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RESUMO

A presente pesquisa avalia a evolução das percepções e das representações de alunos e
professores de 5ª séries e de uma Classe de Aceleração do Ensino Fundamental de uma
escola pública sobre as relações: ser humano û sociedade û natureza, à problemática
ambiental na região de Bombinhas-SC, e à inserção destas questões no currículo. Foi aplicado
um questionário de percepção envolvendo alunos e professores destas turmas, participantes de
um Grupo de Estudos formado para planejar e executar na escola projetos de Educação
Ambiental de forma cooperativa. Através de entrevistas semi-estruturadas e da observação
participante analisou-se as falas dos atores e os materiais produzidos pelos alunos. A
utilização de técnicas de ensino para EA como saídas de campo e os debates em sala de aula,
despertaram nos mesmos o interesse na observação, confrontos com os problemas ambientais,
e estimularam a evolução da percepção ambiental, impulsionando os atores envolvidos à
discussão, emissão de opiniões e tomada de decisões sobre questões ambientais tanto locais
quanto globais. Os relatos dos atores deixaram também transparecer uma clara idéia da
compreensão da complexidade e da interdependência dos meios dos quais faziam parte
(natural e cultural), envolvendo não só os ecossistemas no seu sentido biológico, físico ou
químico, mas também social, destacando a organização política destes. Destacou-se nos
resultados o trabalho pedagógico realizado na Classe de Aceleração da escola pesquisada, que
se aproximaram muito daquilo que seria o ambiente mais favorável para a inserção da
Dimensão Ambiental no currículo.
Palavras-chave: Educação ambiental – currículo escolar – percepção ambiental.
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1 INTRODUÇÃO

Com a observação da situação atual das condições dos ambientes natural e social, num
olhar crítico, cresce a cada dia a preocupação com o futuro dos elementos da natureza no
sentido da sua utilização inevitável e do seu esgotamento. Cresce também a preocupação com
o futuro do próprio planeta e seus reflexos na vida e sobrevivência das sociedades.
Apesar desta problemática ser de interesse internacional, pois envolve o futuro do
próprio ser humano, as ações práticas na busca de soluções sustentáveis para a complexidade
dos problemas que envolvem as interrelações ser humano ü

sociedade ü

natureza, ainda são

incipientes, como vimos na última conferência internacional, em Joanesburgo.
Como conseqüência da “crise ambiental” (no sentido dado por LEFF, 2001) surge,
desde a década de 70, uma necessidade urgente de reorientar as ações humanas visando a
busca de soluções aos problemas ambientais oriundos da utilização insustentável dos recursos
naturais.
Desde o alerta de Estocolmo (1972), passando pela Conferência Intergovernamental
sobre Educação Ambiental (EA) realizada em Tbilisi (ex-União Soviética), em 1977, definiuse a utilização da EA como um dos caminhos na busca de soluções a estas questões, não
esquecendo a grande contribuição da Rio-92 na discussão, através da elaboração da Agenda
21, da ampliação da “dimensão ambiental1” para além da questão ecológica, envolvendo
também os aspectos econômicos, culturais, históricos e políticos.
Essas questões chegaram ao espaço da escola pública, inicialmente com o
desenvolvimento de conceitos ecológicos nas disciplinas de Ciências e Geografia na década
de 70, evoluindo para o conceito de transversalidade do tema a partir da proposta dos
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997).
Atualmente, algumas tentativas de favorecer as discussões sobre a possibilidade de
inserção da temática ambiental transversalmente no currículo do Ensino Fundamental e Médio
têm sido promovidas pelas escolas individualmente e/ou por iniciativa das Instituições de
Ensino Superior tanto públicas quanto particulares.
A crise ambiental e outras de urgência social levaram a adoção de políticas públicas
como a do Ministério de Educação e Desporto (MEC) ao propor a inclusão da temática “meio
1

Utilizamos o termo no sentido dado por Guimarães (2000). Voltaremos ao mesmo no capítulo da fundamentação teórica.
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ambiente” como tema transversal nos currículos escolares, os chamados Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, MEC, 1997, 1998).
Seguindo as recomendações da histórica Conferência de Tbilisi (IBAMA, 1997), sobre
o conceito de “meio ambiente”, o artigo 225 da Constituição de 19882 e o próprio texto oficial
dos PCN3 (1998), e da Lei 9795/99 reconhecem que este conceito abrange os “elementos
naturais e sociais, incluindo nestes os valores culturais, morais e individuais” (Recomendação
nº 2, IBAMA, 1997, p. 108).
A Política Nacional de Educação Ambiental e os PCN definem os objetivos que
orientam a Educação Ambiental (EA) e o seu desenvolvimento no currículo escolar; fazem
uma análise sobre as possíveis contribuições deste tema às disciplinas do currículo; sinalizam
para o papel do professor neste processo e, indicam, em linhas gerais, as estratégias didáticas
para o estudo das questões ambientais no ensino fundamental. Porém, o documento do MEC
deixa claro que se tratam de sugestões, parâmetros e, portanto, suscetíveis a avaliações e
críticas e, principalmente, adaptações à realidade social, cultural e histórica que envolve a
comunidade educativa a qual se destinará.
No entanto, são inúmeros os questionamentos em relação aos PCNs, no que diz
respeito ao tema transversal “meio ambiente”. A primeira questão, passível de discussão, é a
que nos aponta Sato (2000) e envolve o próprio conceito que lhe parece mais restrito para ser
utilizado como tema transversal para o currículo escolar. Além disso, Tristão (In:
RUSCHEINSKY, 2002, p.171)4 afirma que a “EA é multirreferencial na sua essência, pois,
na pretensão de constituir um campo de conhecimento, noções e conceitos podem ser
originários de várias áreas do saber”. Esta autora esclarece que uma abordagem
multirrelacional possibilita um debate mais amplo da complexidade ambiental que envolve
conceitos de diversas disciplinas que convergem do diálogo “inter, trans e pluridisciplinar”.
Enquanto que a simplificação e redução da análise feita pela “disciplinaridade fechada”
limitam as discussões de qualquer tema.
Meio ambiente, segundo a tradição grega, significa o lugar onde há vida e adquire o
sentido do observador pertencer a ele. A EA possui uma abrangência mais ampla, envolve
conceitos, atitudes e valores que incluem e superam os demais temas indicados nos PCN.

2

Segundo esse artigo o meio ambiente é compreendido como sendo um “bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras gerações”.
3
Meio ambiente “é um espaço (com seus componentes bióticos e abióticos e suas interações) em que um ser vive e se
desenvolve trocando energia e interagindo com ele, sendo transformado e transformando-o. No caso dos seres humanos, ao
espaço físico soma-se o “espaço” cultural.(...)” (BRASIL, 1998, p. 233 )
4
Ver também sobre a possibilidade da banalização do termo transversalidade em Reigota, 2000.
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Segundo Sato (2000) a abordagem transversal da EA melhora a qualidade das atividades a
serem desenvolvidas, porque envolve um trabalho coletivo e evita a repetição de ações
pontuais em eventos e em datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente.
Outra questão é de cunho epistemológico e metodológico. Concordamos com Tristão
(In: RUSCHEINSKY, 2002) de que para que os objetivos e a abordagem interdisciplinar da
EA para sua inserção transversal no currículo se concretizem, sentimos a necessidade de que
os professores5 incorporem seus reais objetivos. Além disso, que as Instituições de Ensino
Superior e as políticas públicas estejam voltadas à organização de programas e projetos de
formação continuada por meio de cursos de atualização para os docentes das diferentes
disciplinas curriculares envolvidas neste processo e que irão atuar no desenvolvimento desta
inserção da dimensão ambiental no currículo.
Isto significa, também, que se os professores das áreas/disciplinas não estiverem
previamente sensibilizados para as questões ambientais, locais e globais, corremos o risco de
não atingirmos os objetivos propostos para a EA, e para isso torna-se necessário identificar
primeiramente suas percepções sobre conceitos como meio ambiente, natureza, EA, e qual sua
percepção dos problemas ambientais, dentre outros. Da mesma forma, também é preciso saber
como estes professores percebem as representações de seus alunos com relação a estas
questões.
Um exemplo deste processo de formação continuada para inserção da dimensão
ambiental no currículo, do qual fizemos parte, foi o projeto EducAdo - EA em áreas costeiras
usando a WEB como suporte (GUERRA, 2000, 2001), realizado pela UNIVALI em convênio
com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação e a 13ª Coordenadoria Regional de
Ensino, no qual docentes de várias áreas de ensino e de três unidades escolares, construíram
cooperativamente um Ambiente de Aprendizagem em EA, utilizando a tecnologia da WEB
como uma ferramenta educacional.
O projeto EducAdo teve como um dos principais objetivos atender às necessidades de
“atualização e formação continuada para inserção da Dimensão Ambiental no currículo”
(GUERRA, 2000, 2001) de professores e, conseqüentemente, de seus alunos do Ensino
Fundamental e Médio das escolas públicas e particulares participantes.
No desenvolvimento desse projeto, um grupo de 15 professores participou de três
etapas de estudos, envolvendo encontros presenciais com palestras, oficinas, atividades de

5

Nessa pesquisa, em respeito às questões de gênero havíamos mantido na versão da qualificação de Mestrado a denominação
os professores. Nessa dissertação, em função de sugestões da revisora adotamos os termos professores e alunos,
indistintamente, fossem eles do gênero masculino ou feminino.
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percepção, sensibilização e saídas de campo; encontros virtuais por meio de um site na
internet

com

o

mesmo

título

do

projeto.

O

site

está

disponível

em

http://www.cehcom.univali.br/educado.
Na etapa final do Projeto, os professores

participantes, que lecionavam Língua

Portuguesa, Inglês, Geografia, História, Educação Física, ou que eram Supervisores e
Coordenadores em suas unidades escolares, foram desafiados a organizar uma ação
pedagógica em suas próprias escolas por meio do planejamento e execução de projetos
cooperativos para o Ensino Fundamental e Médio, voltados à inserção da Dimensão
Ambiental no currículo, de uma forma interdisciplinar e transversal, atendendo aos princípios
de cooperação, autonomia e interação entre os participantes.
As vivências no processo educativo ao longo do projeto foram significativas, segundo
a avaliação final realizada pelos participantes. No entanto somos levados ao seguinte
questionamento: Qual a garantia de que o objetivo da inserção da dimensão ambiental no
currículo tenha continuidade após a intervenção pedagógica realizada?
A partir do projeto de formação continuada, o EducAdo, desenvolvido de forma
cooperativa por estes professores, buscamos então investigar se ocorreram mudanças
significativas nas percepções dos atores envolvidos neste processo educativo em relação à
problemática ambiental e à inserção destas questões no currículo.
Para viabilizar esta pesquisa escolhemos uma das escolas públicas da rede estadual de
ensino de Santa Catarina, participante do projeto EducAdo, situada na cidade litorânea de
Bombinhas. Nossa escolha se deve pelo fato dessa escola estar representada por um grupo
muito coeso e interessado nas questões ambientais, correspondendo a professores de Língua
Portuguesa, Inglês, Matemática, Geografia, Educação Física e Ciências.
Sendo assim, para que a presente pesquisa pudesse subsidiar as discussões sobre a
inserção da Dimensão Ambiental no currículo escolar, optamos por investigar a evolução das
percepções de questões ambientais de alunos de 5ª série e Classes de Aceleração desta escola.
Esta escolha se justifica devido a termos realizado um teste piloto envolvendo alunos de um
maior número de professores destas turmas que participaram de reuniões de um grupo de
estudos formado para este fim (LIMA, BRAGA & ROCHA, 2001).
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Percebe-se ao término de cursos de formação continuada para professores, uma
motivação renovada nos participantes. Porém, ao chegar em suas escolas, na maioria das vezes,
encontram-se isolados pelas exigências da estrutura do sistema escolar, por problemas de ordem
burocrática como prazos a cumprir, carga horária ou horas-aula ou, ainda, outros projetos que
encontram na escola o terreno próprio a sua realização, gerando nos professores um sentimento
de abandono.
Para atender a expectativa gerada com a realização de um projeto de formação
continuada em EA em áreas costeiras, como exemplo o projeto EducAdo, torna-se necessário
um acompanhamento dos trabalhos dos professores multiplicadores após a conclusão do mesmo
para “uma avaliação qualitativa e quantitativa das ações implementadas” (SATO, 2000), ou
seja, para verificar até que ponto houve continuidade do trabalho pedagógico realizado.
Sendo assim, um acompanhamento investigativo dos resultados da ação pedagógica
destes educadores junto aos seus alunos na construção de um currículo para o ensino
fundamental que abranja as questões ambientais, em uma das escolas que participou deste
processo de formação é o que se propôs na presente pesquisa.
Vale a pena ressaltar que a inserção da Dimensão Ambiental no currículo escolar
envolve uma visão crítica e, por isso, deve ser de responsabilidade conjunta de todo o corpo
docente e com a participação efetiva dos alunos, para que ocorram mudanças de atitudes e
valores em relação à problemática ambiental, e sua inserção no currículo.
Segundo Silva (1990, p.47) “construir um currículo identificado com a realidade,
resgatando a cultura de que os alunos são portadores” é tarefa a ser desenvolvida
cooperativamente.
A construção de projetos cooperativos na escola envolve discussões sobre questões
éticas, políticas e sociais, sem esquecer das pluralidades que geram conflitos e questionamentos
sobre as normas e regras sociais. Desta forma contribui para a formação da consciência crítica,
para a emancipação e humanização de todos os atores envolvidos.
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1.2 PERGUNTAS DE PESQUISA

As reflexões indicadas anteriormente nos remetem aos seguintes questionamentos:
-

A partir de um levantamento inicial de percepção ocorreram mudanças
significativas, nessas percepções dos grupos de atores (professores e alunos)
de 5ª séries e de Classes de Aceleração em relação à problemática ambiental
na escola e região de Bombinhas-SC?

-

Quais os indicadores de que o projeto cooperativo desenvolvido pelos
multiplicadores na escola teve continuidade após a intervenção pedagógica
realizada, sensibilizando professores e alunos da mesma?

