 

fim de complementar o ensino curricular desenvolvido nas Escolas-Classe. Dessa 

forma as disciplinas relacionadas às Artes e a Educação Física são ministradas na 

Escola-Parque (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2007). A freqüência das 

aulas é de duas vezes por semana, em turno contrário ao da Escola Classe para 

alunos de 5ª a 8ª série e uma vez por semana no mesmo turno, para alunos de 1ª a 

4ª série. 

No documento da Proposta Pedagógica da Escola Classe Céu Azul, 

2006/2007, foram obtidos outros dados referentes ao perfil da comunidade 

escolar que são descritos a seguir. A comunidade escolar é integrada por alunos 

que em maior parte moram nas proximidades e são filhos de servidores públicos, 

                                            
3 O Plano Piloto, projeto do urbanista Lúcio Costa, é composto pelas Asas Sul e Norte e pela parte 
central que inclui a Esplanada dos Ministérios ao leste; Rodoviária ao centro; e ao leste os setores 
hoteleiros, a Torre de Televisão, o setor esportivo (Ginásio Nilson Nelson e o estádio Mané 
Garrincha) e o governo do Distrito Federal. Cortado pela pista "Eixão" no sentido Norte-Sul, e pela 
pista "Eixo Monumental" no sentido Leste-Oeste. Há muita divergência na definição do que seria o 
Plano Piloto e Brasília, o que depende do ponto de vista histórico, administrativo, político, popular, 
dentre outros. Disponível em: http://www.pt.wikipedia.org/wiki/plano_piloto . Acesso em 22 de 
agosto, 2007. 
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principalmente militares, e uma outra parte reside nas demais regiões 

administrativas. A escola, no ano de 2007, atendeu 13 alunos beneficiados pelo 

Programa Renda Minha4. No que diz respeito às questões étnico-raciais, 58% 

declaram-se brancos, 4% afro-descendentes, e 38% pardos. No aspecto 

cognitivo, os alunos, na sua grande maioria, apresentam amplo desenvolvimento 

no processo de construção do conhecimento. Aqueles que apresentam 

dificuldades no processo de apropriação da leitura e escrita e no desenvolvimento 

do pensamento lógico são assistidos em Projeto de Atendimento Pedagógico 

Individualizado viabilizando a apropriação do conhecimento. Os alunos que 

precisam de atendimento especializado vêm sendo atendidos de forma precária. 

A escola possui um laboratório de informática com vinte novos 

computadores conectados à internet, que foi viabilizado com recursos da 

Associação de Pais e Mestres (APM). Cada turma é atendida semanalmente no 

laboratório propiciando a complementação do trabalho pedagógico desenvolvido 

pela escola. Além do laboratório, a sala de leitura possui um acervo diversificado 

e de qualidade, embora o atendimento aos alunos seja feito pela professora 

regente, pois a escola não possui profissional qualificado para fazê-lo. 

Considerada como uma escola modelo, a Escola Classe Céu Azul obteve 

a melhor média do Distrito Federal em Matemática e o segundo lugar em 

Português na Prova Brasil/2005, exame realizado pelo MEC para avaliar o 

conhecimento nessas áreas, dos 3.306.378 alunos de 4ª e 8ª séries das 40.920 

escolas públicas de todo o país. Vale ressaltar que o Distrito Federal ficou com a 

melhor média em relação à média nacional, obtendo 17,5 pontos a mais em 

Português e 18,8 em Matemática. 

Na Escola Classe Céu Azul também se observa um olhar atento e 

cuidadoso, refletido na busca permanente pelo envolvimento e participação 

coletiva de todos os seus segmentos nas ações de melhoria da escola. Isso pode 

ser exemplificado pela preocupação em fazer de seu Projeto Político Pedagógico, 

um instrumento vivo e em constante construção. Nesse sentido, e, tendo em vista 

                                            
4 Programa do Governo do Distrito Federal destinado a famílias carentes, em que cada aluno 
inscrito recebe a quantia de R$ 45,00 mensais, além de atendimento médico, odontológico e um 
kit escolar. Disponível em: http://www.se.df.gov.br. Acesso em 05 de julho, 2007. 
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a influência das Oficinas de Futuro na realização desse processo, nos anos de 

2004/2005 e 2006/2007, esse tema será posteriormente detalhado. 

 

2.3 Os atores sociais envolvidos 

 

A intervenção educacional envolveu, em períodos alternados, a 

participação de toda a comunidade escolar, embora o maior número de ações e 

atividades, com mais constância nos encontros, tenha sido dirigido ao grupo de 

professoras, nele incluído as integrantes da equipe diretiva. No decorrer do 

processo foram envolvidos os demais segmentos: servidores, alunos e pais. 

A fim de se obter dados relativos ao perfil dos professores e servidores da 

Escola, em março de 2007 foi aplicado um questionário solicitando informações 

acerca da experiência profissional desses segmentos. Já para se construir o perfil 

dos pais foi consultado a Proposta Pedagógica 2006/2007da Escola, sendo que 

os dados do Conselho Escolar foram construídos utilizando-se as informações 

obtidas no decorrer de dois anos, em conversas informais durante suas reuniões. 

O corpo docente é composto por 16 profissionais regentes de turma, duas 

professoras responsáveis pela sala de informática, uma diretora, uma vice-

diretora, uma assistente de direção, uma especialista em educação (orientadora 

educacional) e uma coordenadora. 

 Com idades variando entre 29 e 51 anos, o grupo de docentes cursou 

magistério e possui formação superior em quase sua totalidade, com exceção da 

assistente de direção cuja formação em Pedagogia está em curso. Quanto à 

graduação, onze dessas profissionais fizeram Pedagogia, uma professora cursou 

Biologia, uma Tecnologia em Processamento de Dados, uma Licenciatura em 

Educação Artística, sendo que as restantes mudaram de escola no decorrer dos 

dois anos de intervenção e não foram incluídas nesse perfil. No que diz respeito 

às instituições onde foram cursadas as graduações, sete são da rede privada e 

sete da rede pública. Dessas profissionais, uma fez especialização em Educação 

Sexual, duas fizeram em Psicopedagogia e uma possui mestrado em 

Planejamento Administrativo e Gestão da Educação. Quanto aos estudos em 

andamento, duas professoras estão fazendo pós-graduação – especialização, 
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sendo uma na área de Gestão Administrativa e outra em Psicopedagogia. Outras 

formações e cursos são identificados em áreas como: música (1), ludoteca (1), 

formação de formadores (1), relações raciais no Brasil (1), saúde e alimentação 

(1), trabalho diversificado (1), português séries iniciais (1). Quando o assunto é 

EA, uma professora participou de curso na Escola da Natureza5, uma no Jardim 

Botânico de Brasília e cinco participaram da formação de professores oferecida 

no Parque Nacional de Brasília. Além desses cursos uma professora cita os por 

ela realizados na Funatura, Semarh, Sematec e Patrulha Ecológica e outra 

informa um curso de monitoria feito no Zoológico de Brasília durante seu 

magistério. O tempo de trabalho dessas profissionais na rede pública de ensino 

varia de 9 a 25 anos, sendo que na Escola a professora com menos tempo de 

trabalho na instituição está há três anos e a que tem o maior tempo está lá há 17 

anos. 

Quanto ao grupo de servidores, oito já concluíram o Ensino Médio, dois 

deles concluíram o Ensino Fundamental, dois estão cursando esse nível, três têm 

o Ensino Médio incompleto e um faz curso superior. 

Quanto ao acesso à educação formal por parte dos pais de alunos tem-se 

a seguinte informação: 30 % ensino superior, 41 % ensino médio, 18 % ensino 

fundamental e 11 % ensino fundamental incompleto. 98% das famílias têm acesso 

à televisão, 60% a jornais e revistas, 23% à TV por assinatura e 49 % à internet. 

No que diz respeito aos atores sociais envolvidos no Conselho Escolar, 

em sua maioria esses representantes são pais e mães de alunos que concluíram 

o Ensino Médio e/ou Superior, com bom nível de informação e engajados no 

compromisso por uma escola pública de qualidade. 

 

2.4 Encontros dialógicos e solidários: a atuação do Conselho Escolar 

 

“Espero que esse diário possa me ajudar a compreender as estratégias 

de ação e os possíveis caminhos a serem percorridos para a construção de uma 

                                            
5 A Escola da Natureza foi criada em junho de 1996 pela Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, com a idéia de formação de educadores ambientais e atualmente realiza cursos para 
professores e pessoas da comunidade que estejam interessadas na questão. 
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comunidade de aprendizagem”. Foi com estas palavras que se deu início ao 

caderno pessoal de registros das reuniões do Conselho Escolar (CE) da Escola 

Classe Céu Azul, gestão 2005/2007, para o qual a pesquisadora foi eleita 

presidente, com 71 votos. A eleição contou com nove candidatos do segmento de 

pais de alunos, sendo que o segundo e o terceiro lugares receberam 

respectivamente, 30 e 27 votos. Teve grande influência nessa votação, a “boca de 

urna” feita junto aos pais de alunos, pelas funcionárias e professoras da escola, 

que já conheciam a candidata, através do trabalho de EA que estava em 

andamento nas coordenações pedagógicas. 

As reuniões do CE nessa escola sempre foram realizadas contando com 

a participação dos representantes da APM, fator que muito contribuiu para um 

amplo debate revelando visões que, embora politicamente distintas, facilitaram, 

pelo encontro dialógico, a busca de soluções e encaminhamentos às diferentes 

questões de competência do Conselho. Independentemente das diferenças de 

concepções acerca do melhor caminho a ser seguido, os encontros do CE 

sempre foram realizados dentro de um clima de tranqüilidade e de profundo 

respeito entre as pessoas nele envolvidas. 

Nesse sentido, as reuniões do CE foram sempre nutridas por doações 

amorosas e solidárias, que, independente de opção política, sempre buscaram a 

melhoria da qualidade de ensino da escola. Encontros dialógicos que talvez 

possam buscar seus fundamentados nas idéias de Freire (1987) para quem “não 

há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens” (p.79). 

O heterogêneo grupo de conselheiros era constituído, além dos 

servidores e professores, por pais e mães de formação e perfil variados, incluindo 

donas de casa, bancários, pedagoga, publicitário, fazendeiro, professora, 

comerciantes. 

Os temas que pautaram as reuniões no decorrer desses dois anos 

também foram diversos, sendo mais recorrentes os que envolveram a 

organização global do trabalho da escola, sendo eles: destinação e uso de verbas 

recebidas da Secretaria de Educação, planejamento de festas, falta de 

professores/servidores, melhoria da estrutura física da escola, passeios e 

atividades extra-classe. 
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As decisões relativas a questões de âmbito administrativo, no decorrer 

dos dois anos de gestão em que a pesquisadora esteve presidente do CE, foram 

examinadas cuidadosamente e, sempre, à luz do olhar pedagógico, visando 

atendê-las com vistas à melhoria da qualidade de ensino. 

A percepção da preocupação com o pedagógico pode ser exemplificada 

através do debate que emergiu na primeira reunião desse Conselho, quando do 

planejamento da Festa Junina de 2005. A primeira sugestão apresentada pela 

direção, construída após reunião pedagógica com os professores, propunha uma 

gincana em que cada turma, após cumprir um número de tarefas determinadas, 

ganharia pontos, até se chegar a uma turma vencedora, tal qual era feito nos 

anos anteriores. Após o questionamento feito pela pesquisadora, quanto ao 

grande estímulo à competitividade gerado por essa prática, sucederam muitas 

reflexões, em que a maioria se colocou a favor da competição, pois segundo 

alguns dos presentes “o mundo é assim mesmo” ou, “os alunos têm que ser 

preparados para o mundo”, ou ainda, “se não for assim como chegaremos à super 

campeã”? Apenas uma mãe manifestou-se dizendo que um caminho diferente 

poderia ser a criação de categorias a fim de premiar todas as turmas. Nessa 

reunião não se conseguiu chegar a um consenso, ficando a decisão sobre os 

rumos da festa, para outro encontro. Após os questionamentos serem levados 

novamente ao grupo de professores, nova reunião do CE foi marcada, na qual foi 

apresentada a nova proposta dos professores: tarefas iguais para todas as 

turmas, que se conseguissem cumprir no prazo estipulado, ganhariam os pontos. 

Os frutos dessa mudança paradigmática, da passagem da competição e 

exclusão para a cooperação e aceitação mútua, puderam ser compartilhados em 

outros momentos coletivos, em que se falou da mudança de postura das crianças. 

Muitas turmas que conseguiram cumprir as tarefas, ao saber da 

necessidade de outras para cumpri-las, rapidamente se organizaram doando 

materiais que tinham em excesso. Atualmente esse formato de Festa Junina 

ainda é o adotado pela Escola Classe Céu Azul. 

Além das questões relacionadas a mudanças envolvendo a competição e 

a cooperação e das decorrentes da operacionalização organizacional do trabalho 

da escola, outras igualmente importantes quando se fala em educação como 
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prática de liberdade estiveram presentes nas reuniões do CE. A inclusão e o 

acesso democrático das crianças às diferentes atividades extra-classe 

promovidas (teatros, exposições, cinema), o respeito aos distintos saberes, a 

negação do autoritarismo, o aprimoramento do fazer pedagógico. 

A presença e o enfrentamento dessas e de outras tantas questões que 

fizeram parte das reuniões do Conselho, fundamentaram-se na leitura conceitual 

de ambiente compreendido em toda a sua totalidade e complexidade. Nesse 

sentido, talvez seja possível, a partir dessa concepção, propor novas formas de 

transformação para melhor do espaço escolar e das relações que dele se 

estabelecem com esse ambiente. 

 

2.5 A intervenção em ação 

 

Para inserir a EA no cotidiano da Escola Classe Céu Azul, várias ações 

foram realizadas, a partir das demandas que as discussões suscitavam. Assim 

como as partes de uma árvore, que têm funções específicas, as etapas 

percorridas pela pesquisa (vide próxima página) também se construíram 

respeitando-se a especificidade dos objetivos que se pretendia atingir. 

Num primeiro momento denominado “enraizamento”, foram lançadas as 

bases para o desenvolvimento e continuidade do trabalho. Esse momento foi 

caracterizado pelas primeiras conversas sobre EA, junto a duas professoras da 

Escola, nos primeiros meses do ano de 2004, até o convite para a reflexão do 

tema e a aceitação dessa proposta pelo grupo de professores. 

Já o segundo momento, o “tronco”, possibilitou a sustentação do trabalho 

proposto, bem como o adensamento de conteúdos acerca do tema em estudo, 

tendo início em agosto de 2004 e sendo finalizado em 2007, quando foi encerrada 

a gestão da pesquisadora no Conselho Escolar. Para tanto foram realizadas 

palestras, estudos de textos, jogos cooperativos, dinâmicas, além da participação 

da pesquisadora nas reuniões do Conselho Escolar. Nessas reuniões, os 

aprendizados  e  decisões  advindos  dos  estudos  e  debates  com  o   grupo   de 
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professores eram muitas vezes compartilhados e reafirmados nos 

encaminhamentos práticos demandados por aquele momento. 

A alegria propiciada pelo encontro com as “flores” durante o processo, foi 

oportunizada no momento em que cada segmento da comunidade escolar pode 

ser ouvido, expressando seus sonhos de escola e identificando as dificuldades 

existentes para se conseguir atingi-los. A construção das Oficinas de Futuro, que 

posteriormente gerou a Agenda 21 da Escola, se, por um lado, significou um 

processo longo e desafiador, que teve início em novembro de 2004 e foi finalizado 

em junho de 2006, por outro trouxe para os grupos a possibilidade do encontro 

consigo próprio e com sua história. Esse encontro, como já citado por Tassara e 

Ardans (2005), é princípio fundamental para se conseguir a melhoria do ambiente 

que se quer ver transformado. 

Por fim, no último momento foram colhidos os frutos nascidos de todo o 

processo, caracterizados pela incorporação das contribuições da Agenda 21, no 

Projeto Político Pedagógico da Escola, pelo estudo do Manual Consumo 

Sustentável, pelas propostas de EA elaboradas pelas professoras nos encontros 

por séries. 

Todas essas etapas serão melhores detalhadas no capítulo três quando 

da apresentação das informações obtidas. 

 

2.6 Instrumentos Metodológicos 

 

As etapas de coleta e análise das informações obtidas aparecem na 

pesquisa qualitativa como um “continuum em que se interpenetram, o que por sua 

vez gera a necessidade de buscar mais informação e de usar novos instrumentos” 

(GONZÁLEZ REY, 2005, p.76). Dessa forma o significado da informação é fruto 

da produção teórica do pesquisador, de sua integração no processo de 

pensamento que acompanha a pesquisa, em um movimento permanente de 

busca de respostas às necessidades que a pesquisa gera. A necessidade de se 

buscar mais informações, bem como de responder às demandas que a prática foi 

colocando, fez com que a pesquisa envolvesse diversos instrumentos de coleta 

de dados. Os questionários, entrevistas, análise documental do Projeto Político 
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Pedagógico da Escola, os registros resultantes da observação participante, além 

dos dados obtidos na Oficina de Futuro, contribuíram para se dar sentido de 

forma integrada às expressões dos sujeitos pesquisados. 

 

Análise Documental 

 

A escolha dos documentos não é aleatória, mas tem o objetivo de 

desvelar aspectos novos do tema em estudo, lembrando que a preocupação não 

é a de acumular dados, mas sim de produzir idéias e explicações que só terão 

sentido se integradas aos indicadores definidos por outros instrumentos. 

Assim, a fim de complementar as informações obtidas através da 

observação, das entrevistas e dos questionários, bem como melhor compreender 

o processo de pesquisa em curso, fundamentando afirmações ou descobrindo 

novos aspectos, foi feita a análise documental da Proposta Pedagógica da 

Escola, dos anos de 2003, 2004/2005 e 2006/2007. 

 

Observação Participante 

 

Para compreender e interpretar o significado do discurso e da vivência do 

grupo estudado, tal como propõe Brandão (2003), foi observado o seu fazer 

cotidiano, seus comentários, comportamentos, suas falas significativas. 

A observação foi feita no decorrer de três anos, sendo que de agosto a 

dezembro de 2004 os encontros realizados nos horários pedagógicos da Escola 

Classe foram semanais e em 2005 quinzenais. 

Entre os anos de 2006 e início de 2007, a continuidade no 

acompanhamento das atividades do cotidiano escolar, das reuniões do Conselho 

ao Horário de Trabalho Pedagógico (HTP), dos recreios às atividades em sala de 

aula, entre outros, possibilitaram um olhar mais aprofundado sobre a dinâmica 

escolar. 

Nesse sentido a observação participante harmonizou-se com as idéias de 

González Rey (2005) ao dizer que o trabalho de campo pressupõe não só a 
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participação espontânea do pesquisador no cotidiano dos sujeitos estudados, mas 

também à sua presença na instituição a qual esses sujeitos participam. 

Dessa forma o trabalho de campo “é um processo permanente de 

estabelecimento de relações e de construções de eixos relevantes de 

conhecimento dentro do cenário em que pesquisamos o problema” (GONZÁLEZ 

REY, 2005, p.96). Exige por parte do pesquisador a produção permanente de 

idéias, registrando suas anotações não só para obter dados, mas com vistas ao 

seguimento das idéias produzidas, integrantes do processo de construção teórica 

gerado pelo estudo. 

Considerando-se que o fazer e o dizer nem sempre coincidem, os dados 

de observação participante demonstram que “uma visão ampla de um modo de 

vida só pode construir-se com base na consideração do que se diz, do que se faz 

e do que se fala sobre o que se faz, como elementos que se complementam uns 

aos outros” (CALDEIRA, 1984, p.145). 

Também Becker (1999) nos fala da necessidade do observador 

participante coletar dados, participando cotidianamente do grupo, fazendo uso 

também do método de observação participante aliado a outros métodos mais 

estruturados como a entrevista. 

As informações nascidas no decorrer da observação do grupo, os 

escritos, as anotações de pesquisa, foram recolhidos no diário de campo. Eles 

“descrevem maneiras de sentir pessoas, lugares, situações e objetos” 

(BRANDÃO, 1982, p.13). 

À medida que os encontros foram se realizando, e, devido ao fato de que 

no início da intervenção ainda não era clara a intenção de transformá-la em 

estudo, o registro das informações foi sendo feito com mais rigor, anotando-se a 

data, o nome das pessoas presentes e tendo-se o cuidado de registrar a 

totalidade do que foi falado e sentido. 

Além do diário da pesquisadora contendo as anotações dos encontros 

pedagógicos, e, após várias referências do grupo à importância e necessidade de 

registro para o êxito de qualquer processo de aprendizagem, decidiu-se 

conjuntamente que o conteúdo das reuniões seria também registrado em um 

outro caderno, ficando essa responsabilidade a cargo das professoras. Embora 



 

 

73 

 

essa decisão tenha sido definida pelo grupo, isso não garantiu a disponibilidade 

espontânea e a prontidão generosa por parte de algumas professoras para fazer 

as anotações. Vale ressaltar que a totalidade dos registros realizados pelas 

professoras nesse segundo caderno apresenta caráter técnico, mais parecendo 

uma “ata de reuniões”. Em nenhum deles estão registradas as emoções vividas 

no momento, os gestos, as discussões mais calorosas, as expressões de 

indiferença ou desacordo, o pensado e não falado. 

Também as reuniões em que a pesquisadora participou enquanto 

presidente do Conselho Escolar, foram registradas, embora tenha sido utilizado 

um terceiro caderno para esse fim. 

  

Questionários 

 

Segundo González Rey (2005), as informações obtidas através dos 

instrumentos escritos não são mais legítimas que as obtidas por outras fontes, 

pois “todas são vias de definição de indicadores, que são relacionados pelo 

pesquisador no processo de construção teórica” (p.83).  

Para esse autor, uma das funções dos instrumentos escritos é 

descentralizar a intencionalidade do sujeito no que se refere à produção da 

informação, pois eles 

 

facilitam o contato do sujeito com novas zonas de sua experiência 
que estimulam a aparição de reflexões e moções que, por sua 
vez, conduzem a novos níveis de produção de informação, tanto 
nos diferentes sistemas dialogistas constituídos na pesquisa, 
como nos instrumentos utilizados. (GONZÁLEZ REY, 2005, p.83). 

 

Integrando as técnicas utilizadas no trabalho de campo desse estudo, foi 

elaborado um questionário para as professoras (Apêndice 1) contendo perguntas 

abertas e fechadas. Esse questionário foi adaptado para a equipe diretiva, 

excluindo-se as questões 7 e 10 do questionário das professoras.  

Participaram de sua execução somente as professoras que participaram 

da OF e que estavam na escola no período de 2004 a 2005, ficando de fora as 

professoras que ingressaram no ano de 2006. Esse critério foi decidido em virtude 
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de que a maior parte das atividades constituintes da intervenção foi desenvolvida 

durante o período acima citado. Vale ressaltar que nem todas as professoras 

presentes nesse período puderam responder o questionário, pois três delas 

passaram pelo processo de remoção, estando lotadas em outra escola na época 

em que ele foi realizado. 

Ficou a critério de cada respondente identificar-se ou não, embora dos 14 

questionários entregues e devolvidos cinco deles tenham sido identificados pelas 

suas autoras. Desse total de 14, quatro pertenciam à equipe diretiva (diretora, 

vice, orientadora e coordenadora) sendo o restante composto por professoras 

regentes de classe. 

Inicialmente foi realizado um questionário “piloto” com uma das 

professoras a fim de verificar quanto tempo seria necessário para respondê-lo e 

possíveis dificuldades na sua execução. Esse questionário foi respondido em 

aproximadamente 40 minutos, e a professora, além de não encontrar dificuldades 

para respondê-lo, contribuiu com ele sugerindo uma última pergunta, que foi 

acrescida nos demais. Após essa verificação, concluiu-se que o mesmo poderia 

ser respondido dentro do horário da reunião pedagógica e assim foi proposto. 

Na aplicação dirigida ao restante das professoras (e equipe diretiva) uma 

das respondentes perguntou se na pergunta referente às atividades realizadas, 

estava incluída como dinâmica a Oficina de Futuro, ao que a pesquisadora 

respondeu que não, ficando acordado entre o grupo que quem quisesse se referir 

a essa atividade, deveria fazê-lo no item “outra(s)”. 

Como no dia da aplicação algumas professoras estavam ausentes (três 

em licença médica e duas de abono), foram deixados cinco questionários com a 

diretora a fim de encaminhá-los às respectivas professoras e alguns dias após, 

foram recolhidos. 

 

Entrevistas 

 

Para González Rey (2005), “o curso progressivo dos diálogos, tanto nas 

situações de entrevista como fora delas, se converte em fonte importante de 

informação sobre o problema estudado” (p.85). 
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A entrevista na pesquisa qualitativa não pode ser utilizada como um 

instrumento fechado, com condução rígida e insensível, o que pode acarretar um 

estranhamento entre pesquisador e sujeito entrevistado, limitando a expressão 

das suas emoções e reflexões mais íntimas. Ao contrário, criar um clima de 

descontração e naturalidade favorece a conversação espontânea e a 

aproximação, representando um espaço dialógico entre os envolvidos, “sem o 

qual o instrumento pode não ter nenhum sentido para quem responde a ele” 

(GONZÁLEZ REY, 2005, p.91). 

Assim, o caráter dialógico presente no processo de construção da 

pesquisa, referiu-se não somente aos diálogos entre pesquisador-sujeito 

pesquisado, mas também entre os sujeitos pesquisados entre si, o que propiciou 

a identificação dos participantes com o problema, assim como a identificação dos 

mesmos com o grupo. 

Nesse contexto de pesquisa, as entrevistas realizadas não obedeceram a 

uma organização em forma de perguntas padronizadas, mas desenvolveram-se 

integradas nos “momentos de sentido no curso do diálogo” (GONZÁLEZ REY, 

2005, p.86). 

