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RESUMO

Este estudo analisou a efetividade do Projeto Terra Limpa, desenvolvido no município de
Balneário Camboriú, numa parceria da Secretaria da Educação e do Meio Ambiente, bem
como as atividades pedagógicas realizadas em sala de aula, identificando a dimensão
ambiental que perpassa nas representações, no comportamento e nas atitudes dos(as)
professores(as) e alunos(as) envolvidos(as). Apresenta uma argumentação voltada aos
aspectos significativos às ações educacionais tais como princípios dialógicos, éticos
fundamentados nas diretrizes de ações transformadoras e aos aspectos sociais, culturais,
políticos e econômicos. Dentro desta abordagem, o estudo utilizou-se da análise de
documentos, de questionários, experiências vivenciadas e/ou relatadas e entrevistas com
secretários, professores (as) e alunos (as) participantes do projeto. Identificou contextos e
elementos que interferiam no desenvolvimento das ações pedagógicas, indica limites e
possibilidades para ações educacionais futuras a partir de experiências cotidianas
diversificadas, forneceu também um novo olhar do objeto pesquisado e da comunidade
participante, esse estudo teve com um dos objetivos auxiliar na superação de dúvidas e
dificuldades no desenvolvimento do projeto Terra Limpa e as atividades pedagógicas das
escolas envolvidas.

Palavras-chave: Educação ambiental, Práticas Pedagógicas; Manejo do lixo.
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ABSTRACT

This study analyzed the effectiveness of the “Projeto Terra Limpa”, a program to handle
properly city garbage. This program was developed in the city of Balneário Camboriú, with
the Education and Environmental Offices. The study also analyzed pedagogical practices
developed in the schools, identified environmental issues, which showed the social
representations, behaviors and attitudes of teachers and students with respect to environmental
education on city garbage. This study involved questions of significant aspects in educational
actions and economic, political, cultural and social issues. Within this approach, the study was
based on documents and questionnaire analysis, alive and/or reported experiences and
interviews with the staff, teachers and students. Contexts and elements interfering in the
development of pedagogical practices were identified. They indicated possibilities and limits
for future educational actions based on different daily experiences. Besides trying to look at
the object of investigation and the participants under a new light, this work intended to help
others to overcome their doubts and problems regarding the project “Terra Limpa” and the
pedagogical activities of the schoools involved.
Key Words: Environmental Education; Garbage Handling; Pedagogical Practices;
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1

INTRODUÇÃO

Balneário Camboriú encontra-se no centro-norte do Litoral Catarinense - Micro região
da Foz do Rio Itajaí Açu, possui área de 50 Km2, fazendo limites, ao norte, com o
município de Itajaí; ao sul, com o município de Itapema; a leste com o Oceano
Atlântico, e, a oeste, faz limites com o município de Camboriú. Na região de Balneário
Camboriú, referente ao aspecto físico, a vegetação predominante é a Mata Atlântica e a
vegetação rasteira. Quanto ao clima, predomina o temperado, sendo que, de setembro a
abril, temos meses de maior predominância solar. Nos meses de dezembro a março, a
temperatura chega a atingir a máxima de 40ºC e a média de 25ºC.
Balneário Camboriú foi povoado por índios Botocudos, do grupo Tapuia, hoje
conhecidos por Kaigangue (BOITEUX, 1928), que encontraram aqui o lugar ideal para
moradia, pesca farta, clima agradável e, no rio Camboriú, a água doce. Desde 1758,
algumas famílias já moravam na margem esquerda do rio, mas, somente em 1986,
Baltazar Pinto Corrêa recebeu do Governo da província de Santa Catarina uma área de
terra para cultivo e moradia, na localidade chamada, hoje, de bairro dos Pioneiros,
(CORRÊA, 1961).
Por volta de 1840, a Arquidiocese de Florianópolis autorizou a construção da igreja no
Arraial do Bom Sucesso. Paralelamente, o Governo elevou o local para Distrito do
Arraial do Bom Sucesso, na localidade da Barra do Rio Camboriú, e, somente em 1884,
é que foi criado o Município de Camboriú.
No final da década de 1920, as primeiras casas de veraneio e hotel surgiram no centro
da praia e pertenciam, na sua maioria, aos moradores de Blumenau. Os descendentes de
alemães do Vale de Itajaí trouxeram o hábito de ir à praia por lazer, pois, até então, só
era conhecido o banho de mar como tratamento medicinal ou para a pesca. Durante a
segunda Guerra Mundial (1939-1945), os alemães mantiveram-se afastados da praia de
Camboriú para não serem hostilizados, já que o exército brasileiro usou os hotéis e as
moradias como observatórios da costa brasileira. Depois da Segunda Guerra Mundial,
de 1939-1945, retornou-se o hábito de veraneio e reiniciou-se o fluxo turístico. Todavia,
somente na década de 60, é que a atividade turística tomou impulso, o que vem
desenvolvendo-se até hoje.
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No ano de 1959, Balneário Camboriú foi elevado para Distrito, e, em 1964, foi criado o
município propriamente dito. De origem indígena Botocudo, Boiteux (1928) referencia
este nome a rio de muito robalo, peixe muito comum nesta região. Somente em 21 de
janeiro de 2000, através da Lei nº 1935/2000, o adjetivo pátrio passou a ser
"balneocamboriuense".
O Município de Camboriú destacou-se, por muito tempo, como um dos principais
produtores de café, juntamente com a exploração das jazidas de mármore, granito,
calcário e agricultura. Foi assim que, aos poucos, a sede do município foi transferindose para o Arraial dos Garcias, e a faixa litorânea, desprezada.
A população deste município, segundo IBGE/2004, é de 90.461 habitantes, sua
densidade demográfica ficando em torno de 1.6735 Hab/Km2. Porém, com sua
economia voltada essencialmente para o turismo, Balneário Camboriú chega a receber
no período de dezembro a março, mais de um milhão de turistas, característica das áreas
litorâneas de Santa Catarina, que estão relacionadas às belas praias, ilhas, lagos, costões,
entre outras privilegiadas belezas naturais.
Foi, a partir da década de 70, que se iniciou, de forma acelerada, o estabelecimento de
uma rede urbana local, bem definida, com o incremento da rede hoteleira. Nesse
momento, várias residências que se situavam em frente a praia foram transformadas em
hotéis, prédios residenciais e comerciais. A especulação imobiliária, nesse momento,
passou a ser um fator determinante para a perda da qualidade ambiental do município de
Balneário Camboriú (POLETTE, 1998).
Na temporada de verão, Balneário Camboriú recebe grande número de andarilhos,
provenientes de diversas cidades brasileiras. Estes migram para o litoral catarinense em
busca de oportunidades, mas, por não possuírem qualificação profissional, bem como
condições econômicas para se estabelecerem regularmente na cidade, acabam, na
maioria das vezes, tornando-se futuros invasores, trazendo sérios problemas para os
moradores e autoridades locais. Os principais focos de ocupações irregulares (invasões),
em Balneário Camboriú, estão localizados, nos bairros dos Municípios, da Barra, São
Judas Tadeu, Nova Esperança e das Nações, acima da Avenida Palestina. A constatação
de novas invasões, bem como o levantamento de degradação ambiental, realiza-se
através de vôos regulares de helicópteros sobre a área deste município, mas,
principalmente, através de denúncias.
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As pessoas que migram de outras cidades em busca de emprego e melhoria de vida,
quando aqui chegam, percebem que a realidade é outra. Sem qualquer condição
financeira, começam, então, a invadir as encostas dos morros, as laterais dos rios, as
laterais da BR-101 e as obras inacabadas, paralisadas ou abandonadas. Atualmente, as
ocupações estão controladas, haja vista, que regularmente, são realizadas reuniões entre
as instituições que fazem parte do Projeto CUIDA (ANEXO A) e as pessoas que vivem
em áreas invadidas. Ficou estabelecido que essas moradias não podem ser vendidas,
alugadas e há um cadastro de todos os moradores, não podendo haver acréscimo nesse
número. O Ministério Público e as instituições parceiras do projeto estão canalizando as
reformas das moradias com os serviços de iluminação, esgoto e água, a fim de
garantirem condições de moradia para essas pessoas.
Segundo John (2005), a construção civil é responsável por 15% do PIB nacional,
entretanto o impacto ambiental e social é proporcional ao seu peso econômico. Entre
alguns impactos causados pela construção civil, está a grande quantidade de resíduos de
demolição e construção, a produção e transporte de materiais de construção; as
atividades nos canteiros de obra também são importantes geradoras de poluição, e a
construção impermeabiliza o solo, favorecendo as enchentes urbanas. Além dos
impactos causados pela construção civil, o desenvolvimento acelerado do município de
Balneário Camboriú trouxe outros problemas ambientais, dentre os quais destacamos a
falta de esgotamento sanitário, desmatamento das encostas, queimadas, erosão,
construções irregulares, e falta de organização da sociedade civil (POLETTE, 1998).
Todavia observamos que, no decorrer dos últimos anos, a sociedade de Balneário
Camboriú iniciou um processo de sensibilização em relação a esses problemas, haja
vista, a organização e a efetivação de projetos, como o Projeto CUIDA, Terra Limpa,
Programa de Coleta Seletiva, entre outros.
O Projeto CUIDA - Comissão Urbana de Contenção da Ocupação Irregular e
Degradação Ambiental de Balneário Camboriú - criada por iniciativa do Ministério
Público, com o apoio da Administração Municipal, tem, por objetivo controlar as
invasões já existentes no município, bem como evitar que outras ocorram, atua
diretamente sobre o fluxo migratório e a degradação ambiental.
A partir de 1997 um segundo projeto foi desenvolvido no município de Balneário
Camboriú. É o Projeto Terra Limpa criado através de uma parceria entre a Secretaria da
Educação e a do Meio Ambiente, com o propósito de desenvolver ações focadas em
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sensibilizar crianças, jovens e a comunidade para uma nova estética para a cidade
turística e ao mesmo tempo promover a conservação e preservação do meio ambiente,
pródigo em belezas naturais.
O presente estudo tem como objeto analisar a efetividade do Projeto Terra Limpa: a
organização, objetivos, procedimentos e ações pedagógicas e principalmente identificar
a construção de valores e de atitudes nos alunos, professores e comunidade em geral em
termos de educação ambiental.
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2