-

Como estes professores percebem as representações de seus alunos com
relação aos problemas que envolvem as interrelações ser humano ý
sociedade ý

natureza na região de Bombinhas?
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2 JUSTIFICATIVA

A humanidade, desde os primórdios de sua história e no decorrer de sua evolução,
apropriou-se de forma utilitarista dos elementos da natureza para garantir, primeiramente, a
sobrevivência da espécie, a facilitação de seus afazeres diários e seu conforto individual.
Segundo Dansereau (1999), esta apropriação iniciou-se pelo uso dos recursos da floresta pelos
povos indígenas como “coletores e caçadores” e mais tarde com as práticas de “pastoreio e
agricultura”, bem como o uso do fogo para sua defesa ou devastando a Terra. Tudo isto gerou
uma necessidade de consumo nas sociedades levando a uma degradação dos recursos naturais,
de maneira inevitável.
Hoje nos encontramos numa realidade que exige uma reflexão e reorientação no uso
sustentável desses recursos da natureza, uma ampliação da consciência pública e uma
mudança de postura dos seres humanos em relação às questões ambientais.
Nesse contexto, um questionamento nos inquieta: Qual o papel da educação neste
contexto de crise sócio-ambiental, ou melhor, de “crise civilizatória” (LEFF, 2000)?
À Educação, particularmente à ambiental (EA), caberia a responsabilidade pela
sensibilização e criação de condições para a construção coletiva de

uma consciência

ecológica e, com ela, uma mudança de valores e atitudes dos indivíduos frente às questões
ambientais. “Uma educação que não for ambiental não pode ser chamada de educação”
(SATO, 1997)6.
Neste momento em que a EA está inserida na legislação e nas políticas públicas, tornase essencial analisar também sua inserção no processo educativo, mais especificamente no
currículo, uma vez que objetiva mudanças significativas do ser humano em relação aos
conhecimentos que envolvem a problemática ambiental, no desenvolvimento de habilidades e
atitudes, numa posição crítica dos atores envolvidos, por meio do desenvolvimento de uma
compreensão local e global do meio ambiente, a fim de agir de maneira responsável e adequada
em relação aos recursos naturais.
Tendo em vista que o currículo escolar de maneira geral refere-se, a “um conjunto de
conhecimentos, atividades pedagógicas, experiências didáticas que expressa uma série de
determinações para a prática escolar” (SACRISTÁN, 1998, p. 82), espera-se então que este
possa representar uma ponte entre a escola e a resolução de problemas da sociedade. Esta

6

In: Vídeo I Teleconferência Nacional de Educação Ambiental (CNEA), (BACHA, In: CZAPSKI, 1998, p.64).
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perspectiva inclui, ainda, o atendimento “às peculiaridades de cada contexto”, as experiências
pessoais dos atores com ele envolvidos, seus interesses, suas aptidões, suas crenças e histórias.
Por isso, não podemos esquecer que um currículo só servirá realmente aos seus
propósitos de subsidiar a prática pedagógica escolar, se for construído coletivamente e não
simplesmente imposto, de cima para baixo, pelos chamados “especialistas”, ou pelos gestores
das políticas públicas como vem sendo feito.
Assim, para que a inserção da dimensão ambiental, ou seja, da EA no currículo escolar
se efetive e tenha sucesso, nos parece imprescindível que surja da necessidade de mudança
sentida pelos próprios profissionais da educação que trabalham diretamente com os alunos.
Desta constatação surgiu nosso interesse em pesquisar uma escola da rede Estadual de
Ensino, no município de Bombinhas, SC. Esta escolha deu-se pelo fato de ter sido a escola com
maior número de participantes e de áreas/disciplinas mais diversificadas no projeto EducAdo,
apresentado na introdução desse trabalho.
Finalmente, esta investigação sobre a evolução das percepções de atores nos parece ser
relevante, uma vez que se vem discutindo a possibilidade de inserção da Dimensão Ambiental
no currículo escolar, a partir de abordagens interdisciplinares como propõe o Programa
Parâmetros em Ação - Meio Ambiente na escola (BRASIL, MEC, 2001). Espera-se assim
verificar se estas inserções na formação continuada de professores promovem realmente
mudanças significativas de atitudes e valores e que levem à melhoria da qualidade das
relações entre os seres humanos, a sociedade e a natureza.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a evolução da percepção ambiental dos alunos de 5ª série e Classes de
Aceleração do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual de Santa Catarina sobre a
problemática ambiental na região, que envolve as relações: ser humano ⇔ sociedade ⇔
natureza;

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar os materiais produzidos pelos alunos de Ensino Fundamental nas
abordagens sobre meio ambiente trabalhadas em sala de aula nessa escola;

Identificar atitudes, hábitos e valores incorporados pelos alunos no trato dos problemas
ambientais da região, que favoreçam a formação de conceitos e mudança de atitudes sobre a
problemática ambiental.

Caracterizar a percepção dos professores de como vêem as mudanças/evoluções das
percepções de seus alunos sobre a problemática ambiental, após sua inserção no currículo.

40

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 A EVOLUÇÃO DA CONCEPÇÃO DE INSERÇÃO DA DIMENSÃO AMBIENTAL
NO CURRÍCULO

O currículo escolar tem se constituído em objeto da preocupação para vários autores
quanto ao campo do conhecimento, principalmente a partir da década de 70, com as
teorizações da pedagogia crítica (GIMENO, 1985; SILVA, 1990; LIMA, 1998; APPEL, 1999;
PACHECO, 2000; FORQUIN, 2000).
A organização do currículo escolar centraliza-se nos processos de seleção,
organização, distribuição e estratificação dos conteúdos curriculares, visando melhor
identificar e discutir os interesses educacionais e buscar alternativas (SACRISTÁN, 1998).
Análises atuais sobre currículo, concentram-se nas relações entre o conhecimento
escolar e o poder, procurando entender como o currículo tem contribuído para acentuar as
diferenças sociais referentes à classe social, etnia e gênero. Os currículos são vistos como
construções históricas e definem também a filosofia de educação, o perfil de cidadão que se
pretende formar, a cultura e os objetivos da educação nacional. Entendemos, que isso também
se aplica às relações ser humano þ

natureza.

Muitas das análises contrapõem-se aos argumentos de alguns teóricos críticos, que
defendem, na escola pública, a “transmissão dos conteúdos” que compõem o saber
sistematizado, normalmente mais restrito às escolas chamadas particulares. Nesse enfoque, o
domínio de tais conteúdos é visto como indispensável na luta por melhores condições de vida
e por ascensão social (SILVA, 1999).
A recente influência dos estudos culturais e do pós-modernismo no pensamento sobre
currículo contribui para centralizar o foco no conhecimento escolar, suas análises e
proposições. O currículo é, então, concebido como discurso, como prática de significação,
como representação. Destacamos seu caráter produtivo, sua capacidade de atribuir sentidos, e
se estabelecem como metas, em um currículo criticamente orientado, identificar as relações
sociais, desafiar regimes políticos e questionar tudo o que vem acontecendo na atualidade da
sociedade contemporânea e que passa ser considerado como “natural”. Além disso, o
complexo caráter multicultural de nossas sociedades atuais sugere a revisão de classificações
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tradicionais sobre manifestações culturais, bem como estimula, nos currículos, o respeito à
diferença, à pluralidade cultural, e ao questionamento das relações de poder inerentes a este.
Como conseqüência, questões referentes às discussões de ordem epistemológica, assumem
grande relevância ao se tomarem decisões sobre currículo, tanto nas políticas quanto nas
Propostas Curriculares oficiais de cada estado, como nos PCN, uma vez que as mesmas vão
chegar para ser aplicadas nas escolas, e nas salas de aula.
Por currículo se entende, geralmente, tudo que é passível de ser ensinado ou
aprendido, segundo uma ordem determinada de programação e sob a responsabilidade de uma
instituição de educação formal, nos limites de um tempo de estudos (SILVA, 1990). O termo
nos parece também se referir ao conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos (saberes,
competências, representações, tendências, valores) transmitidos (de modo explícito ou
implícito) nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização.
Podemos afirmar que o professor, que exerce a função de proporcionar ao aluno
oportunidades e desafios para construção, (re) construção de conhecimentos e utilização de
seus saberes no desenvolvimento de competências determinadas, em nosso caso, para
resolução de problemas ambientais do seu cotidiano, confronta-se, no decorrer de sua
atividade profissional, explícita ou implicitamente, com a dificuldade de selecionar os
conteúdos e a metodologia adequada, de maneira solitária, que contribuam para o processo de
formação de um cidadão crítico e responsável quanto a essas questões.
Isso quer dizer que não existe, na verdade, ensino possível sem o envolvimento, por
parte daqueles a quem o ensino se destina. Daí a importância da construção curricular ser um
processo cooperativo, que envolva tanto os professores e especialistas, como os próprios
alunos e demais atores da comunidade escolar. É nesse aspecto que a EA pode contribuir, com
um processo contínuo de ações pedagógicas planejadas cooperativamente, com metodologia
específica para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores que melhorem as
relações ser humano ÿ

natureza.

As escolas são, assim, instituições que desempenham um papel crucial na formação
global dos indivíduos. Professores, alunos e pais, para além de outros intervenientes,
assumem determinados papéis sociais que são legitimados pela identidade social e cultural.
Para que a educação não seja uma atividade arbitrária, é necessário admitir a
concepção de previsão e alteração no decurso da ação (FORQUIN, 2000). Para isso, na
prática, uma descentralização pressupõe formas concretas de cooperação que é apresentada na
forma de encontros, discussões, construções e adaptações permanentes no currículo escolar.
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As políticas de descentralização redimensionam o papel do Estado e tornam necessária
a participação coletiva nas decisões, a transparência de serviços perante a comunidade
educativa, a delimitação de funções, o reconhecimento dos contextos locais, no campo da
educação, deslocam nossa visão da centralidade dos gestores das instituições educacionais
para o aluno. Neste contexto do desenvolvimento do currículo, torna-se necessário conhecer
os caminhos seguidos pelas escolas, individualmente ou em uma região de modo geral. No
entanto, a

redistribuição de competências não pode significar a elaboração de projetos

curriculares totalmente deslocados, ou descontextualizados dos referenciais nacionais.
Neste contexto, instituiram-se os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL,
MEC, 1997). Embora haja uma série de objeções a alguns pontos do documento, transforma
“o que deveria ser um conjunto de pressupostos, princípios e diretrizes curriculares em
currículo de fato (...) perdendo de vista as características e necessidades regionais”
(AMARAL, In: BARRETO, 1998, p.226 – grifo nosso). Como política pública, os Parâmetros
são vistos como um instrumento para a qualidade do ensino, já que se espera que venham a
orientar o trabalho pedagógico nas escolas. Defende-se a fixação de normas gerais para o
currículo a partir do preceito constitucional de que cabe ao MEC a definição de conteúdos
curriculares. A partir destes pressupostos, a escola reestrutura o seu funcionamento de modo a
constituir-se numa organização mais “eficiente”, tal como se pretendeu com a “pedagogia por
objetivos” (GIMENO, 1985) e que se pode traduzir no “paradigma contábil” (LIMA, 1998)
ou no critério da “exigência funcional” (APPLE, 1999).
Neste contexto surgiu a idéia de utilização de projetos, com a intenção de conciliar a
diversidade com a igualdade através da adaptação da ação curricular; o ator social não só tem
a liberdade para decidir, mas também capacidade para produzir a mudança.
As mudanças curriculares costumam ser acompanhadas de tentativas de implantação
de um sistema nacional de avaliação e de alteração dos arranjos pelos quais se formam e se
aperfeiçoam os docentes. No entanto, um currículo centrado na realidade da escola não faz
sentido se for compreendido como universalmente válido. Um currículo em que se pretende a
inserção transversal da EA constrói-se coletivamente, com a participação ativa e crítica dos
atores envolvidos com as questões de ensino, para a promoção de estudos aprofundados do
ambiente local, regional e global, que nos tragam subsídios para entendermos a sua dinâmica,
a capacidade de suporte dos ecossistemas, para gerar atividades educativas e projetos de ação
efetiva que promovam novas formas de relacionamento entre ser humano
natureza.

sociedade
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As bases do desenvolvimento dos currículos críticos e progressistas, historicamente
construídos, encontram-se na fusão da teoria com as práticas educacionais. Com a EA, não
será diferente. Ela é encarada como uma ferramenta para atingir essas mudanças
comportamentais da sociedade porque envolve todas as áreas de conhecimento na solução de
problemas locais relativos a saúde, direitos humanos, democracia, fome, degradação
ambiental, paz, dentre outros, tendo um caráter eminentemente interdisciplinar oportunizando
assim uma visão global do mundo.
Todavia, centrar o currículo na realidade da problemática ambiental da escola e de sua
comunidade, utilizando a EA como meio para desenvolvê-lo, não pode significar a omissão
dos órgãos públicos e das Instituições de Ensino Superior, ou sua retirada do cenário. Pelo
contrário, além dos indispensáveis recursos e incentivos a serem propiciados na atualização e
formação continuada, em uma interação constante com a escola, as discussões entre os atores
dessa escola, e destes com a comunidade, autoridades, Organizações Não-Governamentais
(ONG) e pesquisadores, são necessárias para dar suporte a projetos de caráter interdisciplinar,
melhorar a qualidade do trabalho pedagógico e garantir o sucesso da proposta. Um projeto
político-pedagógico verdadeiro, adquire forma própria em cada escola e em cada sala de aula.
É essencial, portanto, que os órgãos governamentais e não governamentais (ONG), em
parceria com as Instituições de Ensino Superior procurem acompanhar, entender e orientar
projetos nas escolas de forma que se materialize a proposta de inserção da Dimensão
Ambiental no currículo.

4.1.1 A Dimensão Ambiental na Educação

Mas o que vem ser essa Dimensão Ambiental?
Carneiro (1999, p. 261), define a Dimensão Ambiental na Educação (1ª a 4ª séries)
como o conjunto integrado de perspectivas ou aspectos de conteúdo e método para o
desenvolvimento da educação ambiental no contexto de um dado currículo escolar (...), com
enfoque de três dimensões:
•

cognitiva – conhecimentos científicos escolares e saberes de professores,
alunos e outros atores sociais quanto à questão ambiental;

•

metodológica – tratamento pedagógico-didático da realidade ambiental como
conteúdo do conhecimento; e a
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•

afetivo-social – desenvolvimento atitudinal de professores e alunos a respeito
da questão ambiental.

Porém, para Guerra (2001) quando se trata da inserção da EA no currículo, no ensino
formal e não-formal, os diferentes níveis historicamente considerados como essenciais em
toda discussão de temas relativos ao meio ambiente e educação, não devem se restringir
apenas ao nível cognitivo (conhecimentos) e metodológico, mas também, englobar a própria
corporeidade7 como um todo, ou seja, o nível afetivo; de formação de habilidades, atitudes e
de valores, que se espera que os aprendentes8 desenvolvam (grifos do autor). Ainda,
referindo-se à “práxis” de Freire, o autor identifica mais duas dimensões: a da ação e
reflexão9, que são análogas às duas esferas do desenvolvimento sustentável - necessidade e
limitação- (DIETZ & TAMAIO, 2000).
Além disso, compartilhamos com Guerra (2001) que esses dois níveis anteriores estão
relacionados diretamente à dimensão ecosófica das “três ecologias” de Guattari (1994), ou
seja, os níveis da ética e cidadania que permeiam as relações entre o que este autor chama
de: ecologia da subjetividade humana, a ecologia social e ambiental (grifos de GUERRA,
2001).
Vale a pena ressaltar que a inserção da Dimensão Ambiental no currículo escolar, de
uma forma interdisciplinar e transversal para além dos temas preconizados nos PCN, envolve
o conhecimento científico sobre o funcionamento dos ecossistemas, o desenvolvimento de
habilidades, competências e valores, o desenvolvimento de uma visão crítica sobre os
problemas ambientais locais e globais e, por isso, deve ser de responsabilidade conjunta de
todo o corpo docente e, com a participação dos alunos e coletividade.
Para que a EA constitua-se em uma ferramenta para atingir essas mudanças
comportamentais da sociedade como um todo, entendemos assim, que é necessário que esse
processo se caracterize por uma abordagem interdisciplinar, ou seja, envolvendo várias áreas
de conhecimento na busca de soluções efetivas para diminuir ou erradicar os problemas
locais, relativos à saúde, direitos humanos, democracia, fome, degradação ambiental, paz
social e ambiental, dentre outros.