Dessa forma os participantes se converteram em sujeitos ativos que não 

só responderam às perguntas formuladas, como também construíram suas 

próprias perguntas e reflexões. 

As entrevistas foram semi-estruturadas, de maneira que um roteiro pré-

estabelecido foi elaborado contendo alguns eixos norteadores (Apêndice 2), tendo 

sido utilizado gravador durante o decorrer das mesmas. A opção por realizá-las foi 

feita após a leitura dos questionários que foram respondidos pelas professoras, 

por sentir-se a necessidade de aprofundamento em algumas questões abordadas 

nos mesmos. 

Como se pode observar no Apêndice 2, os eixos que nortearam cinco das 

sete entrevistas foram elaborados de forma direcionada e individualizada, 

buscando complementar informações levantadas nos questionários identificados. 

Para as outras duas entrevistas, cujos questionários não eram identificados, os 

eixos norteadores foram iguais. 
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Foram entrevistadas sete professoras, sendo que desse total uma é 

diretora, uma é orientadora educacional e outra fazia parte do quadro de 

professoras no início da intervenção, mas no momento da entrevista, respondia 

pela coordenação da escola. As demais entrevistadas são regentes de classes. A 

escolha acerca de quem seria entrevistada obedeceu ao seguinte critério: duas 

professoras que participaram ativamente da pesquisa, duas que ofereceram 

resistência durante todo o seu desenrolar e três escolhidas aleatoriamente. É 

importante ressaltar que para essa escolha foi de grande valia a opinião e 

sugestões da coordenadora acima citada. 

 

Oficina de Futuro 

 

Um bom exemplo de instrumento capaz de contribuir para uma educação 

ambiental comprometida com a superação dos problemas e dificuldades 

contemporâneos, estimulando e possibilitando o envolvimento e a participação de 

todos para a melhoria do ambiente coletivo, é a técnica Oficina de Futuro (OF). 

 

Oficina de Futuro é uma técnica que ajuda a conduzir os passos 
de preparação da Agenda 21 na escola e de qualquer outro 
projeto coletivo. Consiste em uma série de passos ou etapas com 
duração que pode variar de acordo com o ritmo e o 
aprofundamento que o grupo deseje. (BRASIL, 2004, p.15). 

 

Ela tem contribuído para o desenvolvimento de processos participativos, 

sendo utilizada para deflagrar a construção da Agenda 21. A Agenda 21 é um 

programa de ação global assinado por representantes de 179 países 

participantes da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como Rio-92, onde estão marcados os 

compromissos da humanidade para o século XXI. Ela tem 40 capítulos 

abordando temas que vão do ar ao mar, florestas, desertos, além de propor uma 

nova relação entre os países pobres e ricos, visando garantir um futuro melhor e 

com mais qualidade de vida para essa e futuras gerações. 
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Também foi proposta nessa Conferência a criação de Agendas 21 

nacionais, estaduais, municipais, nos bairros, comunidades e escolas, sendo que 

o Brasil desde 2002 já tem a sua, construída pela sociedade e dividida em: 

 

• agricultura sustentável; 
• cidades sustentáveis; 
• ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável; 
• gestão dos recursos naturais; 
• infra-estrutura e integração regional; 
• redução das desigualdades sociais. (DIAS, 2004, p.30). 

 

Quanto à Oficina de Futuro, partindo do simbólico presente no sonho de 

cada um, essa técnica faz emergir os sonhos de cada pessoa, relativos à situação 

que se quer ver transformada, suas dificuldades para realizá-los, além das 

propostas de enfrentamento para buscar as soluções necessárias. 

A técnica referida possui três momentos distintos, assim denominados: 

“árvore dos sonhos”, “muro das lamentações” (ou “pedras no caminho”) e 

“propostas de enfrentamento”. O primeiro momento, ou “árvore dos sonhos” foi 

inspirado na imensa árvore construída na Praia do Flamengo durante a Eco-92, 

quando as pessoas escreviam seus sonhos de um mundo melhor em folhas de 

papel e os penduravam na árvore. No segundo momento, o “muro das 

lamentações” ou “pedras no caminho”, os grupos são levados a pensar nas 

dificuldades e obstáculos para tornar o seu sonho de escola realidade, 

expressando-os também em folhas de papel, que podem ser afixadas por pedras 

dispostas no chão. Como última etapa da oficina, o momento que levanta as 

sugestões e propostas de enfrentamento para os problemas diagnosticados, 

impulsiona o grupo a tomar uma atitude para transformar a situação, em direção 

aos sonhos explicitados. Essa participação como potência de ação “pressupõe o 

desbloqueio de forças anteriormente reprimidas e inutilizadas das paixões e 

desejos, incrementando a interioridade, visando o crescimento da alegria” 

(SAWAIA, 2001, p.126). Após uma leitura conjunta dos sonhos, dificuldades e 

propostas aglutinam-se as idéias por blocos, capazes de sintetizar tudo o que foi 

expresso. 
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Para construir a Agenda 21 da Escola Classe também foi elaborada uma 

árvore e folhas de papel, sendo que a pergunta que guiou o processo foi: “Qual é 

a escola que queremos”? Respeitando-se o fato da comunidade escolar envolver 

diversos segmentos todos foram ouvidos e envolvidos, embora em momentos 

distintos: pais, professores, alunos, merendeiras, secretárias, inspetoras, 

auxiliares de limpeza. É importante ressaltar que a sistematização dos dados 

resultantes das oficinas de cada segmento, passou por diversos momentos até 

chegar à sua finalização, momentos esses que exigiram do grupo de professoras 

reflexão e sensibilidade a fim de manter a fidelidade ao que tinha sido idealizado. 

 

2.7 A análise dos dados 

 

Reafirmando as idéias de González Rey (2005) o momento de 

construção da informação nessa pesquisa, obedeceu ao curso progressivo e 

aberto de um processo de construção e interpretação. Dentro desta perspectiva o 

dado não é considerado como, 

 

entidade objetiva que se legitima por sua procedência 
instrumental, mas como elemento que adquire significação para o 
problema estudado, o qual pode proceder dos instrumentos 
utilizados ou das situações imprevistas que surgem no curso da 
pesquisa. (GONZÁLEZ REY, 2005, p.110). 

 

O dado se legitima por sua capacidade de diálogo com o pesquisador, 

sendo aplicado a aqueles elementos que tem significação teórica, identificáveis 

como elementos concretos no campo da pesquisa. Já o conceito de indicador é 

utilizado para designar os elementos que adquirem significação graças à 

interpretação do pesquisador (GONZÁLEZ REY, 2005). Indicadores são 

categorias para facilitar a continuidade da construção da pesquisa, não para 

serem utilizados como referência, mas sim como instrumentos para definir novas 

zonas de sentido sobre o problema estudado. Como zonas de sentido entendem-

se “aquelas zonas do real que encontram significado na produção teórica e que 

não se esgotam em nenhum dos momentos em que são tratadas dentro das 

teorias científicas” (GONZÁLEZ REY, 2005, p.7).  
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Nesse sentido os dados coletados deram origem a indicadores, que por 

sua vez conduziram ao desenvolvimento de categorias, permitindo a criação de 

momentos de integração e generalização dentro da pesquisa. Foram construídos 

em diálogo com as informações obtidas através dos diversos instrumentos 

metodológicos utilizados, nas relações entre eles e nas muitas situações que a 

envolveram. Também facilitaram a interação entre as manifestações do estudado 

e as idéias da pesquisadora, que se perderiam sem a sua existência. 

A perspectiva da multirreferencialidade contribuindo para tornar inteligível 

essa análise, compreendeu uma leitura não fechada em si e nem prisioneira de 

uma única linguagem unidimensional, mas aberta à complexidade do objeto em 

estudo. 

Coerente com esses princípios, os indicadores nascidos da informação 

contribuíram para a construção de categorias, norteadoras da análise, que serão 

detalhadas no capítulo três. As categorias construídas são as seguintes: 

 

1. A concepção de meio ambiente e o ambiente da escola 

 

Esta categoria foi elaborada a partir de indicadores identificados nas  

informações coletadas, relacionados às idéias acerca da escola dos sonhos, os 

sonhos de escola e as muitas dimensões da educação ambiental. A idéia de 

aglutinar esses três indicadores em uma só categoria foi pela percepção de que 

todos eles envolvem aspectos relativos ao ambiente, em suas distintas 

dimensões, dentro da perspectiva já apresentada por diferentes autores no 

capítulo um. 

 

2. Participação como potência de ação 

 

Contribuir para a construção do coletivo através da participação de todos 

em prol do bem comum, característica também necessária quando se pensa na 

formação do sujeito ecológico, foram os indicadores que estiveram presentes para 

a construção dessa categoria. Eles são representativos das idéias expressas nos 

muitos encontros realizados na Escola Classe Céu Azul, que trouxeram à tona 
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elementos relacionados às relações interpessoais, ao encontro subjetivo consigo 

próprio e com o outro, ao saber ouvir e respeitar os diferentes saberes. Elementos 

que contribuem para a emancipação dos sujeitos, ressaltando o caráter ético e 

político relacionado a essa emancipação. 

 

3. O fazer educativo 

 

Esta categoria traz as informações coletadas nas referências ao Projeto 

Político Pedagógico da Escola, na percepção da resistência e da contradição 

existentes na prática educativa, bem como nas expressões das mudanças a ela 

relacionadas.  

 

No capítulo seguinte inicia-se e desenvolve-se a apresentação e análise 

dos dados, respeitando a ordem cronológica em que foram coletados. 

 



 

CAPÍTULO 3 

 

A INTERVENÇÃO EDUCACIONAL: ENCONTROS E 

CAMINHOS 

 
O homem carrega a sua luz dentro de si, e também a sua noite. Nasceu 
para compreender as coisas. É por isso que a razão multiplica nele as 
interrogações. Esta curiosidade é mais do que um querer-saber. É um 
querer-compreender. Pois recusa submeter-se ao decreto dos fatos 
pesados e esmagadores. Interroga o mundo porque quer transformá-lo. 
Interroga os outros porque se propõe penetrar no mistério deles, a fim de 
ajudá-los a viver. Interroga-se a si mesmo porque tem que viver a 
existência que recebeu e tecê-la segundo a sua própria arte. 

Charbonneau, apud Brandão, 2003, p.9 

 

 

Este capítulo apresenta inicialmente uma análise de cada ação e 

atividade desenvolvida na intervenção educacional, e, como decorrência dessas 

ações, o processo de revisão e reconstrução do Projeto Político Pedagógico da 

Escola. Após essa análise inicial, amplia-se o olhar analítico dos dados 

compilados e organizados, que são, ao final, aprofundados em categorias, por 

meio de indicadores e à luz do referencial teórico. Objetivou-se assim, responder 

às questões de investigação a partir de uma tessitura analítica, comparando 

dados obtidos de diferentes instrumentos, através de uma perspectiva global e 

multirreferencial, em meio às inúmeras possibilidades de sentidos que a leitura 

suscitou. 

 

3.1 As partes do todo: os encontros pedagógicos 

 

Todas as atividades foram desenvolvidas visando à incorporação da EA 

na escola e foram construídas empiricamente, em um processo aberto, a partir 

das falas, idéias e sugestões nascidas em encontros do grupo de professoras. 

Esses encontros foram realizados sempre nos horários de coordenação 
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pedagógica, no início, semanalmente, e depois, quinzenalmente, pela manhã e à 

tarde, a fim de que todas as professoras pudessem participar.  

Ao mesmo tempo em que se desenhava o método, com seus conteúdos, 

atividades, estratégias, também esse momento fez emergir a construção da 

subjetividade da pesquisadora, seus questionamentos, ideologia, concepções 

teóricas e práxis educativa. 

Se em alguns momentos havia a clareza do caminho a ser trilhado, em 

outros o caos e a dúvida se fizeram presentes, talvez reforçados pelo intenso 

envolvimento e inserção no campo em estudo, em que se alternaram os papéis 

de mãe, professora, presidente do Conselho Escolar, pesquisadora. Nesses 

momentos, o trabalho era sempre interrompido pela pesquisadora a fim de que o 

grupo votasse pela continuidade ou não da intervenção, o que provocava certo 

desânimo e uma sensação de eterno recomeçar. Avalia-se que essas 

interrupções ocorridas, ora pela própria dinâmica da escola e por haverem outros 

assuntos a serem tratados na reunião, ora pela falta de prontidão, por parte do 

grupo, nas respostas às demandas que o processo ia colocando, bem como pela 

agenda da pesquisadora que era composta de muitas outras atividades além do 

trabalho voluntário, dificultaram uma melhor aceitação e envolvimento de parte do 

grupo com a proposta. 

Nessa complexa trama envolvida por afetos, subjetividades, 

discordâncias, afinidades, diferentes saberes, foram muitos os momentos em que 

se fez necessário dirigir o olhar para fora da situação, para além do “aqui e 

agora”, momentos esses em que se evidenciou o papel da pesquisadora em 

construção.  

As palavras da professora Iasmim ajudam a sintetizar esse momento: 

 

Eu acho mesmo que quem pode perceber é só a pessoa mesmo, 
ninguém pode perceber pelo outro. Que a intervenção é nesse 
sentido, “eu vou ajudar, eu vou intermediar pra que você perceba”. 
(Profa. Iasmim). 

 

Independentemente das dúvidas e indecisões vividas em muitas 

situações, duas certezas estiveram sempre presentes no decorrer do processo: a 
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alegria propiciada pelo desafio e a urgência em trazer a educação ambiental para 

o cotidiano da escola. 

Embora a grande maioria dos encontros e atividades tenha sido dirigida 

ao grupo de professoras, também os servidores, pais e alunos foram envolvidos 

em determinados momentos. Os servidores puderam comparecer somente à uma 

palestra proposta e, apesar do convite, nenhum pai esteve presente a nenhuma 

delas. 

A maior parte das atividades da intervenção foi proposta entre os anos de 

2004 e 2005, sendo que no primeiro semestre de 2006, após a realização de 

quatro encontros e muito debate acerca de como seria a continuidade do trabalho, 

a pesquisadora reuniu-se com a coordenação pedagógica ficando decidido que a 

coordenação do trabalho de EA ficaria sob a responsabilidade dessas 

profissionais. 

O mote para essa decisão aconteceu por ocasião da Semana de 

Agricultura Orgânica, através da visita de uma técnica do Ministério do Meio 

Ambiente juntamente com uma representante da Regional de Ensino do Plano 

Piloto, à Escola. Segundo elas a Escola havia sido escolhida para desenvolver 

algumas atividades relacionadas a essa semana, pois era fato conhecido que lá já 

havia um projeto de EA. Elas trouxeram seis exemplares do Manual de Educação 

– Consumo Sustentável (BRASIL, 2005), a fim de embasar teoricamente as 

atividades, que deveriam ser realizadas na semana seguinte. 

Com muita maturidade e autonomia as coordenadoras decidiram que não 

acatariam a solicitação, visto que não havia tempo hábil para o planejamento e 

execução das atividades, além de não quererem fazê-las somente pro forma. Ao 

mesmo tempo não queriam descartar o material em virtude de sua boa qualidade. 

É importante ressaltar que o referido Manual foi o material escolhido pela 

CGEA/MEC em 2004, para servir de pré-texto na formação continuada dos 

professores envolvidos pelo Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, 

em cuja implementação a pesquisadora participou da equipe de facilitação. O 

Manual aborda nove temas relacionados ao meio ambiente, através de textos e 

sugestões de atividades, sendo eles: Cidadania e Consumo Sustentável, Água, 

Alimentos, Biodiversidade, Transportes, Energia, Lixo, Publicidade. 
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Na primeira semana do segundo semestre de 2006, as duas 

coordenadoras apresentaram ao grupo o estudo que fizeram sobre dois temas do 

Manual: Água e Cidadania. Esse momento representou um marco histórico na 

trajetória da intervenção: a apropriação por parte da Escola, do trabalho de EA. 

Era a primeira vez, decorridos dois anos do início da intervenção, que o 

curso das atividades era definido e coordenado pelo próprio grupo. Depois desse 

encontro a proposta da EA passou a ser discutida no encontro por séries, decisão 

que foi tomada após votação feita pelas professoras. Cada coletivo das séries 

definiu durante suas coordenações quais seriam as atividades de EA a serem 

propostas para as crianças. O grupo da primeira série escolheu trabalhar com a 

coleta do papel utilizado na escola, pensando em fazer um acordo de cooperação 

com uma empresa que já trabalhava com essa questão. Para as segundas séries, 

as professoras pensaram em fazer um plantio de hortaliças, utilizando para isso 

os inúmeros baldes de tintas vazios existentes na Escola. As terceiras ainda 

estavam definindo o que fazer e as quartas séries resolveram trabalhar com 

poemas sobre o tema “água”, a serem colados por toda a escola. 

Também as professoras se questionaram sobre o que fazer e decidiram 

realizar um movimento a fim de acabar com o uso de copos descartáveis na sala 

dos professores. Uma professora manifestou-se dizendo que para essa ação era 

necessário comprar copos novos, pois não gostava de usar copos de requeijão, 

ao que foi retrucada pela colega, Profa. Iasmim, que disse: “Então a estética vai 

prejudicar a ética”? 

Após o questionamento, o grupo decidiu utilizar os copos de requeijão e, 

por fim, uma professora doou um conjunto de copos mais bonitos para a sala dos 

professores. 

De junho de 2006 a maio de 2007, manteve-se viva a intenção da 

pesquisadora em continuar perseguindo a incorporação da EA ao ambiente da 

Escola Classe Céu Azul, embora não tenham sido realizadas ações de 

intervenção mais significativas nesse período. Dessa forma, compreende-se que 

a finalização do processo de pesquisa-intervenção só ocorreu em maio de 2007, 

quando se encerrou a gestão da pesquisadora na presidência do Conselho 

Escolar. 
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A seguir são apresentados os resultados obtidos no desenvolvimento das 

diversas ações interventivas e detalhadas as ações das Oficinas de Futuro. 

 

3.1.1 As ações pedagógicas: o Tronco 

 

As ações que fizeram parte da intervenção, possibilitando sustentação e 

adensamento conceitual, bem como os resultados obtidos em cada uma delas, 

são descritos a seguir. Fez-se uso de transcrições de falas dos atores envolvidos, 

sendo que para as falas obtidas de fontes nas quais as professoras foram 

identificadas (entrevistas ou questionários) são usados nomes fictícios. Quando, 

porém, as falas foram extraídas de fontes em que não houve identificação, usou-

se a expressão genérica professora. Algumas falas foram registradas pela 

pesquisadora no diário de campo, sendo identificadas nas transcrições com a 

sigla DC. 

 

Jogos Cooperativos 

 

Partindo do princípio da cooperação e respeitando a outros tais como, a 

participação igual de todos nas atividades, a interdependência positiva entre as 

pessoas, a responsabilidade individual e a interação simultânea dos participantes, 

os jogos cooperativos representam uma valiosa ferramenta na abordagem de 

conteúdos e novas aprendizagens. 

O trabalho com os jogos foi a primeira atividade a ser sugerida para o 

grupo e a opção em utilizá-los levou em consideração a proposta dos trabalhos 

desenvolvidos pela pesquisadora na elaboração do material didático para o 

Prêmio Belgo de Meio Ambiente. 

Dois jogos foram vivenciados, com os objetivos de autoconhecimento do 

grupo, bem como de servir para a aplicação junto às crianças em sala de aula: 

“Misture, faça pares e discuta” e “Viver virtudes” (Anexo A). Esta atividade foi 

muito bem aceita pelo grupo, sendo considerada a mais interessante por seis 

dentre as quatorze professoras que responderam ao questionário. Os jogos, pelo 

caráter lúdico a eles associado, possibilitaram um clima de descontração e 
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alegria, embora para algumas professoras tenha sido difícil participar por não se 

sentirem à vontade para brincar. Por ter sido uma das primeiras propostas para o 

grupo, há apenas um registro escrito que pode corroborar esta observação, que é 

a fala de uma professora sobre a dificuldade que sentiu em olhar nos olhos da 

outra que era sua dupla na segunda dinâmica. 

 

Palestras 

 

Objetivando adensar conteúdos no campo da educação ambiental, foram 

realizadas duas palestras proferidas por professores de renome na área, sendo 

que o convite para essa atividade foi estendido a todos os segmentos, através de 

cartazes de divulgação colados na escola. Em virtude da dificuldade de 

adaptação dos horários e rotina da escola, os servidores não puderam 

comparecer à primeira palestra, somente as professoras. Já para a segunda 

palestra, os alunos foram dispensados e todos os profissionais da escola 

compareceram. 

A primeira palestra foi feita em dois dias a fim de contemplar os 

professores do turno matutino e do vespertino, acontecendo nos dias vinte e cinco 

de outubro e oito de novembro de 2004, no auditório da Escola Parque. Foi 

proferida pelo professor Marcos Sorrentino, Diretor do Departamento de 

Educação Ambiental do MMA tendo como tema: Educação Ambiental e o Projeto 

Político Pedagógico. A opção por fazer na Escola Parque deveu-se a articulação 

feita pela pesquisadora junto a sua direção, argumentando que o tema a ser 

abordado seria útil também aos professores daquela escola, além de promover o 

encontro desses com os professores da Escola Classe. É importante relembrar 

que na Escola Parque se desenvolvem as disciplinas da parte diversificada do 

currículo da Escola Classe: Educação Física e Artes. Nesse sentido, causou 

surpresa perceber que a grande maioria das professoras da Escola Classe Céu 

Azul, nunca tinha entrado na Escola Parque. Quanto à palestra, o professor 

Marcos abordou questões conceituais relacionadas às muitas dimensões da EA, 

os caminhos a serem trilhados para o enfrentamento da crise ambiental, as ações 

de EA propostas pelo Departamento de Educação Ambiental/MMA, a 
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necessidade de criação de espaços de interlocução e processos de construção 

coletiva para inserir a EA no Projeto Político Pedagógico da escola. Sua palestra 

teve uma repercussão muito positiva junto às professoras da Escola Classe, 

expressada por algumas falas feitas durante a avaliação dessa atividade: 

 

Gostei muito! O tema ainda é visto com certa infantilidade na rede de 
educadores. Mas precisa de continuidade! (Professora – DC). 
 
Como o discurso é dinâmico no mundo todo e como a escola não 
consegue provocar mudanças na sociedade. (Professora – DC). 
 
Gostei muito, a fala foi além do que eu estava esperando. O projeto 
político, não tem como a direção iniciar sozinha, é um trabalho que 
deve ser começado, vivenciado, coletivamente. (Professora – DC). 

 

A segunda palestra foi realizada no dia onze de maio de 2005, sendo 

proferida pelo professor Carlos Rodrigues Brandão, com o tema: “A canção das 

sete cores”, numa iniciativa conjunta entre o Departamento de Educação 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, a Coordenação Geral de Educação 

Ambiental do Ministério da Educação, o Centro de Desenvolvimento Sustentável 

da Universidade de Brasília e a Escola Classe Céu Azul. O professor Brandão 

trouxe para o debate questões como a cultura da paz, socioeconomia solidária, 

construção de redes solidárias de vida, co-responsabilidade pelo lugar em que 

vivemos, sustentabilidade. A avaliação desse momento não foi acompanhada 

pela pesquisadora, mas, segundo a diretora que a conduziu, esta palestra foi 

também muito bem recebida pelo grupo de professoras. Considera-se uma 

grande falha não ter sido realizada também uma avaliação com os servidores, 

deixando vir à tona a dificuldade da escola e da pesquisadora em administrar um 

processo participativo. As palestras foram consideradas a atividade mais 

interessante por cinco dentre as quatorze professoras que responderam ao 

questionário. 

 

 

 

 



 

 

88 

 

Estudo de textos 

 

Foram muitos os encontros destinados à leitura e debate de textos 

relacionados à temática ambiental, abordando temas e autores diversos. Algumas 

vezes se experimentou pedir para que o texto fosse lido em casa, mas essa idéia 

não teve repercussão. Foi interessante verificar como os debates suscitados a 

partir das leituras trouxeram à tona a vivência cotidiana de sala de aula, as 

divergências de concepções e ideologias das professoras, a necessidade de 

aprimoramento das relações interpessoais, muitas vezes não identificadas em 

outros encontros com a direção. A escolha dos textos foi sendo feita 

gradativamente, sempre respeitando as impressões e observações obtidas a cada 

encontro, procurando-se através dessa escolha direcionar o debate para o ponto 

que a pesquisadora considerava necessário de ser enfrentado. Apesar de 

constantemente ser lembrado ao grupo que todas poderiam contribuir para os 

rumos e escolhas dos estudos, em nenhum momento houve resposta nesse 

sentido. 

O primeiro texto que foi lido e discutido foi Razões e elementos para uma 

revisão do Projeto Pedagógico de escola (Anexo B), artigo elaborado pelo físico e 

educador Luís Carlos de Menezes (1999). O texto, escrito em linguagem 

acessível e direta, trata da necessidade de que o projeto político pedagógico seja 

elaborado a partir de um diagnóstico da escola, de sua comunidade imediata e de 

seu entorno, a fim de melhorar o conhecimento da realidade escolar. Como este 

texto foi proposto logo no início da intervenção, em que ainda não havia um 

compromisso com o registro do processo, não é possível apresentar dados 

referentes à discussão desse momento. 