JUSTIFICATIVA

O Projeto Terra Limpa foi iniciado no município de Balneário Camboriú, numa parceria
entre a Secretaria da Educação e a do Meio Ambiente, com o propósito de desenvolver
atividades voltadas à questão ambiental, preservação, mudança de atitudes e retomada
de valores, para proporcionar melhoria de qualidade de vida à população.
A Rede Municipal de Ensino iniciou um processo de sensibilização para desenvolver
atitudes para a coleta do"lixo seletivo" através de palestras, slides e vídeos. Foi criada a
Primeira Gincana Ambiental da Rede Municipal de Ensino -1ª GARME com o objetivo
de valorizar o reaproveitamento do lixo reciclado, através de pontuação sobre a
quantidade de material recolhido e confecções de fantasias nas escolas. No primeiro
semestre desse ano, foi iniciada a Primeira Campanha de Lixo Reciclável nas escolas,
sendo que os materiais recolhidos pela campanha eram papelão, latinhas de alumínio,
plástico PET e garrafas azuis de água mineral. Estes materiais foram vendidos e parte
desse dinheiro foi utilizado na compra de materiais escolares.
Uma segunda campanha foi desenvolvida no segundo semestre com os mesmos
materiais recolhidos pelos alunos, porém com o destino de: a) o papel utilizado na sala
de aula deveria ser reutilizado para confeccionar envelopes, cartões, marca-textos; b)
para se evitar o desperdício, bandejas de isopor e embalagens de salgadinhos, tipo Elma
Chip´s, deveriam ser utilizadas para confeccionar bolsas, tapetes, brinquedos, portaretratos, entre outros.
Nesse ano inicial do Projeto Terra Limpa, foram distribuídos 80 latões de 200 litros para
coleta de material reciclável nas escolas e creches municipais. No ano de 1998, para o
Projeto Coleta Seletiva e Tratamento de Resíduos Sólidos foi aprovado em convênio
com a Caixa Econômica Federal (Relatório da SEMAM) através do qual, foram
adquiridos dois caminhões para coleta, um boby cat (trator), uma caminhonete S-10,
162 containeres de 240 litros e 21 containeres de 360 litros para lixo comum, e foram
confeccionadas camisetas e folders.
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Em 1998 foi também realizada a 2ª GARME, concurso de slogans, cujo vencedor foi
“Projeto Terra Limpa na Onda da Coleta Seletiva” criado pelos alunos e professor es da
APAE, e esse slogan é utilizado ainda hoje para informação e divulgação do Projeto
Terra Limpa. Nesse ano, a coleta foi estendida aos postos de gasolina, camelódromos e
avenidas, além da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú.
No ano de 1999, o Projeto Terra Limpa passou a ser desenvolvido nas escolas e creches
municipais e estaduais com a participação de monitores cuja função era a de executar e
divulgar a Coleta Seletiva entre os alunos e a comunidade. As equipes eram formadas
por escola municipal e constituídas por um professor responsável, um orientador da
secretaria da Educação, um orientador da Secretaria do Meio Ambiente e um grupo de
alunos, escolhidos das diversas turmas da escola. As equipes realizaram visitas às
diretoras das escolas e creches participantes para entrega do Projeto e materiais
informativos, como cartazes, folders e textos. Nesse ano, o projeto Terra Limpa obteve
a participação de quinze escolas.
Durante o desenvolvimento do projeto houve momentos para a formação de monitores
"Terra Limpa" no Parque Ecológico Rio Camboriú, através de palestra e vídeo, além de
visitas ao Aterro Controlado de Canhanduba e Usina de Triagem do Lixo. O
Departamento Pedagógico e os técnicos da SEMAM ofereciam este curso envolvendo
trinta professores da Rede Municipal de Ensino.
A 3ª GARME (Gincana Ambiental da Rede Municipal de Ensino) realizada em 1999
focalizou a limpeza do Rio Camboriú em mutirão. Além disso, houve a participação no
desfile em comemoração à Independência do Brasil (7 de Setembro) com pelotões
especiais focalizando a problemática do meio ambiente, confecção de cartazes sobre
reciclagem nas escolas e a aplicação de um questionário aos monitores, enfim, tornando
visíveis ao público as atividades desenvolvidas pelo projeto.
No ano de 2000, houve intensificação nas questões relacionadas ao manejo do lixo nas
escolas, entre elas destaca-se a valorização na função dos monitores como
multiplicadores do projeto. Os coordenadores desenvolveram atividades relacionadas
aos conceitos de lixo, lixão, aterro sanitário, usina de triagem, lixo misturado e
reciclagem. Nesse mesmo ano, dando continuidade às atividades, realizou-se a 4ª
GARME, focalizando concursos de fantasias ecológicas, slogans, receitas culinárias
alternativas e premiação sobre o volume de resíduo sólido reciclado nas escolas.
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Foram realizadas Campanhas Ambientais com os participantes do Projeto Terra Limpa,
continuando os mutirões de limpeza do Rio Camboriú, pedágios, visitas domiciliares
com entrega de folders informativos, divulgando informações sobre lixo orgânico e
inorgânico, periodicidade na coleta seletiva do lixo reciclável, focalizando as atividades
nas comunidades dos bairros das Nações - Iate Clube e Vila Real, através do caminhão
da SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente.
Na reunião dos coordenadores do ano de 2001 foram definidas algumas das decisões e
funções de cada participante do Projeto Terra Limpa. Assim, em cada escola haveria um
grupo de 10 alunos, coordenados por 01 orientador, 01 coordenador da Secretaria do
Meio Ambiente e 01 coordenador da Secretaria da Educação.
No ano de 2001, a Coleta Seletiva de Lixo foi ampliada pela Secretaria do Meio
Ambiente junto com a Secretaria da Educação, para todo o Município, enfatizou-se o
objetivo de conscientizar para a necessidade da preservação ambiental. O Projeto Terra
Limpa passou a ser denominado “Terra Limpa, na onda da Coleta Seletiva”. Nesse ano,
o Projeto Terra Limpa “incentiva cada vez mais a redução, a reutilização e a reciclagem
do lixo, pois é necessária, nos dias de hoje, a construção de uma sociedade sustentável,
socialmente mais justa e ecologicamente equilibrada”.(BALNEÁRIO CAMBORIÚ/
SEMAM, 2001). Estes valores e atitudes são alguns dos fundamentos de educação
ambiental que o Projeto Terra Limpa está trabalhando na ressignificação da consciência
ambiental.
-

Função dos alunos(as) participantes do projeto –

-

10 alunos(as) por escola (5 alunos(as) em cada período)

Executar e divulgar a Coleta Seletiva entre os alunos e a comunidade;
Estabelecer metas e regras para a manutenção da limpeza das salas e escola;
Estimular a conservação da escola, informar e sensibilizar para as questões
relacionadas ao lixo – água – planta;
Incentivar os colegas a manterem o ambiente escolar limpo, desenvolvendo a
cidadania.
Fonte: Relatório do Projeto Terra Limpa (2001)

Quadro 1 – Funções estabelecidas aos alunos (as) participantes do projeto “Terra Limpa”.
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-

Função do(a) orientador(a) da escola

Realizar um trabalho de conscientização, destacando a cooperação entre alunos;
Na disciplina de Ed. Artística, desenvolver reutilização de potes, vidros e latas;
Reunir informações e repassar aos alunos, recriando o ambiente através do teatro;
Discutir com os alunos em sala de aula, integrando o assunto a diversas disciplinas;
Promover palestras na escola;
Prevenção dos problemas ambientais que interferem na qualidade de vida das pessoas
em nível global e local, através da cooperação e responsabilidade.
Fonte: Relatório do Projeto Terra Limpa (2001)

Quadro 2 – Funções estabelecidas aos Orientadores(as) participantes do projeto “Terra Limpa”.

Vale enfatizar que, no relatório, os coordenadores destacaram que, além da participação
dos monitores e orientadores das escolas, era importante, para o sucesso da Coleta
Seletiva, o apoio da direção da escola, o incentivo aos professores, a participação de
todos os alunos e da Associação de Pais e Mestres – A P.P., a adesão dos funcionários
da escola, o aumento da freqüência da coleta e a utilização de latões destinados à coleta
de lixo.
Nos anos de 2002 e 2003, as atividades desenvolvidas pelos participantes do Projeto
estiveram relacionadas a Campanhas Ambientais, dando continuidade às práticas
desenvolvidas nos anos anteriores.
No ano de 2004, além de Campanhas Ambientais, o Projeto Terra Limpa lançou o CD
“Tom Natural”, que aborda, em suas músicas, questões ambientais, destacando -se,
entre elas, a preservação do manguezal, a Mata Atlântica e o Hino dos Monitores do
Projeto Terra Limpa entre outras. Esse CD foi distribuído a todas as escolas municipais
e serviu desde então de recurso pedagógico para os educadores de educação ambiental.
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3

PROBLEMA

O Projeto Terra Limpa teve impacto sobre a implantação e implementação nas ações
pedagógicas e no comportamento e atitudes dos alunos nas escolas Municipais de
Balneário Camboriú?

3.1

Perguntas da Pesquisa
1) As práticas educacionais desenvolvidas no Projeto Terra Limpa auxiliaram os
professores no desenvolvimento da EA nas escolas?
2) Como se desenvolveu a dimensão ambiental no conhecimento, atitudes e
comportamentos dos alunos no ambiente da escola?
3) Professores e alunos se tornaram agentes multiplicadores da Educação
Ambiental dentro e fora da escola?
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4

4.1

OBJETIVOS

Objetivo Geral

O objetivo do presente estudo foi:
¬ Caracterizar a efetividade do Projeto Terra Limpa nas atividades pedagógicas de
sala de aula, no comportamento e atitudes dos professores(as) e alunos (as) das
escolas municipais de Balneário Camboriú.

4.2

Objetivos específicos
¬ Descrever as práticas educacionais realizadas por professores(as), alunos(as) e
outros(as) envolvidos(as) no projeto Terra Limpa;
¬ Identificar as representações de lixo que perpassam pelo processo de construção
do conhecimento dos envolvidos;
¬ Desvelar as relações de interdependência entre o Projeto Terra Limpa e as ações
de coleta de lixo nas escolas.
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5

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, foram abordados aspectos referentes às concepções de Educação
Ambiental, às representações que perpassam no ambiente escolar referente ao meio
ambiente e a influência destas sobre as práticas educacionais desenvolvidas nas escolas.
O resgate e as sugestões de alguns autores (SATO, 2002b FREIRE, 1987
GUIMARÃES, 2004) de como realizar práticas educacionais democráticas, dialógicas,
os princípios éticos e a visão das ações transformadoras ajudaram a desvelar o universo
teórico contemplado a seguir.
5.1

As concepções de Educação Ambiental nas práticas educacionais

No ano de 1999, foi decretada e sancionada a Lei 9.795, que instituiu a Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a qual dedica o seu artigo 2º ao ensino
formal.
“Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da
Educação nacional devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidade do processo educativo, em caráter formal
e não-formal”.