7

A concepção de Guerra (1996) assim como de Tristão (2000, p. 3), ressaltam que a corporeidade, como um todo, não é
considerada no processo de aprendizagem, “só a cognição”. Concordamos com os autores de que a noção de corporeidade
traz justamente “a superação das concepções dualistas entre corpo/mente, matéria/espírito, cérebro/mente”.
8
O termo aprendente, de Assmann (1998, p. 129), toma o sentido do agente cognitivo (indivíduo, grupo, organização,
instituição) que de alguma forma intervém em processos cognitivos e se encontra em processo ativo de aprendizagem. Já
Carvalho (1999, p. 49) complementa este pensamento com: “aprendente é aquele ou aquela que aprende, mas cujo ambiente
de aprendizagem não é forçosamente de ensino formal (...)”.
9
Lembramos que Paulo Freire situa a construção do conhecimento no interior da “práxis”, definida por ele como “a reflexão
e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 1970, 1983).
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Esse caráter interdisciplinar passa pelo desenvolvimento de uma visão global sobre a
complexidade desses problemas. Estas questões justificam, por si só, a relevância para que
elas sejam desenvolvidas no currículo, oportunizando a discussão e uma tomada de decisão
por parte de professores e alunos.
Tendo em vista que a fundamentação epistemológica e metodológica da EA encontrase em construção com a definição de uma gama de conceitos específicos, e incorporação de
outros como o de sustentabilidade e biodiversidade, torna-se importante compreendermos as
diferentes representações de mundo e natureza dos atores envolvidos no processo educativo.
Só assim pode-se saber qualitativamente, por quê e como um determinado ator age em relação
às questões que envolvem a problemática ambiental.
Outro aspecto que pode contribuir para a estabilidade e a permanência de iniciativas
pedagógicas relacionadas à inserção da EA no currículo é a organização da própria Secretaria
de Educação em nível estadual e municipal. Quanto mais estruturados política e
administrativamente estiverem os projetos, com iniciativas do próprio governo estadual,
municipal e federal, e destes com os órgãos representativos da sociedade civil, como a
Comissão Interinstitucional de EA, Comissões de Agenda 21, regionais e locais, mais fácil e
mais provável será a preservação e a renovação das experiências. O mesmo pode ser dito em
relação à formulação e à implantação de novas propostas e projetos. Não se pode esquecer
também que o conhecimento acumulado historicamente, em confronto com os saberes
trazidos pelos estudantes, pode propiciar a produção de novos conhecimentos e permitir a
análise dos problemas ambientais colocados pela atualidade.
Contudo, mesmo que a interdisciplinaridade, inerente à EA, possa significar um
avanço em relação a disciplinaridade relacionada à Ecologia, as disciplinas continuam
presentes no trabalho educativo. Como elas não dão conta de muitos problemas que hoje
afetam nosso cotidiano, seriam necessários saberes que se situassem “além dos saberes
disciplinares” (GALO, 2000).
Por outro lado, além das exigências legais, há que se ressaltar a dificuldade de se
implantar uma proposta que configure um rompimento com as limitações disciplinares. A
familiaridade dos professores com as disciplinas, adquirida na prática que desenvolvem, nos
livros didáticos com que trabalham, bem como na formação recebida nos cursos de
licenciatura freqüentados, acaba por promover a internalização dos princípios da
disciplinaridade e por criar hábitos difíceis de serem superados. Experiências em que se
superam os saberes disciplinares tem se mostrado, ainda menos aceitas, embora tenham
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alcançado sucesso (FORQUIN, 2000). Em síntese, deve-se manter aberto o diálogo entre os
diferentes, propiciar a prática de aproximação entre as disciplinas.
Para finalizar esta discussão, é importante destacar que as tendências, princípios e
proposições são capazes de nortear tanto a formulação de currículos como a prática
pedagógica em EA. Chegamos, assim, à questão da necessidade de união entre a teoria do
currículo e as práticas escolares relacionadas à EA. Somente praticando essa integração
aprenderemos a desenvolvê-la, ampliar suas possibilidades e a romper seus limites.

4.2 A EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA EA

Embora possa parecer exaustiva ou repetitiva é importante iniciar este capítulo
destacando que a crise ambiental apresenta aspectos históricos, sociais e científicos que
atingiram seu auge nos anos 60, mas que levaram décadas para reunir uma série de evidências
empíricas do aumento do volume de impactos destrutivos da ação humana sobre a dinâmica
da evolução dos ecossistemas, prevista em longo prazo, mas “cientificamente” reconhecida,
apenas no final da última década do século passado, com as mudanças ambientais como o
efeito estufa, alterações na camada de ozônio, perda da biodiversidade, dentre outros.
O aumento das preocupações com relação à crise ambiental confunde-se com a
emergência da própria história da luta ecológica, incorporada na ação política das lutas sociais
realizadas pelos movimentos sociais e sindicais que surgiram no Brasil nos anos 80,
reivindicando uma série de “novos direitos” (CARVALHO, 2002) – para as mulheres, de
liberdade de opção sexual, direito à informação e, ao meio ambiente, dentre outros. Nos anos
90 intensifica-se a sensibilização pelos movimentos populares e sindicais das questões
ambientais, incorporadas às lutas e discursos que passam a denunciar sua relação com o
“aumento exponencial do desemprego, da marginalidade social, da miséria” (ALEXANDRE,
2000, p.25).
Esta preocupação no Brasil, na verdade reflete um contexto histórico anterior de
busca de soluções à crise ambiental e seus problemas, gerados pela evolução das sociedades
humanas, a emergência do processo de formação de uma consciência ambiental global, que
passou a ser mais amplamente discutida a partir da Conferência das Nações Unidas sobre
Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo (Suécia) na qual surgiu a recomendação de que a
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Educação Ambiental (EA) deveria ser difundida em escala internacional, que atingisse a
todos: “pobres, ricos, pretos, brancos, homens, mulheres...” (IBAMA, 1997).
Em 1975, em Belgrado, realizou-se o Seminário Internacional sobre Educação
Ambiental com a intenção de se elaborar um programa de ação internacional para desenvolver
este tema. Na ocasião foram formados grupos de trabalhos nos quais os países estavam
organizados em cinco regiões: América Latina, África, Europa, Oriente Médio e Ásia. Cada
região foi incumbida de promover uma ampla discussão dos problemas ambientais locais e
apontar caminhos na busca de suas soluções, por diversos segmentos da sociedade (op.cit).
O encontro que se salientou pelo intuito de traçar metas e elaborar estratégias para a
EA, foi a Conferência Intergovernamental sobre EA em Tbilisi (1977), na Geórgia (ex- União
Soviética). Neste encontro foi elaborada uma definição para EA e responsabilizaram-se os
países membros a difundir ao máximo seus conceitos. Falava-se então, em “Desenvolvimento
Sustentado” para todas as regiões do globo, respeitando as peculiaridades de seus
ecossistemas (IBAMA, 1997).
No Brasil, o marco referencial das origens da EA, para Reigota (1998), encontrou
como contexto sócio-político, na década de 70, a reação à ditadura militar, e ao engodo do
“milagre econômico brasileiro”, uma vez que o Brasil via a industrialização como o caminho
para o progresso. Surgiram daí a reação de alguns movimentos ecologistas do Sudeste e Sul e
a formação de lideranças como o Movimento Arte e Pensamento Ecológico e a Comissão de
defesa da Bilings, em São Paulo (CARVALHO, 2002). No Rio Grande do Sul, a Associação
Democrática Feminina Gaúcha (ADFG), a Associação Gaúcha de Proteção ao Meio
Ambiente Natural (AGAPAN), e, em Santa Catarina, a Associação Catarinense de
Preservação da Natureza.
Podemos observar que, nesta época, esses ambientalistas criticavam as leituras de
significado para as questões ambientais numa óptica “de fora para dentro”. Lutzemberger
(1980), por exemplo, em seus discursos repetia a pergunta se “nossas ações eram sustentáveis
ou implicavam na demolição dos suportes de Vida no planeta”, e radicalizava sua posição em
defesa da hipótese Gaia e de que o ser humano seria o “câncer” da mesma, opinião da qual
discordamos por acreditarmos na capacidade de mudança de posturas dos seres humanos em
relação ao meio ambiente.
O ser humano portava-se como um espectador externo e distante, um observador,
ignorando as fronteiras e limites das capacidades de suporte dos ecossistemas. Nessa visão de
mundo percebia-se dissociado dele (CASCINO, 2000, p.40). O que deve ter contribuído para
o fracasso das tentativas de chamar a atenção da sociedade para os problemas ambientais.
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Em 1981, as representações das nações membros da ONU realizaram uma segunda
avaliação dos trabalhos até então desenvolvidos. Surgiu daí a discussão na busca de uma
“Estratégia de Conservação dos recursos naturais”, o que demonstrava um interesse pelo
conservacionismo, muito em voga no movimento ambientalista americano (IBAMA, 1997).
Em 1983, um grupo de especialistas coordenado pela então primeira-ministra da
Noruega, Gro Brundtland, redigiu um relatório mundial sob o título de “Nosso futuro comum”
que analisava questões sobre meio ambiente e desenvolvimento, elaborando uma agenda
global a ser repassada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente que envolvia propostas
de estratégias ambientais de longo prazo para o Desenvolvimento Sustentável, recomendações
que apontavam para que a preocupação com o meio ambiente passasse a funcionar como
maior cooperação entre os países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e
social, bem como considerações sobre os meios e maneiras pelos quais a comunidade
internacional pudesse lidar de forma eficiente com as questões ambientais, ajuda para definir
as noções comuns relativas a questões ambientais de longo prazo (COMISSÃO MUNDIAL
SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. XI prefácio).
Este documento definia então “Desenvolvimento Sustentável” como sendo o
desenvolvimento capaz de “atender às necessidades do presente sem comprometer a
capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas” (COMISSÃO MUNDIAL
SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p.6). Este conceito acabou
sendo muito criticado em função dos limites e do estágio em que se encontram e se
desenvolvem a tecnologia e a organização social dos países, em relação aos recursos naturais,
e pelo real desconhecimento da capacidade de suporte dos ecossistemas, sendo totalmente
abandonado por alguns autores de expressão atualmente10. No entanto, o documento “Nosso
Futuro Comum” serviu de referência para os debates da Rio-92.
A partir desse momento estabeleceu-se uma nova linguagem e compreensão da
chamada relação ser humano 

natureza e as relações dos seres humanos entre si. A própria

organização e mobilização das ONG (Organizações Não-Governamentais) e Movimentos
Sociais indica a tentativa de estabelecer novos rumos às representações e decisões a serem
discutidas e difundidas. O ser humano “adquire a liberdade de viver seus processos, passa a
ter uma capacidade de ler sua própria situação e aquilo que passa em torno” (CASCINO,
2000, p. 41) de si, sem estar necessariamente atrelado a interesses de políticas
institucionalizadas.
10

Ver sobre essa polêmica conceitual o trabalho de Baroni (1992), e também de Madureira & Tagliani (1997), cap. 3 - A
Evolução Conceitual da Questão Relativa ao Trinômio Meio Ambiente, Desenvolvimento e Educação Ambiental.
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Em 1990, em Jomtien (Tailândia) a Conferência Mundial de EA, confirmou a
necessidade de envolver uma educação básica, divulgar amplamente, de maneira formal ou
não, os conceitos de EA para a melhoria da vida de toda a humanidade, bem como garantindo
condições às próximas gerações de encontrar soluções próprias para o seu desenvolvimento
(IBAMA, 1997).
Já em julho de 1992, a Agenda 21 11 discutida na Conferência das ações Unidas sobre o
Meio Ambiente e desenvolvimento (UNCED), a Rio 92 e a mobilização e participação das
ONG e Movimentos Sociais na formulação dos tratados no Fórum Global12 paralelo e da
Carta da Terra, como forma de enfrentamento da crise ecológica, e a própria criação da Rede
Brasileira de Educação Ambiental (REBEA), indicam claramente que os problemas
ambientais não haviam sido resolvidos e, pior, encontravam-se em rápida expansão. As
soluções apontadas eram lentas e pouco eficazes. Nesta Conferência discutiu-se formas de
equacionamento e superação dos problemas observados por meio de uma cooperação mundial
e parceria global para a melhoria da qualidade de vida da humanidade e se avançou na
discussão da Agenda 21 (IBAMA, 1997).
Importante lembrar aqui que, paralelamente à Rio 92, o Fórum Internacional das
ONGs, culminou com o compromisso dos representes de ONG e Movimentos Sociais da
efetivação e divulgação de diferentes tratados, dentre eles o “Tratado de Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” (TRATADO DAS ONGS, 1992, p.
193 - 201).
A EA, conforme esse Tratado é “um processo dinâmico em permanente construção”
(ibidem) que objetiva o favorecimento das mudanças de comportamento por meio de um
processo de “aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida”,
desenvolvimento de habilidades, valores e ações, “mudanças de representações a todos os
atores” da comunidade educativa, “respeitando a pluralidade de linguagem, a diversidade
cultural” e a promoção da sustentabilidade eqüitativa.
Daí a grande importância da educação na formação de valores e na ação social e para
criar sociedades sustentáveis e eqüitativas (socialmente justas e ecologicamente equilibradas).
11