A segunda leitura proposta foi o texto Nossas virtudes e as muitas 

dimensões da educação ambiental (Anexo C), texto integrante do material do 

professor, elaborado para o Prêmio Belgo de Meio Ambiente 2003. Abordando os 

objetivos elencados por Sorrentino (2000), relacionados às diferentes dimensões 

do fazer ambiental, o texto propõe o estudo e desenvolvimento de virtudes para 

se contribuir com a melhoria do ambiente. Também não existe registro da 

discussão que o texto suscitou. 
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O terceiro estudo proposto foi o capítulo do livro “A canção das sete 

cores”, de Carlos Rodrigues Brandão (2005b), intitulado Educar para o diálogo, 

educar para a paz. O capítulo necessitou de três encontros para ser lido e 

debatido. Partindo do princípio que a educação pode ajudar a transformar o 

mundo que temos no mundo que queremos, o autor analisa os alicerces 

necessários a uma educação para a paz: diálogo, confiança, solidariedade. Esse 

estudo suscitou reflexões profundas no grupo, estabelecendo relações diretas 

com a prática na sala de aula, aflorando temas como: o respeito (e também o 

desrespeito) às diferenças, o papel da mídia na violência da sociedade, as cotas 

para negros nas universidades. Algumas falas sintetizam melhor o debate: 

 

A boca mata mais que uma arma. (Professora – DC). 
 
Nós temos armas com nossos alunos que são extremamente 
violentas... É de uma sutileza o nosso armamento. (Professora – 
DC). 
 
A transformação não é só a questão do objeto em si, mas a fala, 
uma ação que sabe que vai ferir. (Professora – DC). 
 
Respeitar o outro como ele é, a cultura da paz, há aí o choque. A 
escola é cheia, e carregada, o professor leva para a sala de aula 
essa coisa de não respeitar o outro. (Professora – DC). 

 

Outro momento bastante reflexivo foi deflagrado pela leitura do texto 

Caríssima Eliana, publicado no jornal O Estado de São Paulo (12/06/2005), de 

autoria de Fred Melo Paiva (Anexo D). Escrito em forma de carta e endereçado à 

proprietária da loja Daslu, freqüentada pela classe alta da cidade, o texto traça um 

paralelo entre a loja e a favela da Funchal, ambas situadas na cidade de São 

Paulo. Para sua leitura foi solicitada uma divisão do grupo em três subgrupos, que 

deveriam levantar os pontos relevantes, apresentá-los sob forma de 

dramatização, refletindo sobre as semelhanças socioambientais descritas no texto 

e a escola. Essa discussão foi muito proveitosa, fazendo com que cada grupo 

fizesse uma auto-análise acerca de sua prática, de sua vivência cotidiana. Ela 

gerou reflexões profundas envolvendo temas como a função social da escola, as 

contradições da sociedade capitalista, exclusão e miséria social, preconceito, 
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inversão de valores, ausência de políticas públicas que enfrentem esses 

problemas, explicitadas em falas como: 

 

Não me assusta de forma alguma o texto; isso é uma conseqüência 
muito clara do que a gente pensa, do que a gente busca. 
(Professora – DC). 
 
Por que a gente não sonha em ser mais justo? (Professora – DC). 
 
A gente foi preparada para uma escola de elite; a gente acaba não 
se preparando, mas se acostumando. (Professora – DC). 
 
Os pais consideram uma boa escola quando ela se assemelha a 
uma escola particular. A educação somente não é suficiente. 
(Professora – DC). 
 
Por uma questão hierárquica o nosso querer ganha do do aluno. A 
gente tem poder de persuasão junto ao aluno; se o professor 
soubesse a força que ele tem. (Professora – DC). 
 
Até que ponto da gente falar de injustiça social, porque a gente está 
do lado de cá, se a gente tivesse do lado de lá queria comprar na 
Daslu. (Professora – DC). 

 

Percebe-se nessas falas, que as professoras identificam na discussão do 

texto, como os valores dominantes da elite se manifestam na escola, quer por um 

padrão de escola idealizado, quer pelo próprio modelo de comportamento 

consumista. Ao mesmo tempo em que se percebem como representantes da 

classe dominante, elas reconhecem o seu potencial para a transformação, 

quando questionam o porquê não pensam em uma sociedade mais justa e 

quando afirmam que possuem um poder de persuasão junto aos alunos. Pode-se 

dizer que esse foi um momento em que o grupo refletiu criticamente sobre os 

valores ideológicos, o que pode ter contribuído para a construção de uma visão 

de educação ambiental crítica no sentido de reflexão ideológica. 

Já o texto Estudo do meio não é passeio, de autoria de Rosely Sayão 

(Anexo E), publicado no jornal Folha de São Paulo (08/09/2005), propôs uma 

reflexão sobre a necessidade de que a escola tenha clareza dos objetivos 

educacionais a serem atingidos através dos passeios extracurriculares. Uma das 
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professoras falou da importância de deixar claro para os pais o objetivo de um 

passeio e de não se ter vergonha de assumir se for só para recreação e não com 

fins educacionais específicos. Outra falou da existência de um paternalismo muito 

grande na escola, a ponto de fazer com que as professoras achem que os alunos 

são “delas” e disse que considera muito melhor ficar com eles na escola. Esta 

colocação entrou em discordância com a de uma terceira professora que colocou 

a importância de ter levado seus alunos ao zoológico, pois se a iniciativa não 

partisse da escola dificilmente eles o teriam conhecido.  

A verdade, a opinião e o exemplo (Anexo F), texto publicado no jornal 

Folha de São Paulo (03/11/2005), de autoria da professora de filosofia da PUC-

SP, Dulce Critelli, foi escolhido para o estudo a fim de possibilitar uma reflexão 

sobre a importância da coerência entre fala e ação. A autora destaca que 

somente o exemplo pode persuadir efetivamente as pessoas, sem o uso da 

violência ou da força.  

Não foi feito registro sobre as reflexões suscitadas pelo texto, sendo este 

encontro mais utilizado para a discussão do processo de sistematização da OF.  

 

Memorial 

 

Para desenvolver esta atividade, foi solicitado que cada professora 

trouxesse fotos suas (de infância, adolescência...) e posteriormente, que elas 

produzissem um texto. Ele deveria ser iniciado pela frase “eu nasci em uma 

família que...” e, a partir dessas palavras, cada uma deveria contar a história de 

sua vida. Foi uma atividade muito interessante, pois apesar de muitas delas já 

trabalharem juntas há algum tempo, pouco conheciam da história de suas 

colegas. No momento em que iam lendo o que haviam escrito mostravam também 

as fotos trazidas. Outro ponto bastante interessante foi conhecer como se deu a 

opção pelo Magistério, sendo que a possibilidade de conseguir emprego rápido foi 

um fator determinante para quatro dessas professoras. A proposta deste trabalho 

foi aproximar o grupo e aprimorar as relações interpessoais, a fim de também 

contribuir para um ambiente coletivo mais harmonioso e solidário, consolidando a 
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perspectiva defendida nesta dissertação de ênfase na participação coletiva em 

um processo de educação ambiental.  

 

Jornal mural 

 

Esta atividade foi dividida em duas partes: na primeira, foi solicitado que 

cada professora fizesse uma colagem expressando como se sentiu no momento 

em que chegou à escola, suas expectativas e desejos. Já na segunda parte, cada 

uma deveria expressar o tempo presente, como se sentia “aqui e agora” sendo 

que para realizá-las foram utilizadas revistas, canetas hidrocor e papéis. Durante 

os comentários, todas as professoras se disseram felizes dentro da escola e 

contentes com o trabalho por elas desenvolvido. A contribuição do grupo e do 

trabalho coletivo para o aprimoramento da prática pedagógica foi citada por três 

professoras. Essa contribuição pode ser comprovada através de expressões 

utilizadas durante a exposição individual do que foi solicitado pela dinâmica, tais 

como, 

 

Aprendi a trabalhar coletivamente. (Professora – DC). 
 
A bagagem aumentou e o compromisso também devido ao grupo 
que é um grupo forte. (Professora – DC). 
 
O grupo ajuda e faz a diferença. (Professora – DC). 
 
Cheguei aqui e encontrei o melhor. (Professora – DC). 

 

Essas colocações acabaram por demonstrar uma contradição, gerando 

questionamentos, pois se todas se diziam felizes dentro da escola por que esta 

felicidade não era visível nos encontros e nas inter-relações vivenciadas? Como 

se explicava o distanciamento percebido não pelos ditos, mas pelos muitos 

sentidos captados? 

 

 

 



 

 

93 

 

3.1.2 As Oficinas de Futuro: as Flores 

 

A alegria sentida no encontro com as flores significou o momento em que 

a comunidade escolar pôde ser ouvida, expressando sonhos e caminhos para 

uma escola melhor.  

A Oficina de Futuro dirigida ao grupo de professoras foi a primeira a ser 

realizada, no ano de 2004, e teve a participação da quase totalidade do grupo, 

sendo que apenas uma professora não quis participar. Ela esteve presente em 

dois ou três encontros durante toda a intervenção, e sempre justificou sua 

ausência alegando que precisava fazer alguma outra atividade. O ideal seria 

conseguir reunir o grupo todo para essa atividade, mas pela dificuldade em 

dispensar os alunos, isso não foi possível. Sendo assim, a oficina foi feita 

separadamente com as professoras do turno matutino e do vespertino.  

Foram necessários mais três encontros para se conseguir aglutinar todos 

os sonhos em uma só proposta. Para facilitar essa aglutinação e, por sugestão de 

uma das professoras as idéias foram distribuídas em três blocos, assim 

denominados: a) Política de Mobilização da Comunidade (escola e comunidade 

juntas); b) Política Nacional de Educação (suporte estrutural / institucional / 

parâmetros); c) Re-significação da Prática Pedagógica (Apêndice 3). O primeiro 

bloco agregou os sonhos de uma escola onde seja possível, sonhar juntos e fazer 

juntos, valorização da família, escola alegre e justa, com união e mais momentos 

para compartilhar. No segundo bloco, foram reunidos os sonhos cuja 

concretização não dependia somente da escola como maior valorização do 

governo, maiores recursos financeiros, conscientização do cidadão quanto ao 

direito de receber uma educação de qualidade, aluno com saúde assegurada. Já 

o terceiro bloco trouxe a dimensão do fazer pedagógico comprometido, expresso 

em sonhos como interesse, mais tempo, relações dialógicas, trabalhar 

coletivamente, colaborar com suas idéias e trabalhos, paixão, autoconhecimento. 

Alguns outros encontros foram ainda necessários até que se chegasse à 

sistematização final da oficina desse segmento, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 1: Sistematização Final Oficina de Futuro Professores 

Estrutural/ 
Institucional 

Pedagógico/ Formação 
Continuada 

Relações Interpessoais 

Fazer valer a Política 
Educacional/MEC, 
equânime, séria, com 
aumento de verbas 
destinadas à educação, 
com autonomia política e 
econômica para as 
escolas. 
 

Revisão, reconstrução e 
implementação de um 
Projeto Político Pedagógico 
crítico e emancipatório, que 
transforme a escola em um 
espaço alegre, democrático e 
solidário, contemplando o 
desenvolvimento integral do 
aluno nos seus princípios 
morais e éticos. 

Contribuir, através de 
processos dialógicos e 
participativos, para que o 
ambiente escolar da Escola 
Classe Céu Azul seja feito 
de alegria, amizade, 
respeito às diferenças e 
cooperação, despertando a 
potência de ação de todos 
os seus participantes. 

Aumento do número de 
profissionais da educação 
e contratação de médicos, 
psicólogos, seguranças. 

Valorização por parte dos 
professores, da importância e 
necessidade da formação 
continuada. 

Sonhar juntos e fazer 
juntos. 
 

Aumento dos salários dos 
profissionais da educação. 
 

Estimular e apoiar o 
desenvolvimento profissional 
e cidadão de toda a 
comunidade escolar. 

Entender que o “eu” só é 
importante quando 
participa do “nós”. 
 

Garantia de turmas 
reduzidas nos casos 
previstos em lei. 
 

Promover a reflexão e o 
debate sobre métodos, 
conteúdos e procedimentos 
cotidianos, através de 
processos dialógicos e 
participativos, que legitimem 
o Projeto Político Pedagógico 
da Escola Classe Céu Azul. 

 

Maior e melhor acesso a 
novas tecnologias. 

Otimizar os encontros da 
Semana Pedagógica. 

 

Apoiar e desenvolver 
instrumentos de divulgação 
das ações e atividades da 
escola. 

  

Garantir e assegurar a 
saúde dos alunos. 

  

Garantir o respeito aos 
direitos da criança e do 
adolescente de receber 
uma educação de 
qualidade. 
Programar com 
antecedência o calendário 
escolar. 

  

 

O impacto produzido pela OF pode ser observado em quatro das sete 

entrevistas realizadas com as professoras. Dessas quatro, apenas uma levantou 

o fato de ter considerado a técnica pouco precisa e objetiva, embora tenha 
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afirmado que a achou muito interessante e que ela atendia ao levantamento dos 

problemas da escola. As outras três entrevistadas reforçaram o caráter reflexivo, 

transformador e empoderador suscitado pela técnica, lido em falas como: 

 

Foi interessante como a gente começou a perceber como todo 
mundo queria uma mesma coisa, mas como ninguém caminhava 
junto para que essas coisas acontecessem. (Profa. Clara). 
 
(...) A OF, tudo aquilo, a Árvore dos Sonhos, tudo possibilitou 
mesmo o autoconhecimento do grupo, do grupo como um todo. 
(Profa. Júlia). 
 
Então a OF pra mim ela teve esse papel da reflexão e de extrapolar 
o espaço da escola, porque quando eu digo a escola, o espaço que 
eu quero aqui, o espaço que eu quero no planeta, que espaço que 
eu quero na minha casa, como eu quero a minha casa, como eu 
quero a minha cidade, como eu quero o meu planeta. (Profa. 
Iasmim). 

 

Também houve referência à Oficina em quatro dos 14 questionários 

respondidos pelas professoras, na questão referente à quais das atividades 

realizadas durante a intervenção foi a mais interessante. 

Em maio de 2005, o grupo decidiu que a oficina seria feita também com 

os alunos, pais e servidores, visto que não seria possível ficar com o ideal de 

escola somente dos professores. Uma professora sugeriu que cada uma fizesse 

com a sua turma e depois que fosse enviado um questionário para os pais, 

sintetizando todas as etapas da Oficina, o que foi feito. 

A oficina dos servidores (Quadro 2) também precisou ser realizada em 

dois momentos distintos, respeitando-se os turnos de trabalho, e contou com um 

total de sete participantes dentre os doze que compõe o quadro. Os sonhos desse 

segmento revelaram uma grande semelhança com o que foi levantado nas 

demais oficinas e a concretização do sonho de duas servidoras trouxe grande 

alegria para todo o grupo: a aquisição de um carrinho para carregar o lanche. 

Além desse sonho outros foram expressos como aumento do número de 

profissionais da educação, com respeito às diferenças, espaço de convivência 

amorosa e solidária. Outro momento significativo, que pode indicar a repercussão 
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da vivência da oficina, foi o fato de duas servidoras escolherem fazer um curso de 

aperfeiçoamento em EA, fornecido pela Secretaria de Educação. 

 

Quadro 2: Sistematização Final Oficina de Futuro Servidores 

Estrutural/ 
Institucional 

Pedagógico/Formação 
Continuada 

Relações 
Interpessoais 

Aumento do número de 
profissionais da educação. 
 

Apoiar e participar da 
construção e 
implementação de um 
Projeto Político Pedagógico 
crítico e emancipatório, 
pautado por relações 
dialógicas e igualitárias. 

Contribuir para a transformação 
do ambiente escolar em um 
espaço de convivência amorosa 
e solidária, com respeito às 
diferenças, possibilitando o 
aprimoramento individual e 
coletivo de todos os seus 
participantes. 

Melhoria das condições de 
trabalho (carrinho para levar o 
lanche, piso diferente e mais 
organização na sala dos 
servidores). 

Avaliação qualitativa 
(levando em consideração 
o dinamismo e habilidade 
dos alunos). 

Promover oficinas, dinâmicas, 
gincanas, premiações para 
iniciativas, encontros de 
confraternização (jantar 
dançante). 

Fazer valer a Política 
Educacional/MEC, equânime, 
séria, sem ônus para a família, 
com aumento de verbas para a 
educação, com ensino de jovens 
e adultos na escola. 

 Possibilitar o envolvimento e a 
participação da família no 
cotidiano escolar. 
 

Buscar parcerias com as escolas 
particulares. 

  

Fazer campanhas, rifas para 
angariar fundos. 

  

Melhoria da organização do 
recreio. 

  

 

Quanto à oficina das crianças e, pelos relatos das professoras, não houve 

dificuldade para dirigi-las, sendo que apenas duas delas (de quarta série) 

solicitaram que a pesquisadora a dirigisse em suas turmas. Os dados 

sistematizados de duas dessas turmas estão no Apêndice 4. Os demais dados 

das outras turmas ficaram de ser organizados pelas professoras, porém nem 

todas os devolveram para a pesquisadora. Dessa forma a sistematização final da 

OF dos alunos não representou a totalidade das turmas da escola, não havendo 

registro da quantidade exata das turmas que nela estão inseridas. Em uma 

dessas turmas, a fala de uma menina foi marcante e por ser ilustrativa do grau de 

profundidade subjetiva que a Oficina de Futuro faz emergir, vale a pena ser 

relatada. Ao ouvir da pesquisadora que sonhos eram bons e que se fossem ruins 

seriam pesadelos, a menina manifestou-se dizendo que tinha um sonho do qual 
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não gostava: era o de sonhar com Jesus crucificado, sonho que vinha tendo 

desde que viu o filme “A Paixão de Cristo”, do diretor Mel Gibson. A fala dessa 

criança talvez sirva para reafirmar a necessidade do cuidado e sensibilidade 

exigidos por pais e educadores na orientação e intermediação das informações 

que chegam às crianças. 

As professoras das crianças menores adaptaram a oficina propondo que 

os sonhos e pedras fossem expressos através de desenhos, do que gostavam ou 

não na escola, sendo que uma professora trouxe a questão da festa junina, em 

que as crianças jogaram na fogueira as pedras e colocaram em bandeirinhas os 

sonhos. 

Foi muito bom perceber a seriedade e adequação presentes nas idéias 

das crianças de 1ª a 4ª série, que souberam expressar seus sonhos de escola 

com profundidade, pertinência e muita sensibilidade (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Sistematização Final Oficina de Futuro Alunos 

Estrutural/ 
Institucional 

Pedagógico/ 
Formação Continuada 

Relações Interpessoais 

Escola bonita, grande, colorida, com 
piscina, canteiros e belos vasos de 
plantas, salas de aula reformadas. 
 

Revisão, reconstrução e 
implementação de um 
Projeto Político 
Pedagógico crítico e 
emancipatório, que 
transforme a escola em 
um espaço democrático e 
solidário. 

Contribuir para que o 
ambiente escolar da 
Escola Classe Céu Azul 
seja feito de alegria, 
amizade, respeito, 
cooperação e paz, onde “a 
briga vire par ou ímpar” e 
“a desobediência vire 
educação”. 

Biblioteca que atenda a todos os 
alunos, com mais horários de leitura e 
mais livros interessantes. 

  

Melhoria da organização e da limpeza 
da escola (banheiros com toalha e 
fechadura). 

  

Aumento de verbas destinadas à 
educação. 

  

Com lanches diferentes e gostosos.   
Com mais brinquedos, gibis e jogos 
(inclusive no recreio). 
Com mais e bons computadores na 
informática, internet, mais jogos. 

  

Fazer rifas, festas, campanhas.   
Alteração da carga horária (redução e 
aumento) e da grade curricular, visando 
a contemplação das disciplinas de 
Educação Física e Teatro. 
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No quadro acima é possível perceber-se a tradução dos sonhos em idéias 

como ter um lanche mais gostoso, ter aula de inglês, que a briga vire par ou 

ímpar, que a desobediência vire educação, com um pequeno canteiro para as 

crianças cuidarem, com cor bem brilhante, com banheiro limpo e cheiroso, mais 

livros na biblioteca e mais horários de leitura, que seja como um arco-íris, com 

cachorro na varanda.  

A sensibilidade e pertinência observadas nas idéias das crianças 

reafirmam a necessidade da escola criar espaços de interlocução e 

aprimoramento dialógico, exercitando o saber falar e saber ouvir, no sentido de 

lhes possibilitar a construção do sentimento de pertença ao ambiente por elas 

compartilhado. Nesse sentido, alguns avanços puderam ser percebidos como a 

constância de mais momentos de consulta às crianças, em questões a elas 

diretamente relacionadas. Como exemplo, pode ser citado a votação realizada no 

final do ano com as quatro turmas de quarta série, em que cada criança optou 

pela atividade que melhor representaria a comemoração de formatura desse 

grupo. 

Quanto ao segmento dos pais, e, em razão da dificuldade em conseguir a 

participação de todos presencialmente, lhes foi enviado um questionário contendo 

três perguntas diretamente relacionadas com as etapas da OF. Dos 480 

questionários enviados 195 foram respondidos e devolvidos, sendo todos lidos e 

sistematizados. Essa atividade foi a que mais demorou a ser concluída, levando 

em torno de quatro meses para ser finalizada. Para uma primeira tabulação, além 

da pesquisadora, contou-se com a ajuda de duas professoras: a de informática e 

a da sala de leitura. Feito isso e, após sugestão e aprovação do grupo, foi 

decidido que todas as professoras participariam da tabulação, em seus horários 

individuais de coordenação. Os quesitos foram aglutinados de acordo com a 

semelhança de propósitos e idéias ficando, por exemplo, o item “com salas 

arejadas”, incluído dentro de “com quadra de esporte, lazer, moderna espaçosa”; 

o item “o MEC” incorporado no de “Política Educacional, realista, séria/MEC” 

(Quadro 4). Assim como esse, todo o processo de oficinas propiciou momentos 

de participação coletiva na construção do ideário da escola. 
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Os sonhos deste segmento foram revelados em propostas como aumento 

dos salários dos profissionais da educação, garantia de turmas reduzidas nos 

casos previstos em lei, contratar profissional especializado para atuar na 

Biblioteca, melhoria da limpeza e organização da escola, onde o sentimento de 

pertencimento ao grupo esteja acima de qualquer individualismo. Somente em 

maio de 2006 foi possível apresentar aos pais a sistematização dos dados obtidos 

nos questionários, sendo que uma reunião marcada após o término das 

atividades do turno vespertino foi destinada a esse fim. Nessa reunião 

compareceram dez pais e, apesar do pequeno número a apresentação foi feita, 

abrindo-se a possibilidade de novas sugestões, caso não vissem seus sonhos ali 

contemplados. A fim de reduzir ainda mais a sistematização final, visto que o 

número extenso de prioridades poderia desmobilizar o grupo para a ação, a 

pesquisadora propôs em encontros posteriores, realizados na entrada e saída dos 

turnos, que os pais escolhessem três dentre as prioridades ali representadas, a 

serem enfrentadas com mais rapidez pela comunidade escolar. Feito isso, 

novamente os dados foram tabulados, sendo que os cinco itens mais votados 

foram: 1) promoção de atividades/momentos que contribuam para o aumento da 

participação da família na escola; 2) reconhecimento da necessidade de formação 

continuada, com mais espaços para formação de professores e servidores; 3) 

revitalização da biblioteca; 4) melhoria da qualidade e da quantidade da merenda 

escolar, com inclusão de alimentos orgânicos; 5) valorização de um ambiente 

escolar democrático, alegre, humanitário, seguro e construtivo. O resultado final 

foi divulgado aos pais através de uma carta (Apêndice 5), convidando-os a 

criarem grupos de trabalho a fim de conseguir concretizar as propostas, porém 

sem obter nenhuma resposta nesse sentido. Talvez esse seja um dos motivos 

que contribuíram para a não percepção de avanços nesse segmento, visto que o 

envolvimento do grupo de pais no planejamento de ações necessárias à 

concretização das propostas é um imperativo para a frutificação do processo. 
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Quadro 4: Sistematização Final Oficina de Futuro Pais 

Estrutural/ 
Institucional 

Pedagógico/ 
Formação Continuada 

Relações Interpessoais 

Fazer valer a Política 
Educacional/MEC. 
 

Melhoria da qualidade e 
quantidade da Merenda 
Escolar (com inclusão de 
alimentos orgânicos).  

Valorização de um 
ambiente escolar alegre, 
democrático, construtivo, 
humanitário e seguro. 

Equânime, séria 
 

Reconhecimento da 
necessidade de formação 
continuada, com mais 
espaços para a formação 
das professoras e 
servidores.  

Promoção de 
atividades/momentos que 
contribuam para o 
aumento da participação 
da família na escola, de 
forma integrada, 
complementar, solidária e 
afetiva.  

Que seja pública Revitalização da Biblioteca.   
Com aumento de verbas 
destinadas à educação 

Promoção da gestão 
escolar democrática.  

 

Com autonomia política e 
econômica para as escolas 

Acesso ao Projeto Político 
Pedagógico da Escola.  

 

Alteração da carga horária e 
da grade curricular, visando a 
contemplação das disciplinas: 
espanhol, inglês, religião, 
educação física, artes.  

Melhoria da limpeza e 
organização da Escola -  
 

 

Escola Parque 
(complementação curricular, 
segurança, integração)  

Melhoria da organização do 
recreio, entrada e saída dos 
alunos.  

 

Aumento dos profissionais da 
educação (número).  

  

Aumento dos salários dos 
profissionais da educação. 

  

Garantia de turmas reduzidas 
nos casos previstos em lei.  

  

Buscar parcerias com 
universidades, empresas 
públicas e privadas. 

  

Realizar campanhas, rifas, 
bazares, gincanas e projetos 
para captação de recursos.  

  

Oferecer encontros, palestras, 
oficinas, cursos, relacionados 
à temas educacionais.  

  

Ter na escola quadra de 
esporte, sala de vídeo.  

  

Equipada com material 
didático, esportivo, brinquedos 
e armários.  
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O conteúdo resultante da finalização das oficinas realizadas com todos os 

segmentos da comunidade escolar, que constituiu a Agenda 21 da escola, serviu 

de base para a revisão da Proposta Pedagógica 2003, que, após ser re-elaborada 

gerou as Propostas de 2004/2005 e 2006/2007. 

Através das Oficinas de Futuro foi possível perceber a sinergia existente 

entre os sonhos de escola e as dificuldades existentes para sua materialização, 

traduzida na expressão de todos os segmentos da comunidade escolar.  