Embora a PNEA procure sensibilizar quanto à responsabilidade e às questões
ambientais, principalmente das instituições educacionais, ainda são lentos os avanços
relacionados ao tratamento e ações desenvolvidas em relação à Educação Ambiental
(EA). Para compreender seus objetivos e as atuais práticas educacionais desenvolvidas
dentro dessa perspectiva, faz-nos necessário conhecer e refletir sobre o discurso e textos
utilizados na EA.
O sentido conceito de discurso é aquele trazido por Japiassú (1996), que considera
discurso não apenas como o simples texto, mas como o próprio campo de constituição
do significado em que se estabelece a rede de relações semânticas com a visão de
mundo que pressupõe. Essa conceituação foi utilizada como suporte e de grande valia
para a compreensão de como a EA perpassa pela elaboração de textos, vídeos,
programas e políticas públicas e, conseqüentemente, pelas práticas educacionais foi a
pesquisa realizada por Orlandi (1996), a qual sugere observar e analisar as produções de
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textos e discursos propostos e realizados na EA. Através de seus estudos e análises, esta
autora nos convida a vislumbrar a EA e suas interações que constantemente ocorrem
com as organizações sociais. Observa que grande parte das produções em EA, textos e
discursos, são “sobre” educação ambiental ou “de“ educação ambiental. O esquema
abaixo demonstra a ingenuidade e superficialidade dos textos analisados por Orlandi
(1996).

Esquema ideal encontrado e
sugerido pela autora

Esquema encontrado na maioria
dos textos e discursos

História

eliminação da história

Descrição
Efeitos

exagero de efeitos

Reflexões

conscientização

Propostas de soluções

discurso moralista
Fonte: Orlandi (1996).

Quadro 3 – Comparação entre textos e discursos em Educação Ambiental.

De acordo com o esquema demonstrado, fica evidenciado que os textos e discursos em
EA são deslocados da realidade, às vezes com informativos pomposos, moralistas e de
culpabilização.
Vale lembrar que esta idéia de ingenuidade e superficialidade encontrada nos textos e
discursos em EA, às vezes, é realizada propositalmente, a fim de que os propósitos da
EA não sejam conhecidos e/ou refletidos pela sociedade. Nesses textos, a cidadania não
se faz presente, ocorre contradição na relação entre o social e o natural; mesmo que se
diga ao contrário, há uma oposição entre a natureza e a sociedade, sendo que essa
relação ou é apagada, ou é negada, ou é questionada.
A adequação da linguagem na EA está relacionada à questão das identificações
produzidas pelos discursos a partir da sua inscrição na sociedade. Assim, nas
instituições governamentais, ocorre uma apropriação ilegítima do discurso ecológico
com o intuito de sensibilizar frente aos problemas existentes. Enquanto que, nas
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instituições não-governamentais, a questão ambiental não tem espaço na mídia, pois são
temas que não trazem retornos financeiros. Todavia, quando a EA faz parte da mídia,
principalmente da televisão, que atinge grande parte da população, temos de considerar
que esta fornece apenas informações, e estas, para se transformarem em conhecimento,
necessitam percorrer um longo percurso de reflexões individuais e/ou coletivas, o que
nem sempre acontece.
Devemos considerar, também, que o telespectador assimila o que mais lhe interessou,
lembrando sempre que este transporta para sua realidade as informações recebidas.
Santaella (2001), através da análise de 35 vídeos-documentários com finalidade
educativa, retrata a qualidade dos vídeos em EA. A autora salienta a importância de
utilizar signos como a palavra, uma pintura, um livro, o som, um museu, uma pessoa,
enfim, difundir enfaticamente os pressupostos da EA, para serem recebidos pelo maior
número de pessoas e de diferentes formas. Não devemos esquecer como recebemos,
sentimos, entendemos e reagimos no papel de receptores, pois o vídeo não pode realizar
sozinho a tarefa educativa emancipadora, já que, para isso, ele deve ser contextualizado,
refletido e discutido com sabedoria.
Para Morin (2003), a televisão corresponde, então, a esse tipo de desenvolvimento que
faz com que, hoje, tenhamos necessidade de uma dimensão planetária. Mesmo aquele
que vive num lugar isolado, por mais afastado que seja, tem uma dimensão planetária.
Continua o autor, “somos envolvidos por um segundo mundo imaginário que cobre o
mundo real, que se comunica com este mesmo mundo real, e, em alguns casos, ele
impede que tenhamos a compreensão da realidade” (MORIN, 2003, p.121).
Através dessa ótica, observamos que os valores, comportamentos e atitudes
desenvolvidas na sociedade em relação às questões ambientais e sócio-culturais são
fruto do que é colocado à disposição da sociedade. Então, para desenvolver atividades
voltadas à questão ambiental, focadas na preservação, mudança de atitudes e reflexão
sobre os valores enfatizados pela sociedade, para proporcionar melhoria na
complexidade de relações sócio-ambientais, tomaremos, como aporte, o conhecimento
das representações sociais como instrumento de análise das ações em EA.
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5.2

Representação Social um instrumento para análise das ações em EA.

A teoria das representações sociais oferece um instrumental teórico-metodológico de
grande utilidade, as quais além de revelarem pensamentos e comportamentos que
afetam o ser humano, grupos sociais ou instituições, conseqüentemente revelam
pensamentos e comportamentos que afetam, também, as relações da sociedade como um
todo e/ou determinados segmentos da sociedade. Calcados nesse pensamento,
percebemos que conhecer e entender as Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978)
dos envolvidos no processo da pesquisa oportuniza a compreensão da relação e
interação destes com a sociedade e o ambiente.
Na evolução histórica das concepções de representação social, Emile Durkheim (in
MOSCOVICI, 2001) foi considerado um dos fundadores das representações dentro de
uma coletividade e como elas influem nas decisões que os seres humanos tomam
individualmente. Para Durkheim, a vida coletiva é integrada pelos fatos sociais, e a
consciência coletiva de que esta é dotada é, por sua vez integrada por representações
coletivas: efeitos que se sobrepõem aos indivíduos que compõem a coletividade e que
refletem a própria coletividade.
Moscovici (2001) propõe a substituição de representação coletiva para social, entretanto
reconhece que a representação social é um conjunto de conceitos, explicações e
afirmações que se originam na vida diária, no curso de comunicações inter-individuais.
A representação social só pode ser compreendida se também for buscada a história
individual relacionada à da sociedade à qual o indivíduo pertence. Ela é o processo e o
produto da relação entre a atividade mental e práxis social. Para Moscovici (2001), o
caráter social das representações transparece na função específica que elas
desempenham na sociedade, qual seja a de contribuir para os processos de formação de
condutas e de orientação das comunicações sociais.
Embasados nas reflexões deste autor, vários autores deram impulso ao conceito de
representações sociais (MOSCOVICI, 2001), mas, somente na década de 80, o conceito
se solidificou. Além disso, tornou-se alvo de diversas discussões e críticas que
colaboram para uma maior consolidação desta área de conhecimento; mesmo assim, até
o momento, são poucos os trabalhos no Brasil fundamentados nas representações
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sociais, apesar do grande interesse que tem despertado principalmente na nova geração
de pesquisadores.
Seguindo o pensamento do que é representação social, Azevedo (2001) propõe que é
uma teoria contemporânea que busca compreender como o indivíduo e a coletividade
interpretam os fenômenos sociais. É parcial e tem a ver com as visões de mundo, com as
ideologias, com o senso comum, com as idéias que são veiculadas, com o
conhecimento. As representações sociais circulam, comunicam como determinada
temática é vista e refletem o contexto sócio-histórico e cultural no qual o sujeito está
inserido. São passíveis de serem modificadas, de tornarem-se mais elaboradas, mais
contextualizadas.
O que cada ser humano traz consigo, como sua realidade e compreensão de mundo, é
reflexo e resultado da sua convivência. Segundo Wagner (2001, p.169),
“[...] o sistema coletivo de entendimento, justificação e racionalização
que o grupo desenvolve sobre as suas práticas define a perspectiva
dentro da qual os membros do grupo podem alcançar um
entendimento de sua situação social e de sua identidade".

Nesse sentido, vale lembrar que a sociedade contemporânea, além da sua relação com a
comunidade que integra, pode desfrutar de informações e interações em outros
ambientes e/ou pessoas que jamais viu.
Diante desse pensamento, valorizar o conhecimento prévio dos envolvidos e respeitá-los
favorece o processo de desenvolvimento da pesquisa e aproxima da realidade vivida por
estes, inibe a fragmentação das idéias e ações dos indivíduos e facilita a compreensão
das atitudes dos mesmos em relação ao objeto de estudo. Entretanto, Azevedo (2001,
p.80) faz um alerta para as representações que são colocadas à nossa disposição
despojadas de filtros, nas quais damos continuidade aos valores e conhecimentos
estabelecidos. Por isso, seria ingenuidade esquecer de Bourdieu (1996) na sua noção de
ritos de instituição, que possui, como função, desencorajar duradouramente a tentação
de passagem, da transgressão, da deserção, da demissão, além de conseguir atribuir
propriedades de natureza social, como se fossem propriedades de natureza natural.
Dauster (2000, p.50), em sua obra intitulada “Linguagens, espaços e tempos de ensinar
e aprender” fornece -nos pistas da importância de investigar as representações, pois,
através do conhecimento das representações que ocorrem com proximidade da vida
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social, aproximamo-nos das relações concretas, ao contrário de afastamo-nos da vida
vivida, como se fossem abstrações.
O presente estudo também enfatiza que “são as relações sociais entre os homens que
dão base para as relações lógicas entre as coisas” (DAUSTER, 2000, p. 54), pois não é a
participação do indivíduo em um determinado grupo que faz com que ele haja de
determinada forma, mas a sua representação mental dos fatos.
No que diz respeito ao meio ambiente, somente no final dos anos 80 é que começam a
aparecer artigos e simpósios, influenciando diretamente outras pesquisas, inclusive as de
parâmetros educacionais. Nesse sentido, os profissionais da educação devem pensar e
tomar consciência do significado social e político das atitudes, dos métodos e do
conteúdo daquilo que ensinam, pois, em última análise, somos responsáveis pela
transformação da sociedade.
A