A Agenda 21 é uma proposta de ações e recomendações que deveriam ser implementadas em nível mundial pelos países
signatários propondo “a cooperação mundial para o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza, respeitando as
peculiaridades locais, mudanças nos padrões de consumo; proteção e promoção da saúde humana e a conservação e
administração de recursos naturais”. Procurava assegurar o acesso ao ensino básico; fortalecer a participação de grupos
sociais (crianças e jovens, mulheres, trabalhadores e sindicatos), as parcerias com ONG, etc. e incentivar a educação
permanente sobre meio ambiente e desenvolvimento em todos os níveis de ensino, centrando-se em problemas
locais.(UNCED/92).
12
O Fórum Internacional de Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais e Fórum Brasileiro de ONG e
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, paralelo à Rio 92 reuniu representantes de 1300 ONG, com
atuação em 108 países (TRATADO, 1992, p.9).
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Na Agenda 21 e no Tratado se reconhece e se reafirma esse papel da educação, considerandose a EA um processo de aprendizagem permanente, “baseado no respeito a todas as formas de
vida”, o que requer responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e
planetário (IBAMA, 1997). Segundo Cascino (2000), nesta época, os olhares sobre o planeta
já eram diferentes, pois os instrumentos de observação permitiam revisar e analisar a
interdependência dos elementos da natureza e a noção de “desenvolvimento sustentável, que
mais tarde passa a ser questionada”.
Vinte anos após Tibilisi, em 1997, refletindo “a diversidade e pulverização das
iniciativas” de EA, assim como “a descontinuidade dos processos educativos” (FÓRUM,
1997, p. 9) voltados às questões ambientais, foram promovidos por um grupo de ONGs o IV
Fórum de EA e nele o I Encontro da Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA), no
estado do Espírito Santo, bem como a I Conferência Nacional de Educação Ambiental (I
CNEA), em Brasília.
Já a Declaração de Tessalonique, na Grécia (1997), sobre Meio Ambiente e
Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, reafirmou as orientações
de Tibilisi, da Agenda 21 e das outras conferências que abordaram o tema da educação para a
sustentabilidade. Constataram-se também dificuldades da EA no mundo, no que se refere à
formação de educadores ambientais e à carência de materiais didáticos (IBAMA, 1997).
Em 2000, o III Congresso Iberoamericano de EA, na Venezuela, considerou
insuficientes os empreendimentos econômicos e humanos dos países signatários em relação
ao manejo teórico e metodológico para o desenvolvimento sustentável e para a EA. Esta
importante reunião recomendou a criação de um Projeto Regional Iberoamericano de EA e
solicitava ao Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais da Venezuela a sua elaboração,
coordenação, apresentação nos foros e eventos previstos sobre este assunto, bem como a
promoção e divulgação do mesmo nos governos relacionados (Ver documento original,
Anexo A).
O que parece ficar claro em todos estes encontros internacionais, e nas ações nacionais
é que, historicamente, a influência da humanidade no meio ambiente determina alterações
que, muitas vezes, dificultam a própria adaptação do ser humano a essas condições
(MOSQUERA, 1980; OLIVEIRA, 1981; GARCIA, 1981, DANSEREAU, 1999). Essas
intervenções exercem transformações maiores do que qualquer outra espécie animal já
conseguiu exercer sobre o planeta, e num tempo relativamente curto e decorrem da forma de
utilização dos conhecimentos das ciências e das tecnologias desenvolvidos pela própria
humanidade e, que muitas vezes, não garantem a melhoria da qualidade de vida das
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comunidades e, tampouco das relações ser humano, sociedade e natureza, para qual se
destinam.
A aquisição dos conceitos básicos de EA e a participação ativa dos atores sociais no
diagnóstico dos problemas de sua comunidade, na tentativa conjunta de encontrar soluções
sustentáveis a eles, parecem ser uma saída para a melhoria da qualidade de vida que possa
atingir a todos.
Retornando à questão educacional caberia questionar: Quais os reflexos de todo esse
processo histórico sobre o currículo escolar?
Poderíamos recuar um pouco no tempo e fixar as políticas públicas na área
educacional na própria reforma curricular da Lei de Diretrizes e Bases (9394/96), com a
elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997-1998), que introduziram os temas
transversais, como já descrevemos anteriormente.
A Lei 9795/99 consolida de forma legal os princípios teórico-metodológicos da EA
discutidos nos fóruns internacionais e nacionais, desde Estocolmo (1972). Como resultado, da
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) uma ação integrada dos Ministérios do
Meio Ambiente, Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura, retoma o mesmo objetivo geral, ou
seja, reconhece a EA como componente urgente, essencial e permanente em todo o processo
educativo, seja formal ou não formal, a fim de intensificar a implementação da EA no país.
A institucionalização dessa política de inserção da EA como um tema transversal no
Ensino Fundamental se concretizou no ano de 2001 através da proposta específica do
Programa de Formação Continuada de Professores, “Parâmetros em Ação – Meio Ambiente
na Escola” com o objetivo de aplicar uma metodologia de formação continuada em meio
ambiente, de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, de forma interdisciplinar (BRASIL, MEC,
2001).
Para isso, a estratégia de implementação do Programa foi estabelecida diretamente
com as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, buscando a formação de
multiplicadores no uso dos materiais educativos do Programa (kit do coordenador e do
Professor), numa primeira fase, e a formação de grupos interdisciplinares de estudo por
escola, garantindo a adesão de pelo menos 50% dos professores da mesma escola neste grupo.
Como o Programa implantado pelos técnicos e formadores vinculados a Coordenação
de Educação Ambiental (COEA) do MEC13 encontra-se em andamento, (Fase II), espera-se
que a formação continuada proposta nesta política educacional promova espaços de discussão
13

Fomos informados no último mês de abril, pela própria Coordenadora do COEA, de que a mesma foi extinta pela nova
administração do MEC, o que coloca em perigo toda uma política e um trabalho realizado ao longo deste tempo.
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curricular para inserção da dimensão ambiental no currículo de forma transversal e
interdisciplinar, além do conhecimento específico, para que professores de diferentes áreas do
currículo, se sensibilizem em relação às questões do seu meio natural e social, envolvendo
seus alunos e toda a comunidade escolar, na busca de soluções para as questões ambientais
locais e regionais.
Para isso, mais do que conhecimento é fundamental o desenvolvimento de habilidades
e competências na superação dos impactos ambientais do desenvolvimento sobre a qualidade
de vida humana e dos outros seres vivos, tal como ele se apresenta hoje.
O que se evidencia também como necessário na implementação deste Programa é
levar em conta que a percepção de meio ambiente não é a mesma para os diferentes atores
sociais, no caso os professores, alunos e comunidades locais envolvidas. A sua construção
envolve todas as condições que cercam esses atores, tanto físicas, éticas, ideológicas,
cognitivas, como afetivas, que determinam suas próprias percepções (LEVY, In:
SORRENTINO, 1995).

4.3 A PERCEPÇÃO E A REPRESENTAÇÃO EM EA

A percepção considerada nesta pesquisa fundamenta-se nos estudos de Piaget (1949)
que aponta este conceito como relacionado ao contato ativo e imediato do indivíduo com o
objeto.
Esse autor reconhece a existência de estruturas intermediárias numa série ininterrupta
entre uma estrutura perceptiva mais elementar e outras estruturas operatórias mais complexas
da inteligência. Afirma que

o conhecimento de um objeto envolve sua construção e

reconstrução, com influências recíprocas entre as duas estruturas. E, ainda, que as
informações adquiridas pela percepção, durante todos os níveis de desenvolvimento
contribuem para a ação ou operação mentais e, estas, influenciam sobre a percepção,
desenvolvendo-a e processando também o desenvolvimento mental.
Neste sentido, Del Rio & Oliveira (1997, p.203) utilizam as idéias de Piaget em seu
livro estabelecendo diferenças entre Percepção e Inteligência. Destaca-se, entre outras
afirmações, que a percepção depende da posição do sujeito em relação ao objeto, está no
campo sensorial, subordinada à presença do mesmo, é individual e comunicável somente por
meio da linguagem, pode ser limitada pela proximidade espaço-temporal e depende de
eventos exteriores. Enquanto que a inteligência invoca o objeto na sua ausência, é uma
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formação simbólica que se estabelece ligações mediatas na presença do objeto, é
conhecimento comunicável e universal, independe das distâncias do tempo e do espaço e pode
remontar o curso do tempo.
A representação, neste contexto, atua como um prolongamento da percepção porque a
introduz num sistema de significação representativo, envolvendo a diferenciação entre os
significantes que podem ser as formas de linguagem ou imagens, gestos, desenhos e os
significados que compreendem os espaços (op cit.).
Para Piaget (1973) a inteligência sensório-motora é prolongada pela percepção e que
precede a representação.
Tendo estas informações o professor poderá analisar se ocorreram mudanças de
percepções de seus alunos após a realização de projetos pedagógicos envolvendo questões
ambientais.
Uma outra leitura, realizada por autores da área, utiliza como base os trabalhos sobre
representações sociais14 dos grupos de atores, como já descrito por Reigota (1994), em sua
pesquisa com um grupo de 100 professores, em que classificou as representações de Meio
Ambiente, utilizando as seguintes categorias:
-

Naturalista – quando se evidencia somente o aspecto natural do ambiente;

-

Antropocêntrica – quando se privilegia a utilidade dos recursos naturais para a
sobrevivência humana;

-

Globalizante – quando denota as relações recíprocas entre a sociedade e a natureza.

Uma terceira leitura fundamenta-se na fenomenologia. É o caso de Sato (2001, p. 810), citando Sauvé (1996), quando destaca as seis concepções paradigmáticas e
complementares da concepção de ambiente, as quais podem ser observadas nas diferentes
abordagens e práticas pedagógicas em EA. As mesmas podem ser resumidas em sete
categorias:

-

Ambiente como a natureza, para ser apreciado, respeitado e preservado;

-

Ambiente como recurso, para ser gerenciado de acordo com os princípios do
desenvolvimento sustentável, no sentido de assegurar os recursos naturais para nós e
as futuras gerações;

14

Segundo Moscovici (1978, p. 51), as representações sociais não são apenas ‘opiniões sobre’ ou ‘imagens de’, mas teorias
coletivas sobre o real, sistemas que tem uma lógica e uma linguagem particular, uma estrutura de implicações baseada em
valores e conceitos que determinam o campo das comunicações possíveis (...). Ao que nos parece, Reigota (1998, p.11)
utiliza o conceito de concepção como sinônimo de Representação Social.
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-

Ambiente como um problema a ser resolvido, uma vez que a crise e degradação
ambiental ameaçam o sistema de suporte da vida na biosfera;

-

Ambiente como um lugar para se viver, para conhecer e aprender sobre, para
planejar, para cuidar do mesmo, em nosso dia-a-dia, na escola, casas, trabalho e no
lazer;

-

Ambiente como a biosfera (Gaia) onde devemos viver juntos;

-

Ambiente como projeto comunitário, em que o ambiente faz parte da coletividade
humana, o espaço político, centro da análise crítica.

Como podemos perceber, as categorias de Sauvé nos oferecem uma gama maior de
possibilidades em relação às percepções sobre meio ambiente de determinado grupo social,
justificando, portanto, nossa escolha por esta categorização nesta pesquisa. Além disso, as
mesmas vêm sendo utilizadas em outros trabalhos do Grupo de Pesquisa “Educação Estudos
Ambientais e Sociedade” (GEEAS), vinculado ao Mestrado em Educação da UNIVALI (Ver:
MOYA NETO & GUERRA, 2002; BRAGA, LIMA & ROCHA, 2002).
Já Costa (1999), em sua Dissertação de Mestrado, realizou uma pesquisa das
representações de alunos de 5ª série em uma escola pública de João Pessoa – PB, sobre as
questões ambientais que os envolviam, desde o espaço escolar até os problemas da própria
cidade, passando pelos bairros. A autora retirou as categorias de representações de meio
ambiente das próprias respostas dos professores constatando uma diversidade de
representações, embora estas se mostrassem interdependentes. A autora percebeu também um

Alto percentual de participantes nas discussões sobre as questões
ambientais, ocorridas em sala de aula, constitui-se num estímulo para o uso
destas questões como temática didática, ao mesmo tempo em que indica
uma predisposição a participar desta questão também fora da escola.

Mais recentemente, Jesus & Martins (2002, in: PEDRINI, (Org.), p.172-184),
investigando a construção da representação social de professores e alunos de uma escola em
Manaus-AM, identificaram uma forte tendência antropocêntrica nos discursos que
caracterizavam as representações de meio ambiente.
Neste sentido, a pesquisa de Oliveira (in: Del Rio & OLIVEIRA, 1997) fundamentada
em Piaget, mostra que a análise dos símbolos (desenhos, redações, depoimentos escritos e
orais) produzidos por alunos durante e após uma ação pedagógica voltada para o
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desenvolvimento da percepção das questões relacionadas à dimensão ambiental, permite o
acompanhamento do caminho percorrido pelo grupo de atores envolvidos neste processo.
Para cada ator, certamente, haverá percepções diferentes, considerando-se suas
características específicas e sua visão de mundo. Mas o roteiro geral de ação, inclusive na
definição dessas características, deverá ser de um estudo prévio sobre a questão, para que as
soluções encontradas deixem de ser superficiais e envolvam reais mudanças de atitudes desses
atores em relação às questões ambientais.
Neste sentido, o trabalho pela efetiva aplicação prática dos projetos em EA,
construídos cooperativamente, precisa ter o envolvimento de toda comunidade escolar e as
soluções precisam atender às expectativas mais essenciais dos professores, orientadores das
atividades pedagógicas.
Contudo, neste momento, a formação de professores qualificados para a
implementação da EA é fator decisivo para o processo de expansão dos conhecimentos e
habilidades no trato dos impactos ambientais do desenvolvimento tal como ele se apresenta
hoje, para que possamos construir, para nós e para nossos sucessores, uma sociedade mais
sustentável.
A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento da EA no currículo escolar. Ela
aprofunda as discussões, promove debates, desenvolvendo as percepções de todos envolvidos,
reduz os argumentos de senso comum informalmente chamados de “achismos”, e estimula a
criatividade.
O que nos pareceu essencial nesta caminhada foi, inicialmente, verificar como se
manteve e desenvolveu o processo de sensibilização e conscientização para as questões
ambientais dos profissionais da educação envolvidos na pesquisa. Percebeu-se que estes
desenvolveram uma predisposição para interagir com os demais atores (colegas e alunos) com
segurança suficiente e capacidade de priorizar posições e realizar pesquisas que fundamentem
futuras ações e projetos no espaço da escola e da comunidade onde vivem.
A definição das prioridades, sua defesa em relação às outras ações dependem de
processos argumentativos que aprofundem as possíveis soluções diante de um tema ambiental
em debate.
Os resultados de nossa pesquisa vinculados aos demais trabalhos do Grupo de
Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS), se comparados com aqueles
citados no referencial bibliográfico (REIGOTA, 1994; DEL RIO & OLIVEIRA, 1997;
COSTA, 1999, JESUS & MARTINS, In: PEDRINI, 2002) apontam que o conhecimento das
percepções e representações dos atores que se quer envolver pelas questões ambientais é
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fundamental para que os professores reconheçam as visões de mundo e dos ambientes sobre
os quais os mesmos influenciam e são influenciados, e possam assim planejar suas estratégias
pedagógicas no espaço escolar e nas comunidades, de forma cooperativa, que se caracterize
no sentido de desenvolver habilidades, atitudes e valores necessários a ressignificação das
complexas relações ser humano e natureza.
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5 METODOLOGIA

5.1 TIPO DE PESQUISA

Esta pesquisa utilizou a técnica de Estudo de Caso, “onde se analisa profundamente
uma unidade social, ou grupo” (LAKATOS & MARCONI, 1990) e foi desenvolvida numa
escola pública estadual do município de Bombinhas, Bairro Zimbros, em Santa Catarina.
Sato (2001), citando Creswell (1997), lembra que esta técnica não é aceita como
metodologia por alguns/algumas pesquisadores, uma vez que a mesma refere-se à
especificidade de uma determinada realidade. Ela se baseia na descrição de um
objeto/fato/fenômeno específico, que dificilmente apresenta o potencial de replicabilidade. No
entanto, a necessidade de uma coleta de dados detalhada de um determinado contexto, exige
estratégias de observação, entrevistas, análise documental, uso de audiovisuais ou outros
materiais.
Segundo Godoy (citando YIN, R.K. 1995, p. 25) o Estudo de Caso tem como
característica uma pesquisa que analisa profundamente uma unidade social, examinando
detalhadamente um ambiente, com um sujeito ou um grupo, em uma situação particular. Este
autor indica que esta é uma forma de se fazer “pesquisa empírica investigando fenômenos
contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em situações em que a fronteira entre o
fenômeno e o contexto não são claramente estabelecidas”. Neste tipo de pesquisa utilizam-se
várias fontes para a coleta de dados.
Esta pesquisa procura responder “como” e “porque” certos fenômenos ocorreram,
considerando que existe pequena possibilidade de controle em relação aos eventos
pesquisados, que somente poderão ser analisados dentro do seu contexto (GODOY, 1995).
Com a intenção de mostrar as várias dimensões presentes na situação pesquisada,
optamos pela descrição de variadas fontes de dados em momentos diferentes dos atores
pesquisados. Utilizou-se como técnica a observação participante, que, conforme Lakatos &
Marconi (1990, p. 94) “consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou
grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro
do grupo que está estudando e participa das atividades normais deste”. Este procedimento
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facilita o acesso às reais informações sobre a ampliação das percepções de estudantes do
Ensino Fundamental, uma vez que a pesquisadora observou-os antes,

durante e suas

produções posteriores à atividade pedagógica sobre as questões ambientais elaboradas pelos
professores de forma cooperativa. Isto possibilitou a confecção de um relatório narrativo e
mais informal, ilustrados com citações, desenhos, composições e fotos desses atores.
O objetivo desta escolha foi o de observar, pelas aparências, eventos e/ou
comportamentos dos atores, descrever a evolução de suas percepções sobre as q2uestões
ambientais.
Segundo Severino (2001, p.13) numa pesquisa educacional encontramos a dimensão
de “natureza epistêmica” (na perspectiva do conhecimento) que se relaciona com
a subjetividade humana e marca as condições de possibilidades do próprio
conhecimento, envolve um espectro complexo de fatores de cunho
fisiológico, psíquico e lógico de nossa vida mental. (...) e representa a
operacionalidade técnica (...) (dimensão pedagógica) que ocorre mediante
procedimentos adequados ao contato, à apreensão e à manipulação dos
dados colhidos junto às fontes.