 

3.2 O todo das partes: os Frutos 

 

A colheita dos frutos caracterizou-se pela incorporação das contribuições 

da Agenda 21 no PPP da Escola, pelo estudo do Manual Consumo Sustentável, 

pelas propostas de EA elaboradas por professoras nos encontros por séries. 

Para melhor compreender essas etapas e contextualizá-las a partir da 

compreensão de sua totalidade, foram construídos indicadores e categorias de 

análise.  

Considerada por González Rey (2005) como um dos momentos mais 

ricos e essenciais quando se trabalha no modelo qualitativo, a categorização e a 

produção de indicadores representaram a integração e a inter-relação dos 

conhecimentos construídos. A análise da informação assim compreendida seguiu 

o “curso progressivo e aberto de um processo de construção e interpretação que 

acompanha todos os momentos da pesquisa” (GONZÁLEZ REY, 2005, p.106). De 

caráter construtivo-interpretativo, essa análise permitiu a integração de novos 

aspectos às construções teóricas que tiveram significado em relação à realidade 

estudada, gerando novos conceitos, novos problemas e novas construções, sem 

perder sua integridade. 

Nesse sentido, encontrar interconexões entre as falas, os ditos e os não 

ditos, os registros do diário de campo, o conteúdo das entrevistas, dos 

questionários, os sonhos de escola expressos pela comunidade escolar, 

conseguindo construir associações capazes de gerar indicadores entre os muitos 

elementos presentes nas informações obtidas, constituiu-se em uma tarefa árdua 

e desafiadora. Daí a necessidade de se olhar para o objeto lendo-o a partir de 
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uma ótica multirreferencial, à luz de diferentes possibilidades de leitura não 

reducionistas, mas abertas “à complexidade da realidade e à interioridade 

significante do sujeito observador” (BARBOSA, 1998, p.11). 

Assim, as distintas análises que se seguem são decorrências dos 

permanentes diálogos da pesquisadora com as informações obtidas nas 

entrevistas, questionários, diário de campo, Oficinas de Futuro e na observação 

participante. 

 

3.2.1 Documento inerte ou construção viva? O Projeto Político Pedagógico6 

 

Toda escola tem um projeto, no qual são explicitados seus objetivos 

formativos, a forma de organização de seu trabalho pedagógico, os 

procedimentos e meios educacionais que utiliza (MENEZES, 1999).  

Inseridas dentro dele, as duas dimensões – política e pedagógica são 

indissociáveis: é político, na medida do compromisso com a transformação da 

realidade para a qual foi construído e é pedagógico, pois possibilita a efetivação 

da intencionalidade e propósitos da escola (BRANDÃO, 2003).  

Bem mais do que um documento, espera-se que o projeto político 

pedagógico seja um instrumento de construção viva, permanente e contínua, 

refletindo criticamente sobre essa realidade, reforçando, organizando e 

coordenando a ação educativa da escola (VEIGA, 1997).  

A definição de sua identidade na medida em que se consolide após um 

amplo processo participativo envolvendo todos os segmentos da comunidade 

escolar, fortalece a gestão democrática e a autonomia da escola. Esse projeto 

pensado e construído dessa forma pode re-significar as ações desenvolvidas pela 

coletividade escolar tornando-se um exercício da práxis (WIZIACK, 2005) e não 

uma simples execução de programa imposto pela Secretaria de Educação.  

Para a incorporação da EA no projeto político pedagógico, algumas 

questões podem facilitar o debate: 

                                            
6 Nesse texto, por opção da pesquisadora, será adotado o termo Projeto Político Pedagógico com 
o objetivo de reforçar o caráter político dessa ação, embora o documento da EC Céu Azul, seja 
denominado “Proposta Pedagógica”. O termo “Proposta Pedagógica’ será mantido todas as vezes 
em que houver referência ao documento em vigor na Escola. 
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o sentido de uma educação ambiental; o papel da escola frente à 
degradação do ambiente; a análise do ambiente no qual as 
relações sociais são estabelecidas na escola e na comunidade; a 
construção de um currículo com a dimensão ambiental; a prática 
pedagógica do professor; e as atividades dos alunos, com as 
quais o ambiente é foco de observação, análise e ação. 
(WIZIACK, 2005, p.15). 

 

A re-construção do Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Céu 

Azul, a partir do processo deflagrado pela revisão de sua Proposta Pedagógica 

2003/2004, sustentou-se na participação individual e coletiva de todos os 

segmentos da comunidade escolar. Vale esclarecer que essa revisão foi iniciada 

durante a intervenção em EA, influenciada pelos debates e atividades 

desenrolados nos encontros pedagógicos. Além desse momento, outros foram 

reservados para esse fim, sendo que também os dados obtidos nas Oficinas de 

Futuro (vide capítulo 3) realizadas com todos os segmentos, após inúmeros 

encontros, foram sistematizados, sendo incorporados na Proposta Pedagógica 

2004/2005 e, posteriormente, na de 2006/2007. 

A percepção da necessidade de revisão e re-construção desse projeto foi 

ficando cada vez mais clara, na medida em que, os encontros pedagógicos e as 

ações observadas, apontavam para a ausência de um fio condutor único que 

guiasse a organização global do trabalho pedagógico da escola, seus propósitos 

e intencionalidades. As diferentes concepções educativas das professoras 

expressas nos seus distintos fazeres pedagógicos, a falta de conhecimento da 

proposta pedagógica vigente por parte da comunidade escolar, a observação das 

pequenas ações cotidianas.  

Como se falar de EA sem ouvir e enfrentar todas essas questões que 

estavam na raiz do trabalho desenvolvido na escola? 

Como pensar e construir um ambiente melhor, sem considerar as distintas 

dimensões nele incorporadas? 

Todas essas questões foram sinalizando para a pesquisadora a 

emergência de mudanças nesse sentido, que deveriam estar atreladas a um 

processo que possibilitasse o envolvimento individual e coletivo de toda a 

comunidade escolar.  
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Dentro desse contexto, foi escolhida a técnica Oficina de Futuro, por 

considerar-se que ela tinha muitas das características necessárias à eficiência do 

processo: promoção da participação individual e coletiva, partir de um diagnóstico 

da realidade, respeitar os diferentes saberes e subjetividades. 

Após serem realizadas as Oficinas, foi feita uma reunião com todo o corpo 

docente e contando com a participação do grupo de servidores, com o objetivo de 

incorporar os dados obtidos ao Projeto Político Pedagógico da Escola. Para tanto, 

e, em virtude da reunião ter sido marcada em dia letivo, foi enviado um bilhete aos 

pais, salientando a necessidade de envolver todos os profissionais da escola na 

discussão e elaboração desse Projeto. Esse encontro foi bastante difícil, pois 

novamente algumas resistências foram sentidas, exigindo da pesquisadora 

paciência e firmeza na condução, bem como na manutenção da técnica 

escolhida. 

Essas resistências podem ser exemplificadas a partir do exemplo de duas 

professoras, quando uma delas manifestou-se dizendo que não entendia o que 

tinham a ver os dados das Oficinas de Futuro com o Projeto Político Pedagógico 

da Escola. Ela reforçou sua colocação falando que não agüentava mais ouvir falar 

da oficina, que a pesquisadora havia se perdido no processo e que se ela fosse a 

algum curso que falasse sobre a técnica iria embora correndo. Disse ainda, que a 

escola devia ter chamado especialistas, “estatísticos” para fazer a sistematização 

dos dados, demonstrando através de sua fala limitação e fragmentação que talvez 

se expliquem através do entendimento acerca do que Guimarães (2004b) 

denomina de “armadilha paradigmática”. Ela sintetiza uma leitura de mundo “e um 

fazer pedagógico atrelado ao “caminho único”, traçado pela racionalidade 

dominante da sociedade moderna e que busca ser inquestionável” (ibidem, 

p.123). Essa armadilha paradigmática é moldada por uma compreensão 

hegemônica e conservadora de mundo que naturaliza a separação entre reflexão 

e ação, produzindo práticas pouco críticas, e, portanto, que não transformam 

significativamente a realidade. 

Uma outra professora, cuja resistência foi sentida também em outros 

momentos, manifestou-se novamente questionando a metodologia, por considerar 
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que “sonhos são tão difíceis de serem entendidos, o que seria facilmente 

substituído por questionários fechados” (Professora – DC).  

A resposta da pesquisadora às duas manifestações foi no sentido de 

dividir com o grupo as responsabilidades na morosidade do processo, visto que 

houve uma demora muito grande nos encaminhamentos dados e no respeito aos 

prazos estabelecidos coletivamente nos encontros. Além disso, a opção 

metodológica foi definida pela pesquisadora respeitando o seu diagnóstico acerca 

do grupo em questão. 

Aceitos os devidos esclarecimentos as duas professoras assim como o 

restante do grupo contribuíram para o trabalho de incorporação dos dados no 

Projeto Político Pedagógico da Escola, o que ainda necessitou de outros 

momentos para ser concluído. 

Já na “Justificativa” da Proposta de 2006/2007, pode-se observar a 

influência propiciada pela intervenção, com ênfase no projeto de EA participativo 

e dialógico e no processo desenvolvido. Vale ressaltar que na Proposta 

Pedagógica 2003, não existe uma justificativa, mas sim uma “Apresentação”, de 

escrita formal, objetiva e impessoal, que parece pouco expressar a realidade da 

escola, onde se lê: 

 

Este projeto fundamenta-se na política educacional vigente, pois 
seu referencial pedagógico encontra-se na Lei Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional 9394/96, na Resolução 02/98, no Parecer 
62/99 do Conselho de Educação do Distrito Federal, no 
Regimento Escolar das Instituições de Ensino do Distrito Federal, 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo da Educação 
Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal – Ensino 
Fundamental 1ª a 4ª série. Nas páginas que se seguem 
procuramos dar vida e movimento nas experiências escolares, 
proporcionando a formação integral do aluno para o exercício 
consciente e participativo da cidadania, trabalhando os valores 
éticos, o espírito crítico e buscando despertá-lo para a importância 
de amar e respeitar o próximo. O trabalho dos profissionais deste 
estabelecimento é fundamentado na construção do conhecimento 
crítico, do exercício para a cidadania e na formação de valores. 
(GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2003) 

 

Quanto à “Justificativa” da Proposta de 2006/2007, ela é a tradução de 

um momento subjetivo vivenciado coletivamente, sendo que a valorização do 
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processo permite a compreensão histórica dessa ação, condição para sua 

continuidade: 

 

Esse projeto é o resultado de uma reformulação/revisão da 
Proposta Pedagógica 2004/2005, a partir do processo de 
formação continuada e em serviço iniciado em agosto de 2004 
que tem como estratégia o desenvolvimento de um projeto de 
educação ambiental dialógico e que pressupõe a participação de 
todos os segmentos da comunidade escolar. 
Para alcançar o objetivo de elaborar esse projeto, foram 
realizadas diversas atividades: reuniões com os segmentos, 
aplicação de questionários para pais e professores, deliberações 
do Conselho Escolar e outras. (GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL, 2006/2007). 

 

 
 

Assim como na justificativa, a “Visão Estratégica” dessa mesma Proposta, 

no seu subitem “Valores”, expressa elementos que estiveram presentes nas 

muitas reflexões sobre o fazer pedagógico, à luz do cuidado amoroso com o 

ambiente escolar. São elementos que apareceram em todas as Oficinas de Futuro 

realizadas: 

 

Para alcançar os objetivos apresentados nesse projeto, toda a 
comunidade escolar baseará as suas ações em valores como: o 
respeito à diferença, a cooperação, a convivência harmoniosa, a 
integridade, a participação, a visão integral do homem, o 
compromisso com o outro e consigo e a responsabilidade. 
(GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2006/2007). 

 

A valorização da participação de toda a comunidade escolar nos destinos 

da Escola, bem como de outros elementos, em coerência com os princípios de EA 

crítica, explicitados de maneira tão consciente no item acima, não são dessa 

forma expressos no mesmo item da Proposta Pedagógica de 2003. Iniciando com 

uma citação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ele diz: 

 

“É sabido que a aprendizagem de valores e atitudes é de natureza 
complexa e pouco explorada do ponto de vista pedagógico. Muitas 
pesquisas apontam para a importância da informação como fator 
de transformação de valores e atitudes. Sem dúvida, a informação 
é necessária, mas não é suficiente. Para a aprendizagem de 
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atitudes é necessária uma prática constante, coerente, 
sistemática, em que valores e atitudes almejados sejam expressos 
no relacionamento entre as pessoas e na escolha dos assuntos a 
serem tratados. Além das questões de ordem emocional, têm 
relevância no aprendizado dos conteúdos atitudinais o fato de 
cada aluno pertencer a um grupo social, com seus próprios 
valores e atitudes.” (Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Introdução, 1997:76,77). Nesta perspectiva buscaremos 
desenvolver na educação dos alunos valores que busquem a 
qualidade de ensino, através da ética, responsabilidade cidadã e 
inovação. 

 

Igualmente, o subitem “Missão” da Proposta de 2006/2007, incorporou 

muitas dimensões da EA, revelando o compromisso de se romper com práticas 

conservadoras e excludentes, através da participação da comunidade escolar e 

da valorização do diálogo de saberes (SANTOS, 1997):  

 

A missão estabelecida pela comunidade escolar da EC Céu Azul 
está fundamentada em propiciar a construção de um ambiente 
escolar pautado nas relações humanitárias, dialógicas e 
participativas, onde a construção do conhecimento seja feita com 
base nos saberes culturais, científicos e populares com a 
participação dos diversos setores da comunidade e onde o 
sentimento de pertencimento ao grupo esteja acima de qualquer 
individualismo, permitindo assim que a escola continue realizando 
um trabalho de qualidade social e de vivência da cidadania. 
(GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2006/2007, p.7). 
 

Para a Profa. Clara, que está há oito anos na EC Céu Azul, a 

reformulação do Projeto Político Pedagógico, deflagrada pelo processo de EA, 

inaugurou um momento único até então nunca vivido por ela naquela Escola. Em 

sua entrevista, ao comentar a OF, ela diz: 

 

Através da OF nós fomos resgatando uma série de coisas 
da escola, problemas, soluções, encaminhamentos, que deu 
origem a uma primeira Proposta Pedagógica que essa 
escola nunca teve. Proposta Pedagógica montada por um 
grupo de professores, nunca teve... 
(...) há 8 anos que eu estou na escola e até então nunca 
tinha havido nenhum, eu já fui coordenadora, nessa época 
eu que tinha que fazer a Proposta Pedagógica: “não faz aí, 
arruma ai”... E eu ficava desesperada, meu Deus do céu, 
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isso não é uma Proposta Pedagógica. Tanto que eu não fiz 
na realidade! 
Porque jogar para a coordenadora fazer sozinha é uma 
coisa que, enfim... (Profa. Clara). 

 

Embora o processo de re-construção ter sido realizado participativamente, 

buscando-se ouvir todos os segmentos da comunidade escolar, avalia-se que 

faltou uma maior apropriação do teor desse documento por parte de todos os 

envolvidos. Talvez essa apropriação conseguisse mais êxito se tivessem ocorrido 

mais encontros objetivando apresentá-lo e compartilhá-lo com os diferentes 

segmentos. Para o grupo de pais de alunos isso se deu em dois momentos (vide 

item 3.2), juntamente com um convite para contribuírem na concretização das 

propostas obtidas na OF, mas sem nenhum retorno nesse sentido. As servidoras 

também participaram de aproximadamente três encontros, em que puderam 

entrar em contato com o Projeto Político Pedagógico. Um reflexo desse contato, 

talvez possa ser identificado no fato de duas delas terem optado por fazer um 

curso de EA promovido pela Secretaria de Educação do Governo do Distrito 

Federal. Em um encontro da pesquisadora com uma dessas servidoras, ao 

comentar o curso em andamento, ela mostrou um cartaz que havia trazido e 

colado na parede da escola sobre as atividades promovidas por uma ONG para a 

Semana da Água. Quando a pesquisadora lhe perguntou se havia mostrado o 

cartaz para a coordenadora ou para a diretora, ela respondeu negativamente, 

dizendo que não adiantava nada, pois, “prá que mostrar se elas nem ligam”. Após 

esse momento, revelador de mágoa e ressentimento da servidora, além do seu 

desejo de participar e não se sentir envolvida, a pesquisadora compartilhou a 

situação vivenciada com a coordenadora e a diretora, que ficaram de estar mais 

atentas a essa questão. 

Não há informação acerca da divulgação do Projeto Político Pedagógico 

para o grupo de alunos. 

Mesmo para o grupo de professoras, que foi o mais ativo na realização do 

processo, ainda seriam necessários mais momentos de partilha nesse sentido. 

Isso pode ser confirmado através de suas respostas nos questionários 

preenchidos. Ao serem perguntadas se conheciam os conteúdos de EA incluídos 
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no Projeto Político Pedagógico da Escola, após a sistematização das Oficinas de 

Futuro, quatro dentre os 14 questionários devolvidos tiveram resposta negativa. 

Dentre esses, um foi complementado justificando que não é que não conhecia, 

mas sim que não lembrava como ficaram sistematizados. Dez professoras 

responderam positivamente, embora três delas tenham conseguido expressá-los 

de forma mais objetiva: 

 

Cuidar dos ambientes da escola de maneira a considerar 
este lugar como o meio ambiente em que interferimos 
diretamente. (Profa. Estrela). 
 
Relacionamento entre as pessoas (comunidade escolar). 
(Profa. Maria).  
 
Sei que tem um objetivo específico para buscar uma maior 
interação entre a escola e a comunidade escolar. (Profa. 
Esperança). 

 

Ainda dentre essas dez, duas disseram conseguir identificá-los de posse 

do Projeto e outras cinco enfatizaram conhecer, mas sem lembrar da sua 

totalidade:  

 

No momento não lembro, porém, tenho certeza que foram 
contemplados e que havia uma preocupação em inseri-los. 
Não me recordo é da “redação”. (Profa. Iasmim). 
 
Não me recordo dos conteúdos propriamente, mas um dos 
objetivos específicos contemplou o tema educação 
ambiental. (Profa. Diana). 
 
Recordo-me que foi discutida a educação ambiental como 
projeto a ser incluído no Projeto Político Pedagógico, porém 
não lembro os conteúdos específicos. (Profa. Luíza). 
 
Participei da construção desse projeto e tenho consciência 
de que este foi um dos temas geradores; porém, no 
momento, não saberia especificá-los (conteúdos). (Profa. 
Joana). 
 
Espaços de diálogo com a comunidade escolar, na verdade 
pensando bem, não recordo. (Profa. Marina). 
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Independentemente da apropriação ou não do teor desse documento pela 

comunidade escolar da EC Céu Azul, todo o processo de reformulação objetivou 

propiciar uma reflexão crítica de sua realidade, visando a autonomia de gestão e 

o debate acerca dos propósitos e intencionalidade da Escola. 

A compreensão da educação como práxis que fundamentou o processo, 

motivada pela incorporação da EA ao cotidiano escolar, também possibilitou uma 

ampla reorganização do trabalho pedagógico (FREITAS, 2005) envolvendo 

aspectos distintos relativos aos objetivos da Escola, formas de avaliação, relações 

sociais, fazer pedagógico. 

Além disso, essa construção coletiva também parece ter contribuído para 

inserir a EA dentro da Escola, situando-a como uma ação política, permanente e 

continuada. 

 

3.2.2 A ampliação do olhar analítico 

 

Coerente com o olhar para a totalidade das informações, elas também 

foram interpretadas quantitativamente, utilizando-se para tanto as respostas 

dadas às questões fechadas do questionário. 

Ainda que o foco principal dessa primeira parte das análises seja 

colocado nos questionários, a leitura foi também produzida através das 

informações obtidas nos outros instrumentos de coleta de dados.  

O primeiro aspecto a ser analisado foi referente à auto-avaliação feita 

pelas professoras acerca da participação nos encontros, o qual indicou que oito 

dentre as 14, a consideraram boa, três regular, duas muito boa e uma fraca 

(Figura 2). 
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Figura 2: Auto-avaliação da participação nas reuniões de EA 

 

É difícil atribuir um conceito quando se fala em participação dado o 

caráter subjetivo e complexo que envolve este tema. Juntamente com a leitura 

quantitativa dos dados, e, para além dela, outros elementos qualitativos vêm à 

tona a fim de contribuir para uma leitura integral da situação pesquisada. Sendo 

assim, não somente os registros escritos, mas os silêncios e distanciamentos, os 

ditos e também os não ditos, as perguntas feitas e as que se calaram, o olho no 

olho e a fuga do olhar podem ajudar a traduzir a inteireza dessa participação. 

Nesse sentido não seria possível deixar de falar da percepção sentida em muitos 

momentos do trabalho, de certa resistência, por parte de algumas componentes 

do grupo de professoras. Ela foi expressa de várias maneiras, às vezes 

verbalmente, colocando o motivo da discordância e em outros momentos, pelos 

silêncios, indiferença, não abertura ao diálogo, traduzidos no envolvimento com 

outra atividade completamente diferente do que estava sendo proposto. 

Questionamentos verbalizados principalmente quanto à eficácia da Oficina de 

Futuro e sugerindo-se que fossem utilizados métodos mais objetivos como 

questionários fechados. Questionaram também a demora do processo, além de 

algumas vezes avaliarem como poucos ou inexistentes os avanços que 

afirmavam estar conseguindo. Não era somente uma resistência à intervenção em 
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si, mas também à necessidade de mudança de prática pedagógica que as 

discussões suscitavam. Era uma negação ao encontro subjetivo com um “eu 

professor que eu não quero ser”, como que se olhassem no espelho e não se 

reconhecessem coerentes com seu discurso, seus ideais, sua prática. 

 

As subjetividades social e individual constituem dois níveis que se 
integram na definição qualitativa do subjetivo e que, ao mesmo 
tempo, são momentos constantes de tensão e contradição que 
atuam como força motriz do desenvolvimento em ambas as 
instâncias da subjetividade. (GONZÁLEZ REY, 2005, p.37). 

 

Resistência e contradição explicitadas em falas como: 

(...) Tem que ter limites, na nossa vida, na escola. Nós somos 
instrumentos do governo, da empresa privada. No papel é muito 
bonito. Nós temos uma coisa a cumprir na sala de aula. (Professora 
– DC). 
 
(...) Eu concordo, mas eu não quero continuar na escola, por isso 
não visto a camisa e não me envolvo. (Professora – DC) 
 
(...) Temos que objetivar pra se fazer logo isso na escola. Fica se 
debatendo e nada acontece. (Professora – DC). 
 
(...) Parece que está ficando bate-boca essa reunião. A gente está 
precisando mudar. (Professora – DC). 
 
(...) Eu quero objetividade, quero uma coisa que caminhe, não quero 
ficar um ano inteiro sistematizando questionários. (Professora – DC). 
 
(...) A gente quer uma sociedade melhor? Será que a gente acredita 
que quer ou é só discurso? (Professora – DC). 

 

Um outro aspecto a ser analisado diz respeito ao interesse despertado 

pelas atividades propostas na intervenção, em que o item dinâmicas e jogos foi o 

mais escolhido pelas professoras, conforme se observa no gráfico a seguir 

(Figura 3). Talvez esta escolha possa ser compreendida, pelo fato de que tanto os 

jogos (“viver virtudes” e “misture, faça pares e discuta”) quanto às dinâmicas 

(jornal mural e memorial), representaram momentos lúdicos e de descontração, 

além de servirem como proposta de trabalho junto aos alunos. 
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Figura 3: Atividades mais interessantes 

 

Questionadas sobre a presença da EA na prática pedagógica em sala de 

aula, antes do início da intervenção (Figura 4), doze professoras responderam 

positivamente a esta questão e somente duas delas disseram que não 

desenvolviam atividades nesse campo. Quando solicitadas a descreverem como 

a EA era trabalhada, quatro professoras associaram o trabalho à abordagem de 

aspectos relativos à melhoria das relações interpessoais (professor/aluno, 

aluno/professor, aluno/aluno). Outros temas relacionados foram: cuidado com 

outras formas de vida (1), cuidado com o próprio corpo (1), feira de ciências (1), 

cuidado com o ambiente natural e seus elementos (3), cuidado com o espaço 

físico da sala (2), água (1), destinação do lixo (1) desenvolvimento das atividades 

sugeridas no currículo (1), temas da atualidade (1), diversidade cultural (1). 
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Figura 4: Se já desenvolvia atividades de EA antes do início da intervenção 

 

Quando a questão é identificar se houve alguma contribuição do trabalho 

desenvolvido na escola, para a melhoria do ambiente, 13 dentre as 14 

professoras responderam ao questionário positivamente (Figura 5). Na 

complementação da pergunta, seis das justificativas indicam a percepção da 

melhoria nos relacionamentos interpessoais e quatro apontam uma maior 

conscientização, percepção e compreensão sobre as questões ambientais. 

Outros aspectos citados dizem respeito à: atuação pedagógica (1), cuidado com a 

aparência do espaço físico (2), contribuição para a Proposta Pedagógica 

contemplando os anseios da comunidade (1), conservação do mobiliário (1). Já 

na negativa dada a esta questão, a justificativa cita a falta de envolvimento das 

pessoas no trabalho proposto. Em um dos questionários, apesar da resposta 

positiva à pergunta, há contradição na justificativa quando responde que:  

 

Muitos temas abordados teriam contribuído se realmente fosse 
levado para a sala de aula, o que dificilmente aconteceu. (Profa. 
Renata). 
 