comunidade

escolar,

professores(as),

alunos(as),

pais,

funcionários(as),

coordenadores(as), pode contribuir e privilegiar a informação, a transmissão e produção
de conhecimento, a criatividade e possibilidades, a superação de visões distorcidas,
ingênuas, superficiais e reducionistas das novas gerações. E, para alcançarem esse
objetivo, os envolvidos no processo, principalmente os(as) professores(as), necessitam
discutir e refletir as noções de ambiente e suas inter-relações no plano físico, natural,
biológico, social, político e como o educando se relaciona com essa realidade.
Assim, a questão ecológica que tanto nos preocupa relaciona-se, também, às
representações dos envolvidos. Portanto, falar em questões ambientais, sem comentar da
inscrição histórica do sujeito por meio dos vínculos que o ligam ao ambiente e à
sociedade que o cercam, é dar continuidade aos comportamentos e atitudes atualmente
praticados sem perspectivas de reflexões e de mudanças.
Uma contribuição voltada ao entendimento das representações, e reforçando que é
através delas é que podemos compreender e direcionar as práticas educacionais na
Educação Ambiental, é que Sauvé (1996) elabora sete categorias que, segundo a autora,
não são fechadas, mas sujeitas a complementos, dependendo da historicidade, relações e
compreensões dos indivíduos sobre meio ambiente. Destaca esta autora que o meio
ambiente pode estar relacionado à natureza, como recurso, como problema, como
sistema, como meio de vida, como biosfera, como projeto de vida.
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RepResentações

Palavras chaves

Problema
identificado
Ser humano
dissociado da
natureza (mero
observador).

Objetivos da EA

Exemplos de
estratégias
Imersão na
natureza,
“aclimatização
”, proce ssos de
“admiração”
pelo meio
natural.

Natureza que devemos
apreciar e respeitar

Preservação,
árvores, animais,
natureza.

Recursos que devemos
gestionar

Água, resíduos
sólidos, energia,
biodiversidade.

Ser humano
usando os
recursos naturais
de uma forma
irracional.

Manejo e gestão
ambiental para um
futuro sustentável.

Campanhas,
economia de
energia,
reciclagem do
lixo e interface
com a Agenda
21.

Problemas que devemos
solucionar

Contaminação,
queimadas,
destruição, danos
ambientais.

Ser humano tem
efeito negativo no
ambiente e a vida
está ameaçada

Desenvolver
competências e
ações para a
resolução dos
problemas através
de comportamentos
responsáveis.

Resolução de
problemas,
estudos de
caso.

Sistema que devemos
compreender para as
tomadas de decisão

Ecossistema,
desequilíbrio
ecológico,
relações
ecológicas.

Ser humano
percebe o sistema
fragmentado,
negligenciando
uma visão global.

Desenvolver
pensamento
sistêmico (ambiente
como um grande
sistema) para as
tomadas de decisões

Análise das
situações,
modelagem,
exercícios para
validação dos
conhecimentos
e busca de
decisões.

Tudo que nos
rodeia, “oikos”,
lugar de trabalho
e estudos, vida
quotidiana.

Seres humanos
são habitantes do
ambiente sem o
sentido de
pertencimento.

Redescobrir os
próprios meios de
vida, despertando o
sentido de
pertencimento.

Itinerários de
interpretação,
trilhas da vida
e estudos sobre
o entorno.

Biosfera que vivemos
juntos em longo prazo

Planeta Terra,
ambiente global,
cidadania
planetária, visão
espacial.

Ser humano não é
solidário e a
cultura ocidental
não reconhece
relação do ser
humano com a
Terra.

Desenvolver uma
visão global do
ambiente,
considerando as
inter-relações local
e global, entre o
passado, presente e
futuro através do
pensamento
cósmico.

Valorização e
utilização das
narrativas e
lendas das
comunidades
autóctones,
discussões
globais,
enfoques da
Carta da Terra.

Projeto comunitário com
comprometimento

Responsabilidade,
projeto político,
transformações,
emancipação.

Ser humano é
individualista e
faltam
compromissos
políticos com a
sua própria
comunidade.

Desenvolver a
práxis, a reflexão e
a ação, através do
espírito crítico e
valorando o
exercício da
democracia e do
trabalho coletivo.

Fórum
ambiental com
a comunidade,
pesquisa-ação
e pedagogia de
projetos.

Meio de vida que
devemos conhecer e
organizar

Renovação dos
laços com a
natureza, tornandonos parte dela e
desenvolvendo a
sensibilidade para o
pertencimento.

Fonte: Sauvè (1996)

Quadro 4 – Representações de Meio Ambiente (SAUVÉ, 1996).
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Ressaltamos, mais uma vez, que o conhecimento das representações dos envolvidos nas
questões relacionadas às questões ambientais nos auxilia na reflexão e tomada de
decisões em relação às questões abordadas.
Dessa forma, o re-conhecimento e reconstrução do mundo atual oportunizam ao ser
humana nova reflexão sobre os valores culturais, nova tecnologia, nova organização
social, a criação de novos hábitos, para, só assim, criarem-se novas estratégias para a
utilização e aproveitamento responsáveis dos recursos naturais.
Assim, reconhecer as ações para as quais estão voltados a construção do saber, a
coerência de pensamento e o diálogo, que exige um olhar voltado para o ambiente
escolar, considerando este sendo formado pelos pensamentos e ações dos
professores(as), influências dos programas, políticas públicas e currículos desenvolvidos
nas instituições escolares, será nossa próxima reflexão.

5.3

A formação do ambiente escolar voltado para a EA

A educação, através da instituição escolar, tem exercido função de grande relevância
relacionada à vida das pessoas e na sua atuação na sociedade. Por isso, destacamos os
aspectos humanos, organizacionais e físicos que estruturam o ambiente escolar, haja
vista que estes se desencadeiam em atividades pedagógicas adotadas diariamente
pelos(as) educadores(as) e que influenciam na formação dos(as) educandos(as).
De acordo com a pesquisa realizada por Souza (2004), na atual conjuntura social, a
escola deve fornecer conhecimentos que possibilitem às pessoas situar-se no mundo de
hoje, ler e interpretar a grande quantidade de informações existentes, conhecer e
compreender tecnologias disponíveis, bem como continuar seu processo de
aprendizagem

de

forma

autônoma.

Essa

instituição

é

co-responsável

pelo

desenvolvimento social, intelectual, emocional, político e científico de seus membros e
tem, como objetivo, proporcionar a inserção de seus/suas alunos(as) como cidadãos(ãs)
independentes e conscientes em uma sociedade plural/democrática.
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5.3.1 Considerações sobre a formação docente

A formação docente compreende um processo de desenvolvimento da dimensão pessoal
de mudança, que, por sua vez, proporciona nova concepção a respeito do ser humano,
valorizando sua história, conhecimento epistemológico, necessidades, representações e
percepções do seu contexto, de seus(suas) alunos(as) e da comunidade.
Segundo Garcia (1999), a formação docente é a área de conhecimento, investigação e de
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar,
estuda os processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício
implicam-se individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem, através
das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e
que lhe permite intervir profissionalmente no desenvolvimento de seu ensino, do
currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os
alunos recebem (GARCIA, 1999, p.26).
Para desenvolver esse pensamento sobre formação docente, Garcia (1999) elaborou
princípios que considera importante, a fim de efetivar a formação docente com essas
características. Inicia seu pensamento quando considera que a formação é um processo
contínuo; propõe integrar a formação de professores em processos de mudança;
inovação e desenvolvimento curricular, que consiste pensar no processo de mudanças,
princípios, objetivos e perfis; relacionar os processos de formação de professores com o
desenvolvimento organizacional da escola; integrar a formação docente com os
conteúdos propriamente acadêmicos, disciplinares e específicos da formação
pedagógica; correlação entre a formação recebida e o tipo de educação que
desenvolverá, e, por último, perceber o princípio da individualização, no qual sugere
adaptar-se ao contexto em que trabalham e fomentar a participação e reflexão.
O(a) professor(a) necessita conhecer-se. O conhecimento interior, como pessoa, de seus
valores, limites e necessidades interferem nas ações dinamizadas no processo ensinoaprendizagem, pois o(a) professor(a) também adquire conhecimentos através da relação
do existir, sentir e agir. Ensinar e aprender ultrapassam os muros das instituições de
ensino; professor(a) e aluno(a) podem fazer uso de outras formas de conhecimentos,
como livros, músicas, obras de artes, fotos, entrevistas, documentos, uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o contexto, vivências, experiências
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do professor(a), de seus alunos(as), da comunidade e da escola, motivando-os à
aprendizagem significativa.
Entretanto, já é de conhecimento que a qualidade do sistema escolar não pode centrar-se
somente na formação docente; as políticas educacionais são iniciativas governamentais
que também influenciam no processo educativo. Para Guimarães (2004), a educação
ambiental não é um corpo monolítico de teorias e práticas; existem diferentes propostas
políticas pedagógicas embutidas nessas iniciativas, tenham ou não os professores
consciência delas.

5.3.2 Currículo no ambiente escolar

Estabelecer um conceito de currículo seria dar continuidade ao reducionismo que as
diversificadas concepções e experiências das práticas pedagógicas vigentes nos
apresentam. Guimarães (2004) baseia sua crítica à educação tradicional neste aspecto.
“Essa educação tradicional não pode e/ou não quer perceber as redes de poder que
estruturam as relações de dominação presentes na sociedade atual, tanto entre pessoas
(relação de gênero, de minorias étnicas e culturais), entre classes sociais, quanto na
relação “norte -sul” entre as nações, assim como também entre as relações de dominação
que se construíram historicamente entre a sociedade e a natureza. Entretanto, após
modificações na formação docente, a reforma curricular torna-se, conseqüentemente,
uma necessidade observada pelos próprios profissionais que atuam na educação.
O currículo, que, segundo Silva (2002), através da sua prática de significações,
proporciona sentido ao sentir, agir e pensar, torna-se inteligível o mundo, ao mesmo
tempo em que fornece ao ser humano o conhecimento científico, o real. Na sua prática
de representação; também proporciona contradições, ambigüidades na sua representação
(...), e depende fundamentalmente da visão e representação que o professor possui do
mesmo.
Desse modo, o processo educacional se renova e se efetiva com o comprometimento
para com essa mudança, e esta se relaciona com significações curriculares
diferenciadas, práticas de ensino inovadoras e modificações das crenças e concepções
dos profissionais da educação.
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O processo educativo e o ambiente escolar favorecem a possibilidade de vivenciarmos
experiências educativas exclusivas, proporcionando aos professores e educandos a
satisfação, o prazer e condições de superar, com mais facilidade, as dificuldades
oriundas das nossas relações com o mundo. Tendo em vista que toda prática pedagógica
envolve e perpassa conhecimentos e saberes elaborados no decorrer das vivências e
experiências dos professores, da relação destes com os(as) educandos(as) e com as
normas institucionais, destacamos, também, a importância de refletir sobre os
documentos que definem as Propostas Curriculares do Estado de Santa Catarina e do
município de Balneário Camboriú.