Estes aspectos justificam o fato de uma pesquisa educacional não se enquadrar na
metodologia do “paradigma moderno da ciência”, a visão naturalista que predomina nas
pesquisas em geral. Este autor deixa claro que nas “ciências humanas (dimensão social,
perspectiva da extensão)” torna-se necessária uma revisão da epistemologia e de sua
metodologia frente ao “pluralismo” que envolve este campo de pesquisa presente na dimensão
“histórico-social” dos seres humanos.
Assim sendo, torna-se imprescindível o acompanhamento da evolução dos sujeitos
pesquisados pelo próprio pesquisador, pelo “caráter práxico da educação, ou seja, uma prática
intencionalizada” na qual as ações de “intervenção social” são condições para a construção
dos sujeitos humanos. Esta interação permanente modifica-se com a “práxis” e participa do
processo de construção da realidade histórica da humanidade (SEVERINO, 2001, p. 17).
A utilização do questionário num primeiro momento teve o objetivo de aproximar a
pesquisadora do grupo pesquisado, descrever suas características (como conhecer as idades, a
maneira como escolhem seus conteúdos e técnicas de ensino, entre outros).
As perguntas utilizadas nos questionários foram fechadas, somente nos dados citados
anteriormente e, abertas levando o entrevistado a responder com frases para expressar seu
pensamento e posições.
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A entrevista semi-estruturada foi utilizada para esclarecer algumas respostas do
questionário que tiveram difícil análise e acompanhar a atividade pedagógica, tanto com
professores, como com seus alunos, planejada pelo grupo de professores. Este tipo de técnica
foi facilitado pela proximidade da pesquisadora com o grupo pesquisado, possibilitando um
bom acesso às informações mais relevantes e detalhadas das questões pesquisadas para
posterior análise qualitativa.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DE BOMBINHAS, DA ESCOLA E DE PROBLEMAS
AMBIENTAIS DO SEU ENTORNO E REGIÃO.

Segundo Polette e Cavedon (2001), Bombinhas está localizada na região centro-norte
do litoral catarinense, com seu território abrangendo cerca de 36 km2. Encontramos nesta
região a Península de porto Belo, colonizada por açorianos e única península no sul do Brasil.
O município de Bombinhas faz parte da Associação dos Municípios da Foz do Rio
Itajaí-Açú (AMFRI), formada por onze municípios (Balneário Camboriú, Camboriú,
Bombinhas, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha, Piçarras, Porto Belo, Luís Alves e Ilhota),
correspondendo a 1.531 km2 e 1,6% da área do Estado de Santa Catarina (POLETTE e
CAVEDON, 2001, p.5).
Nesta região encontramos praias, costões, córregos, ribeirões, estuários, restingas e um
exuberante corredor de Floresta Ombrófila mista, conhecida como Mata Atlântica, ilhada em
uma região de grande expansão turística.
A Escola pesquisada, criada pelo decreto 4.371 de 30.07.1966, encontra-se localizada
no Bairro de Zimbros, uma belíssima baía com mar calmo e uma vista deslumbrante do
município de Bombinhas.
A localidade de Zimbros, nesta época, não passava de uma pacata Colônia de
Pescadores, mas atualmente é considerada um grande Pólo Turístico de Santa Catarina
recebendo visitantes não só do Brasil, mas também do exterior e a Escola atendia aos filhos
dos habitantes do local nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Em 1985 escola recebeu a autorização para funcionamento de 5ª à 8ª série do Ensino
Fundamental, através do parecer 145/85 aprovado em 02.04.1985 pelo Conselho Estadual de
Educação, e até então pertencia ao município de Porto Belo.
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Com o crescimento da comunidade e a emancipação do município de Bombinhas, a
população sentiu a necessidade de oferecer uma complementação dos estudos a seus filhos;
foi então autorizado o funcionamento do Ensino Médio diurno, através do Parecer 028/93, do
C.E.E., aprovado em 16.03.1993.
A solicitação de autorização para funcionamento noturno do Ensino Fundamental
continuou sendo, no entanto uma aspiração da comunidade, demonstrada em várias reuniões
organizadas pelas associações de pais, alunos e professores.
Atualmente, a Escola de Educação Básica Prefeito “Leopoldo José Guerreiro”15, é o
único estabelecimento do município que oferece o Ensino Fundamental e Médio - o
Fundamental nos turnos matutino e vespertino e Ensino Médio nos turnos matutino e noturno.
Conta com 900 alunos matriculados (dados de 2001).
No decorrer de todo esse tempo certos problemas ambientais foram sendo percebidos
pela própria comunidade educativa em relação ao entorno da Escola e no próprio município.
O grupo de multiplicadores do Projeto EducAdo, ao planejar o Projeto Cooperativo da Escola,
em 2001, destacou em seu diagnóstico, os seguintes problemas ambientais na região:
- A escola está situada sobre uma área de manguezal aterrada para a construção da mesma
e do Ginásio Municipal de Esportes, conforme podemos verificar na figura 1:

FIGURA 1: VISTA PARCIAL DA ESCOLA COM O MANGUEZAL ATERRADO.
Fonte: Site do Projeto EducAdo (http://www.cehcom.univali.br/educado).

15

A Direção da Escola e professores participantes da presente pesquisa autorizaram a divulgação do nome da mesma e
forneceram as informações sobre a sua criação.
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- Na área do parque Municipal da Galheta, existem várias construções sobre as dunas,
(consideradas Áreas de Preservação Permanente pela legislação federal) além de aterros sobre
córregos, e o lançamento de esgotos a céu aberto, diretamente na praia;
- No Morro do França, entre a praia de Bombas e Zimbros, havia o lixão municipal. No
início da pesquisa o lixo estava sendo levado para um aterro sanitário em Tijuquinhas,
próximo à Florianópolis. Atualmente o morro está sendo usado como “caixa de empréstimo16”
para aterrar charcos (terrenos alagados) da região17. Segundo os professores, esta situação
mostrava um contraste significativo entre as belezas naturais de Bombinhas e o descaso com a
preservação do meio ambiente.

FIGURA 2: PEDREIRA CLANDESTINA NO MORRO DO FRANÇA.
Fonte: Site do Projeto EducAdo
(http://www.cehcom.univali.br/educado).

- Na Praia do Mariscal foi identificado um Loteamento localizado em um local alagado,
sendo que a água que vertia pelos seus canais era rica em ferro e enxofre, possuindo odor e
cor característicos. Estes canais deságuam no Rio Pardo em Morrinhos. Parte da vegetação
nativa foi derrubada. Na época do projeto o local estava interditado, mas atualmente o
loteamento foi liberado para construções.

16

Caixas de empréstimo são locais de onde foi retirada porção de terra nas encostas dos morros. Nesse caso, ocorre a
devastação da vegetação nativa, deixando o solo exposto à ação de chuvas e ventos, provocando erosão.
17
Em 2003 recebemos a informação que este local foi embargado pela Prefeitura Municipal e foi abandonado sem uma
recuperação efetiva do ecossistema original, apesar da prefeitura ter recebido o projeto de manejo para a recuperação
(informações dadas pelas Profª M.A. e M. V., ambas Assistentes Sociais que atuaram junto a uma das Associações de
Moradores do bairro). Elas informaram ainda que a “caixa de empréstimo” da cidade passou a funcionar em outro morro que
se encontra nos fundos desta escola.
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FIGURA 3: DESMATAMENTO EM LOTEAMENTO CLANDESTINO NA PRAIA DE MARISCAL.
Fonte: Site do projeto educado (http://www.cehcom.univali.br/educado).

- No Bairro de Canto Grande, no pé do Morro do Macaco, está localizada uma
Cooperativa de Beneficiamento de Mariscos. Pode-se observar neste local também os costões
de Zimbros e a ocupação de residências das faixas de areia, o que causou a destruição das
dunas da praia. Além das alterações da paisagem natural, ficou evidente a descaracterização
da atividade cultural da pesca artesanal, com a venda dos antigos ranchos de pescadores
substituídos por residências de turistas e moradores eventuais. Esta situação ilustra bem os
conflitos existentes entre turismo, lazer, pesca artesanal e maricultura e quais suas possíveis
soluções.

Conforme Polette & Cavedon (2001), os principais problemas relacionados à gestão
dos ecossistemas costeiros da região de Bombinhas, na época de sua pesquisa, foram por eles
categorizados em:
- Conflito entre a urbanização e preservação; turismo e especulação
imobiliária provocando a descaracterização ambiental e cultural da região;
- Disputa pela apropriação dos recursos naturais;
- Disputa entre propriedade privada e áreas de preservação permanente;
- Conflitos entre o interesse privado e o interesse coletivo;
- Falta de estrutura, planejamento e aplicação das normas ambientais;
- O poder público comprometido com qualquer interesse: privado ou
coletivo; e
- Necessidade de implementação do recente Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro.
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Percebe-se, portanto, uma grande coincidência entre as percepções dos autores acima
citados e aquelas dos professores participantes do projeto EducAdo, visto que os problemas
de ordem sócio-ambientais da região são facilmente perceptíveis Basta que os atores
envolvidos com a região estejam sensíveis para percebê-los, conhece-los e sejam estimulados
a tomarem uma atitude consciente em direção a sua resolução ou mitigação.
Quanto aos problemas diagnosticados pelo grupo na Escola pesquisada, estavam: a
pouca conscientização da comunidade escolar, a falta de saneamento e cuidados com o lixo e
desperdício de alimentos e materiais recicláveis. Essas foram as questões que impulsionaram
este grupo a procurar um maior embasamento em relação aos estudos das questões ambientais
e a propor a confecção e efetivação de projetos de ação pedagógica de forma cooperativa na
própria escola.

5.3 POPULAÇÃO E SUJEITOS DE PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa formaram dois grupos:
-

5 Professores de duas 5ªs séries e duas professoras de Classes de Aceleração da escola;

-

41 alunos de 5ªs séries e 26 alunos de Classes de Aceleração, totalizando 67 alunos
pesquisados.

5.4 OS CAMINHOS DA PESQUISA

O trabalho investigativo envolveu, no estudo-piloto 18 realizado em junho de 2001, o
planejamento e realização de reuniões mensais com um Grupo de Estudos formado por
professores da escola que desenvolveram trabalhos relacionados à temática ambiental e sua
inserção no currículo.
Esse estudo piloto partiu da aplicação de um questionário de percepção19 (Anexo B)
sobre aspectos pedagógicos e da inserção da Dimensão Ambiental no currículo, bem como
18

Este estudo fazia parte do Projeto de pesquisa A Percepção da Inserção da Dimensão Ambiental em Ação: Analisando as
representações de alunos e professores (LIMA, BRAGA & ROCHA, 2002) aprovado pelo Programa PIPG/UNIVALI 20012002.
19
Ver sobre este conceito, como também o de representação, no referencial teórico que desenvolvemos no capítulo 4.
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discussões sobre esses mesmos temas com o grupo de participantes, formado por professores
que se ofereceram voluntariamente para participar da pesquisa, além de alguns dos
multiplicadores que participaram do Projeto EducAdo, e que no momento estavam
desenvolvendo o Projeto Cooperativo “Desenvolvimento de Conscientização Ecológica no
ambiente escolar”, disponível no site do Projeto (http://www.cehcom.univali.br/educado).
Dando seqüência às atividades, foram também aplicados pelos professores
questionários (Anexo C), contendo questões abertas e desenhos, aos 67 alunos das 5ª séries e
Classes de Aceleração, com temas relacionados à percepção ambiental da localidade de
Zimbros, município de Bombinhas.
A partir do encontro mensal seguinte com o Grupo de Estudos, iniciou-se a aplicação
da técnica de observação participante, junto aos alunos, acompanhando durante dois turnos as
ações pedagógicas dos professores destas séries. Após algumas das atividades pedagógicas
elaboradas coletivamente, realizamos entrevistas semiestruturadas com os mesmos, buscando
esclarecer alguns aspectos que não ficaram nítidos para esta pesquisadora nas respostas dos
questionários e desenhos realizados.
Dando

continuidade,

nos encontros seguintes foram realizadas entrevistas

semiestruturadas com os professores, para fazer uma comparação entre os depoimentos dos
alunos e dos mesmos.
Na etapa seguinte, ao longo do segundo semestre de 2001, realizamos a análise das
representações de professores e alunos a partir do material produzido (desenhos, redações),
utilizando para tal as categorias de Sauvé (1996) e também a adaptação das mesmas, realizada
por Sato (2002).
No ano seguinte, 2002, os encontros do grupo de estudos passaram a acontecer
bimestralmente no primeiro semestre e, dois encontros ocorreram no segundo semestre.
Nestes encontros continuamos a observar e a entrevistar professores e alunos com a finalidade
de acompanhar o desenvolvimento das percepções de ambos os grupos por meio de
entrevistas semiestruturadas, análise de redações e desenhos produzidos durante as aulas.
Em 2003, fizemos um último contato com uma das professoras que participaram do
grupo de estudos e outras duas novas que ingressaram na escola e mostraram-se interessadas
em participar do desenvolvimento do projeto realizado pelo grupo.
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5.5 CATEGORIAS PARA ANÁLISE DOS DADOS

Para realizar a análise dos dados obtidos na pesquisa determinamos as categorias que se
seguem:
- Mudanças de representações dos atores;
- Incorporação de atitudes, hábitos e valores em relação às questões ambientais;
- Mudanças/evoluções da percepção dos(as) alunos(as);
- Mudanças da percepção dos(as) professores(as) em relação às representações de seus
alunos(as).
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6 ANÁLISE DOS PASSOS DA CAMINHADA

6.1 ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES INICIAIS DOS PROFESSORES