A mesma questão proposta nas sete entrevistas recebeu apenas uma 

resposta negativa cuja justificativa atribuiu o não “sucesso do trabalho, a muitos 

empecilhos e dificuldades dos professores em entender o seu propósito”. Já duas 
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entrevistadas relataram mudanças de atitudes, pessoais e conceituais, acerca do 

que é educação ambiental. Três entrevistadas identificaram mudanças tanto no 

campo pessoal quanto no coletivo, relacionadas com atitudes, aspectos teóricos e 

conceituais, relações interpessoais. Também uma professora identificou 

mudanças relativas à maior participação do segmento de servidores, frente às 

decisões pertinentes à escola, mas disse não percebê-las no trabalho coletivo das 

professoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Se identifica contribuição do trabalho de EA para a melhoria do 
ambiente escolar 

 
Quanto a essa última análise é importante reafirmar que, a melhoria do 

ambiente escolar como um todo, foi o objetivo maior que guiou o trabalho da 

pesquisadora durante o decorrer da intervenção. Nesse sentido e, embora 

algumas professoras digam não percebê-las, a leitura e a análise dos dados 

indicam que a intervenção realizada de certa forma parece ter produzido 

mudanças nas concepções das professoras acerca do que é EA. Na continuidade 

dessa análise se buscará contextualizá-la à luz das categorias construídas no 

decorrer do processo de pesquisa. 

3.2.3 A concepção de meio ambiente e o ambiente da escola 

 

À luz das quatro grandes correntes da EA enunciadas por Sorrentino 
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(2000) já citadas no capítulo 1 desta dissertação, é possível identificar nos 14 

questionários respondidos pelas professoras, a compreensão da educação 

ambiental para além da visão “conservacionista”, “recursista”, “biologicista e 

pragmática” (CARVALHO, 2004; LAYRARGUES, 2002; SAUVÉ, 2005) de 

natureza.  

A concepção que as professoras têm do que é EA revela aspectos 

relativos a distintas dimensões do fazer educacional voltado a essa questão. 

Embora alguns questionários apresentem elementos que podem ser relacionados 

ao conservacionismo, como é o caso da palavra “natureza”, a ênfase aos 

aspectos de conservação e preservação esteve presente em apenas dois dos 

quatorze questionários, sendo que nas entrevistas essa dimensão não foi 

percebida. Com concepção centrada no conservacionismo, afirmaram duas 

professoras: 

 

Contribuir de alguma forma para ajudar a população em geral 
conscientizar-se e preocupar-se com os problemas no meio 
ambiente e colaborar para a preservação do mesmo. (Profa. Rosa). 

 
É cuidar, preservar o ambiente onde vive, trabalha, se diverte e 
medita, sendo ético. (Profa. Maria). 

 

A percepção do ambiente incorporando aspectos socioambientais, bem 

como a preocupação com a melhoria das relações interpessoais foram 

identificadas em 12 dos 14 questionários em respostas como: 

 

Educação do “ser” para se perceber integrante de uma cadeia 
planetária. (Profa. Iasmim). 
 
É todo e qualquer tipo de educação que vise melhorar as relações 
humanas e com o restante do planeta. (Profa. Luiza). 
 
A meu ver, educação ambiental é o processo no qual cada indivíduo 
contribui (material, emocional e socialmente) para que o convívio e 
a sobrevivência se faça de forma salutar. (Profa. Joana). 
 

Aspectos relativos aos objetivos biológicos (SORRENTINO, 2000) do 

fazer ambiental, ligados à proteção e degradação da natureza, bem como a 
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mudança de atitude necessária para uma educação de corpo e alma, também 

podem ser identificados: 

 

A relação entre o ser humano e o ambiente que vive. Ambiente que 
engloba o relacionamento social, o lugar onde está inserido, o 
respeito à utilização dos recursos naturais e ao planeta de forma 
geral. (Profa. Carla). 
 
A educação ambiental começa dentro de nossas casas como na 
utilização da água, no reaproveitamento para lavar quintal, calçadas, 
reciclagem do lixo, a separação do lixo seco e molhado. (Profa. 
Izabel). 

 

Dos objetivos espirituais/culturais identificados por Sauvé (2005) e 

Sorrentino (2000) no fazer educacional ligado à questão ambiental, relacionados 

ao resgate de valores, sentimentos e tradições, podem ser observados elementos 

como o respeito às diferenças e a outras formas de vida: 

 

Numa visão mais ampla e até profunda educação ambiental é uma 
proposta que nos leva a considerar tudo o que está a nossa volta, 
levando o homem a melhorar suas relações entre todos os seres e 
conscientizá-lo da importância do seu papel no mundo. (Profa. 
Esperança). 
 
É a formação adquirida através de estudos referentes à temas 
relacionados ao meio ambiente, respeito ao próximo, a natureza, as 
diferenças culturais e raciais. (Profa. Lia). 

 

Incorporação de outras dimensões da EA, presentes também na fala das 

professoras Jade e Ângela, ao se referirem em suas entrevistas à repercussão do 

trabalho feito na escola: 

 

Eu acho que o grupo tinha uma visão diferente de EA, e aí essa 
nova visão apresentada, essa nova forma de ver, realmente fez com 
que as pessoas parassem de pensar só nos animais, nas plantas, só 
mesmo no ambiente, na ecologia da natureza e se preocupar com 
outras questões. (Profa. Jade). 
 
Olha, coisas que eu já fazia, que eu já praticava, que eu já vivia, que 
eu já tinha por mim mesma, por achar que era educação, respeito, 
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essas coisas assim eu vi que não é só isso por caráter ou 
personalidade. Eu vi mesmo que existe realmente um grande 
objetivo pra gente que é a EA e antes eu achava que não tinha nada 
a ver. Como por exemplo, se colocar no lugar das pessoas, 
considerar que cada um é parte e que não adianta eu colocar minha 
idéia e querer que a minha idéia seja melhor que as outras. Aceitar a 
opinião de todo mundo. (Profa. Jade). 
 
(...) A gente sempre fala em questão ambiental a gente pensa no 
Meio Ambiente, natureza, a gente pensa só em termos dos seres 
vivos e do ambiente que nos rodeia. Geralmente a gente não se 
inclui e não inclui outros focos que você abordou com a gente e que 
me alertou, tipo a saúde ambiental em termos de convivência, em 
termos do ambiente que a gente está, da tranqüilidade, do 
relacionamento interpessoal. (Profa. Ângela).  

 

Já na fala da professora Diana destacam-se aspectos políticos da EA 

para uma “gestão ambiental” (CARVALHO, 2004; LAYRARGUES, 2002; 

SORRENTINO, 2000) democrática:  

 

Numa visão ampla, educação ambiental está relacionada ao 
exercício pleno de seus direitos e deveres considerando “tudo” ao 
redor: o ambiente e os seres, as relações entre estes seres e suas 
conseqüências. Nesta visão o homem tem muito mais consciência 
do seu papel na construção de um mundo melhor. (Profa. Diana). 

 

Quanto à concepção de EA expressa em dois momentos distintos pela 

Profa. Renata um ponto chama a atenção: embora nela seja possível identificar a 

existência de uma compreensão maior dessa questão, ainda parece estar 

presente certa resistência na apropriação dessa percepção e desse 

conhecimento, quando diz num primeiro momento no questionário: 

 

Educação ambiental visa desenvolver o olhar e a sensibilidade em 
relação aos ambientes em que interferimos de alguma maneira. 
Busca mostrar para o educando a importância do micro e macro 
na sustentabilidade do planeta. 

 

E depois afirma na entrevista: 

 

É claro que a gente tem um conceito de EA ainda muito pequeno, a 
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gente vê mais como a água, o lixo, essas coisas de reciclagem, a 
gente não vê, têm outras coisas, pormenores, que a gente não 
consegue. Eu acho que isso seria uma dificuldade, que tem alguns 
aspectos, de conceitos, que a gente ainda não tem mesmo. (Profa. 
Renata). 

 

Não-apropriação do conhecimento revelada também na fala da Profa. 

Patrícia que, quando convidada a comentar o trabalho de EA desenvolvido na 

Escola, fez referência o tempo todo durante a entrevista à sua vivência anterior 

em outra escola. Independente disso, sua fala sinaliza a compreensão de uma 

concepção mais abrangente de EA quando diz: 

 

E aí ia me dando assim uma angústia porque eu não via sendo 
concretizado o que nós estávamos estudando. Mas eu vi também 
que aqui é uma coisa mais ampla... Maior porque eu vi que a 
mudança era começar aqui da base talvez, num futuro um pouco 
mais distante, abranger todos... Mas eu já enxerguei que a coisa é 
mais ampla, a longo prazo. Eu confesso pra você que, às vezes eu 
acho que essas coisas a longo prazo podem ficar um tanto falhas, 
porque não é todo mundo que fica a vida inteira. (Profa. Patrícia). 

 

A resposta aos motivos dessa não-apropriação pode ser encontrada na 

fragmentação e compartimentalização dos saberes, na hiperespecialização que 

impede de ver o global, bem como o essencial, revelando a urgência de uma 

reforma do pensamento, e, portanto, do ensino (MORIN, 2000a).  

Essa separação que está na raiz do pensamento contemporâneo, que 

impede de se apreender o complexo, que fraciona os problemas e despedaça o 

saber, não produziu apenas o conhecimento, mas também a cegueira e a 

alienação. 

O desafiador enfrentamento dessa situação exige a capacidade de 

contextualização e de integração, além de uma aptidão para a organização do 

conhecimento.  

 

 
A reforma do pensamento é que permitiria o pleno emprego da 
inteligência para responder a esses desafios e permitiria a ligação 
de duas culturas dissociadas. Trata-se de uma reforma não 
programática, mas paradigmática, concernente a nossa aptidão 
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para organizar o conhecimento. (MORIN, 2000a, p.20). 
 

Para Morin (2000a), a fim de que o ensino não seja simplesmente uma 

mera transmissão do saber, mas sim que permita a compreensão da condição 

humana, favorecendo um modo de pensar aberto e livre, é necessário que se 

situe a informação no contexto em que está inserida.  

A organização dos conhecimentos torna-se um imperativo da educação, 

característica essencial de uma “cabeça bem-feita” (MORIN, 2000a) capaz de 

fazer a ligação entre os saberes dando-lhes sentido, ao invés de acumulá-los de 

maneira desarticulada com o todo. 

Nesse sentido trata-se de buscar sempre as relações entre cada 

fenômeno e seu contexto, o pensamento unificador que considera impossível 

conhecer as partes sem conhecer o todo e vice-versa.  

A incorporação da EA ao cotidiano da escola requer que se situe a 

informação ou o conhecimento em “relação de inseparabilidade com seu meio 

ambiente – cultural, social, econômico, político e, é claro, natural” (MORIN, 2000a, 

p.25).  

Essa integração e contextualização podem ser exemplificadas através das 

palavras da Profa. Iasmim, as quais corroboram a idéia de que o ensinar exige do 

professor uma reflexão crítica sobre a própria prática pedagógica. Sinalizando a 

importância de uma maior curiosidade epistemológica embasando o fazer 

pedagógico, a professora diz durante a entrevista: 

 

Hoje eu até fico pensando é que isso era muito falta dos próprios 
documentos que orientam a nossa, a educação hoje, a prática 
educacional. Porque se você pega lá desde os PCNs que estão aí 
há muito mais tempo do que isso, você vê que a EA está lá tudo e 
como que tem que ser trabalhado e como que deve estar sendo 
inserido, que não é uma coisa estanque, é uma coisa, que como 
processo ela realmente permeia muitos conteúdos, ela permeia 
muitas intervenções dentro da escola, dentro da sala de aula e fora 
dela é claro. (Profa. Iasmim). 

 

Para Freire (1997) esse pensar certo, “procurando descobrir e entender o 

que se acha mais escondido nas coisas e nos fatos que nós observamos e 

analisamos” (p.77) implica o movimento dialético e dinâmico entre o fazer e o 
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pensar sobre o fazer, pois, 

nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de 
um lado, do exercício da criticidade que implica a promoção da 
curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e do outro, sem 
o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da 
afetividade, da intuição ou adivinhação. (FREIRE, 1997, p.51). 

 

A partir das idéias acima enunciadas é possível afirmar que as falas e 

propostas das professoras, nascidas do processo participativo vivenciado, 

apresentam elementos que expressam a mudança conceitual acerca da EA, bem 

como a incorporação de outras dimensões relacionadas a esse campo. 

Os momentos de debate e estudos acerca de temas relacionados a um 

fazer educativo cotidiano comprometido com o ambiente em todas as suas 

dimensões, foram também espaços de escuta sensível e reflexão profunda. 

Nesse sentido, evidencia-se a consonância existente entre as idéias expressas 

pelas professoras com os princípios emuladores e necessários a uma educação 

emancipadora, condizentes com os ideais de uma sociedade ambientalmente 

sustentável. 

Compreende-se que muito ainda falta para se fazer a fim de que a EA 

signifique um exercício cotidiano, contínuo e permanente dentro da escola. Nessa 

direção há necessidade de continuidade, manutenção e avanço na criação de 

espaços dialógicos e comprometidos com a formação continuada de professores 

e servidores, no maior envolvimento dos pais e na melhoria da comunicação entre 

eles e a escola, na proposição de assembléias em que as crianças possam falar o 

que sentem, pensam e o que propõem para um ambiente melhor. 

Na avaliação feita pelas professoras outros aspectos também poderiam 

contribuir para que a intervenção propiciasse uma maior inserção da EA: uma 

maior abertura e disponibilidade do grupo para aceitar o novo, mais transparência 

nas relações interpessoais, necessidade de disponibilização permanente de uma 

pessoa que apóie, centralize e coordene todo processo, a realização de oficinas 

sobre elaboração de projetos, a continuidade do estudo teórico com mais 

planejamento, aprofundamento e diversidade de referências bibliográficas, 

sempre estabelecendo conexões entre a teoria estudada e a prática de sala de 

aula. 
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Quanto às Oficinas de Futuro, pode-se afirmar que a sinergia de idéias 

representativas dos sonhos de escola, expressos por toda a comunidade escolar 

através de sua realização, demonstra que a competência em diagnosticar os 

problemas e propor soluções para a melhoria da escola, não se limita apenas aos 

profissionais da educação.  

Demonstra ainda que as propostas nascidas do processo participativo 

vivenciado, não se limitam apenas a questões de ordem organizacional e 

estrutural, mas também expressam a curiosidade epistemológica da qual nos fala 

Freire (1997), o cuidado amoroso com o ambiente coletivo, o fazer pedagógico 

comprometido, presente em itens integrantes da OF tanto dos professores, 

quanto dos pais, alunos e servidores, ao referirem-se à escola dos sonhos: 

 

Conhecimento do ser; maior acesso a novas tecnologias; 
educadores comprometidos com a educação; espaço para 
articulação de conhecimentos e discussão de idéias; reconhecer os 
limites de cada um; profundidade; formação continuada; 
aprimoramento individual; otimizar encontros da semana 
pedagógica; construção de um projeto pedagógico que contemple 
todos da escola. (OF professores). 
 
Biblioteca que atenda a todos os alunos; com mais horários de 
leitura e mais livros interessantes; redução e aumento da grade 
curricular, visando a contemplação das disciplinas de Educação 
Física e Teatro. (OF alunos). 
 
Com ensino de jovens e adultos na escola; avaliação qualitativa que 
leve em consideração o dinamismo e habilidade dos alunos; 
aprimoramento individual e coletivo de todos. (OF servidores). 
 
Alteração da carga horária (integral, redução e aumento) e da grade 
curricular, visando a contemplação das disciplinas: espanhol, inglês, 
religião, educação física, artes, nas modalidades de ensino: 
profissionalizante e digital; oferecer encontros, palestras, oficinas, 
cursos, relacionados à temas educacionais; criar espaços para a 
formação das professoras e servidores; valorização por parte dos 
professores, da importância e necessidade da Formação 
Continuada; avaliação periódica de todos os segmentos; avaliação 
processual didático-pedagógica; metodologia de ensino. (OF pais). 
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Representa também a importância e necessidade de se dar voz aos pais, 

alunos, servidores, além dos professores e especialistas em educação, 

propiciando o envolvimento e a participação de todos no delineamento de ações 

para a melhoria do ambiente coletivo.  

“Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é 

realidade”, já dizia Raul Seixas. O convite a sonhar juntos a escola ideal foi 

também um convite ao exercício da tolerância, ao estímulo da sensibilidade, ao 

respeito de diferentes saberes, a promoção do autoconhecimento, pois como diz 

Santos (1987) todo conhecimento é também autoconhecimento. 

A escola dos sonhos seja ela, verde e amarela, com aulas de inglês, 

professores melhor remunerados, maior apoio do governo, lanche mais gostoso, é 

também dialógica, amorosa, equilibrada (OF pais, professores e servidores). 

A compreensão do ambiente nessa perspectiva é compartilhada pelas 

idéias de Sorrentino (2000), no que diz respeito aos objetivos com os quais se 

identificam os projetos de educação ambiental. O estímulo à cidadania e a 

participação popular, o diálogo na diversidade, o resgate de valores, a formação e 

aprimoramento de organizações e a autogestão política, são caminhos a serem 

trilhados pela escola que se pretenda ser ambientalmente educadora. Segundo 

Sorrentino (2000) o fazer educativo cotidiano orientado por esses princípios,  

 

pode contribuir e contribuirá para a construção de sociedades 
sustentáveis, cuja característica básica será o avanço em direção 
à não exploração do ser humano pelo seu semelhante, à melhoria 
da qualidade de vida para todos e à não exploração ou 
degradação das condições de vida das demais espécies pela 
nossa. (p.112). 

 

Também para Leff (2003) é na construção e no entrecruzamento de 

saberes, na dialética de posições sociais antagônicas, no enlaçamento de 

reflexões coletivas, de valores comuns e ações solidárias, que se constitui a 

complexidade ambiental, na qual se “constroem novas visões e surgem novas 

estratégias de produção sustentável e democracia participativa” (LEFF, 2003, 

p.8). 
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Nesse sentido, vale ressaltar a descrição do item Missão, integrante da 

Proposta Pedagógica 2006/2007 da Escola Classe Céu Azul, que incorporou 

distintas dimensões da EA (CARVALHO, 2004b; LAYRARQUES, 2002; SAUVÉ, 

2005; SORRENTINO, 2000): 

 

A missão estabelecida pela comunidade escolar está 
fundamentada em propiciar a construção de um ambiente escolar 
pautado nas relações humanitárias, dialógicas e participativas, 
onde a construção do conhecimento seja feita com base nos 
saberes culturais, científicos e populares com a participação dos 
diversos setores da comunidade e onde o sentimento de 
pertencimento ao grupo esteja acima de qualquer individualismo, 
permitindo assim que a escola continue realizando um trabalho de 
qualidade social e de vivência da cidadania. (GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL, 2006/2007). 

 

A análise dos demais dados coletados nesta pesquisa parece indicar que, 

independente da escola ser, composta por educadores comprometidos com a 

educação, grande ou colorida, com menos ou mais livros interessantes, sem ou 

com carrinho para levar o lanche, aulas de inglês, espanhol e informática, o 

enraizamento da educação ambiental é processual e um caminho para realizá-lo 

é conseguir o envolvimento de corpo e alma dos professores e de toda a 

comunidade escolar.  

Para tanto, o estímulo a processos dialógicos e participativos, de tomada 

de decisão e gestão escolar democrática, talvez seja o primeiro passo em direção 

a uma educação verdadeiramente transformadora. 

 

3.2.4 Participação como potência de ação 

 

Foi o desejo de participar da melhoria do ambiente, que moveu e 

alimentou a ação da comunidade escolar durante o desenvolvimento da 

intervenção educacional, objeto desta dissertação. Participação expressa na 

aceitação da proposta e envolvimento de corpo e alma com a OF, seja através 

dos questionários respondidos pelos pais da Escola, seja pela presença nos 

encontros pedagógicos, nas reuniões do Conselho Escolar, na disposição em 

expressar sonhos e construir caminhos para uma escola melhor. 
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Essa busca de caminhos de transformação para melhor da realidade da 

Escola Classe Céu Azul, trouxe com ela os encontros, consigo próprio e com o 

outro, muitas vezes fazendo florescer e também, fortalecer a potência de ação de 

todos e de cada um dos envolvidos no processo.  

Encontros talvez movidos pelo desejo de compartilhar experiências e 

aprender a partir do conhecimento do outro, conscientes do inacabamento 

(FREIRE, 1997) enquanto humanidade em construção. 

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como 
certo, inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, que 
testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei justo, 
que respeitarei os outros, que não mentirei escondendo o seu 
valor porque a inveja de sua presença no mundo me incomoda e 
me enraivece. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que 
a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, 
preestabelecida. Que o meu “destino” não é um dado, mas algo 
que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me 
eximir. Gosto de ser gente porque a História em que me faço com 
os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de 
possibilidades e não de determinismo. Daí que insista tanto na 
problematização do futuro e recuse a sua inexorabilidade. 
(FREIRE, 1997, p.58). 

 

Para Loureiro (2005) numa perspectiva crítica, o principal indicador de 

sucesso de uma ação ambiental educativa não está no alcance de metas 

previamente definidas, mas sim, em que o processo de aprendizagem seja 

participativo, emancipatório e transformador.  

A compreensão da natureza dessa participação passa pela análise dos 

muitos significados que lhe são atribuídos atualmente, bem como pelas relações 

que se estabelecem a partir dessa análise.  

Para Sawaia (2001) se até os anos de 1980 o sentido da participação 

caracterizava-se pela ênfase no coletivo, na objetividade e na racionalidade, é a 

partir deles que se observa uma ênfase maior ao “subjetivo e menos estrutural, e 

a objetividade e o coletivo cedem lugar à preocupação com a individualidade e a 

afetividade. Autonomia, emancipação e diversidade tornam-se valores éticos mais 

aplaudidos em substituição à liberdade e à igualdade” (p.117). Se, por um lado, 

essa mudança possibilita a superação da dicotomia entre razão e emoção, 
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público e privado, por outro, é necessário que, ao se incorporar a subjetividade no 

espectro da participação, ter-se o cuidado de não desconsiderar outras 

dimensões dessa participação. 

São muitos os sentidos que podem estar agregados a esse conceito: 

participar dos lucros da empresa, das decisões familiares, dos movimentos 

sociais, da política, assim como variam o grau e as formas dessa participação. 

Independentemente dessa variedade de usos, “quando discutimos 

participação, estamos nos posicionando sobre concepções de sociedade, de 

cidadania, de ética e de justiça” (SAWAIA, 2001, p.120). A incorporação do 

debate ético-político para a compreensão do sentido de participação não pode ser 

pensada como uma dimensão isolada, mas sim, considerando a sua intrínseca 

relação com a subjetividade. Pois, não há participação sem subjetividade e o 

desejo de participar não vem de fora, mas é uma necessidade do sujeito, por uma 

vontade de ser feliz e livre. “Participar para não ser governado, para viver em 

alegria de não ser comandado e para evitar que o desejo de não ser governado 

de uns transforme-se em desejo de governar e o poder se personalize” (ibidem, 

p.125). 

Essa participação, vista sob a perspectiva de formação do sujeito 

ecológico (CARVALHO, 2004a), implica na sua capacidade de, ao identificar os 

problemas ambientais, mobilizar-se e comprometer-se com a tomada de decisões 

que se faça necessária. A emergência da capacidade de agir em direção à 

transformação que queremos, está relacionada à potência de ação, “à passagem 

da passividade à atividade, da heteronomia passiva à autonomia corporal” 

(SAWAIA, 2001, p.125). 

 

Potência de ação é a capacidade de ser afetado pelo outro, num 
processo de possibilidades infinitas de criação e de 
entrelaçamento nos bons e maus encontros. É quando me torno 
causa de meus afetos e senhor de minha percepção. 

 

Capacidade de ser afetado pelo outro, impulsionado pelo afeto, e, “senhor 

de minha percepção” (SAWAIA, 2001) que pode ser observada nas palavras da 

Professora Clara em sua entrevista, ao comentar sobre o impacto da OF para o 
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diagnóstico da realidade da escola. Ela diz: 

 

Foi interessante como a gente começou a perceber como todo 
mundo queria uma mesma coisa, mas como ninguém caminhava 
junto para que essas coisas acontecessem. Então foi a partir daí, 
começaram a questionar as causas dos problemas; “se todo mundo 
quer a mesma coisa por que a gente não faz”? E aí começou a 
entrar numa questão mais profunda dentro da escola, os problemas 
que vão para além da questão do meio ambiente, no sentido da 
natureza lá fora que eu acho assim, que é um dos objetivos bem 
claros da EA. (Profa. Clara). 

 

Ou ainda quando a mesma professora reflete sobre o processo deflagrado 

pelo trabalho de EA: 

 
(...) Foi perceber pelo menos intelectualmente essa questão, que a 
gente faz a diferença no ambiente que a gente está, a gente faz 
diferença se a gente não caminha num lugar onde tudo se 
movimenta; ficar parado é uma forma de retroceder e de puxar 
outras pessoas, não tem como você ser indiferente porque mesmo a 
sua indiferença pode fazer um grupo retroceder. (Profa. Clara). 

 

Afetação e emoção também sentidas na fala da Profa. Iasmim, em um 

encontro pedagógico, ao comentar um trabalho que antes era individual e que 

depois, ao compartilhá-lo com outras professoras, construiu-se coletivo: 

 

Queria dividir com vocês uma sensação; eu contava aquela história 
e pedi ajuda da Marina, da Ângela para complementar. A confiança 
no outro! Quando eu fui falar com a Ângela que precisava dela, ela 
disse “tudo bem”. 
(...) O grupo é o que a gente vai levar na vida. (DC) 

 

Quanto à constituição subjetiva da participação, ela é expressa em falas e 

respostas como: 

 

 Querendo ou não, os espaços que participo, é o meu lugar na sala 
com as crianças. Querendo ou não eu estou participando. (Profa. 
Jade – DC). 
 
Vou falar uma coisa, não me considero nem certa nem errada, sou 
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uma professora em construção. (Profa. Clara – DC). 
 
Esse trabalho nos conduziu a olharmos nosso reflexo no espelho 
enquanto grupo, pudemos visualizar a fragilidade de nossas 
relações e a necessidade imensa de maior preparo para exercício de 
nossa profissão. (Profa. Marina). 