5.3.3 Propostas teóricas que influenciam as práticas educacionais

Compreender o ambiente escolar, práticas educacionais, comportamentos e atitudes dos
educadores e educandos, implica observar, também, as políticas educacionais e
organizações sociais que exercem influência sobre a escola.
Dentre os documentos que influenciam as propostas e práticas educacionais
desenvolvidas no município de Balneário Camboriú, destaca-se a Proposta Curricular
do Estado de Santa Catarina, que foi resultado da discussão e de estudos sistemáticos
realizados, entre 1988 e 1991. Na segunda edição dessa proposta, houve preocupação na
introdução do documento em ressaltar que foram trazidas ao estado, discussões muito
atuais sobre a pedagogia histórico-cultural, realizadas na Alemanha, na Espanha, na
Argentina e no Brasil (Congresso Internacional de Educação, em dezembro de 1996).
Destacam-se sobre a pedagogia histórico-cultural, as contribuições de Vygotsky (18961934), visto que, segundo autores, foi a partir das suas reflexões que se passa a ter uma
nova concepção sobre ser humano, não mais somente na ordem das leis naturais e da
ordem biológica. As relações1 sociais são enfatizadas por este autor, pois acredita que o
ser humano é constituído a partir das relações sociais.

1

Vygotsky (1896-1934) Defensor do enfoque sócio-histórico, focalizando, em sua proposta, da
historicidade do homem e dos processos psicológicos.
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5.3.3.1 A EA Proposta Curricular de Santa Catarina
Vale ressaltar que as contribuições que fundamentam a base da Proposta Curricular do
Estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1995) foram desenvolvidas por
educadores selecionados que constituíram um Grupo Multidisciplinar para atualizar e
aprofundar os conhecimentos e ações dos profissionais da educação. O Grupo
Multidisciplinar foi organizado através de edital de divulgação em todo o Estado de
Santa Catarina; depois da seleção, o pertencente ao grupo foi liberado de metade de sua
carga horária para dedicar-se ao Projeto de Revisão e Aprofundamento da Proposta
Curricular.
Esta nova edição propõe uma contribuição para discussão dos conteúdos que fazem
parte da realidade de todos os professores, mas que não fazem parte da especificidade
das disciplinas com as quais trabalham.
Reforçamos que o estudo realizado para reavaliar a Proposta Curricular Catarinense foi
desenvolvido por um Grupo Multidisciplinar, e este mesmo grupo atribui que a:
“função da EA é contribuir para a formação de cidadãos conscientes e
críticos, capazes para decidirem e atuarem na realidade sócioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem estar
de cada um e da sociedade; esta assume um ampla dimensão,
atingindo praticamente todas as áreas do currículo, podendo ser
entendida como um sinônimo do que se entende, hoje, por educação
escolar" (Santa Catarina,p.47).

Então, para o Grupo Multidisciplinar, o desafio foi oferecer uma proposta que
sensibilizasse todos os educadores e abrisse caminho para uma capacitação que lhes
permitisse a vivência da EA no cotidiano do seu fazer pedagógico.
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EIXOS FUNDAMENTAIS DESTACADOS PELO GRUPO NA PROPOSTA
CURRICULAR CATARINENSE:

concepção de homem

concepção de aprendizagem

homem que se quer formar para

escolhe-se a maneira de

construir qual modelo de sociedade

compreender e provocar a relação
do ser humano com o conhecimento

ser social e histórico

conhecimento socializado

dialética
Adaptado da Proposta Curricular de Santa Catarina (1995)

Quadro 5 – Parâmetros norteadores da Proposta Curricular de Santa Catarina

Acreditamos que a preocupação citada anteriormente é contundente com a forma
organizacional do documento, uma vez que, para Sato & Passos (2003, p.15), na
multidisciplinaridade, as relações disciplinares estão divididas em áreas de
conhecimento; os objetivos são múltiplos, mas num mesmo nível, dissociados, sem o
sistema de cooperação. Exemplifica a autora como uma sala de aula com diversas
disciplinas distintas, onde a fragmentação ocorre paulatinamente em cada “matéria”,
isolada do sistema curricular.
Os autores da proposta curricular preocupavam-se em atribuir uma compreensão das
inter-relações de diversos subsistemas: natural, econômico, social, cultural, etc, que
compõem o meio ambiente. Dentro desse contexto, o conceito de meio ambiente surge
para reflexão. Os autores não apontam um como correto, mas convidam os(as)
educadores(as) a refletirem e construírem juntos um conceito dentro da vertente sócioambiental adotada na Proposta Curricular.
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Quando os autores contemplam a problemática ambiental, suas causas e soluções, fica
evidenciado que esta é uma preocupação planetária e que há uma relação entre a
subjetividade e a sociedade envolvida.
Este documento reafirma o enfoque dado à Educação Ambiental (EA) em Tbilisi
(1977).
“[...] após a Confer ência de Tbilisi (1977) provoca mudanças nos
processos educacionais conseqüentemente nas práticas pedagógicas
agora com caráter multi e interdisciplinar, privilegiando o
planejamento coletivo e o trabalho de equipe, em que cada
componente curricular submeta seus interesses a um objetivo mais
amplo, que transceda os limites de sua disciplina, que esteja à
disposição da sociedade de uma educação contextualizada, motivadora
e de boa qualidade.” (op cit p.52)

Porém, a própria organização do documento não contemplou esses critérios na sua
organização, reafirmando o que Sato & Passos (2003) destacam, que o sistema
multidisciplinar é o sistema mais conhecido e utilizado nos processos educativos.

5.3.3.2 A EA e os PCNs
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL/MEC 1996) são um conjunto de
documentos de instância federal que influencia na fundamentação e base para as
práticas docentes, haja vista que foram criados com o propósito de constituir um
referencial para a Educação em todo País. Sua função, descrita em seus cadernos, é a de
orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando
discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e
professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com
menor contato com a produção atual.
Proposta expressa foi criada com o intuito de assegurar uma prática educativa adequada
às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, que
considere os interesses e as motivações dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais
para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com
competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem.
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (op. cit), o exercício da cidadania exige o
acesso de todos à totalidade dos recursos culturais relevantes para a intervenção e a
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participação responsável na vida social: o domínio da língua falada e escrita, os
princípios da reflexão matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam
a percepção do mundo, os princípios da explicação científica, as condições de fruição da
arte e das mensagens estéticas, domínios do saber, tradicionalmente presentes nas
diferentes concepções do papel da educação no mundo democrático, até outras tantas
exigências que se impõem no mundo contemporâneo.
Nesse documento, fica evidente que não é intenção a uniformização dos conteúdos para
aprendizagem, nem desvalorizar as peculiaridades culturais e regionais desenvolvidas
no território Nacional, mas que os conhecimentos desenvolvidos na escola, segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais, devem estar sempre em consonância com a
realidade dos cotidianos dos envolvidos.
Relata a diferença entre a organização escolar e outras práticas educacionais que
acontecem na família, no trabalho, na mídia, no lazer e nas demais formas de convívio
social, por constituir-se numa ação intencional, sistemática, planejada e continuada para
crianças e jovens durante um contínuo e extenso de tempo.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem para discussão, também, todas as
dificuldades enfrentadas pelos professores, desde baixos salários, falta de condições de
trabalho, desprestígio social, descrédito na formação e mudanças nos projetos de
trabalhos propostos, sem orientações, tornando-os desengajados do programa.
Para os participantes do parecer da ANPEd sobre os PCNs, em sua elaboração, não
obteve a participação ampla e ancorada na experiência já existente no país em relação
ao currículo, haja vista o grande número de investimento por parte do governo em
financiamentos à pesquisa, programas de formação, centros de pesquisa e bolsas de
estudo.
Outro fator que os participantes da ANPEd observaram e que pode comprometer a
efetiva concretização do programa é a interlocução mínima entre especialistas e grupos
significativos da área. Após essas observações, estes recomendam que sejam criados
espaços e oportunidades para debates coletivos abertos a pesquisadores e professores
interessados de todo o país, promovendo uma interlocução sistêmica entre o grupo
formulador dos PCNs e segmentos amplos da comunidade educacional, permitindo que
os grupos diversificados da sociedade possam também se manifestar a respeito de
assunto de tamanha importância (ANPED, 1996 pg 87).
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Mesmo sem entrar no debate de fundo, os participantes do parecer da ANPED sobre os
PCNs acreditam que esse problema pode comprometer as possibilidades de adesão à
proposta, pois a maior parte das pessoas que trabalha nas escolas públicas, ou com elas,
terá dificuldade em se reconhecer como interlocutora do documento.

5.3.3.3. Proposta Curricular de Balneário Camboriú
Aos (às) professores (as) de Balneário de Camboriú, há um documento em construção
das Propostas Curriculares sugeridas aos professores das escolas municipais, baseadas
nos documentos descritos anteriormente, porém com pequenas confusões conceituais
em sua fundamentação teórica e introdução.
Após análise desse documento, constatamos que seu objetivo geral consiste em
ressignificar as ações pedagógicas, avançando na construção de uma nova concepção de
homem, sociedade e mundo, numa organização diferenciada dos tempos e espaços
escolares, através dos ciclos de formação, dando continuidade ao ensino de qualidade
para as crianças que freqüentam as escolas da Rede Pública Municipal.(Construindo
uma proposta Curricular – Experiências das Escolas Municipais de Balneário Camboriú,
sem data)2
Dentro dessa perspectiva, o ensino está baseado na organização de atividades voltadas
para a valorização das experiências vivenciadas pelos alunos(as), trabalhos coletivos,
superando as padronizações e respeitando as diferenças, constante e permanente oferta
de materiais diversificados, superação da fragmentação do conhecimento e avaliação
voltada para o processo de apropriação do conceito, e não a automatização de conteúdos
desvinculados.
Na Educação Infantil, a EA é focalizada sob o tema Natureza e Sociedade, através da
qual o mundo em que a criança vive é constituído por um conjunto de fenômenos
naturais e sociais indissociáveis, diante do qual ela se mostra curiosa e investigativa,
sendo que essa área de conhecimento oferece a possibilidade de reunir temas pertinentes
ao mundo social e natural.