Como foi descrito anteriormente, o grupo de estudos formado por professores, tanto da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, como do Ensino Médio, reuniu-se pela primeira
vez para a elaboração de um cronograma prevendo futuras ações no sentido da continuidade
do projeto construído coletivamente por eles mesmos.
Aproveitando a ocasião do encontro mensal de agosto de 2001, entrevistamos sete
professores das turmas selecionadas para a pesquisa. Perguntamos a eles o que entendiam por
Meio Ambiente e classificamos suas respostas conforme as categorias de Sauvé (1996), e
modificadas por Sato (2002).
Das respostas, três enquadravam-se na categoria de representação de meio ambiente
como “meio de vida” que devemos conhecer e organizar, citando em seus depoimentos, que o
conceito estaria relacionado a “tudo que nos rodeia”. Outras, consideravam o meio ambiente
como “recurso que devemos gestionar” (em duas das respostas), citando “a água, os animais,
as plantas”, entre outros seres. Uma única resposta enquadrou-se na categoria de meio como
“sistema que devemos compreender para tomada de decisão”, uma vez que fez menção às
“relações ecológicas” que podemos observar. Apenas uma professora, curiosamente a
professora de Ciências da 5ª série, não respondeu a essa questão.
O gráfico 1 resume as categorias utilizadas.
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GRÁFICO 1- PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE MEIO AMBIENTE
Fonte: Baseado em Sauvé (1996) e Sato (2002)
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É importante salientar que em 23,52% das respostas dos professores à primeira
questão, pudemos observar a inclusão do ser humano no conceito de meio ambiente, com as
expressões: “é onde vivo, onde vivemos, o que nos rodeia”, tanto nas respostas por escrito
como nas conversas que aconteceram, mais tarde durante as entrevistas semiestruturadas. Isto
parece evidenciar uma percepção da influência que exercemos sobre o meio natural, e da
forma como também somos influenciados por ele.
Numa segunda questão, perguntamos qual a visão que percebiam em seus alunos
em relação ao Meio Ambiente. As respostas foram categorizadas conforme as mesmas
autoras citadas anteriormente.
Duas das respostas evidenciaram a representação de meio ambiente como “natureza”
que devemos apreciar e respeitar, dissociando o ser humano da mesma. As demais respostas
foram classificadas em cada uma das categorias seguintes: “recursos que devemos gestionar;
problemas que devemos solucionar”, citando, neste caso, as destruições provocadas pela ação
humana, como a “destruição das florestas que provoca as inundações” (G.M.P. – Profº de
Matemática de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio). Ainda, como “sistemas
que devemos compreender para as tomadas de decisões” e, finalmente, a representação de
meio ambiente como “meio de vida que devemos conhecer e organizar”.
Nesta questão os professores expressaram as percepções que tinham sobre o que os
alunos percebem, por isso, consideramos que somente as respostas escritas foram
insuficientes para termos a real visão de suas percepções. Procuramos, então, realizar uma
entrevista semi-estruturada, durante o encontro seguinte do Grupo de Estudos formado, com
os mesmos, em que obtivemos depoimentos como estes:

Os alunos até sabem o que é meio ambiente e o que devemos fazer
para melhorá-lo, mas na sala de aula eles continuam a jogar papel no
chão, sujam o pátio da escola” (S.M. – Profª de Ciências da 5ª e 6ª
séries do Ensino Fundamental);
Não percebemos melhorias na cidade e nas praias, apesar de
trabalharmos estes assuntos em sala de aula sempre que possível
(E.N.S – profª de Língua Portuguesa e Inglês de 5ª a 8ª e classes de
aceleração do Ensino Fundamental).
Nestes depoimentos podemos evidenciar uma preocupação com a eficácia da ação
pedagógica até o momento empreendida por esses professores. Ela já não atendia mais às
expectativas em relação ao que o grupo entrevistado pensava sobre a importância da ação do
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ser humano sobre os elementos naturais dos quais “ele necessita para viver” (L. S., professor
de Filosofia).
Neste momento encontramos a primeira dificuldade na realização de nossa pesquisa.
Estavam ocorrendo na escola alguns desentendimentos entre o grupo de professores e a
direção da mesma quanto a questões burocráticas, dentre elas a carga horária que cada
professor deveria cumprir na escola, inclusive nas atividades agendadas para os sábados. E,
como nós já havíamos combinado encontros aos sábados devido à incompatibilidade de
horários entre os professores do grupo, aliado ao fato de alguns estarem freqüentando Cursos
de Especialização nos finais de semana, passamos a ter uma freqüência variável e, às vezes,
até pouco representativa em nossos encontros. Isto reduziu o número de depoimentos
coletados na pesquisa, mas não diminuiu o interesse dos entrevistados no desenvolvimento
dos trabalhos.
Retomando, anteriormente havíamos perguntado aos professores se realizavam em
suas aulas trabalhos relacionados à questão ambiental e pedimos que citassem quais.
Nas respostas observamos que as “redações” sobre o assunto eram as mais utilizadas
(com cinco citações). A seguir, as discussões sobre “o assunto em geral” ou algum
acontecimento específico em sala de aula foram citadas em quatro respostas. Também a
realização de entrevistas e visitas a “locais estratégicos” foram citadas em três respostas;
“observações de fotografias” que retratassem algo relacionado ao tema foram citadas em duas
respostas; e ações envolvendo “plantio na escola de plantas medicinais e árvores” (no pátio da
escola); o “estudo de figuras geométricas” a partir da confecção dos canteiros; e a produção
de “textos e poesias” foram lembrados em duas respostas.
O gráfico 2 resume estes dados.
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GRÁFICO 2: TRABALHOS RELACIONADOS À QUESTÃO AMBIENTAL REALIZADOS EM AULA
PELOS PROFESSORES.

O debate dos temas relacionados ao meio ambiente foi, de fato, a preferência de
escolha de atividade pedagógica escolhida pelos professores, naquele, momento, sendo que os
temas para os debates eram, na maioria das vezes, escolhidos pelos alunos ou selecionados a
partir de sua ampla divulgação na mídia em âmbito local, nacional ou internacional. Estas
constatações nos ajudaram na compreensão dos depoimentos dos alunos em entrevistas e
questionários posteriores.
Observamos também que os professores, em geral, citaram atividades que cada um
realizava em sua disciplina, denotando que o faziam isoladamente. O que confirmamos na
entrevista semiestruturada realizada posteriormente com os alunos destes professores. Os
alunos disseram que os professores das disciplinas de Ciências, Geografia, Português e
Matemática costumavam abordar estes temas, alguns com bastante freqüência e outros
eventualmente.
Perguntamos ainda aos professores que materiais utilizavam nestas aulas, citadas
anteriormente. Cinco das respostas, indicaram fotografias, sala informatizada, artigos de
jornais e revistas, cartazes e painéis. Também o uso de livros didáticos e das aulas-passeio
(citadas em três respostas cada); a televisão e o vídeo-cassete (duas respostas). Apenas uma
das respostas citava a experiência cotidiana dos alunos: “Peço que eles observem o caminho
que fazem até a escola (...), que usem a imaginação” (G. F. – Prof. de Matemática). Aqui
também encontramos, por se tratar de uma questão aberta, mais de um tipo de material citado
numa mesma resposta.
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O gráfico 3 demonstra a proporção destes depoimentos:
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GRÁFICO 3: RECURSOS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES NAS AULAS
RELACIONADAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS

Observamos nessas respostas uma aproximação entre o que esses professores
entendiam por recursos didáticos e por materiais utilizados ou produzidos durante o
desenvolvimento das aulas. Lembramos que e escola não contava com a assessoria de um
supervisor escolar ou sequer de um orientador escolar na elaboração de seu planejamento ou
na organização de suas atividades. Alguns se reuniam em pequenos grupos, por afinidades
(por séries que lecionavam, por área da disciplina ou por disponibilidade de horários) para
planejarem juntos, outros planejavam sozinhos em suas casas ou nas horas-atividade na
escola.
É importante observarmos também que a maioria dos professores envolvidos na
construção dos projetos cooperativos relacionados às questões ambientais nesta escola não
leciona a disciplina de Ciências ou Biologia, uma vez que a professora que assumiu a postura
de articuladora entre o nosso trabalho e os demais professores e direção durante a pesquisa
piloto, lecionava Língua Portuguesa e Inglês. Isto demonstrou para nós o grau de
envolvimento e sensibilização que se alcançou com este grupo de professores, a partir da
intervenção realizada no projeto EducAdo.
O próprio grupo solicitou que déssemos continuidade aos encontros do grupo de
estudos e ao planejamento de futuros projetos, configurando-se assim a formação de uma
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“comunidade de aprendizagem20” por este grupo, tema de pesquisa conjunta na mesma escola,
realizada por outra colega de Mestrado (LIMA, BRAGA & ROCHA, 2002).

6.2 ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A CIDADE DE BOMBINHAS

6.2.1 As vozes dos alunos sobre Bombinhas hoje

O primeiro questionário (Anexo C) aplicado em julho de 2001 aos alunos das 5ª séries
do Ensino Fundamental e da Classe de Aceleração 21 do mesmo nível de ensino da escola
pesquisada, totalizou 67 alunos.
É importante esclarecermos que a Classe de Aceleração é uma turma “especial”, ou
seja, foi um projeto da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, na
abertura de turmas compostas por alunos considerados com dificuldades de aprendizagem
pelos professores dos anos anteriores e também com idades superiores a média da série que
cursam. Nestas turmas os professores elaboram conjuntamente os projetos de ação pedagógica
e, em determinados momentos, atuam concomitantemente em aula.
A Classe de Aceleração nesta esco la abrange os conteúdos programáticos
rotineiramente desenvolvidos de 5ª a 7ª série do Ensino Fundamental. É uma tentativa
institucionalizada de reparar uma falha no sistema educacional em vigor, uma vez que agrupa
numa única sala alunos de várias faixas etárias, com dificuldades e defasagens diferentes com
o intuito de ajudá-los a progredir ou ascender na busca de sua complementação escolar.
O momento em questão ocorreu após a primeira reunião com o grupo de professores,
em junho de 2001, realizada nas dependências da própria escola, e na qual foi combinada
cooperativamente toda a programação de reuniões, temas para discussão e procedimentos a
serem desenvolvidos no decorrer da pesquisa.

20

No sentido dado por Yus (2003) e de comunidades para a EA, por Orellana (2001). Este tema fez parte da pesquisa de
dissertação de Lima (2002), realizada na mesma escola.
21
A Classe de Aceleração é uma turma especial composta por alunos considerados com dificuldades de aprendizagem pelos
professores dos anos anteriores e também com idades superiores à media da série que cursa. Nestas turmas os professores
elaboram conjuntamente os projetos de ação pedagógica e, em determinados moment os, atuam concomitantemente em aula.
A Classe de Aceleração nesta escola abrange os conteúdos programáticos rotineiramente desenvolvidos de 5ª a 7ª série do
Ensino Fundamental.

72

Nesta época o grupo de professores não contava com o auxílio de um supervisor ou
orientador pedagógico para seus planejamentos e, segundo o que percebemos, utilizou-se
destes encontros para uma orientação neste sentido.
Neste questionário já pudemos perceber fatos interessantes relativos ao cotidiano
desses atores em seu meio. Uma das observações estava relacionada a grupos comunitários
formados dentro do mesmo município em bairros distintos, porém independentes, com
maneiras de pensar diversas e aparentando até conflitos e rivalidades, a ponto de não se
considerarem pertencentes ao município de Bombinhas. Em muitos depoimentos os alunos de
5ª série citaram “viver lá em Bombinhas”, como se Zimbros fosse outra localidade e não um
bairro desta cidade.
Num primeiro questionamento, perguntamos aos alunos “Como é viver em
Bombinhas hoje”, com o objetivo de levantar as percepções do grupo em relação ao meio em
que viviam.
As respostas foram categorizadas da seguinte maneira: relacionadas ao turismo e
natureza, como no depoimento – “uma natureza privilegiada com recursos turísticos
importantes” (com 23 respostas semelhantes); relacionadas à política urbana – “não
existirem empregos na cidade e a violência que já está chegando à cidade” (em 28 respostas
semelhantes); ao saneamento – “falta de saneamento básico” (com 11 respostas
semelhantes), à segurança – “sem violência urbana” (com 6 respostas semelhantes); à
poluição e impactos ambientais – “a poluição, principalmente das praias” (com 3 respostas
semelhantes).
Em uma análise inicial, percebemos certas contradições nos depoimentos22 dos 67
alunos. Enquanto 6% citavam a falta de violência e a tranqüilidade como aspectos positivos
de viver em Bombinhas, outros 3,5% salientaram que estes mesmos aspectos são negativos e
dificultam a vida nesta cidade.
Outra observação interessante foi a diferença existente entre os depoimentos dos
alunos de 5ª série, com a faixa etária dos 9 a 12 anos e os da Classe de Aceleração, com
idades entre 15 e 18 anos .
Os mais novos viam mais aspectos positivos na cidade, inclusive nas expectativas de
futuro, tema da próxima questão, como nos depoimentos: “Bombinhas oferece oportunidade
de lazer cotidiano, com o uso da praia para esportes; a paquera, e passeios com a família”( J.,
turma 51), “a tranqüilidade de morar no local” ( N., turma 51), a “liberdade que as pessoas
22

O número total das respostas ultrapassa o número de alunos porque em algumas das respostas observamos dois ou três
aspectos citados. Alguns alunos dividiram suas respostas em aspectos positivos e negativos.
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têm vivendo em Bombinhas” (J. R., turma 52), a “amizade” que conseguem fazer com seus
“vizinhos” (J. G., turma 52).
Já os mais velhos, da Classe de Aceleração, enfatizaram aspectos negativos como o
aumento da violência urbana, o desmatamento, o aumento das drogas entre os jovens, a
poluição nas praias, entre outros, ocasionados, muitas vezes, pelo intenso fluxo turístico na
região durante a época de verão.
Além disso, os dados do Censo IBGE23 (2001), mostraram que a população tem
crescido cerca de 10,3% a cada ano, o que justificaria o índice de respostas relacionadas aos à
preocupação dos jovens com os problemas sociais e ambientais.
Isso acaba se refletindo de forma imediata no crescimento populacional desordenado
em toda a região e produzindo conflitos de interesse, bem como problemas para execução de
políticas públicas, uma vez que o poder público tem dificuldade de disponibilizar infraestrutura de qualidade nas escolas, postos de saúde, moradia, saneamento urbano, lazer e
segurança (POLETTE & CAVEDON, 2001).
Observou-se então que, a maioria dos alunos (cerca de 63% das respostas) conseguiu
perceber claramente os problemas da ocupação do ambiente urbano no qual estão inseridos,
os conflitos existentes, bem como os hábitos sociais e as atitudes humanas que exercem
alterações neste ambiente. Esta constatação corrobora as idéias de Del Rio e Oliveira (1997)
que alertam para a valorização das percepções iniciais dos atores pesquisados para, a partir
daí, diversificar e aperfeiçoar os materiais e as técnicas para desenvolvimento e ampliação
dessas percepções.
O gráfico 4 resume as respostas dos alunos. As mesmas foram categorizadas de modo
a facilitar a leitura do gráfico.