 

A fim de que o conceito de potência de ação seja incorporado às práticas 

educativas em EA, é necessário que os sujeitos envolvidos, compartilhem suas 

experiências, planejando e construindo, juntos, a transformação que desejam ver 

realizada. (SANTOS e COSTA-PINTO, 2005).  

Um exemplo que demonstra a importância de se partilhar pensamentos e 

leituras de mundo, contribuindo para que se desperte no outro sua potência de 

ação, pode ser lido na conversa relatada abaixo, ocorrida durante um encontro 

pedagógico. Esse relato coloca em evidência a importância da realização de bons 

encontros, os quais, segundo o filósofo Baruch de Espinosa, são aqueles que 

aumentam nossa potência de ação (ibidem). Nesse sentido, as falas da 

professoras a seguir são reveladoras: 

 

- Fico tentando encaixar o seu trabalho, mas o trabalho de abrir os 
olhos para a família e professora perceberem as dificuldades da 
criança na escola, o seu trabalho é muito importante, dá todo o 
respaldo para o professor. (Profa. Iasmim – DC). 
 
- Eu já tive uns devaneios pra ver se a gente conseguia um projeto 
de lei que garantisse uma assistência num hospital público, com 
fonoaudióloga, psicólogo... (Profa. Margarida – DC). 
 
-Peguei uma turma cheia de problemas de aprendizagem e a 
Margarida foi muito ágil e a gente fechou um diagnóstico, o que foi 
essencial para que o meu trabalho pudesse fluir durante o ano. 
(Profa. Lúcia – DC). 

 

Essa concepção de participação como decorrência de uma necessidade 

natural do sujeito, livre de obrigação ou moralidade, necessita ser exercitada 

cotidianamente nos espaços da escola, por toda a comunidade escolar, pois 

ainda é vista como mais uma entre tantas atribuições e/ou imposições. Foram 

vários os encontros pedagógicos da Escola Classe Céu Azul, em que foi 



 

 

129 

 

abordado algum aspecto relativo à questão da participação. Em alguns momentos 

o foco era a leitura de algumas professoras acerca da “pouca” participação dos 

pais na vida escolar de seus filhos, o que muitas vezes era contestado por outras 

dizendo que quando os pais queriam participar, esbarravam no autoritarismo da 

professora: “não, aqui quem manda sou eu”. Em outros se reafirmava a 

necessidade de que todas as professoras participassem dos encontros 

pedagógicos, o que nem sempre acontecia. Para tanto propuseram que na 

Proposta Pedagógica se colocasse a questão da obrigatoriedade da participação 

nas reuniões, bem como da justificativa da ausência por escrito, quando fosse 

necessário. Acerca dessa colocação, duas professoras manifestaram-se 

positivamente à decisão: 

 

Precisa se começar da base, o professor saber pra que está aí. 
(Profa. Iasmim – DC). 
 
O gosto é condicionado, acho cansativa a reunião, mas sei o quanto 
é rica. (Profa. Clara – DC). 

 

É importante ressaltar que nem sempre é fácil participar ativamente nas 

tomadas de decisão coletivas, pois isso remete a uma maior abertura e exposição 

pessoal, o que muitas vezes traz dificuldades a serem enfrentadas no encontro 

com o outro e consigo próprio. Dentro dessa perspectiva a análise da professora 

Marina é esclarecedora, quando diz: 

 

Foram momentos privilegiados para reflexão e debate, um exercício 
difícil de se expor e ouvir, uma prática ainda não enraizada nos 
espaços de estudo, coordenação; portanto, muitas vezes nas 
reuniões permanecíamos na superficialidade, quando pouco 
participávamos. (Profa. Marina).  

 

E, se por um lado, os bons encontros aumentam a potência de ação e 

fortalecem a autonomia, possibilitando a descoberta de potencialidades e talentos 

individuais e coletivos, por outro, os maus encontros diminuem essa potência, 

aumentando a capacidade de padecer e sofrer e conduzindo a uma condição de 

subalternização e servidão (SANTOS e COSTA-PINTO, 2005). 
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Nesse sentido, se para algumas professoras a participação era vista como 

imanente ao fazer pedagógico, propiciando alegria interior e descobertas, para 

outras essa ação perdeu o entusiasmo, deixando em seu lugar tristeza e mágoa e 

fazendo com que se “fechassem” para o grupo. Analisando essa questão a partir 

dos dados obtidos nas sete entrevistas, três delas evidenciam elementos 

relacionados à perda da potência de ação. 

Um pouco de tristeza pode ser sentida nas palavras da professora 

Ângela, ao falar de sua disponibilidade de participação em novos encontros de 

EA: 

 

Chegaria ávida de aprender mais e tirar mais proveito, porém nesse 
exato momento pouco eu participaria com opiniões minhas, pois 
estou me sentindo insegura aqui na escola diante do grupo. Por 
várias passagens que teve em outras reuniões e que eu me ressenti 
e que hoje eu não tenho liberdade de falar o que eu estou pensando. 
Não quer dizer que eu não pense e que eu não tenha opinião 
própria, eu tenho, mas eu guardo pra mim, que quando eu exponho 
as pessoas analisam de outra maneira e fazem questão de me 
deixar sem graça. Dizem: “Ângela, pára um pouco de falar, você já 
falou demais, dá oportunidade pros outros”... Quando os outros não 
manifestaram vontade de falar, não cortei a fala de ninguém. Ou 
então “ah você pensa que tudo que você fala é só você que sabe, 
você acha que a gente tem que aceitar todas as suas opiniões, você 
não aceita a de ninguém, só você tem razão”. Então esses tipos de 
colocações... 
(...) hoje eu já não tenho mais coragem de participar dando 
opiniões livremente, sem receio de ser criticada. A minha 
participação seria só em termos de atenção, de assimilação do que 
está sendo passado, mas de falar, dificilmente. (Profa. Ângela). 

 

Igualmente as palavras da Profa. Patrícia são reveladoras da diminuição 

de sua potência de ação, deixando transparecer em sua entrevista impregnada de 

subjetividade, a necessidade de mudanças no coletivo em questão.  

 

A tomar a iniciativa, eu não tenho essa liderança, não tenho 
liderança em relação a isso e é uma coisa assim que eu acho 
estranho. Eu gosto muito do ambiente dos professores, mas eu sinto 
a falta de espaço para as diferenças. Tem pessoas que têm o dom 
de falar, têm a oratória, já nasceu com isso e outras não. Mas eu, 
por exemplo, eu tenho outros dons, o meu não é de desenhar, é de 
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outras coisas. E aqui é cobrado essa coisa, todo mundo tem que 
participar, todo mundo tem que ter o dom de tudo. É um pouco da 
dificuldade. (Profa. Patrícia). 

 

Já a Profa Renata, em alguns momentos parece deslocar de si para o 

outro a potencialidade da ação transformadora, ao comentar na entrevista, sobre 

a falta de envolvimento do grupo no trabalho de EA:  

 

Eu acho que o que impede alguma coisa de funcionar dentro da 
escola é mais uma coisa de gestão, não que eu fale de gestão de 
direção, mas gestão do trabalho. Como por exemplo, a gente tem 
que ter sempre um líder, eu acho que nada funciona se você não 
tiver uma pessoa pra liderar aquela caminhada.  
(...) não teve alguém pra puxar esse carro. Então eu acho que dentro 
de um projeto a gente tem que ter alguém pra estar encaminhando, 
para estar puxando, para estar incentivando o exercício do projeto 
mesmo, porque senão ele acaba no esquecimento. (Profa. 
Renata). 
 

A Profa. Luíza também deposita no grupo a responsabilidade sobre a 

eficiência ou não da proposta. Ao responder no questionário se identifica ou não 

alguma contribuição do trabalho de EA para a melhoria do ambiente escolar, o faz 

negativamente, justificando sua resposta pelo não envolvimento do grupo: 

 

Acredito que a melhoria teria ocorrido caso as pessoas tivessem se 
envolvido no trabalho. (Profa. Luíza). 

 

Ainda em dois questionários pode-se identificar a presença da diminuição 

de potência no agir: 

  

As reuniões para mim foram pouco produtivas e objetivas, 
dificultando assim um projeto mais elaborado e completo para se 
fazer com os educandos. Faltaram grupos efetivos de trabalho para 
desenvolver em sala de aula. (Profa. Renata). 

 
No início, foram mais dinâmicas e me despertaram maior interesse e 
entusiasmo; porém, com o passar do tempo, talvez também pelo 
pouco envolvimento de alguns componentes do grupo, o ritmo foi 
diminuindo e os encontros perderam um pouco do entusiasmo do 
início. (Profa. Joana). 
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Dos 11 questionários restantes, quatro, especialmente, enfatizam 

aspectos positivos do trabalho desenvolvido, para o incremento da potência de 

ação individual e coletiva: 

 

Foram muito importantes, inclusive promovendo participação e 
decisão do grupo. Foram esclarecedoras, ampliando o conceito de 
EA. (Profa. Diana). 
 
Foram reuniões de muito crescimento pessoal e profissional. (Profa. 
Esperança). 
 
(...) A partir daí, medidas de resolução foram tomadas em diversos 
níveis, o grupo movimentou-se e, apesar dos muitos conflitos, 
começou a crescer. (Profa. Clara). 
 
Esse trabalho nos conduziu a olharmos nosso reflexo no espelho 
enquanto grupo. (Profa. Marina). 

 

A dimensão de participação como decorrência de uma necessidade 

natural do sujeito, pode ser percebida nos comentários feitos sobre as reuniões, 

em cinco questionários: 

 

Necessárias, produtivas no sentido de promover a reflexão sobre o 
tema e possíveis intervenções no nosso cotidiano e na escola. 
(Profa. Iasmim). 
 
Faz-se necessário que reunamos e discutamos problemas ou 
situações que nos incomodam, em busca de soluções e convívio 
harmonioso com todos os seres e coisas. (Profa. Maria). 
 
Trouxeram temas interessantes e enriquecedores. (Profa. Carla). 
 
Foram muitas reuniões e vi que eram muito proveitosas, pois temas 
interessantes eram discutidos e avaliados de maneira diferente. 
(Profa. Lia). 
 
É sempre importante promover atividades sobre um tema que já é 
discutido em vários setores e que reflete principalmente no ensino e 
na escola. (Profa. Rosa). 

Já no questionário da Profa. Flora, revela-se a presença da subjetividade, 

dimensão da participação, refletindo um processo de autoconhecimento e maior 
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abertura, no encontro consigo próprio e com o outro. Ao comentar sobre as 

reuniões de EA promovidas ela diz: 

 

No geral acredito que foram boas, mas como representavam a 
construção de um projeto realizado na escola, houve muita falta de 
entendimento por parte dos participantes, necessitando sempre a 
retomada das orientações anteriores. (Profa. Flora). 
 

A participação vista sob a perspectiva do sujeito ecológico, que, ao 

identificar um problema ambiental, compromete-se com seu enfrentamento, talvez 

esteja presente na resposta dada ao questionário pela Profa. Izabel, ao falar 

sobre a influência da ação de EA para a melhoria do ambiente escolar: 

 

Sim, vários educandos começaram a separar o lixo em suas casas, 
a conservação da sala melhorou muito, com iniciativa dos mesmos. 
(Profa. Izabel). 
 

A dificuldade em encontrar indicadores que possam responder às dúvidas 

e questionamentos relativos ao teor, intensidade e constância da participação do 

grupo de professoras na proposta de EA, a fim de avaliar sua abrangência, pode 

ser justificada se considerado o grau de subjetividade que envolve essa questão. 

Nesse sentido, a leitura dos dados acima revelados parece demonstrar 

que o aumento da potência de ação individual e coletiva, depende essencialmente 

da ocorrência de bons encontros, em que se possa exercitar a afetação pelo 

outro, o acolhimento na diferença, a escuta amorosa.  

Encontros que possibilitem além da capacidade de mobilizar-se, 

comprometendo-se individual e coletivamente com a tomada de decisões e com o 

enfrentamento e superação dos problemas e dificuldades do cotidiano escolar, o 

sentimento puro e interior da alegria verdadeira.  
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3.2.5 O fazer educativo 

 

A incorporação da EA nos debates, planejamentos e atividades 

desenvolvidos na escola, com sua total inserção na organização do trabalho 

pedagógico (FREITAS, 2005) exige a compreensão das muitas dimensões nela 

agregadas. 

A EA é uma prática pedagógica que não se realiza sozinha, mas nas 

relações do ambiente escolar (GUIMARÃES, 2004b), necessitando para isso de 

espaços que favoreçam o diálogo amoroso, o encontro dos diferentes saberes, o 

reconhecimento dos sujeitos envolvidos no processo em construção. 

Prática cuja essência é ação e reflexão, é práxis, é transformação e 

trabalho, compromisso, diálogo e exigência existencial, é “pronunciar o mundo” 

(FREIRE, 1987) para modificá-lo. 

Romper com a fragilização pedagógica em que se encontra a EA, fruto da 

não apropriação do caráter crítico-transformador a ela relacionado, superando 

paradigmas cartesianos e inquestionáveis em que se alicerçam grande parte dos 

saberes escolares, requer uma reflexão aprofundada acerca da transformação 

desejada (GUIMARÃES, 2004). 

Esse processo de construção crítica do mundo exige a passagem da 

“consciência ingênua”, simplista, superficial, massificadora, preconceituosa, à 

“consciência crítica”, inquieta, democrática, indagadora. Para Paulo Freire é a 

conscientização que possibilita aos educadores e aos educandos inserirem-se na 

história, superando o conhecimento imediato da realidade em busca de sua 

compreensão. O pensar crítico sobre a forma de estar no mundo pensando a 

própria condição de existir, através do qual os sujeitos saem de sua imersão e se 

descobrem em “situação” (FREIRE, 1987) possibilita a inserção na realidade 

desvelada. Nesse sentido a conscientização “é um processo de ação e reflexão, 

social e política, que implica escolhas, de caráter também político, para a 

transformação das relações de opressão em que se encontram os sujeitos” 

(TOZONI-REIS, 2007, p.203). 

A análise multirreferencial dos resultados alcançados na EC Céu Azul, 

considerando diversas óticas, não é tarefa fácil, exigindo um olhar para o todo e 
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para as partes do processo de mobilização dos seus sujeitos e de intervenção na 

realidade.  

Como afirmar que a intervenção possibilitou uma transformação crítica da 

realidade da Escola? 

Quais indicadores respaldam o alcance da dimensão política que se 

objetivava? 

Que elementos indicam a superação de um processo educativo focado 

simplesmente na transformação comportamental dos sujeitos? 

Buscando-se respostas a essas questões a partir da análise dos 

questionários, pode-se observar através da figura abaixo, que 11 dentre as 

quatorze professoras questionadas, responderam atualmente contemplar em suas 

aulas as atividades de EA, embora 12 já assumissem anteriormente (questão seis 

do questionário) desenvolver essas atividades antes do início da intervenção (vide 

Figura 6). 

Não Sei
7%

Não
14%

Sim
79%

 

Figura 6: Se, atualmente, a EA está sendo contemplada nas suas aulas 

 

Uma professora deixou essa questão em branco, justificando não saber 

se o trabalho estava sendo desenvolvido por estar afastada da turma, em licença 

médica. Independentemente do afastamento, disse ter iniciado o ano trabalhando 
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com atividades de EA, segundo ela, com jogos coletivos, análise de imagens em 

revistas, entrevistas com familiares. Duas professoras afirmaram não contemplar 

atualmente a EA em suas atividades de sala de aula, sendo que, ao serem 

questionadas anteriormente se desenvolviam essas atividades, uma respondeu 

que sim e outra que não desenvolvia. Já a Profa. Rosa, que respondeu 

negativamente à questão 6 do questionário, afirma atualmente desenvolver 

atividades de EA, através de pesquisas na internet, textos e desenhos elaborados 

pelos alunos. A complementação das respostas das outras professoras, incluindo 

a descrição das atividades desenvolvidas indica as seguintes estratégias de ação 

para a abordagem da EA na sala de aula: 

 

Na prática pedagógica, conversas, passeios, discussão sobre 
vivências dos alunos, etc. (Profa. Carla). 
 
Por meio de conversas informais, jogos cooperativos, trabalhos em 
grupo, pesquisas sobre temas atuais. (Profa. Joana). 
 
Leitura (literatura) de histórias que tratam da atenção, respeito, 
solidariedade e ação. (Profa. Maria). 
 
Buscando maior harmonia no ambiente de trabalho, com mais 
respeito às individualidades. (Profa. Diana). 
 
A busca do autoconhecimento e as reflexões para auxiliar meu 
aperfeiçoamento enquanto ser e a contribuição para a melhoria da 
área em que atuo. (Profa. Flora). 
 
Meio que ainda um pouco adormecida (a EA), mas no convívio com 
os novos professores busca-se passar o que já aprendemos e que 
eles com esse novo olhar permitam-se fazer parte desse momento. 
(Profa. Esperança).  
 

É possível perceber na heterogeneidade das respostas, um esforço de 

ruptura com práticas conservadoras, uma abertura para o novo, e, com ele, para 

as incertezas, além da presença de diferentes aspectos da EA. 

Esse movimento conscientizador que pode estar na base das práticas 

pedagógicas das professoras acima apresentadas, parece também estar presente 

no fazer pedagógico da Profa. Iasmim, revelando a passagem da “consciência 
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ingênua” para a “consciência crítica” ambiental. Conscientização, melhor 

traduzida nas palavras da mesma professora, ao comentar, em entrevista, sobre 

os conteúdos de EA trabalhados: 

 
Quando a compreensão chega a um nível mais elaborado não tem 
como despir mais aquilo, você se veste daquilo, das suas 
experiências, das suas vivências. A partir de então, desse olhar, 
dessa percepção, desse olhar mais aguçado nessa direção, é o dia-
a-dia, eu vou vendo que tudo dentro da sala de aula você pode 
trabalhar e pode estar permeando essa questão. Não tem como 
você tirar isso mais. (Profa. Iasmim). 
 

Já a apropriação desse movimento pode ser confirmada no seu 

questionário, ao responder sobre a forma de abordagem da EA nas aulas, depois 

do desenvolvimento da intervenção. Ela diz: 

 

Passei da intuição para a intencionalidade, buscando no 
planejamento a contemplação do tema. (Profa. Iasmim). 

 

Igualmente dois momentos da fala da Profa. Ângela são reveladores de 

mudança na forma de abordagem dos conteúdos de EA, talvez também 

decorrentes desse movimento conscientizador. Ao comentar, em sua entrevista, 

sobre o trabalho de construção de valores em sala de aula, ela diz em um 

primeiro momento: 

 

Então tudo isso eu estou bem mais atenta, eu já era atenta antes 
levando pro lado moral, agora eu estou levando pro lado ambiental, 
deles falarem todos ao mesmo tempo, me obriga a falar gritando, 
isso não é uma coisa boa, o ambiente se torna desagradável, se 
torna um ambiente pesado, ruim. (Profa. Ângela). 
 

Num segundo momento, ainda tratando dessa questão, quando a 

pesquisadora lhe pergunta se já não abordava essas questões com as crianças, 

ela responde: 

 

Eu sempre trabalhei, mas eu acho que a abordagem que eu fui 
dando de acordo com o que a gente estudou é que foi que 
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contagiou mais eles. Eles estão bem mais cuidadosos, bem mais 
sensatos. (Profa. Ângela). 
 

Já a Profa. Clara, em seu questionário, afirma que o desenvolvimento de 

atividades de EA em suas aulas, atualmente, não é tão intenso quanto antes, 

embora ainda utilize essa abordagem nas aulas de conhecimentos gerais 

(Ciências, História, Geografia), participe de um projeto de EA da Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH e proponha trabalhos de 

pesquisa. Com um histórico de vida de larga experiência e engajamento com a 

questão ambiental, desde a adolescência, através da participação em 

Organização Não Governamental local e em cursos junto a instituições da área, 

além de possuir formação filosófica, essa professora reflete sobre alguns 

elementos que podem contribuir para uma análise mais ampla dessa questão. 

Embora seu fazer educativo já indique a apropriação conceitual e prática dos 

princípios da EA, a criticidade de suas reflexões a conduz numa busca de 

respostas que justifiquem o que ela mesmo denominou de trabalho “pouco 

intenso”. Quanto a essa apropriação, ela se revela dentre muitos outros 

momentos, na entrevista, ao falar dos seus contatos iniciais com a EA. 

 

(...) Era muito na bondade, eu queria fazer o bem! 
(...) Então acabou que eu tive uma vida intensa, praticamente todos 
os finais de semana eu trabalhava com EA. E o mais legal de tudo 
foi entender a filosofia que estava por trás da EA, que é essa 
compreensão do todo, que eu acho fundamental. Eu acho que a falta 
disso é que faz com que a EA não cole. Que nem a gente sempre 
aprende os próprios Temas Transversais, uma série de coisas que 
querem incluir na escola, a própria Filosofia na escola, é justamente 
essa questão, não é um conteúdo, a gente sabe disso, a gente está 
careca de saber, mas como é que a gente vai passar isso não como 
conteúdo, não como matéria EA, uma matéria Filosofia, se a gente 
não é filósofo e não entende a Terra como um todo, como fazendo 
parte dela e como sendo algo necessário e maravilhoso de se 
estudar. Por que, que eu estudo Geografia se não é para entender 
melhor a mim mesmo e a Terra, não é isso? 
E isso não existe dentro das pessoas, dos professores, então como 
se vai fazer isso de uma forma geral, acho que o grande problema é 
esse. (Profa. Clara). 
 

Também ao comentar sobre as cobranças feitas por algumas professoras, 
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que insistiam na necessidade de conteúdos para se trabalhar em sala de aula e 

para as quais as ações desenvolvidas não eram de EA, ela diz: 

 

Eu vejo como trâmite natural, eu acho que você estava justamente, 
numa forma de intrigar a gente para que a gente despertasse esse 
olhar, não sei se eu posso dizer, filosófico, para a questão Meio 
Ambiente. Porque eu acho que não existe um olhar dentro da 
questão da EA, do Meio Ambiente, se não for filosófico, ou seja, 
você tem que buscar o porquê das coisas, você tem que saber por 
que que é, o que que você está fazendo aqui, pra onde você vai. Se 
você não tem essas questões dentro de você por que quer saber de 
Meio Ambiente? Entendeu? Continuar com a vida utilitarista, etc. e 
tal? Então porque que não estava prático? E aí, como é que a gente 
vai ensinar a criança? Vamos ou não vamos? Cadê a praticidade? 
Mas a prática não era essa. Como é que a gente ia criar uma visão 
ecológica profunda da vida, e não vai ser uma pessoa que vai 
proteger a natureza porque está separando... Só que isso não se 
conseguiu enxergar, uma coisa entendeu, “se eu não for separar 
lixo, se eu não vou na cachoeira catar o lixo, catar o lixo da quadra, 
eu não estou fazendo nada”. Você tem que passar através de 
qualquer coisa que você for dar pra criança, não precisa ser uma 
coisa específica. (Profa. Clara). 

 

Mesmo concordando que em seu trabalho abordou dentre outras 

dimensões ambientais, a que está essencialmente relacionada à formação de 

valores e atitudes, ela fala da dificuldade em abranger outros aspectos dessa 

mesma questão: 

 

Eu acho que por uma série de motivos, dentre eles talvez a 
necessidade, até a forma como as crianças têm vindo pra gente hoje 
em dia. Por exemplo, a questão de valores, ela está tão desgastada, 
tão assim rude que eu acabo tendo que trabalhar muito as questões 
bem interpessoais entre as crianças, o respeito mínimo e eu acabo 
não conseguindo abranger tanto. (Profa. Clara). 

 

Segundo a Profa. Renata, que afirma em seu questionário já ter 

desenvolvido atividades de EA em feiras de ciências, porém, em outra escola, o 

trabalho de EA não conseguiu promover mudanças em sua prática na EC Céu 

Azul. Na entrevista, ela diz: 
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Mas eu acredito que ele não teve sucesso, por muitos empecilhos e 
até dificuldades mesmo dos professores em estar entendendo qual 
era o propósito e de associar isso à sala de aula, aos conteúdos que 
a gente trabalha em sala de aula. E eu sinto que também ficou assim 
muito no ar como que a gente deveria incorporar isso, ficou muito na 
teoria e eu acho que a gente não conseguiu associar à prática. De 
alguma forma, às vezes quando alguém falava, “não, mas isso é 
assim”, exemplificando, a gente até poderia pensar “isso eu faço, 
então eu tô dentro”, mas, com eficácia, e com algum tipo de 
propósito mesmo, eu acho que não teve ninguém. Pelo menos da 
minha parte, na minha sala de aula eu acho que eu não consegui 
não. (Profa. Renata). 
 

Independentemente de sua percepção, um outro momento da entrevista 

pode indicar uma leitura diferente dessa questão. Ao responder sobre a 

realização de algum trabalho relacionado à EA, em sala de aula, a professora 

relata uma atividade feita com os alunos, utilizando garrafas plásticas. Apesar da 

insistência da pesquisadora em destacar a dimensão ambiental abordada na 

atividade, ela persiste na negação: 

 

Profa. Renata: Não, nada acontecendo. Eu fiz até um trabalho de 
reciclagem com os alunos, mas foi bem superficial. Nós fizemos um 
brinquedo com garrafa PET. Mas nem foi muito enfatizando a 
reciclagem, foi mais a questão do brinquedo: por que ganhar um 
brinquedo no dia da criança e não construir um? Então nós 
debatemos mais em relação a isso, não foi muito o tema da 
reciclagem. Ele entrou, mas não foi o foco central.  
 
Pesquisadora: Mas esse foco que você deu para o brinquedo, você 
acha que isso é EA? 
 
Profa. Renata: É também. Mas assim, fica muito superficial, acho 
que a criança não consegue perceber isso não. Ela pode perceber 
até mais pra frente, fazer uma análise quando ela tiver mais 
maturidade, mas acho que a princípio não. 
 