2

O documento impresso “Construindo uma proposta Curricular”, não apresenta data de publicação,
editora e nem autores.
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No Ensino Fundamental, fica explicitado, no documento em questão, que essa proposta
assume, como pressuposto, um tratamento histórico-cultural do conhecimento a partir
da perspectiva interdisciplinar. Isso significa descaracterizar que cada disciplina é
independente, mas, ao contrário, que o conhecimento é um todo complexo e dinâmico,
que interage e se relaciona com todos os movimentos específicos feitos em cada uma
das suas áreas.
Dessa forma, a EA está presente nas indicações das propostas de cada área,
Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino
Religioso. Porém é na área de Ciências que observamos uma maior descrição na
organização e desenvolvimento voltados para a EA.
Todavia, há vários projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelos (as)
professores (as) das escolas municipais deste município que enriquecem o documento,
sugerindo que, com estímulo e motivação, os (as) educadores (as), alunos (as) e
comunidade possam interagir-se e integrar-se a eles.

5.3.3.3.1. Atividades Pedagógicas voltadas para projetos
O trabalho coletivo, a solidariedade, autonomia na tomada de decisões, bem como a
resolução de problemas, entre outros, são valores que o desenvolvimento de projetos,
como prática educacional, pode proporcionar aos envolvidos. Os projetos podem ser
desenvolvidos individualmente ou em grupos, sendo ambos propícios para o
desenvolvimento de outras vantagens além das descritas anteriormente.
Vale salientar que, quando desenvolvido no espaço escolar, o projeto prevê que o aluno
se transforme em agente multiplicador, disseminando informações, agindo em conjunto
com outras pessoas da comunidade, auxiliando na resolução de problemas comuns.
Sato (2002a) sugere que a construção do currículo escolar seja regional, flexível e
adequada a cada realidade e deve se contrapor a qualquer determinação esmiuçada deve
rejeitar qualquer coisa que possa ser feita sob nossa alienação e sem nossa existência.
Em relação à Educação Ambiental (EA), Sato & Passos (2003) apresentam e discutem
alguns conceitos sobre os diversos campos perceptivos das relações disciplinares,
oferecendo a oportunidade da comunicação educativa, sem jamais se despedir dos
campos de poder estabelecidos entre os sujeitos que atuam na Educação Ambiental
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(EA). Procuram elucidar a produção de conhecimentos elaborados a partir do tratamento
interdisciplinar, ou seja, elaboram indagações que, no decorrer do artigo, são
relembradas pelos próprios autores e outros que dialogam constantemente com estes.
Fornecem um resgate epistemológico que enriquece o conhecimento dos pressupostos
das práticas pedagógicas voltadas para projetos, através de enfoque e conceitos sobre as
relações disciplinares, com distinção entre a multi, a inter e a transdiciplinaridade,
ressaltando, também, que há outras fontes que contemplam a pluridisciplinaridade e a
comosdisciplianridade. (SATO e PASSOS, 2003)
Utilizando-se

de

Jantsch

(1972,

p.99- tradução

dos

próprios autores),

a

multidisciplinaridade ocorre na justaposição das disciplinas com objetivos múltiplos,
sem integração, dissociados, sem cooperação. Por outro lado, na interdisciplinaridade,
há uma coerência entre os autores Jantsch (1972), Sato (1997) e Morin (1996) sobre
alguns princípios norteadores da interdisciplinaridade. Todos ressaltam as relações não
só das disciplinas, mas também dos envolvidos no processo. Fica subentendido que esta
consiste na comunicação, e, na visão de muitos autores, na perspectiva da ciência, o
diálogo deve caminhar, dialeticamente, entre os diversos saberes (SATO & PASSOS,
2003).
A interdisciplinaridade compreende um processo mútuo e fundamenta-se em trocas, que
depois se tornarão ações para agir no real. O diálogo, observação das pessoas, os fatos, a
reflexão, análise e ações nas questões pertinentes ao grupo e/ou na comunidade
proporcionam uma nova perspectiva na re-significação e reconstrução do conhecimento.
O conjunto de atitudes e ações citadas no parágrafo anterior nos leva pensar na proposta
da formação integral do ser humano, sendo este, segundo Gandin (1997), o objetivo ou
o sentido da interdisciplinaridade.
Na transdisciplinaridade, mais especificadamente na Educação Ambiental (EA), para
Sato & Passos (2003), o profissional aplicará seus conhecimentos, visando à
transformação de realidades, sempre considerando a dimensão cultural e natural. Esta
também se ancora em campos ideológicos temporais e espaciais bastante complexos e
ultrapassa as relações de tempo e espaço, possibilitando uma comunicação em rede.
Os autores citam e elogiam Cassirer (1997 apud SATO & PASSOS, 2003), quando
afirma que o que daria a nota única de inclusão de nossa espécie na humanidade seria o
fato de sermos Homo symbolicus e, portanto, imediatamente criativos e comunicativos.
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Continua sua contribuição citando que a criatividade e a comunicação pressupõem a
aprendizagem, conflitualidade, transação, diferenças, construção de autonomia,
cooperação e partilha.
“O pensamento ecológico, [...] com especial atenção à Educação
Ambiental, surge como a necessidade de um conhecimento que
satisfaça os vínculos, busque as interações e implicações mútuas, os
fenômenos multidimensionais, as realidades solidárias e conflituosas,
que respeite a diversidade do todo, reconhecendo as partes e suas
injunções. Enfim, um pensamento organizador que seja capaz de
conceber a relação recíproca do todo com as suas partes”. (SATO &
PASSOS, 2003, p.13)

A inseparabilidade do sujeito observando o objeto, de um mergulho dos sujeitos na
relação com os outros sujeitos, sugere novos conhecimentos e atitudes que superem a
fragmentação historicamente trazida pela ciência e nos remete às relações em grupo ou
individuais alertando-nos quanto aos mecanismos das relações de poder presente nas
ações atuais.
Os autores, vale a pena sublinhar, sugerem um novo olhar inter e até transdisciplinar
que, necessariamente, inclui as questões históricas, culturais, simbólicas, artísticas,
estéticas, valorativas e políticas. Também incluirá o espaço para o lazer, vivência de
espiritualidade e comunicação intersubjetiva, com ênfase nas dimensões da consciência,
no psicológico, no efetivo, no erótico e no místico (SATO & PASSOS, op cit).
Moreira & Sil (1995) comenta que o cotidiano escolar é visto como um local de
incompetência, de repetição, de falta de conhecimento. Porém, quando nos deparamos
com ele, vimos que, nesse espaço/tempo, é possível encontrar esperança, a vontade de
fazer, a criação de possibilidades, a busca de alternativas, a discussão, a memória de
tantas propostas feitas e desfeitas, a crença na utopia.
O autor também chama atenção para o fazer curricular cotidiano e as lógicas de tecer
conhecimentos nas redes cotidianas. Essa idéia nos remete que há modos de fazer e de
criar conhecimentos no cotidiano diferentes daqueles aprendidos, na modernidade, com
a ciência e em todos os espaços-tempos organizados, como o mundo do trabalho e nos
movimentos sociais, em especial os sindicatos e partidos políticos.
Entendemos que os conhecimentos são criados não só pelos caminhos já sabidos e
historicamente traçados, mas que precisam ser questionados permanentemente, uma vez
que é também nos encontros e desencontros do cotidiano que novos conhecimentos vão
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se aprimorando e surgindo. Nesse contexto, o professor inovador proporciona condições
de transformação. Não há na formação dos alunos, espaço para repetição do modelo da
formação que os docentes tiveram no seu próprio processo de desenvolvimento
profissional. Isto sugere que o aperfeiçoamento e a articulação das teorias e práticas, a
integração e interação das disciplinas, oportunizando um trabalho cooperativo, dialógico
e desprovido de preconceitos e ideologias determinadas por classes dominantes.
Entretanto, tais características desenvolvidas só terão validade se houver participação
dos envolvidos no planejamento, organização e desenvolvimento do projeto,
favorecendo, assim, o sentimento de pertencimento e comprometimento dos envolvidos
na resolução do problema em questão. Freire (1999) contribui para essa afirmação,
quando, no cargo de Secretário de Educação do Estado de São Paulo, nos revela que “é
preciso que falem a nós de como vêem a escola, de como gostariam que ela fosse; que
nos digam algo sobre o que se ensina ou não se ensina na escola, de como se ensina.
Ninguém democratiza a escola sozinho, a partir do gabinete.”

5.4

Fazer Educação Ambiental

Destacaremos as contribuições de Paulo Freire, que, no anseio e preocupação em
transformar a realidade sócio-cultural devido ao momento histórico que atravessava o
Brasil durante os anos 70, nos auxilia a compreender e a refletir sobre políticas públicas
e práticas educacionais implementadas e desenvolvidas atualmente. Tomando os
estudos desse mesmo autor, “só existe saber na invenção, reinvenção, na busca inquieta,
impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os
outros busca esperançosa também” (FREIRE, 198 7, p.58).
Esse mesmo autor nos alerta para as práticas, métodos e programas desenvolvidos e
propostos na educação tradicional, a chamada “concepção bancária”, caracterizada pela
inexistência de relações, consciência crítica, a não inserção no mundo e,
conseqüentemente, a incapacidade de atuar como agente transformador. É grande o
número de iniciativas no campo educacional que não se concretizam porque os seus
idealizadores não observam, ouvem e/ou respeitam as particularidades dos envolvidos.
É pensamento de Freire que:
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“A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas
com ele, como sujeito de seu pensar. E, se seu pensar é mágico ou
ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, que ele mesmo se
superará. E a superação não se faz no ato de consumir idéias, mas no
de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação”
(FREIRE, op cit).

A relação do educador com os educandos, o espaço e tempo em que se efetua essa
relação, a comunicação, o diálogo e, principalmente, a reflexão provida dessa relação é
que traz a autenticidade nas práticas desenvolvidas.
Freire (op. cit.) vale-se de que o
“educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é
educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também
educa. Ambos, assim, tornam-se sujeitos do processo em que crescem
juntos e em que os “argumentos de autoridade“ já não valem, em que,
para ser-se funcionalmente autoridade, necessita-se de estar sendo
com as liberdades, e não contra elas.”