23

No caso específico de Santa Catarina, comparando-se os censos do IBGE de 1980 e 2000 verifica-se um quadro de
ocupação desordenada alarmante do litoral por migrações internas, uma vez que se acelera o processo de conurbação urbana
entre os municípios de Itapema (cresceu 294%), o de Balneário Camboriú (235,8%), Camboriú, (190,2%) e Navegantes
(190,2%), em contraposição ao êxodo rural em diversas cidades do interior.
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GRÁFICO 4: AS VOZES DOS ALUNOS SOBRE “COMO É VIVER EM BOMBINHAS 

Em seguida, na segunda questão, buscamos verificar a percepção dos mesmos sobre
os problemas ambientais que viam em Bombinhas hoje. Após as respostas escritas,
solicitamos que utilizassem uma folha de papel ofício, dividida ao meio, e desenhassem numa
das metades como viam esses problemas.
Entre as respostas dadas pelos alunos a categorização nos mostrou que a preocupação
maior estava relacionada à poluição, principalmente o “lixo na praia” (citada em 40 das
respostas); a “falta de coleta de lixo na cidade” (11 respostas); o “desmatamento” (9
respostas); o “desemprego” (7 respostas), como destaca C.G.C da Classe de Aceleração,
principalmente para os “menos favorecidos”.
Também foram citados a falta de calçamento das ruas (5 respostas); o problema das
drogas (em 4 respostas); “os prédios que tiram a visibilidade da praia para os moradores mais
antigos” (como destaca G. da Classe de Aceleração); a má distribuição das construções, “com
casas na beira da praia” (P.L.) e o turismo destrutivo (também em 4 respostas). As respostas
obtidas foram categorizados no gráfico 5:
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As percepções dos alunos quanto aos problemas de Bombinhas, pelo número de
respostas encontradas, denotam uma forte influência das informações veiculadas tanto pelos
meios de comunicação - que costumam salientar a questão do destino do lixo nas áreas
urbanas-, como pelas próprias discussões em sala de aula, as quais, conforme depoimentos
dos próprios professores, constituía-se um tema muito debatido. Os depoimentos dos
professores serão discutidos a seguir.
Segundo os próprios alunos, durante conversas informais, as atividades de observação
e registros das mesmas realizadas durante saídas de campo sempre envolvia, entre outros
temas, a questão do lixo. Incluem-se aqui os textos e imagens dos livros didáticos utilizados
em aulas, principalmente de Ciências e Geografia, quando tratam do assunto Meio Ambiente.
Conforme Sato (1994), os livros didáticos que são utilizados na maioria das escolas
são vindo dos grandes centros, como São Paulo. Eles acabam por citar exemplos relacionados
com os ambientes específicos da sua região, o que “negligencia o potencial local”. Isto pode
ser influenciado nas respostas obtidas, tendo em vista que justamente os menores percentuais
obtidos foram citações de problemas sócio-ambientais peculiares da região de Bombinhas, no
caso, a destruição causada pelo próprio turismo, a problemática das drogas e do desemprego.
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6.2.2 As vozes dos alunos sobre Bombinhas no futuro

Na mesma questão anterior pedimos aos alunos que indicassem e também
desenhassem, agora na metade restante da folha, como viam a problemática ambiental em
Bombinhas, no futuro.
Entre as respostas escritas relativas a esse questionamento, ficaram novamente nítidas
as expectativas bem mais otimistas dos alunos das 5ª séries em relação ao futuro, do que
aqueles da Classe de Aceleração, tornando, inclusive, as resp ostas mais variadas.
Outra observação interessante foi a incidência de respostas indicando a importância
dos prédios na vida dos alunos, moradores da cidade, citados em nove respostas
especificamente, ou inseridos em outras respostas de maneira não tão ex plícita.
Alguns citaram os prédios como sinônimo de progresso, crescimento e melhorias no
turismo, como nos depoimentos: “A cidade vai crescer” (E.S.R., turma 51), “com mais oferta
de trabalho, mais fábricas, mais empresas” (J., turma 52), “no futuro será melhor se tivermos
a ajuda de todos” (J.N., turma 52), “com mais flores e mais prédios” (M.C., turma 51), “mais
obras, mais prédios, mais empregos” (G. Classe de Aceleração), “Bombinhas será mais
conhecida” (J.C., Classe de Aceleração).
Porém, outros os viam como diminuição da qualidade da paisagem, desmatamento e
superpopulação, gerando mais lixo e poluição, como percebemos nos depoimentos: “aumento
do desmatamento com o aumento na construção de prédios” (J.R., Classe Aceleração), “os
moradores mais antigos não vêem a praia por causa dos prédios altos construídos na avenida”
(A.N., Classe de Aceleração).
Esses depoimentos denotam a grande percepção do crescimento exponencial que vem
acontecendo na região demonstrado pelos alunos, o que empolga alguns e ame dronta outros.
Quanto aos desenhos que os alunos realizaram, relativos ao “hoje” e ao “futuro” em
Bombinhas, selecionamos uma amostra dos mesmos, nas figuras 4 e 5:
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(NO FUTURO)

(HOJE)

FIGURA 4: REPRESENTAÇÃO DE COMO VEJO BOMBINHAS HOJE E NO FUTURO (G.
ALUNO DA CLASSE DE ACELERAÇÃO 1).

No desenho, o aluno aponta como problema atual os prédios, que interrompem a visão
da paisagem natural, e na sua percepção de futuro, destaca que o aumento do número de
prédios na região levaria a diminuição das áreas arborizadas, prejudicando a qualidade da
paisagem natural, como já ocorre em Balneário Camboriú-SC. Esta visão denota a grande
preocupação com o aspecto mais salientado nas respostas dos alunos, os atrativos turísticos da
cidade e região.
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HOJE)

NO FUTURO 

FIGURA 5: REPRESENTAÇÃO DE COMO VEJO BOMBINHAS HOJE E NO FUTURO
(H.N. ALUNO DA 5ª SÉRIE)

Na figura acima o autor do desenho destaca o lixo atirado nos rios da região, na
atualidade, e o problema do crescimento da violência urbana no futuro, representada pelo
indivíduo armado assaltando uma mulher. A questão da violência urbana é um aspecto muito
veiculado pela mídia nacional, mas, atualmente tem sido uma preocupação constante no
cotidiano das pessoas que vivem nas cidades litorâneas de Santa Catarina. Neste sentido, a
influência sobre o imaginário dos alunos parece estar visualizando uma perspectiva de
agravamento desta questão no futuro próximo.
O fato de que os assuntos veiculados pela mídia terem sido os favoritos para serem
discutidos em aula, nos parece ter influenciado os alunos, uma vez que 50% dos temas dos
desenhos estavam relacionados ao lixo, à grande concentração urbana, à devastação da
cobertura vegetal e à violência.
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6.3 RETOMANDO A CAMINHADA

Em 2002, retomamos os encontros com o Grupo de Estudos na escola, agora
bimestralmente, e voltamos a analisar e observar as ações dos mesmos e, principalmente, os
trabalhos de seus alunos.
Como era início de ano letivo, confessamos que nos frustramos, inicialmente, com o
cenário encontrado. Novos conflitos relacionados à direção da escola, imposição da Secretaria
Estadual de Educação da realização de novos projetos na escola, como: “Educação Fiscal” e
“Educação para a Paz”.
Porém alguns avanços em relação à coordenação pedagógica foram alcançados, quase
ao final do ano letivo anterior, quando os professores passaram a contar com a presença de
uma Supervisora Escolar que, inclusive, já fazia parte do grupo de estudos e havia
manifestado interesse em dar continuidade ao trabalho em andamento.
Aproveitamos a oportunidade de um encontro do grupo de estudos em junho do
corrente ano, e observamos nosso grupo de alunos em suas salas de aula, agora na 6ª série, e
outros ainda na Classe de Aceleração. Observamos que cerca de 70% dos alunos de 6ª série
mantiveram-se na mesma escola. Já aqueles da Classe de Aceleração, somente 40%
freqüentaram esta escola no ano anterior.
De acordo com a disponibilidade e autorização dos professores, selecionamos
aleatoriamente para entrevista quatro alunos da 6ª no turno matutino, três da 6ª série do
vespertino e sete da Classe de Aceleração.
Pedimos a eles que citassem o que observavam na organização do ambiente de sua
cidade. Alguns dos depoimentos cujas idéias foram mais citadas estão relacionados a seguir:

Os esgotos vão direto para a praia. (C., 11 anos);
Desmatamento no morro para construção de casas sem licença da
prefeitura.(N., 12 anos);
O Sr. D. corta árvores para fazer lenha para churrasco sem licença (não
tem fiscalização). Sr. A. desmatou ao lado do seu terreno para criação de
gado. (T. – 11 anos);
Praia desorganizada, lixo da pesca na areia, casca de marisco, cabeça de
peixe. Riozinho verde que vai para praia está poluído, falta calçamento e
asfalto. (E., 18 anos);
A rua geral é asfaltada e as outras não. (A.P., 12 anos);
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Falta asfaltamento pela politicagem na hora de fazer.(T., – 11 anos);

Barulho à noite, pessoas a gritar. (T., 16 anos);
Na saída na barra do rio para o mar há poluição. (B., 12 anos);

Técnicos da prefeitura fizeram uma lista de brotos de árvore da beira da
praia, peixinhos e do lixo que encontravam. (T., 11 anos).

Dentre as categorias que selecionamos, nessas respostas observamos uma forte
tendência a perceber o meio ambiente como um problema. Os alunos tiveram muita facilidade
em listar os desequilíbrios observados nos locais da cidade que mais freqüentavam. Apenas
uma resposta apontou para uma atitude no sentido da descrição do meio ambiente, para sua
recuperação.
Entretanto, em contradição a esses depoimentos, no questionário 1 (Anexo B) aplicado
inicialmente aos professores sobre como eles viam as percepções de seus alunos, foi
enfatizada a visão de meio ambiente como natureza. Lembramos, ainda, que a observação de
fotografias, artigos de jornais e revistas foram os recursos mais citados e as redações sobre o
tema a estratégia mais utilizada pelos mesmos em suas aulas no ano anterior.
Se considerarmos que as notícias relacionadas ao meio ambiente veiculadas pela
mídia, da qual foram extraídos os materiais para leitura e reflexão mencionados
anteriormente, podemos acreditar que esses jovens sofreram forte influência destas
informações ao responderem ao nosso questionamento. Comumente estas fontes de
informações veiculam problemas ambientais observados em diversos ecossistemas, nem
sempre aqueles relacionados à cidade ou região nas quais se encontravam os atores em
questão, o que tornaria mais rica e profícua a discussão.
No questionamento seguinte, perguntamos quais as disciplinas que abordavam o
tema: meio ambiente e como foi feito durante o corrente ano letivo.
Entre os alunos das 6ª séries, as disciplinas mais citadas foram: Ciências (por todos os
alunos), Geografia (por 4 alunos), Português ao tratar de doenças (3 alunos), História –
“quando explica os territórios, moedas, economia” (Aluna B., 12 anos)-; Religião – “quando
discutimos meio ambiente, economia e a história dos povos antigos” (pela mesma aluna
anterior). Já os alunos da Classe de Aceleração responderam que todas as disciplinas
abordavam temas relacionados ao meio ambiente.
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Os depoimentos relacionados ao que foi realizado nas saídas de campo novamente
destacavam problemas ambientais na região e ilustram bem essa questão: “Este ano fizemos
uma saída para a praia na aula de Educação Física. Lá fizemos jogos, natação, com a
professora S”. (E., 18 anos); “Fomos visitar locais onde se vê a destruição das matas, dos
rios, poluição, lixo do Rio Passa Vinte para fazermos pesquisas”.
O que nos gerou uma certa surpresa foram as respostas referentes ao como estas
questões eram abordadas. Os alunos de 6ª séries foram unânimes ao afirmar que em Ciências
cada turma foi dividida em equipes e cada uma recebeu um tema do livro, o qual deveriam
resumir e apresentar utilizando cartazes.
Fomos, então em busca dos temas que foram abordados pela professora. Os alunos
apresentaram o livro Ciências (PEREIRA, SANTANA & WALDHELM, 2001), da Editora do
Brasil, explicando que o número de grupos formados correspondia à quantidade de temas do
livro. Esses temas destacavam questões relacionadas ao estudo dos ambientes terrestre,
aquáticos (marinho e de água doce), e de recuperação do solo.
Os alunos explicaram que esse livro veio da Secretaria de Educação e foi cedido a eles
para uso naquele ano letivo. Os autores do livro em questão apresentavam no livro um texto
informativo sobre cada tema e muitas ilustrações, sendo a maioria delas fotos referentes aos
mesmos. No entanto, a maioria delas não especificava a região geográfica a qual pertenciam,
apenas os tipos de ecossistemas que pretendiam exemplificar.
Como se vê, nessa disciplina o professor guiou-se apenas pelo livro didático sem uma
maior preocupação com a exploração dos ambientes da própria região, tão próximos da
escola.
Quanto à disciplina de Geografia, citada também como uma das disciplinas que
abordavam questões ambientais em aula, em ambas as 6ª séries, foram citadas a mesma
estratégia, a construção de maquetes sobre as camadas do solo, as suas formações, os vulcões,
também se utilizando apresentações em sala de aula.
A quebra dessa “estratégia” de utilização do livro didático como orientador da ação
pedagógica, foi verificada quando uma aluna apontou que a professora de Português “tinha
um texto sobre AIDS” (A.P., 12 anos), e que discutiram e fizeram um trabalho sobre o tema.
Outra aluna contou que em Educação Religiosa (figuras 6 e 7), eles fizeram pesquisas em
revistas e jornais sobre o índio, drogas e também produziram cartazes em equipes (M., 11
anos).
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Em razão das entrevistas resolvemos, então, assistir algumas dessas aulas, mais
especificamente Ciências e Religião, cujas professoras eram participantes eventuais no nosso
grupo de estudos. Estas atenderam prontamente à nossa solicitação.