Pesquisadora: E você, consegue perceber que isso é EA o que está 
fazendo? 
 
Profa. Renata: Eu acho que não, porque eu falei que não foi o foco 
principal. 

 

Também a Profa. Patrícia, em muitos momentos, reafirma a negação da 
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mudança, parecendo ainda refletir aspectos de uma educação conservadora, 

centrada na transmissão e reprodução do conhecimento. Remetendo-se durante 

a entrevista a uma experiência vivida em outra escola na qual trabalhou, a 

resistência em falar da proposta de EA permaneceu durante todo o seu 

desenrolar. A dificuldade em “trabalhar a coragem da renúncia ao que está 

estabelecido, ao que nos dá segurança” (GUIMARÃES, 2004b, p.148), talvez 

possa ser identificada em sua fala, quando, ao falar da outra experiência diz: 

 

Então nós trabalhávamos a importância de não gastar papel, de não 
gastar outros tipos de coisas, água. Várias coisas que norteiam ai o 
meio ambiente e isso era trabalhado dentro de sala, junto com o 
pessoal do Correio Brasiliense. Tinha uma pessoa que colocava 
pra gente a importância e na mesma semana a gente já passava 
para as crianças.  
(...) Então eu acostumei com uma coisa diferente e eu esperava 
isso. (Profa. Patrícia). 
 

Ao mesmo tempo, parece haver certa contradição entre a fala e a ação 

dessa professora, quando diz perceber mudanças, embora sem alcance no 

trabalho pedagógico com as crianças. 

 

A nossa mente eu sei que mudou, a questão da escola eu sei que 
mudou, mas a gente não conseguiu passar isso pras crianças. Eu 
mesma, eu tentei trabalhar algumas vezes.  
(...) A consciência das crianças em relação à natureza, ao ambiente 
físico da escola, ao ambiente de casa, foi falado. Mas o projeto 
mesmo pra entrar nas veias, no sangue das crianças, isso não foi. 
(Profa. Patrícia). 

 

Em determinado momento ela parece ter na práxis pedagógica o 

fundamento de suas ações, quando diz estar acostumada a “trabalhar sempre o 

teórico e o concreto junto com as crianças”. Em outro, insiste na necessidade de 

“algo mais prático” o que, se considerada a vivência que utiliza para exemplificar 

essa questão, é mais uma ação reprodutivista, que não exige reflexão crítica 

sobre o fazer educativo. Em outro momento ainda, a professora separa a teoria 

da prática, a ação da reflexão, ao dizer: 
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(...) Mas a coisa teórica às vezes só fica na teoria. Falam, falam, 
falam, fica na teoria. Eu sou mais prática. Isso é ruim? Não sei, 
talvez. (Profa. Patrícia). 

 

Separação também sentida, quando reclama do fato da escola exigir a 

elaboração de projetos, respaldando a prática: 

 
Tudo! Pra tudo na EC Céu Azul tem que ter um projeto. Só que 
acaba ficando no papel. (Profa. Patrícia). 
 

Para Guimarães (2004b), a presença dessa visão simplista e fragmentada 

fragiliza as possibilidades de construção de um ambiente educativo embasado 

numa perspectiva crítica. Fragiliza, pois “descontextualiza o educando e o 

educador da realidade socioambiental em que a escola está inserida” 

(GUIMARÃES, 2004b, p.144). 

Nesse sentido é fundamental a existência da práxis na formação 

permanente dos professores, propiciando a superação do conhecimento ingênuo 

dessa realidade, pois: 

 

(...) Os homens são seres da práxis. São seres do quefazer, 
diferentes, por isto mesmo, dos animais, seres do puro fazer. Os 
animais não “admiram” o mundo. Imergem nele. Os homens, pelo 
contrário, como seres do quefazer “emergem” dele, e, objetivando-
o, podem conhecê-lo e transformá-lo com seu trabalho. (FREIRE, 
1987, p.121). 

 

Quefazer que é teoria iluminando a prática, reflexão articulando a ação, 

ruptura com superação, cujos elementos talvez tenham sido identificados pela 

professora Iasmim, através da observação nos fazeres das professoras da EC 

Céu Azul frente à questão da EA, durante o tempo em que ocupou o cargo de 

coordenadora da Escola. Em sua entrevista, ao opinar se a EA chegou ou não às 

salas de aula, ela diz: 

 

Agora, o que eu percebo dentro da escola de ganho é que todos têm 
hoje uma postura diferente em aspectos que podem ser 
considerados mínimos, mas, por exemplo, como você vai fazer um 
planejamento, como você vai fazer a Proposta Pedagógica no início 
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do ano, todo professor quis colocar lá EA. Ela nunca entrava antes. 
E ela não entrou de uma maneira imposta, então o professor já disse 
“olha isso aí tem que acontecer”. Eu posso até não saber que já está 
acontecendo, eu posso até não ter entendido tudo como ela pode 
acontecer, e posso até não ter percebido as entrelinhas da Oficina 
de Futuro, eu posso até não ter percebido, ter achado, mas eu sei 
que esse assunto é necessário. Eu já o fiz necessário. Então essa 
abordagem, sentir que essa abordagem é necessária isso eu tenho 
certeza que todos já sentem, porque eu passei pelos planejamentos 
e alguns conteúdos dentro de todas as séries eles são muito 
específicos. Quando você volta e aí então ali você vê todo mundo 
naquele momento querendo trazer essas questões já com uma 
preocupação diferente de antes. Eu quero saber o que que 
realmente mais gente está falando sobre isso, quero saber como 
que você, colega, está tratando isso. Então houve essas trocas sim, 
houve planejamento, juntos, coletivo. (Profa. Iasmim). 
 

E complementa sua fala, dando exemplos de mudanças, seja na 

abordagem de conteúdos em sala de aula, na descoberta de um novo enfoque 

para utilização de materiais já conhecidos, na atitude do grupo de professoras em 

eliminar o uso de copos descartáveis na sala do lanche, ou seja, ainda, na maior 

presença de um olhar capaz de relacionar a prática com o Projeto Político 

Pedagógico da Escola, a ação com a reflexão. Mudanças que, para além de 

comportamentais, parecem ter sido decorrentes de um movimento 

conscientizador de busca da compreensão da realidade e de sua transformação: 

 

Você começa dentro de uma sala de aula, você começa a fazer a 
análise até da relação de pertinência. Lá por exemplo, eu estava lá 
na segunda série quando essa questão começou a ser mais 
evidenciada dentro da escola. Então lá a gente trabalhava com a 
questão da identidade dos meninos, então como eu sou um ser 
ambiental, eu sou um ser que pertence a esse ambiente, então essa 
relação de pertinência já começa lá naquelas primeiras intervenções 
que a gente tem que fazer com o aluno, “você pertence a uma 
família”, “você pertence aquela comunidade”, “você pertence a todos 
esses ambientes”, então é essa legitimidade que você tem também 
dentro desse ambiente. (Profa.Iasmim). 
 
Quando você vai ver outras questões mais específicas dentro dessa 
série e tudo, a gente foi estudar o ambiente natural que existe, nós 
tivemos a oportunidade de fazer isso com uma reflexão muito maior 
sobre as questões, os recursos renováveis, os recursos não-



 

 

144 

 

renováveis e quando você está absolutamente convencida de uma 
coisa é mais fácil você falar daquilo, eu acho que você é mais 
convincente. Então eu acho que na sala de aula eu mudei a minha 
postura, eu acho que talvez não tenha sido nem buscar outros 
materiais, outros recursos pra estar trabalhando, mas utilizar de 
maneira diferente, com olhar diferente aqueles recursos que eu já 
usava. E perceber naqueles recursos outras facetas que eu não 
havia percebido antes. (Profa. Iasmim). 
 
Eliminamos os copos descartáveis que os professores usavam, que 
foi a partir também desse momento, de dizer “puxa vida a gente 
não pode estar aqui discutindo essa questão e usando copo 
descartável”. E o nosso copo descartável era uma coisa assim de, 
porque era até chique, bonito, higiênico, enquanto que um copo bem 
lavado pode ser tão higiênico quanto aquele. (Profa. Iasmim). 
 

Assim como os questionários e entrevistas, também os encontros 

pedagógicos possibilitaram muitas reflexões sobre o quefazer vivenciado 

cotidianamente na Escola, que podem respaldar o alcance crítico da intervenção. 

Esse re-fletir sobre a prática, questionando as certezas, compreendendo os erros, 

aprendendo no diálogo, abrindo-se ao querer bem, é um movimento essencial no 

caminho da transformação. Ele vai muito além de uma educação centrada 

simplesmente na mudança de comportamento dos sujeitos, na ação sem reflexão 

histórica, política, social e econômica, pois é processo, apropriação, libertação, 

emancipação. 

É expresso talvez, na reflexão elaborada pela Profa. Clara durante o 

debate suscitado pelo estudo do capítulo do livro “A canção das sete cores” de 

Carlos Rodrigues Brandão (2005), intitulado Educar para o diálogo, educar para a 

paz. Ela diz: 

 

O que me fez refletir muito nesse trecho é o que é educação. A 
gente acaba achando que o melhor pra criança é acreditar o que a 
gente acredita. Ao invés de eu passar o conhecimento pra criança é 
a gente tirar o conhecimento das crianças. Lembrei de um texto de 
Sócrates. Ele fazia muito disso, tirava das pessoas através das 
perguntas o que elas tinham. Buscava a educação. Qual seria o 
ideal de dar limites pra ela? Não impor! É realmente uma violência! A 
gente ensina a criança a sempre “ser pensado” e nunca “pensar”. 
(Profa. Clara – DC). 
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Também emergidas da leitura desse capítulo, as falas de outras três 

professoras são reveladoras, demonstrando, a partir dessas reflexões, um esforço 

de ruptura com a prática conservadora, além da abertura à mudança, numa 

experiência profunda de assumir-se como ser inacabado: 

 

(...) Tudo isso é fácil levar quando não te atinge diretamente. 
Quando você está planejando alguma coisa e a criança não te deixa 
você não consegue, você coloca o aluno em exposição, dá bronca... 
Tem hora que eu mesma me recrimino. (Profa. Ângela – DC).  
 
Ás vezes a criança não fez a lição por uma simples preguiça e a 
gente transforma ela num bandido. (Profa. Deise – DC). 
 
Temos um mundo na nossa cabeça e outro aos nossos pés. A qual 
dos dois pertencemos? (Profa. Estrela). 

 

Apesar de muitos elementos parecerem indicar a existência de mudanças, 

refletindo o fazer educativo das professoras da EC Céu Azul, na perspectiva 

política da qual falam os autores do campo da EA crítica, não é possível afirmá-la 

na totalidade das práticas pedagógicas desse grupo. Além das resistências 

sentidas, do fato de nem todas as professoras terem sido entrevistadas, das 

rupturas ocorridas no curso da intervenção e de outros elementos não claramente 

identificados, que possam justificar as falhas do processo, devem-se considerar 

as limitações decorrentes de uma pesquisa qualitativa. 

Para além da leitura e dos significados atribuídos pela pesquisadora às 

informações obtidas durante a intervenção, num processo aberto de interpretação 

e criação de conhecimento, algumas propostas de ação foram expressas pelas 

professoras a partir de uma avaliação dos resultados alcançados e com o fim de 

contribuir para o processo de inserção da EA na escola. 

O olhar de quatro professoras refletindo o seu próprio fazer educativo 

expressa a importância do trabalho com projetos envolvendo todo o grupo. Essa 

questão é lida em falas como: 

 

Não sei, poderia até fazer uma oficina mesmo de elaboração de 
projetos, (...) porque os professores não sabem elaborar projetos. A 
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gente tem dificuldade de elaborar projetos, então na verdade a gente 
fica querendo um projeto pronto, mas não dá certo. Porque o projeto 
quem conhece é quem elabora, quem conhece mesmo é quem 
elabora, porque mesmo você lendo, você pode se encantar com 
algumas idéias ou querer fazer algumas das atividades citadas, mas 
pra conhecer mesmo a fundo, pra se dedicar, pra abraçar mesmo, 
eu acho assim que só quem elabora. Então eu acho que uma 
sugestão seria essa, fazer uma oficina de elaboração assim, que 
saísse do grupo qual é a necessidade, por exemplo, e a partir daí o 
que que a gente pode fazer então. (Profa. Jade). 
 
Eu acho que tem que chegar assim a escola inteira e tomar a 
decisão de fazer um projeto. Porque a palavra projeto pra mim é 
algo no âmbito escolar, é algo que é trabalhado em alguns encontros 
teoricamente pra ser colocado em prática logo em seguida. (Profa. 
Patrícia). 
 
(...) Mas à medida que você coloca isso como um projeto da escola 
é algo que você abraça, ele fica mais próximo. E se você o 
institucionaliza, de certa forma, mesmo quem ainda não está pronto 
vai se preocupar mais em estar pronto para atender essa demanda. 
(Profa. Iasmim). 
 
Aqui eu já senti que a gente não tem um objetivo inicial, eu acho que 
a gente fica muito na mão do professor. Se tivesse uma feira de 
ciências, um projeto maior incorporado já no projeto da escola, eu 
acho que isso teria mais eficácia dentro da sala de aula. (Profa. 
Renata). 
 

A necessidade do envolvimento coletivo também é um dos pontos 

levantados como relevantes na realização de uma proposta de EA, demonstrada 

em falas e respostas como: 

 

Agora a coisa planejada, eu sinto necessidade, eu confesso pra 
você que eu não tenho competência pra trabalhar sozinha. (Profa. 
Patrícia). 
 
Falta de projetos coletivos que dão mais vida e ânimo ao conteúdo e 
dão condições para que eles extrapolem as paredes da sala de aula 
e os muros da escola. (Profa. Renata). 
 
Acredito que a melhoria teria ocorrido caso as pessoas tivessem se 
envolvido no trabalho. (Profa. Luiza). 
 
Se você e seus alunos chegam a determinadas conclusões e se 
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comprometem a colocá-las em prática, fica difícil levar adiante 
quando nos deparamos com atitudes contrárias por parte de 
indivíduos que dividem o mesmo ambiente. (Profa. Joana). 

 

Além dessas questões, e, analisando-se o processo a partir das 

dificuldades operacionais vividas cotidianamente no interior da escola enquanto 

instituição, no sentido da falta de estrutura e suporte para o cumprimento dos 

prazos e compromissos, do acúmulo de afazeres e cobranças, da constante 

necessidade de substituição de professores faltosos, duas professoras falam do 

respaldo de um apoio administrativo/operacional para o trabalho. Talvez esse 

respaldo pudesse contribuir para um maior envolvimento individual e coletivo, no 

enfrentamento das questões necessárias a um maior aprimoramento do fazer 

pedagógico: 

  

(...) Dentro do processo, a gente não pode analisar só esse processo 
sem analisar o processo institucional e a gente não tem uma 
instituição que favoreça, por exemplo, cumprimento de prazos, 
compromissos, foco em determinados assuntos; há acúmulos de 
afazeres, há acúmulos de cobranças, de muita coisa. (...) Na escola 
é difícil agregar porque todo mundo já está tão cheio de tudo que 
você agregar é difícil. Então a gente tem que considerar tudo isso 
pra falar do processo. (Profa. Iasmim). 
 
(...) Mas não caminha só com a gente. É o que eu vou bater na 
mesma tecla. Por exemplo, a gente propôs até de ter parceria com o 
Novo Rio Papéis, só que a gente está em sala de aula, a gente não 
tem todo esse tempo disponível pra estar entrando em contato, para 
estar agendando, para estar vendo como é que a gente visita lá. 
(Profa. Renata). 
 

Quatro professoras ao tratar das dificuldades para desenvolver atividades 

de EA na Escola, enfatizam, de forma direta, a necessidade de um maior 

adensamento conceitual e teórico do campo em estudo: 

 

Ampliação do conceito de educação ambiental. (Profa. Diana). 
 
Talvez a falta de conhecimentos e habilidades para trabalhar com os 
alunos, sobre alguns temas relacionados à educação ambiental. 
(Profa. Rosa). 
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Ainda são as dificuldades conceituais. (Profa. Flora). 
 
Referencial teórico e “alguém” que possa mediar o estudo, pelo 
menos no princípio para a quebra de resistências e paradigmas 
equivocados. (Profa. Iasmim). 
 

Esse adensamento conceitual é também abordado pela professora Clara 

quando, num processo de construção de novos caminhos, reflete sobre maneiras 

de promover um maior enraizamento da EA na escola. 

Para Guimarães (2004b), esse processo construtor é fundamental para 

uma nova prática do educador ambiental e “realiza-se aderindo ao movimento da 

realidade social”. (GUIMARÃES, 2004B, p.138). Para esse autor, “não adianta 

criarmos uma contracorrenteza fora do rio, pois não conseguiremos mudar seu 

curso” (idem), mas sim perceber os melhores caminhos, a partir dessa realidade, 

e intervir sobre ela para sua transformação. 

Analisando o processo, e, partindo de sua prática também como 

professora de um curso de Filosofia, a Profa. Clara chama a atenção para o fato 

de que os primeiros contatos com um novo conhecimento precisam ser pensados 

no sentido de introduzi-lo de maneira consistente, teórica e conceitualmente. 

Embora ressalte que todo conhecimento só tem sentido se for incorporado à 

vivência cotidiana e contribuir para o aprimoramento individual e coletivo, a 

reflexão sensível de sua experiência pessoal, mostra que num primeiro momento 

isso não é tão considerado. Ela diz: 

 

E pra gente isso é profundidade, não é saber muito os autores que 
falam de todas as coisas, é teste de conhecimento, viver algumas 
coisas mais do que conhecer tantas. E aí eu percebo que o pessoal 
quando entra no curso de Filosofia, quando eu quero aprofundar, 
mostrando como isso se dá na vida, as pessoas não entendem isso 
como profundidade. Elas entendem como uma coisa desnecessária 
de se saber nesse momento. Quando você dá muitas referências 
bibliográficas, quando você fala de diversos autores, mostra a visão 
de ver desses autores, “ah! é profundo”, e aí elas se interessam. E aí 
depois você vai começando a mostrar que isso não tem tanta 
importância, que o mais importante é ela vivenciar uma experiência 
daquelas. Então eu percebi que mais na frente eles valorizam muito 
essa questão vivencial e consideram uma aula profunda aquela que 
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você pode captar diversos exemplos em situações que você pode 
aplicar o conhecimento. Num primeiro nível isso não é considerado. 
(Profa. Clara). 

 

Também Guimarães (2004b) ao tratar do seu trabalho de formação do 

educador ambiental, ressalta a importância de se tecer uma rede de 

conceitos/noções: 

 

Dessa forma, em minha práxis como formador de educadores 
ambientais, procuro, como um dos primeiros passos desse 
caminhar crítico, trabalhar a construção conceitual com base em 
alguns conceitos/noções, entendidos como “temas introdutórios”, 
minimamente: meio ambiente, problemas ambientais, 
desenvolvimento sustentável, cidadania. (GUIMARÃES, 2004b, 
p.148). 

 

Dentro dessa mesma perspectiva, uma maior disponibilização de 

referências bibliográficas e materiais de informação do campo da EA, também 

fazem parte das propostas das professoras para maior inserção do tema em 

questão: 

 

(...) A bibliografia que você trouxe, eu acho que a gente ficou carente 
de mais material bibliográfico. (Profa. Margarida). 
 
A falta de documentários, vídeos, pessoas mais informadas para 
falar sobre os temas trabalhados. (Profa. Izabel). 
 

No mesmo sentido de construir caminhos para a EA na escola, as 

palavras da Profa. Iasmim, coerentes com as idéias de Freire (1997) para o qual 

“o inacabamento de que nos tornamos conscientes nos fez seres éticos” (ibidem, 

p.66), podem contribuir para esta reflexão. Chamando a atenção para a questão 

da subjetividade, do respeito aos diferentes ritmos ela diz: 

 

Então pra quem como eu viveu o início desse processo e hoje então 
eu fico muito feliz (...) por compreender que ele não é total, por 
compreender que ele ainda não alcançou a sua totalidade porque as 
pessoas também não conseguiram alcançar toda a dimensão dessa 
questão, e que é natural também a gente não ter alcançado tudo. 
(Profa. Iasmim). 
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(...) Mas dentro do processo hoje como coordenadora também, eu 
compreendo, é você respeitar o tempo do outro, e como a gente 
entende, como as mudanças elas acontecem de fato, elas vão exigir 
do outro também. Então eu acho que entra num campo da 
subjetividade que eu não consigo realmente penetrar muito não, é 
por que que o outro não fez, porque eu tenho medo de até entrar na 
questão de juízo de valor, eu acho que não é por aí. (Profa. Iasmim). 

 

Um outro aspecto que foi levantado nas reflexões da mesma professora é 

igualmente importante para a produção de conhecimentos em EA e inserção 

desse campo na escola, bem como para uma análise mais aprofundada acerca 

do próprio fazer da educação. Ele diz respeito à capacidade de compreender a 

educação como processo, permanente e continuado, o que muitas vezes pelo fato 

do olhar do professor estar muito voltado para a própria prática, acaba não 

acontecendo. 

  

(...) Muitas das nossas ações elas precisam ser perceptíveis, 
palpáveis, até pra que isso continue me movendo, vendo resultados 
imediatos. Eu acho que a gente ainda não tem essa questão muito 
de movimentos agora e que são extremamente necessários para 
uma mudança futura ou para uma questão mesmo de consciente 
coletivo. Então eu acho que isso é um momento que a gente vai 
crescer nessa direção, mas a gente precisa de coisa palpável 
mesmo, é assim que é o professor na sua vivência de sala de aula 
no dia-a-dia. Eu penso até que é muito longe a gente ver os 
resultados dos alunos com uma profissão, com uma fala, com uma 
expressão, assim ficar adulto pra dar aquele retorno pra gente, então 
muita coisa que a gente na educação só vai ver daqui a 20, 30 anos. 
Então a gente precisa ser alimentada dessas coisas imediatas, 
até pra continuar. E aí você sentir que está fazendo algo, porque 
puxa vida, eu sei que certas intervenções que eu estou fazendo 
hoje, é pra vida do meu aluno, e que aquilo vai servir mesmo pra ele, 
mas nem sei, eu preciso disso. (Profa. Iasmim). 
 

Essa percepção de uma dimensão maior, bem como da abrangência e 

complexidade que envolve a questão em foco, muitas vezes é esquecida na rotina 

diária do trabalho pedagógico, no acúmulo de tarefas, cumprimento de prazos, 

salas lotadas, falta de suporte operacional/administrativo, lacunas na formação do 

professor. Um caminho possível para o seu enfrentamento pode ser trilhado na 
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medida em que os professores busquem respostas para suas (in)certezas 

abrindo-se para novas formas de interação e de trabalho coletivo. A experiência 

renovadora desse encontro, que segundo a teoria psicodramática criada por 

Moreno, é vivência plena de troca e compreensão mútua, abre possibilidades de 

aprimoramento perceptivo (GONÇALVES, 1988). É no encontro e na troca de 

papéis por ele possibilitada, “tornando um próximo das profundidades do interior 

do outro” (ibidem, p.57) que, como num espelho, talvez se possa perceber os 

reflexos e a dimensão das próprias ações. 

A análise plural das inúmeras informações coletadas no decorrer dos 

anos de intervenção em que se perseguiu a inteligibilidade do objeto em estudo, 

não se limita apenas a dar uma contribuição ao campo da EA, mas também, a 

fomentar uma reflexão sobre o próprio fazer da educação. 

Nesse sentido, na intencionalidade da intervenção proposta, se fez 

presente a possibilidade de propiciar uma auto-reflexão dos fazeres educativos 

das professoras da EC Céu Azul, a fim de compreenderem a realidade em que se 

encontravam imersas, em busca de sua superação e inserção dentro dela.



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É a primeira vez que eu acho que a gente recebe aqui dentro da escola um 
elemento da comunidade, mãe de aluno e que diz ”eu posso contribuir nesse 
assunto pedagógico”. Ele não é só pedagógico, curricular, pedagógico, não sei. 
Porque veja bem, a gente acha que isso é só do professor; pai pode contribuir 
ajudando, até um artesanato, arrumação daquilo ou daquilo outro, fazendo outro 
tipo de atividade. Essa atividade, nós tínhamos isso aqui na escola, que essa 
atividade intelectual entre aspas ou pedagógica, era estritamente nossa. E pode 
ser por convidados que tenham formação dentro dessa área, mas a escola 
dificilmente se abre para receber isso da comunidade, algo que vai interferir 
diretamente no seu trabalho pedagógico. Dificilmente se abre para isso!  

Professora Iasmim 
 

 

A grande quantidade de informações coletadas através dos muitos 

instrumentos utilizados no decorrer da intervenção, aliada ao também longo 

período de realização do projeto de EA na Escola, em alguns momentos dificultou 

a leitura e análise dos dados. 

Difícil transformar em razão o que antes estava imerso na subjetividade, 

exercitando o olhar de pesquisadora, mas também envolta em uma nuvem de 

sentimentos, emoções, interações, diferentes papéis. 

As dificuldades somente não foram maiores pela força singular emanada 

da vivência na Escola, que, independente de se tornar ou não uma pesquisa de 

mestrado, foi antes uma busca persistente e amorosa de partilha e sentido da 

própria VIDA. Pois, como nos ensina Brandão (2003), 

 

o que o ser humano pode fazer com o bom uso de seu 
conhecimento é nada menos do que a construção do primado da 
compreensão, da solidariedade, da justiça, da igualdade e do seu 
desaguadouro: a partilha da felicidade entre todas as pessoas e 
todos os povos da terra. (p.20). 