A partir dessas práticas, os (as) educadores (as) e educandos desenvolvem-se
observando, compreendendo e participando do processo de transformação do mundo,
não mais de forma estática e adaptativa.
“[...] quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política,
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a
boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a
seriedade. “(FREIRE, 1996)

A elaboração dos programas de ensino consiste na construção dialógica, comprometida
e envolvente, contribuindo para sujeitos autônomos e participantes da sua história.
Para Guimarães (2001), em EA, é preciso que o educador trabalhe intensamente a
integração entre ser humano e ambiente e se conscientize de que o ser humano é
natureza, e não apenas parte dela. Ao assimilar essa visão (holística), a noção de
dominação do ser humano sobre o meio ambiente perde o seu valor, já que, estando
integrado em uma unidade (ser humano/natureza), inexiste a dominação de alguma
coisa sobre a outra, pois já não há mais separação.
Neste pensar, as práticas desenvolvidas que possibilitem aos educandos questionar
criticamente os valores estabelecidos e aceitos pela sociedade, contribuir para a
construção do conhecimento e reflexão para o desenvolvimento de novos valores e
atitudes, são conseqüências das relações naturalmente intrínsecas constituídas entre ser
humano/natureza.
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Assim, “a reflexão sobre meio ambiente faz parte da formação do ser humano -cidadão”
(GUERRA & TAGLIEBER, 2003, p.294). Somos seres únicos, porém com
responsabilidades e compromissos com vista ao social, coletivo.
Os princípios da educação para a sociedade sustentável e responsabilidade, apresentado
por Sato (2002b), exemplificam-nos a necessidade do reconhecer e reafirmar a
importância da EA nas práticas educacionais. A saber:
¬

“A educação é um direito de todos: somos todos
aprendizes e educadores.”;

A Educação Ambiental:
¬

baseia-se no pensamento crítico e inovador, em qualquer
tempo ou lugar, em seus modos formal, não-formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade;

¬

é individual e coletiva. Tem o propósito de formar
cidadãos com consciência local e planetária, que respeitem
a autodeterminação dos povos e a soberania das nações;

¬

não é neutra, mas ideológica. É um ato político, baseado
em valores para transformação social;

¬

envolve uma perspectiva holística, enfocando a relação
entre o ser humano, a natureza e o universo de forma
interdisciplinar;

¬

estimula a solidariedade, a igualdade e o respeito aos
direitos humanos, valendo-os de estratégias democráticas
e interação entre as culturas;

¬

trata as questões globais críticas, suas causas e interrelações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto
social e ao meio ambiente, como, população, saúde, paz,
direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e
fauna, os quais devem ser abordados dessa maneira;

¬

facilita a cooperação mútua e eqüitativa nos processos de
decisão, em todos os níveis e etapas;

¬

recupera, reconhece, respeita, reflete e utiliza a história
indígena e culturas locais, assim como promove a
diversidade cultural, lingüística e ecológica. Isso implica
uma revisão da história dos povos nativos para modificar
os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação
bilíngüe;

¬

estimula e potencializa o poder das diversas populações,
promove oportunidades para as mudanças democráticas de
base que estimulem os setores populares da sociedade.
Isso implica que as comunidades devem retomar a
condução de seus próprios destinos;
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¬

valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este é
diversificado, acumulado e produzido socialmente, não
devendo ser patenteado ou monopolizado;

¬

deve ser planejada para estimular as pessoas a trabalharem
conflitos de maneira justa e humana;

¬

promove a cooperação e o diálogo entre indivíduos e
instituições, com a finalidade de criar novos modelos de
vida baseados em atender às necessidades básicas de
todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade,
religião, classe ou mentais;

¬

requer a democratização dos meios de comunicação de
massa e seu comprometimento com os interesses de todos
os setores da sociedade. A comunicação é um direito
inalienável, e os meios de comunicação de massa devem
ser transformados em um canal privilegiado de educação,
não somente disseminando informações em bases
igualitárias, mas também promovendo intercâmbio de
experiências, métodos e valores;

¬

integra conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ação.
Deve converter cada oportunidade em experiências
educativas de sociedades sustentáveis;

¬

ajuda a desenvolver uma consciência ética sobre as formas
de vida com as quais compartilhamos este planeta,
respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração
dessas formas de vida pelos seres humanos.”

Seguindo esse mesmo pensamento, Morin (2002) demonstra a ética do gênero humano,
descreve a complexidade aparente nas relações, bem como a relação democrática que
pode surgir dessa mesma relação complexa. A diversidade e os conflitos de idéias e
opiniões é que nutrem a relação democrática, e o ambiente escolar pode tornar-se uma
aprendizagem democrática quando educadores e educandos tomam consciência e
respeito das necessidades e anseios do outro.
Podemos observar que, para esses pesquisadores, que muito colaboram para o
desenvolvimento de novas concepções no processo educativo, cada um voltado para a
sua peculiaridade histórica, o diálogo apresenta-se como um fator importante para o
desenvolvimento das relações e aquisição do conhecimento.
Os pressupostos teóricos, citados acima, nos levam pensar que a Educação Ambiental se
fundamenta nos princípios do diálogo, da discussão, da reflexão, na transformação das
atitudes e na renovação dos valores existenciais dentro do meio ambiente. O ser humano

42
precisa sentir-se parte da Natureza e por isso, preservá-la, conservá-la e tirar dela os
suprimentos para a sua subsistência, mas sem degradar os seus recursos naturais.

5.5

Resíduos Sólidos e o Meio Ambiente

A sociedade contemporânea está diariamente exposta há uma variedade muito grande de
artigos para consumo. São produtos envolventes, por vezes desnecessários às
necessidades do nosso dia-a-dia, porém alvo dos capitalistas, que fornecem ao objeto
qualidades de um “amuleto encantado”, pois o simples fato de possuí -lo faz a pessoa
sentir-se “especial” (SCARLATO & PONTIN, 1992).
A produção de resíduos sólidos urbanos é apenas um dos itens relacionados à crise
ambiental, mas passou a ocupar um papel de destaque no quadro da degradação
ambiental devido à sua gravidade.
A qualidade de vida das pessoas também pode ser analisada pelo “lixo” descartado
pelas pessoas. Temos exemplos de comunidades em que os resíduos sólidos descartados
são, em maior proporção, resíduos orgânicos ou seja, consomem o básico para
sobrevivência. Contudo encontramos, nos despojos de comunidades de maior poder
aquisitivo maior quantidade e diversidade nas embalagens, demonstrando a adequação à
modernidade. Cada brasileiro produz cerca de um quilograma (1 Kg) de lixo por dia.
São mais de 228 mil toneladas de restos de comida, embalagens e outros resíduos
descartados diariamente no país. E, o que é pior, mais de 73% do lixo coletado pelas
prefeituras no Brasil, é enterrado, 3% é transformado em adubo, e 4% é reciclado
(ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL, pg 323).
Scarlato & Pontin (1992) nos alertam que, tanto pela alta densidade de ocupação,
quanto pela sofisticação de seus hábitos, as modernas populações produzem dejetos em
tal quantidade, que se torna impossível para os sistemas naturais decompor esses
“refugos da civilização” na velocidad e necessária para torná-los inofensivos ao
ambiente e aos seres vivos.
Junto com o crescimento populacional, de consumo, da indústria de descartáveis,
ocorreu, também, o crescimento de reservatórios naturais impróprios, que nos
proporcionam várias conseqüências negativas: custos cada vez mais altos para coleta e
tratamento de lixo; dificuldade para encontrar áreas disponíveis para aterrá-los; grande
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desperdício de matérias-primas. Por isso, o lixo precisa ser integrado ao ciclo produtivo
da natureza.
Outras conseqüências do enorme volume de lixo gerado pela sociedade moderna,
quando o lixo é depositado em locais inadequados e/ou a coleta é deficitária, são:
-

Contaminação do solo, ar e água;

-

Proliferação de vetores transmissores de doenças;

-

Entupimento de redes de drenagem urbana;

-

Enchentes e desmoronamentos;

-

Degradação do ambiente e depreciação imobiliária;

-

Indiretamente, doenças, absenteísmo e mortes;

-

Além de doenças, como o quadro demonstrativo abaixo:
O LIXO E AS DOENÇAS
VETORES
RATO E PULGA

FORMAS DE TRANSMISSÃO
MORDIDA, URINA, FEZES E
PICADA.

MOSCA

ASAS, PATAS, CORPO, FEZES E
SALIVA.

MOSQUITO

PICADA.

BARATA

ASAS, PATAS, CORPO E FEZES.

GADO E PORCO

INGESTÃO DE CARNE
CONTAMINADA.
URINA E FEZES.

CÃO E GATO

ENFERMIDADES
LEPTOSPIROSE;
PESTE BUBÔNICA;
TIFO MURINO.
FEBRE TIFÓIDE;
COLERA;
AMEBÍASE;
GIARDÍASE;
ASCARDÍASE.
MALÁRIA;
FEBRE AMARELA;
DENGUE;
LEISHMANIOSE.
FEBRE TIFÓIDE;
CÓLERA;
GIARDÍASE.
TENÍASE;
CISTICERCOSE.
TOXOPLASMOSE.

Fonte: Manual de Saneamento – Funasa/MS – 1999.

Quadro 6 – Lixo, vetores e doenças ocasionadas.

“O fato do lixo, entretanto, tem uma dimensão ética: a forma como
eu, individualmente, lido com o lixo, revela o cuidado (ou falta de
cuidado) que eu tenho para com o mundo que me cerca.[...] Elas não
sabem que a natureza é uma extensão do seu corpo e que a vida
acontece num processo constante de trocas entre o corpo e a natureza
– o ar entra em mim, sai de mim, a comida entra em mim, sai de mim.
Se a natureza se tornar veneno, o corpo morrerá”. (Rubem Al ves) –
LIXO EDUCAÇÃO
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A Educação Ambiental nas escolas, na maioria das vezes, inicia-se pela coleta e manejo
do lixo, apesar de nem sempre significar uma prática reflexiva que evidencie a mudança
de atitudes e valores iniciando um processo de mudança.