FIGURA 6: ALUNOS DA 6º SÉRIE 1
FIGURA 7: ALUNOS DA 6º SÉRIE 2
Fonte: Marialva T. D. da Rocha (Junho/2002)

Acabamos confirmando, com a observação participante, os depoimentos dos alunos. A
aula de Ciências era uma continuidade da organização do trabalho em equipes iniciado na
aula anterior. Os alunos estavam confeccionando os cartazes para a apresentação. Alguns
painéis já se encontravam nas paredes, bem ilustradas, comparando ambientes mais
preservados com outros muito alterados e poluídas. Estes trabalhos eram de outras equipes
que já haviam apresentado seus resumos e painéis.
No momento da observação em sala de aula, a professora deixou o tempo livre para
que os alunos pudessem reunir-se no pátio da escola para dar continuidade aos trabalhos de
organização dos painéis. E, enquanto os alunos trabalhavam (Figura 6), a própria professora
aproximou-se e manteve conosco uma conversa informal. Ela informou-nos que se sentia
cobrada em relação à utilização do livro didático que, segundo ela, foi escolhido por uma
comissão, inclusive com a participação de professores da própria escola.
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FIGURA 8: ALUNOS DA 6ªSÉRIE “2” EM TRABALHO DE SALA DE AULA
Fonte: Marialva T. D. da Rocha (Junho/2002)

Essas observações e a tentativa da professora que nos parecia querer justificar a
utilização do livro didático como único recurso, nos remetem às reflexões de nossa
fundamentação, quando, citando Tristão (2002), apontam os a importância da formação
continuada de professores para estimular a sensibilização destes e para que incorporem em
suas práticas os objetivos necessários para a implementação da EA no currículo.
A escolha da metodologia e dos recursos a serem utilizados no dia-a-dia da sala de
aula não é algo realizado solitariamente ou por pressão institucional, mas sim coletiva e
cooperativamente para que contribua de fato para o processo de expansão dos conhecimentos
e habilidades dos alunos no trato dos problemas ambientais.
Assistimos também a uma aula de Educação Religiosa, ministrada na ocasião por uma
professora que trabalhava também Ciências em outras turmas. O tema abordado nesta aula
foi relacionado às drogas, e a técnica utilizada foi o debate com a participação ativa dos
alunos, com depoimentos e perguntas, como: “Por que quem bebe também tem maiores
chances de pegar AIDS?” (T., 12 anos). As drogas mais citadas como de conhecimento dos
alunos foram: a maconha, a heroína, a cola de sapateiro e a cocaína.
Notamos que a participação ativa e construtiva dos alunos encontra -se na
proporcionalidade da motivação fornecida pelo professor e pelo tema, além do que o mesmo
estava em pauta na mídia, na ocasião. Os alunos fizeram referência a uma novela que passava
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na época expondo a questão das drogas na juventude. A aula de Religião observada suscitou
muito interesse e pedidos de continuidade no próximo encontro, já que esta disciplina contava
com apenas um horário de aula semanal.
Já os alunos da Classe de Aceleração, também vivenciaram momentos ricos de
discussão em sala de aula, verificados quando citaram como temas gerais abordados nas aulas
a pesca artesanal e industrial, contando com entrevistas com as pessoas mais idosas da
comunidade, contando suas experiências. Os alunos T., de 16 anos e R., 17 concordaram que
“foi a pesquisa que mais gostamos (...). Conhecemos como era a pesca aqui no tempo dos
nossos avós”. Já C., de 16 anos, que entrou para a Classe de Aceleração naquele ano gostou
da técnica, uma vez que a professora não se limitou apenas a um texto previamente elaborado
ou de livro. Ele se sentiu mais cobrado em realizar uma pesquisa sobre a pesca.
Para maior aprofundamento de nossa observação, conversamos com os professores
que trabalhavam especificamente com a Classe de Aceleração, pelas diferenças encontradas
nos depoimentos destes em relação aos alunos de 6ª séries.
Perguntamos à professora E. L. R. J., que desempenhava a função de articuladora das
Classes de Aceleração, como era feito o planejamento das atividades pedagógicas para estas
turmas e, qual o seu papel neste contexto. Ela nos respondeu que o planejamento era realizado
em conjunto por todos os professores que atuavam nesta Classe. Os temas eram escolhidos
por eles ou em discussões com os alunos e, muitas vezes encontravam-se dois o até três
professores ao mesmo tempo em sala de aula para o desenvolvimento das atividades
elaboradas.
A articuladora fazia o intercâmbio e a supervisão dos trabalhos realizados, estava
presente em muitas das aulas desenvolvidas com a turma, além de também ministrar as suas
aulas. Geralmente eles trabalhavam com um tema que gerava outros sub-temas e, sempre
encerravam as atividades com uma mostra de trabalhos realizados naquele período.
Certamente essa forma cooperativa e coletiva de planejamento e execução do plano
pedagógico e suas estratégias diferenciadas, favoreceram o desenvolvimento de uma
percepção mais aprimorada dos alunos das Classes de Aceleração em relação às questões
ambientais. A forma prazerosa como os temas eram abordados, pesquisados e discutidos
incentivou os alunos, de modo a surgir depoimentos bastante empolgados em relação ao seu
próprio progresso escolar. O que parecia ter sido criado para superar ou encobrir falhas na
educação formal, evidenciou-se como um campo profícuo para a EA.
Perguntamos ainda aos alunos que temas já tinham sido abordadas naquele ano e
obtivemos as seguintes respostas: “(...) drogas, onde fizemos um teatro bem legal” (C., 15
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anos); “Família, religião” (C., 15 anos) (...) “no qual desenhamos e explicamos os desenhos e
as soluções para as desavenças debatidas” (N., 12 anos).
Percebemos nesses depoimentos uma riqueza muito grande o que muitas vezes, não
ocorre ao analisarmos as respostas dadas a um questionário por um grupo pesquisado. A
simples resposta, nem sempre nos fornece informações sobre o real envolvimento dos atores
na atividade e, menos ainda, a sua vibração com a discussão dos fatos apresentados. Em
situações como esta é que se valorizam os aspectos qualitativos da pesquisa demonstrando
como se faz necessário a observação in loco do desenvolvimento das atividades pedagógicas.
Com base nesses relatos, no encontro seguinte do grupo de estudos, assistimos a mais
uma aula na sala da Classe de Aceleração. Nesta aula foi lida

pela professora uma

mensagem relacionada à amizade e respeito nas relações interpessoais. Ao final a mesma
solicitou que os estudantes fizessem uma interpretação em duplas e por escrito, para que
fosse lida ao final do tempo previsto. Segundo a professora esta técnica foi escolhida devido
à inibição dos mesmos pela nossa presença na sala com eles.
Nos depoimentos ao final da aula, as duplas acrescentaram à leitura exemplos de
situações cotidianas de conflitos familiares e entre os próprios colegas de sala, envolvendo
valores, uma das dimensões da EA. Observou-se um uso comum de termos agressivos e
mesmo de baixo calão nas discussões entre colegas da mesma sala, quando da exposição das
idéias pelos grupos. A professora aproveitou esta situação para fazer novos questionamentos
sobre a importância do respeito a regras sociais de convivência, às opiniões divergentes,
visando o bem estar de todos.
No mesmo encontro do grupo, recebemos do professor de Matemática os trabalhos
resultantes de uma saída de campo a uma praia próxima da escola, a Prainha de Zimbros.
Segundo este professor seu objetivo era estudar proporções matemáticas utilizando os dados
coletados nas observações.
O professor pediu que os estudantes observassem e anotassem quais os problemas
ambientais percebidos no local visitado e propusessem uma solução a cada problema
encontrado. Algumas das anotações feitas pelos alunos estão relacionadas no quadro 1.
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PROBLEMA DIGNOSTICADO

SOLUÇÃO

Pneu com água parada

Cobrir com plástico

Erosão:

Que não tirassem barro do morro

Lixo sem saco:

Colocar em saco apropriado para lixo

Rio poluído:

Não jogar lixo nas ruas, nem esgotos a céu
aberto.

Estão aterrando os manguezais:

Os governantes e Ibama devem cuidar melhor

Retirada das plantas, cachoeiras:

Não devemos retira-las e sim cultiva-las, pois
delas dependem nossas vida.

Águas empoçadas:

Se for nas ruas comunicar a secretaria de obras

Desmatamento de morros

Parque ecológico

Água

parada

em

latas

aparecimento de mosquitos:

provocando

o - Colocar as latas no lixo ou cobri-las com
plástico

Lixo no terreno baldio acumulando água em Denunciar imediatamente a secretaria de saúde
potes e aumentando os insetos:
QUADRO 1: ANOTAÇÕES DA ALUNA: M. – 6ª série 1- SOBRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS
OBSERVADOS NA SAÍDA DE CAMPO - (P=problema; S=solução)

Alunos: B. C. da S. e J.A.R – 6ª série 2.
P - Garrafa jogada na estrada:
S - Eu, amigos e vizinhos ajudaremos e iremos guardar em uma lixeira
para materiais plásticos e depois fazer um trabalho de conscientização com
todos alunos para que passem para os pais e vizinhos.
P - Motinho de criança jogada:
S - Motinho de criança jogada em terreno abandonado se eu e amigos e
vizinhos tomarmos atitude de pedir as pessoas que fazem a limpeza nas
ruas do município para que limpem esses terrenos com deposito de lixo e
também devemos avisar a secretaria do meio ambiente para que oriente
com panfletos através dos alunos e da escola, fazendo palestras para expor
os problemas através dos alunos.
P - No manguezal construído casas e destruído o mato no morro:
S - No manguezal construído casa e destruído o morro: a prefeitura deve
intervir junto com a secretaria do meio ambiente, conscientizando essas
pessoas para que comprem e construam em outro local mais apropriado e
que se suje plano sem afetar o meio ambiente. Se as pessoas são carentes e
não tem condições de comprar um terreno melhor o pessoal da assistência
social pode auxiliar com a construção de casas população colocando
prestações leves ou até mesmo doando.
P - Latinha de alumínio jogada na beira da estrada:
S - Podemos ajudar ou pedir para que um catador ajunte você pode ajuntar
e levar para casa e quando ajuntar bastante vendo ou leva até a casa do
catador que sobrevive do lixo reciclável.
P - Bicicleta velha, geladeira velha e fogão velho:
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S - Avisar o catador que vende este tipo de lixo para que vá até o local e
busque levando até sua casa para ser vendida, já que e material reciclável.

No retorno da saída de campo, em sala de aula, foi discutido cada problema observado
e suas respectivas soluções, construído gráficos representando os itens citados repetidamente
e, os conceitos matemáticos de proporção foram trabalhados utilizando os exemplos trazidos
pelos alunos.
O fato de trazer à discussão em sala de aula as percepções dos próprios estudantes
tornou a aprendizagem dos conceitos matemáticos mais prazerosa e envolveu os estudantes
no tema fazendo-os refletir sobre as suas próprias percepções da realidade. O professor em
questão fez parte do grupo que participou do projeto EducAdo e, com isto, demonstrou estar
pondo em prática a proposta de sua equipe, seguindo às determinação do projeto cooperativo.
Já no segundo semestre de 2002, realizamos uma nova entrevista com os estudantes,
na qual perguntamos que mudanças foram observadas na escola do ano anterior até aquele
momento. As respostas foram:

Merenda melhorou na escola (N., 12 anos);
Aumentou a preocupação com o respeito e educação dos alunos,
arrumaram os computadores estragados. (T., 12 anos);
O diretor conversa mais com os alunos. (A.P., 12 anos);
Despoluíram o rio de trás da escola (...) o pessoal da prefeitura. Vão abrir
mais o rio, foi promessa de tirar os encanamentos de esgotos de lá. (C., 11
anos);
Fizemos uma horta de chás medicinais. (E., 18 anos).

Nessas respostas pudemos observar que as questões mais próximas do cotidiano
desses estudantes foram as primeiras e as mais citadas pelo próprio fato de que faziam parte
de uma realidade social peculiar que trazia insatisfação e precisava de uma solução imediata.
Outra aluna já incluiu o entorno da escola como local importante no bem estar daquela
comunidade e a despoluição do rio próximo à escola um fator crucial para a melhoria do
ambiente da comunidade.
Uma das atividades citadas como culminante do trabalho sobre a inserção da
Dimensão Ambiental no currículo pelos professores também foi a horta de plantas medicinais,
citada numa entrevista no encontro seguinte do grupo de estudos e também pelo estudante
citado anteriormente. Esta atividade foi planejada e executada pelos alunos e professores da
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Classe de Aceleração, após uma pesquisa sobre as plantas utilizadas comumente como
medicamentos pelos pais e avós e/ou pessoas mais idosas da comunidade. Foi organizada uma
coleção de mudas doadas pelas mesmas pessoas entrevistadas, a preparação do canteiro junto
ao muro lateral, nos fundos da escola, o plantio e o rodízio de pessoas para cuidar (aguando,
retirando as ervas daninhas e esclarecendo os demais alunos da escola sobre a importância
deste trabalho). Todos passaram a utilizar as ervas cultivadas nesta horta nos vários momentos
do cotidiano escolar.
Essa atividade motivou os demais estudantes a reorganizarem os canteiros de plantas
ornamentais internos da escola, que já se encontravam abandonados há muito tempo. As
fotos a seguir ilustram este cuidado dos alunos. As figuras 9 e 10 ilustram este cuidado dos
alunos.

FIGURA 9: PREPARAÇÃO DOS CANTEIROS
PARA O PLANTIO DE ERVAS
MEDICINAIS.
Fonte: Elaine Leonora Roloff Jung (Abr./2002)

FIGURA 10: CANTEIRO DE ERVAS
MEDICINAIS
Fonte: Marialva T. D. da Rocha (Abr./2003)

Segundo os professores do Grupo de Estudos, esta movimentação dentro da escola
gerou um comprometimento de todos e, inclusive melhorou a limpeza do pátio, tão
reclamada no primeiro questionário dirigido a ele. As figuras 11 e 12 ilustram o resultado
deste envolvimento coletivo.
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FIGURAS 11 E 12: VISTA DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA PESQUISADA
Fonte: Marialva T. D. da Rocha (Nov. / 2002)

Seguindo a nossa pesquisa com os estudantes, perguntamos o que eles fizeram e
estavam fazendo para melhorar o seu meio ambiente. As respostas foram:

Acho que as atividades que fizemos na escola fizeram com que os alunos se
preocupassem mais, orientando as outras pessoas principalmente com lixo.
(N., 12 anos);
A minha organização na escola melhorou. (E., 18 anos);
Aumentou mais meu interesse na coleta de lixo e na orientação dos turistas
no verão. (F. 14 anos);
Às vezes penso em jogar o lixo em local inadequado, mas não faço isso. (T.,
11 anos);
Não mudou nada. (C. 11 anos);
Melhorou a higiene no banheiro, tem papel e sabonete (M.,11 anos);
Ajudo a cuidar das flores no jardim da escola. (A.P., 12 anos);
O aumento do muro melhorou a segurança, antes pessoas estranhas
pulavam para a quadra. (B., 12 anos);
Os alunos ainda fumam no banheiro. (C., 11 anos);
Saímos para fazer limpeza no pátio, regar as plantas, as flores, plantas
medicinais (chás). (E., 18 anos);
No ano passado fizeram mais atividades para melhorar o meio ambiente.
(T., 16 anos).

Nessas respostas pudemos perceber uma variação que foi desde a observação do meio
físico mais próximo do aluno, até uma desobrigação em se colocar, no sentido de responder o
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que “eu” indivíduo fiz e estou fazendo pelo ambiente. Estas variações podem ter ocorrido
devido à dificuldade natural em expor-se para outra pessoa ou pela falta de compreensão da
questão.
As questões de conforto e segurança pessoais denotaram ter uma importância muito
grande na vida destes jovens. Seu envolvimento nos trabalhos desenvolvidos na escola
também demonstrou ser de grande importância.
Como foi dito no início desta pesquisa, a extraordinária capacidade que o ser humano
tem em compreender o meio ambiente como algo que existe para o seu uso e necessidade de
adapta-lo aos seus próprios interesses, tem levado aos grandes desastres observáveis na sua
capacidade de suporte e de sustentabilidade da vida. O grupo pesquisado já demonstrava ter
superado esta realidade, porém suas respostas denotaram ainda o quão sensíveis a estas
questões eles encontravam-se.

6.3.1 Mais um passo muito importante na Caminhada

No mês de setembro, de 2002, pedimos aos professores, durante a penúltima reunião
do Grupo de Estudos daquele ano, que sugerissem a seus alunos que fizessem uma
composição (redação, poesia ou outra forma de expressão literária e/ou artística) com o tema:
O Meio Ambiente em Bombinhas. Para a tabulação dos dados, utilizamos novamente as
categorias de Sauvé (1996), e obtivemos os seguintes resultados:
Das 94 contribuições recebidas, entre composições e relatos, 57 enfocaram Meio
Ambiente como problemas que devemos solucionar, como nos trechos da composição
abaixo e nos depoimentos que seguem. Preservaram-se as grafias dos originais.
Meio Ambiente
Aluno: J. A.do R. (6ª série 2).
Há uns 20 anos atrás Bombinhas era só paisagem natural, era só mata,
hoje em dia estão derrubando para fazer: casas, apartamentos, prédios e
outras coisas.
Hoje só tem morros que é mata, o resto já derrubaram tudo, eu tenho
muita pena e não é só aqui, é em todo lugar que víamos está tudo destruído,
a onde eu morava no meio do mato é muito bonito tem lugares que só é
bonito porque é protegido alguns lugares que eu não me lembro, mais tem