 

Busca iniciada há aproximadamente onze anos atrás, quando das 

primeiras tentativas em participar, através dos Conselhos Escolares, da 

transformação do ambiente escolar. Embora a intenção de contribuir tenha sido a 

mesma que guiou a intervenção na EC Céu Azul, as respostas obtidas em outras 

escolas foram muito diferentes. Como não lembrar das inúmeras barreiras e 

tiranias impostas pela diretora da escola estadual de Embu, São Paulo, a fim de 
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não permitir a entrada e participação dos pais na discussão política/pedagógica, 

espaço de seu domínio único e restrito? 

Que diferenças entre essas duas escolas tornaram possível vivenciar em 

uma delas a desafiadora proposta de se construir e desenvolver coletivamente 

uma intervenção em EA? 

Quais características da EC Céu Azul contribuíram para que, no decorrer 

de três anos, a EA fizesse parte de sua agenda, a partir de um processo 

deflagrado por uma mãe de aluno e aceito pela comunidade escolar? 

Inserir o debate conceitual e teórico acerca da EA na rotina dos encontros 

pedagógicos da Escola, com o intuito de ampliar perspectivas e influenciar 

diretamente nos fazeres desse grupo, exigiu adentrar num campo de domínio 

pedagógico até então essencialmente restrito aos “profissionais da educação” 

daquela Escola. Penetrar nesse domínio talvez tenha sido um meio de possibilitar 

às professoras perceberem o seu potencial para propor e construir trabalho 

semelhante àquele que ali se apresentava, muito embora às vezes o 

reconhecessem, às vezes o negassem. Essa pode ser uma das razões que 

justifique as resistências sentidas, como que num movimento de negar a 

ocupação de um espaço próprio e de um domínio do conhecimento que julgavam 

lhes pertencer. À parte as resistências, a postura de muitas professoras, 

servidoras e de muitos pais foi de total humildade e acolhimento, agregando e 

fortalecendo a potência de ação individual e coletiva que ali emergia. 

Nesse sentido, promover o conhecimento e a articulação das questões 

ambientais do cotidiano da EC Céu Azul, além de propiciar a incorporação da EA 

na agenda da Escola, fez emergir o encontro com o próprio fazer da educação. 

É fato que, embora atualmente o exercício da participação seja princípio 

fundamental quando se fala na instituição de uma gestão escolar democrática, é 

ainda inexpressiva a quantidade de escolas que conseguem vivenciá-la na 

prática. 

A abertura da escola e, mais do que isso, sua disponibilidade em abrir-se 

ao novo, questionando as (in)certezas e participando ativamente dessa 

construção, possibilitou a sua comunidade experimentar formas próprias de 

atuação frente aos desafios cotidianos. Para tanto, foi de fundamental importância 
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a atitude da diretora, sua escuta sensível, no sentido de expandir o convite ao 

trabalho para toda a comunidade escolar, permitindo a entrada de uma mãe de 

aluno em um domínio historicamente já demarcado. Igualmente a participação e 

apoio incondicional de algumas professoras, foram determinantes na 

manutenção, desenvolvimento e continuidade da intervenção. 

Esse movimento inicial de inserção da dimensão ambiental no ambiente 

escolar trouxe com ele a percepção da necessidade de um Projeto Político 

Pedagógico compreendido como instrumento de construção viva, permanente e 

continuada. Percepção em sintonia com a organização do trabalho pedagógico, 

exercício da práxis, diálogo na diferença, vivenciado através da realização das 

Oficinas de Futuro. 

Foi a partir das falas e dos silêncios, dos questionamentos e das certezas, 

da abertura e da resistência, da observação desse ambiente em todas as suas 

dimensões, seja nos encontros pedagógicos com o grupo de professoras e 

servidoras ou nas reuniões do Conselho Escolar, que aos poucos a EA foi 

penetrando na realidade da EC Céu Azul. Também aos poucos foi se tornando 

constante um olhar mais atento para as relações interpessoais cotidianas, para a 

importância da coerência entre a fala e a ação, para a necessidade de propiciar o 

envolvimento de todos nas ações e rumos da Escola. 

A compreensão não reducionista dessa realidade socioambiental, 

intencionou transformar práticas conservadoras enraizadas, estimulando e 

apoiando a assunção de um compromisso com essa superação. 

Ampliando o olhar analítico e dirigindo-o no sentido das contribuições 

propiciadas pela intervenção, algumas mudanças percebidas na Escola Classe 

Céu Azul podem ser reafirmadas. 

Além das já citadas, com ênfase no processo coletivo de participação e 

construção da Agenda 21 da Escola, que trouxe com ele o encontro com o outro, 

e, a partir dele, consigo próprio, outros indicadores igualmente importantes podem 

contribuir para demonstrar a repercussão do trabalho desenvolvido. Do despertar 

e fortalecimento da potência de ação, à disposição em debater questões do 

cotidiano da escola, refletindo na mudança de concepções das professoras 

acerca do que é EA. Da opção feita por duas servidoras em fazer um curso de 
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aperfeiçoamento em EA, à aquisição do carrinho para levar o lanche, passando 

pelas mudanças no formato da Festa Junina, na disponibilização de mais 

momentos destinados a ouvir as crianças, à preocupação em fazer do Projeto 

Político Pedagógico um instrumento de construção viva. O conjunto heterogêneo 

de todas essas ações permite compreender que a transformação crítica de uma 

realidade é processual e um possível caminho para realizá-la é conseguir o 

envolvimento de corpo e alma de todos os nela envolvidos. 

Nesse sentido avalia-se que os objetivos pelos quais se guiou este estudo 

foram atingidos satisfatoriamente e espera-se que a produção de conhecimentos 

aqui construída possa de fato contribuir para a inserção da EA na escola. No 

entanto, compreende-se que para o seu total enraizamento é necessária a 

continuidade de processos, como esse e outros, na escola e em toda a 

sociedade. 

Sendo a maior intensidade e constância das ações dirigidas ao grupo de 

professoras, é difícil afirmar mudanças na totalidade de suas práticas 

pedagógicas. Essa leitura não pode ser feita sem considerar as limitações de uma 

pesquisa qualitativa, o fato de nem todas as professoras terem sido entrevistadas, 

as falhas na constância do processo, a singular estrutura da instituição escolar. 

Independente disso, a leitura dos dados indica que as ações 

desenvolvidas ou consolidaram concepções mais amplas acerca do que é EA ou 

propiciaram a ampliação do olhar sobre essa questão. 

Sabe-se que transformar práticas, a partir da compreensão da realidade 

e, em direção à inserção dentro dela, é exercício da práxis, pensar sobre a própria 

condição de existir. 

Nesse sentido, a totalidade das ações desenvolvidas afirmou-se nessa 

busca, marcada pelo encontro, com o outro e consigo próprio, e pelo estímulo à 

participação como potência de ação, em direção à mudança da realidade que se 

desvelava. 

E buscando contribuir para o processo de construção de conhecimentos e 

caminhos, possíveis e facilitadores para a inserção da EA na escola, algumas 

propostas foram elaboradas, a partir da análise dos muitos dados obtidos. 
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Sob a ótica das professoras, a contemplação de algumas questões pode 

facilitar e promover o enraizamento da EA no cotidiano escolar, sendo elas: 

1. Estímulo e desenvolvimento de projetos de trabalho, que envolvam 

toda a comunidade escolar; 

2. envolvimento coletivo com as questões e rumos da escola; 

3. maior apoio administrativo/operacional para o trabalho individual e 

coletivo; 

4. maior adensamento conceitual e teórico sobre EA; 

5. maior disponibilização de bibliografias e materiais de informação do 

campo da EA; 

6. respeito às diferentes subjetividades e ritmos; e 

7. capacidade de compreender a educação como uma dimensão maior, 

processual, permanente e continuada. 

 

A realização desse exercício da práxis exige a criação e/ou fortalecimento 

de espaços e momentos de mediação, produção e articulação de conhecimentos 

e saberes. Espaços que possibilitem, pelo debate dialógico, o conhecimento e a 

superação dos problemas e dificuldades do cotidiano escolar, fazendo emergir a 

capacidade de mobilização e o comprometimento com a tomada de decisões. 

Participação despertada por bons encontros, que aumentem a potência de ação 

individual e coletiva, fortalecendo a autonomia e possibilitando a descoberta de 

potencialidades e talentos, como decorrência de uma necessidade natural do 

sujeito. 

É também de fundamental importância que todo e qualquer processo de 

construção e produção de conhecimentos em EA, inclua a questão da avaliação, 

pensada no sentido de aprimorá-lo e possibilitar o amadurecimento dos atores 

envolvidos na ação. Ela necessita ser planejada partindo-se do que se tem e 

analisando aonde se quer chegar, estabelecendo-se coletivamente objetivos, 

metas e procedimentos avaliativos. 

Dessa forma, ao se reafirmar a relevância do papel da escola na 

consolidação de sua relação com a comunidade e na construção de canais de 

participação e diálogo, igualmente pode-se contribuir para o fortalecimento e 
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melhoria da Escola Pública. Sonho que pode se realizar agregando-se forças, 

abrindo-se ao compartilhar de pensamentos e idéias, ao diálogo de saberes, à 

descentralização da informação e da gestão. 

Dos horários de coordenação pedagógica às reuniões do Conselho 

Escolar é possível praticar uma EA sintonizada com a transformação humana e 

social. EA permanente, continuada e articulada com toda a organização do 

trabalho pedagógico, compreendida em suas interfaces: sala de aula, organização 

global do trabalho da escola e projeto político pedagógico. 

Assim, promovendo o envolvimento de todos, da merendeira ao porteiro, 

a escola pode construir-se como espaço de tradução dos anseios da comunidade, 

locus de criação e formação de sujeitos autônomos e solidários. Esse processo 

também possibilitará a percepção de que a mudança pode ser assumida pelos 

próprios atores, revelando e fortalecendo o potencial transformador de cada 

pessoa envolvida. 

Deflagrar processos emuladores de novas formas de pensar e fazer 

educacional, coerentes com essa percepção, implica diretamente possibilitar 

envolvimento e participação no delineamento de ações para a melhoria do 

ambiente que compartilham. 

A Educação Ambiental assim pensada revela-se como ponto de partida 

para a instituição de uma cultura de gestão escolar e de um fazer educativo, 

compartilhados e comprometidos com a emancipação de seus sujeitos, tornando 

possível, a partir da escola, que se consolidem os ideais de uma sociedade 

transformada e ambientalmente sustentável. 
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APÊNDICES 



 

Apêndice 1: Questionário das professoras 
 

Cara professora, 

O objetivo deste questionário é obter informações sobre o trabalho de Educação 
Ambiental desenvolvido na escola desde 2004, a fim de planejar de maneira mais 
eficaz a sua continuidade. A tabulação desses questionários será utilizada na 
dissertação de mestrado que estou desenvolvendo, com a garantia de que não 
serão identificados. 
Conto com sua colaboração emitindo opiniões e/ou sugestões de maneira clara e 
sincera, ficando a seu critério identificar-se ou não.  
Antecipadamente, agradeço mais uma vez a sua cooperação e participação. 
 Simone 
1. Para você, o que é educação ambiental? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2. Qual a sua opinião sobre as reuniões de educação ambiental promovidas na 
escola desde 2004? Justifique. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. Em termos de sua participação nessas reuniões, você considera que ela foi: 

(   ) Muito boa.(   ) Boa.    (   ) Regular.   (   ) Fraca.   (   ) Não participei. 
 

4. Você identifica alguma contribuição do trabalho de educação ambiental 
desenvolvido na escola desde 2004, para a melhoria do ambiente escolar? 

(   ) Sim.  (    ) Não. 
Se, sim, indique em que houve a melhoria e justifique. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5. Das atividades realizadas, quais delas você considerou mais interessante? 

(    ) Estudo de textos.   (    ) Palestras. 
(    ) Dinâmicas e jogos. 
(    ) Outra(s):____________________________________________________ 

 
6. Refletindo sobre sua prática pedagógica, você já desenvolvia atividades de 
Educação  
Ambiental nas suas aulas, antes do início do trabalho na escola? 

(    ) Sim.  (    ) Não. 
Se, sim, descreva que atividade desenvolvia. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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7. Atualmente a Educação Ambiental está sendo contemplada nas suas aulas? 
(    ) Sim.  (    ) Não. 

Se, sim, descreva como a atividade está sendo desenvolvida.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
8. Você conhece os conteúdos de educação ambiental que foram incluídos no 
Projeto Político Pedagógico da escola, após a sistematização da Oficina de 
Futuro? 

(    ) Sim.  (    ) Não. 
Se, sim, cite os conteúdos que conhece. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
9. Quais as principais dificuldades que você teve em desenvolver atividades de 
educação ambiental na escola? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
10. Indique abaixo o(s) tema(s) que você considera que já foi(foram) 
estudado(s)/trabalhado(s) por você em sala de aula com a perspectiva de 
educação ambiental. 
(   ) Lixo.     (   ) Estação de Tratamento de Esgotos. 
(   ) Água.     (   ) Aterro Sanitário. 
(   ) Biodiversidade.    (   ) Desenvolvimento Sustentável. 
(   ) Mudanças Climáticas.   (   ) Áreas degradadas. 
(   ) Diversidade Étnico-Racial.  (   ) Proteção de animais silvestres. 
(   ) Respeito aos animais domésticos.          (   ) Recursos hídricos   
(   ) Segurança Alimentar e Nutricional    
(   ) Reciclagem / Reutilização / Reaproveitamento 
(   ) Outro(s):_______________________________________________________ 
(   ) Nenhum tema foi trabalhado. 
Descreva como você trabalhou o tema: 
_________________________________________________________________ 
 
11. Você identifica na sua vida pessoal e/ou profissional alguma atitude, atividade 
ou ação que foi motivada pelo trabalho de educação ambiental? Se a resposta for 
positiva, justifique-a. 
 

 



 

Apêndice 2: Roteiros das entrevistas de professoras 
 
I – Roteiro das entrevistas das professoras não-identificadas: 
 

1. Breve análise do trabalho de EA desenvolvido. 
2. Repercussão do trabalho no ambiente escolar como um todo. 
3. Repercussão do trabalho na sala de aula (melhorias, dificuldades, chegou 

ou não chegou em sala de aula). 
4. Repercussão do trabalho na vida pessoal (percebeu mudanças ou não). 

 
II – Roteiro das entrevistas identificadas: 
 
Entrevista professora Estrela 

 
1. Breve análise do trabalho de EA desenvolvido. 
2. Envolvimento do grupo (“faltaram grupos efetivos de trabalho”). 
3. Envolvimento pessoal (em que poderia ser melhor, já que disse que sua 

participação foi regular). 
4. Repercussão do trabalho na sala de aula (melhorias, dificuldades, chegou 

ou não chegou na sala de aula, “falta de projetos coletivos”). 
5. Repercussão do trabalho na vida pessoal. 

 
Entrevista professora Sol 

 
1. Breve análise do trabalho de EA desenvolvido. 
2. Falhas do trabalho de EA (como poderia ter sido melhor). 
3. Repercussão do trabalho na sala de aula (melhorias, dificuldades, chegou 

ou não chegou na sala de aula). 
4. Sob a ótica da coordenadora Sueli, quais são os elementos que 

demonstram que houve mudanças para melhor no ambiente escolar. Em 
que são percebidas essas mudanças? 

5. Repercussão do trabalho na vida pessoal (além do cuidado com a água, 
percebe outra mudança?).  

 
Entrevista professora Luiza 
 

1. Breve análise do trabalho de EA desenvolvido. 
2. Envolvimento do grupo (por que considera que não houve). 
3. Repercussão do trabalho na sala de aula e como está hoje. 
 

Entrevista professora Clara 
 

1. Breve análise do trabalho de EA desenvolvido. 
2. Falhas do trabalho de EA (como poderia ter sido melhor). 
3. Repercussão do trabalho na sala de aula e como está hoje (por que a EA 

não está sendo contemplada “tão intensamente como já foi” na sua sala de 
aula). 
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4. Repercussão do trabalho na vida pessoal (quais elementos lhe dizem que 
as mudanças de paradigmas na sua vida pessoal foram decorrentes do 
trabalho, visto que você já tinha um envolvimento com o tema, anterior ao 
trabalho desenvolvido). 



 

Apêndice 3: Proposições iniciais das professoras na OF 
 
Política de mobilização da 
comunidade (escola e 
comunidade juntas): 
 

Política nacional  
De educação / suporte 
estrutural / institucional / 
parâmetros: 
 

Re-significação da prática 
pedagógica: A escola que 
queremos; A prática; Formação 
continuada (aprimoramento 
individual/compromisso 
profissional): 

sonhar juntos e fazer juntos. maior valorização do 
governo 

Comprometimento 
 

entender que o “eu” só é 
importante quando participa 
do “nós” 

maiores recursos 
financeiros 
 

Interesse 
 

humildade, união, 
conhecimento do ser 
 

conscientização do cidadão 
quanto ao direito de receber 
uma educação de qualidade 

mais tempo 
 

doação, compartilhamento alunos com saúde 
assegurada 

Profundidade 
 

União 
 

atendimento dos aspectos 
do desenvolvimento 
integrado do aluno 
(princípios morais e éticos) 

Responsabilidade 
 

trabalho em grupo 
 

espaço para articulação de 
conhecimentos e discussão 
de idéias 

relações dialógicas 
 

Turmas reduzidas  Paixão 
profissionais especializados  trabalhar coletivamente 

 
maior acesso a novas 
tecnologias 

 colaborar com suas idéias e trabalhos 

participação da família  Humildade 
valorização dos professores  troca de opiniões, compartilhar 

experiências 
Respeito 
 

 autoconhecimento, equilíbrio, ação 
justa 

mais poder de decisão  valorizar o trabalho do outro, elogiar o 
bom 

mais aceitação  otimizar encontros da semana 
pedagógica 

mais integração  programar calendário 
mais momentos para 
compartilhar 

 ter metas e identidade da escola bem 
definidos 

escola dinâmica  
 

 construção de um projeto pedagógico 
que contemple todos da escola 

educadores comprometidos 
com a educação 

 Sabedoria 
 

Escola alegre e justa  Inteligência 
Escola ousada e atualizada  Solidariedade 

 
respeito às diversidades  mais conhecimento científico 
aluno como foco  Amor 
Escola criativa e 
cooperativa 

 reconhecer os limites de cada um 

com objetivos claros  Flexibilidade 
escola deve divulgar os 
resultados de suas ações 

  



 

Apêndice 4: Proposições dos alunos na OF (turmas 2ªB e 4ªD) 
 
Estrutural/ 
Institucional 

Pedagógico/ 
Formação continuada 

Relações interpessoais 

Mais computadores na informática, 
internet, computadores novos, 
mais jogos na informática. 

Cuidar da escola, dos 
brinquedos, gibis, livros, 
banheiros, computadores – 56 

O desrespeito-01  

Com área verde e um pequeno 
canteiro para as crianças cuidarem Escola com boas aulas  Brigas 

Com piscina grande  Teatro Confusão 
Mais espaço Mais deveres Falta de educação- 01  
Aulas começarem mais cedo Que todos estudem Onde todos sejam educados 
Mais apoio do governo  Ter livros interessantes Recreio sem luta- 01  
Falta de dinheiro Atenciosa-06 Que a briga vire par ou ímpar  

Lanches diferentes e gostosos  
Que me ajude a ser jogador de 
futebol 
 

Sem brigas 

Mais jogos e brincadeiras, Minha escola já é perfeita 
 

Com alunos alegres, 
educados, comportados, que 
só falem elogios – 01  

Recreio com mais brinquedos - 09  Recreio sem luta 
 Parar de brigar no recreio- 01  

Com Educação Física -01 Falar baixo e lentamente Ter respeito  
Alunos bem uniformizados  Alunos mais organizados Ser amigo  
Escola vermelha,  Cheia de amizade  

Escola amarela  Que a desobediência vire 
educação  

Com cor bem brilhante (dourada e 
cinza)  Paz e união 

Toda preta com desenhos  Ter responsabilidade 
Colorida por dentro Escola com 
dois andares – 01  Ouvir mais as explicações  

Reforma nas salas de aula – 01  Alunos mais organizados  
Mais brinquedos no parquinho – 82  Falta de vontade 
Banheiro limpo, cheiroso e 
reformado – 10  Ignorância  

Mais livros na biblioteca (Com + 
horários de leitura)- 10 
Escola limpa – 07 

 Mediocridade  

Novos gibis- 03  Pecado  
Organizada-03  Medo 
Bonita-02  Minha escola já é perfeita 
Toalha para enxugar as mãos -01   
Sala de aula limpa – 01   
Com mais tempo de recreio   
Com brinquedos nas festas   
Com refrigerante no lanche   
Com muitas festas   
Minha escola já é perfeita   
Com muitas meninas   
Com muitos gatos e uniforme de 
gato   

Que seja como um arco-íris   
Com cachorro na varanda   
Comprar mais jogos   
Barulho-02   
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Sujeira-01   
Recreio maior   
Comprar um vaso grande e bonito   
Bagunça -04   
Cuidar da limpeza   
Pagamento da APM (Associação 
de Pais e Mestres).- 26    

Pagar a APM – 24   
Rifas para alunos venderem   
Ser particular   
Obs.: Os números indicados ao lado de cada item representam a quantidade de vezes que o item 
foi citado pelas crianças. 

 



 

Apêndice 5: Carta aos pais com as propostas sínteses da OF 
 
 
EDUCAÇÃO RIMA COM PARTICIPAÇÃO 
 
Chegamos ao fim de mais uma etapa no processo de diagnóstico das 
necessidades e desejos de nossa comunidade escolar, após elegermos as 
principais prioridades a serem perseguidas para a construção da escola dos 
nossos sonhos. 
É importante destacar que esse processo somente foi possível graças à 
contribuição e boa vontade de todos os pais que, desde julho de 2005, vêm 
participando no levantamento de idéias e propostas de ação com vistas à 
melhoria da escola.  
Após a votação das prioridades realizada no dia 7 de junho último, elegemos 5 
mais votadas a fim de facilitar a ação, sendo que a análise total dos resultados 
encontra-se na direção, à disposição de quem tiver interesse; segue o resultado 
por ordem de mais votadas:  
 
 

1. Promoção de atividades/momentos que contribuam para o aumento da 
participação da família na escola. 

2. Reconhecimento da necessidade de formação continuada, com mais 
espaços para a formação de professores e servidores. 

3. Revitalização da Biblioteca. 
4. Melhoria da qualidade e da quantidade da merenda escolar, com inclusão 

de alimentos orgânicos. 
5. Valorização de um ambiente escolar democrático, alegre, humanitário, 

seguro e construtivo. 
 
Para concretizarmos as propostas acima colocadas, continua sendo de 
fundamental importância a participação de todos. O próximo passo será 
montarmos Grupos de Trabalho, que possam responsabilizar-se por cada uma 
dessas ações.  
Você pode continuar contribuindo, escolhendo qual dos temas tem maior 
afinidade e trazendo suas sugestões para enfrentá-lo.  
 Lembrando que “sonho que se sonha só é só um sonho, mas que sonho que se 
sonha junto é realidade”, esperamos poder continuar contando com sua valiosa 
participação na concretização do nosso sonho coletivo de uma escola pública de 
qualidade para nossos filhos e para todos aqueles que ainda virão. 
 
 
 
 

Simone Portugal 
Presidente do Conselho Escolar da Escola Classe Céu Azul 

 
 



 

Apêndice 6: Questionário Oficina de Futuro Pais 
 

 
 

 

 
 

 
Circular nº 15/2005                           Brasília, 1º de junho de 2005 

 
Senhores pais,  
 
Estamos aprimorando a Proposta Pedagógica de nossa escola e 

gostaríamos da sua contribuição respondendo, da forma mais objetiva 
possível, as 03 questões abaixo: 

 
1. Cite 03 características da “escola dos seus sonhos”. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Quais as 03 principais dificuldades para torná-la real? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Dê sugestões para superarmos estas dificuldades e construirmos a 
“escola dos nossos sonhos”. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

 
A Direção

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO / CRUZEIRO 
 

 



 

ANEXOS 



 
Anexo A 

 
Jogos cooperativos 

 
Viver virtudes 
 
Objetivo do jogo 
Propiciar que os participantes expressem uma passagem que marcou sua vida destacando as 
virtudes vivenciadas naquela experiência. 
 
Recursos 
Cartões (cartolina) verde-claros no formato de folha de árvore, em quantidade suficiente para que 
cada participante receba dois cartões. Desenho em uma parede de um tronco de uma árvore 
frondosa (contendo apenas os galhos). 
 
Número de participantes 
O número de participantes pode variar, o interessante é aplicar esta dinâmica em grupos que 
contenham no mínimo 10 pessoas. 
 
Duração 
Podemos estimar um tempo de 10 minutos para a explicação inicial e para a formação de duplas. O 
desenvolvimento deverá durar 25 minutos até o encerramento. 
 
Descrição 
Os participantes deverão formar duplas, onde cada um contará ao seu companheiro uma passagem 
(cômica, alegre, trágica...) de sua vida, que lhe marcou muito. O companheiro ao ouvir a experiência 
do outro deverá destacar e discutir com o outro as virtudes que ali se expressaram. Ao final dessa 
troca, eles escrevem em cada folha uma virtude e posteriormente às colocam na árvore. Após todos 
terem feito suas colagens, abre-se para o grupo a apreciação da árvore e discussões sobre a 
experiência da dinâmica. 
 
Misture, faça pares e discuta 
 
Todos se misturam pela sala, caminhando em todas as direções. Quando o professor disser “pares” 
é a hora dos alunos se agruparem de dois em dois com quem estiver mais próximo. O professor dá 
um tópico a ser discutido entre eles, com um tempo pré-determinado dependendo do assunto em 
questão. Podem ser feitas fichas, cartazes ou qualquer outro tipo de registro para firmar as idéias 
discutidas. 
 
 
(Jogos adaptados do livro “Cooperative Learning” de San Juan Capistrano, Calif.: Kagan 
Cooperative Learning, pelo Instituto Cooperando). 
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