5.5.1 Como minimizar o problema do lixo?

Para muitos ambientalistas, a problemática do lixo está relacionada aos cinco erres (5
Rs): repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar (BENSEN, 2005, p. 321). Contudo,
são atitudes que necessitam de modificações nos comportamentos diários e ações
contrárias aos princípios capitalistas estabelecidos em nossa sociedade.
O primeiro princípio compreende repensar hábitos e atitudes; o segundo princípio,
reduzir: significa consumir menos produtos e preferir aqueles que fornecerão maiores
condições de reaproveitamento, com maior durabilidade e menor espaço para
armazenagem. Esqueda et al. (2003) nos alerta que entender redução não implica em
padrão de vida menos agradável. É simplesmente uma questão de reordenar os materiais
que usamos no dia-a-dia.
Reutilizar é o terceiro princípio e consiste em ações que podemos exemplificar, como
escrever nos dois lados da folha de papel, usar embalagens descartáveis para outros fins,
entre outros.
O quarto princípio é reciclar quando não é mais possível reduzir nem reutilizar. Reciclar
trata dos resíduos sólidos como matéria-prima. É uma das alternativas de tratamento de
resíduos sólidos mais vantajosas, tanto do ponto de vista ambiental, como social.
Quando bem administrado, o sistema de coleta seletiva propicia a reciclagem, que pode
ser uma atividade econômica rentável. Pode gerar emprego e renda para famílias de
catadores, que devem ser os parceiros prioritários na coleta seletiva.
Contudo, para atrair mais investimentos no setor, é preciso uma união de esforços entre
o governo, o segmento privado e a sociedade a fim de se desenvolverem políticas
adequadas e se desfazerem preconceitos em torno dos aspectos econômicos e da
confiabilidade dos produtos reciclados (CEMPRE, 2002, p.108).
Entre as vantagens do método estão: a diminuição da quantidade de lixo enviada a
aterros, da extração de recursos naturais, do consumo de energia e da poluição. Também
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contribui para a limpeza da cidade, conscientização ambiental e geração de empregos.
Apesar de ser o melhor método, a reciclagem gera resíduos e alguns poluentes.
Para incentivar, facilitar e expandir a reciclagem de resíduos no País, o Conselho
Nacional do Meio Ambiente – Conama, órgão do Ministério do Meio Ambiente –
MMA, estabeleceu um código de cores para os diferentes tipos de resíduos. Esse código
tem validade nacional e foi inspirado em formas de codificação adotadas
internacionalmente. De acordo com o artigo 2º, parágrafo Iº, da Resolução Conama nº
275, de abril de 2001, fica recomendada a adoção do referido código de cores para
programas de coleta seletiva estabelecidos pela iniciativa privada, cooperativas, escolas,
igrejas, organizações não-governamentais e demais entidades interessadas.

Código de Cores para os diferentes tipos de resíduos.
AZUL

PAPEL/PAPELÃO

VERMELHO

PLÁSTICO

VERDE

VIDRO

AMARELO

METAL

PRETO

MADEIRA

LARANJA

RESÍDUOS PERIGOSOS

BRANCO

RESÍDUOS AMBULATORIAIS
E DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ROXO

RESÍDUOS RADIOATIVOS

MARROM

RESÍDUOS ORGÂNICOS

CINZA

RESÍDUO GERAL – NÃO
RECICLÁVEL OU MISTURADO,
OU CONTAMINADO NÃO
PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO
Fonte: MMA/IDEC,2002.p.118

Quadro 7 – Código de cores padrão para separação de resíduos sólidos.
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E o último princípio consiste em recusar produtos que agridam tanto a nossa saúde,
como o ambiente.

5.5.2 Coleta Seletiva

A redução e reutilização dos resíduos que a sociedade produz baseada no princípio de
fornecer nova utilização aos resíduos produzidos é um dos princípios que o
Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE (2002) fornece à coleta
seletiva. Entretanto, esse mesmo órgão considera que há três etapas fundamentais para
ocorrer a coleta seletiva, são elas: educação ambiental da população, a
operacionalização do serviço de coleta e transporte e a venda ou doação de materiais
recicláveis.
A Educação Ambiental, além de abranger classes sociais de diferentes segmentos, como
escolas, residências, escritórios, fábricas, shopping centers, lojas, repartições públicas e
outros locais de geração de lixo, esclarece, também, aos envolvidos a sua contribuição
na geração de lixo.
Alguns programas ambientais voltados à reciclagem de lixo consideram que a
sensibilização da comunidade quanto à separação da matéria orgânica de metais, papéis,
plásticos e vidros proporciona resíduos menos contaminados, mais homogêneos e
economicamente mais vantajosos. Segundo o Programa Bio Consciência (2002), os
modelos de coleta seletiva variam conforme o modo como é realizada a coleta.
Na Coleta Seletiva Porta a Porta, os materiais recicláveis são recolhidos em residências,
escolas, bancos, igrejas e outras instituições comunitárias, assistenciais e ambientalistas
através de veículos em dias e horários específicos que não coincidam com a coleta
normal.
A Coleta Seletiva Voluntária é o sistema de Postos de Entrega Voluntária -PEVs, ou
Locais de Entrega Voluntária – LEVs, nos quais são utilizados grandes recipientes em
locais estratégicos onde as pessoas depositam os resíduos. Outros setores da sociedade,
como navios, aviões, hotéis, entre outros, também utilizam esse sistema para selecionar
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e disponibilizar os resíduos à reutilização. Esse modelo de coleta está diretamente
associado ao comprometimento e sensibilização da comunidade.
Os postos de recebimento/troca, geralmente, são locais afastados dos centros urbanos e
privilegiam as pessoas que, por algum motivo, querem se desfazer de seu lixo reciclável
sem aguardar a coleta porta-a-porta e/ou aquele que, por algum motivo, perdeu o dia
programado da coleta seletiva. Esses postos também podem ser chamados de PEVs ou
LEVs, e através deles, ocorre uma troca entre o lixo reciclável por alimentos ou valetransportes, alimentação, ingressos para eventos culturais, entre outros. Muitos
indivíduos que estavam à margem da sociedade, após o ingresso na catação, passam por
um processo de “resgate de c idadania” (CEMPRE, 2002).
A coleta realizada por catadores é, atualmente, o agente mais concreto na realização da
reciclagem, em sua maioria das vezes, é realizada porta a porta. Como conseqüência
valoriza o trabalho propicia ganhos econômicos e sociais não é necessariamente uma
transformação de atitudes e valores, isto é, uma transformação da consciência.
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6

METODOLOGIA

O presente estudo foi realizadoa integrando as análises quantitativa e qualitativa. É, o
que sugere Goldenberg (2000) haja vista que o conjunto de diferentes pontos de vista, e
diferentes maneiras de coletar e analisar os dados (qualitativos e quantitativos), permite
uma idéia mais ampla e inteligível da complexidade de um problema.
Oportuniza também ao pesquisador fazer um cruzamento de suas conclusões a fim de
obter maior confiança no processo de análise de dados. Em virtude disto, o uso da
combinação de metodologias que tem por objetivo abranger a máxima amplitude na
descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo, instrumentos de coleta,
tratamento e organização de dados e de informações que serão tratados conforme o
enfoque fornecido para cada informação, sempre considerando o contexto, os
envolvidos e os objetivos da pesquisa.
Neste momento da pesquisa, utilizamos as diferentes fases de análise de conteúdos
utilizadas por Bardin(1977) nomeadas de acordo com seus objetivos:


Pré-análise: organizamos a pesquisa através da leitura e escolha dos
documentos e da formulação de hipóteses e dos objetivos.



Exploração do material: nesta fase organizamos os dados pesquisados através
das transcrições das entrevistas e registros de observações em tabelas para
facilitar a categorização dos dados.



Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: neste momento os dados
coletados foram analisados, confrontados e agrupados com o propósito de nos
fornecer sua categorização. diferentes fases de análise de conteúdos

Todos estes procedimentos foram selecionados para auxiliarem na compreensão da
influência do Projeto Terra Limpa nas atividades pedagógicas de sala de aula, no
comportamento e nas atitudes dos(as) professores(as) e alunos(as) das escolas
municipais de Balneário Camboriú.

6.1 Sujeitos da pesquisa
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Conhecer a história do Projeto Terra Limpa marcou o início das informações
relacionadas com a pesquisa, neste primeiro contato não houve preocupação em dar
sentido às práticas. As coordenadoras do projeto, disponibilizaram o relatório do ano de
2003 todo o material histórico do Projeto Terra Limpa, muitas dúvidas e incertezas
surgiram durante a análise documental devido alguns dados tabulados erroneamente que
posteriormente foram elucidados.
Do material disponibilizado, inicialmente foram analisados os questionários elaborados
pelos coordenadores do Projeto “Terra Limpa” e respondidos pelos part icipantes no
projeto no ano de 2003. Este questionário foi aplicado com o objetivo de reavaliar e
propor práticas dinamizadoras e integrar os professores de Ciências e Geografia da Rede
Municipal de ensino. Este questionário envolve uma amostragem de 30 participantes de
sete escolas municipais de Balneário Camboriú/SC pertencentes ao projeto no ano de
2003 (ANEXO B) por escolas assim distribuídos:

Tabela 1: Participantes do Projeto X Quantidade de Questionário Aplicados

Participantes

Quantidade de
questionários
aplicados

Alunos período Alunos período Funcionários de Professores
e
matutino
vespertino
serviços gerais departamento
administrativo
10

10

3

7

Conforme relatório o questionário foi aplicado na comunidade escolar entre os dias 08 e
20 de abril de 2003 e participaram da pesquisa as escolas:
!

Escola Municipal Taquaras

!

Escola Municipal Governador Ivo Silveira

!

Escola Municipal Tomáz Francisco Garcia

!

Escola Municipal Professor Armando César Ghislandi

!

Escola Municipal Antônio Lúcio

!

Escola Municipal Jardim Iate Clube

!

Escola Municipal Presidente Médici
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Vale ressaltar que foram pesquisadas as escolas que responderam o questionário no ano
de 2003, o que justifica o fato de não ter sido pesquisada a totalidade das escolas
municipais.
Das questões do questionário aplicado pelos coordenadores, utilizamos para analisar as
questões abertas de número 11 e 12, que são respectivamente qual sua contribuição para
o andamento do “Projeto Terra Limpa” e a sugestão para o sucesso deste projeto
juntamente as sugestões de atividades pedagógicas propostas pelos respondentes do
questionário citado anteriormente.
As contribuições de Sauvé (1996)3, traduzidas e modificadas por Sato & Passos (2003)
sobre as categorias de representações de meio ambiente criadas por esta autora, serão
utilizadas para análise dos dados coletados a fim de obtermos mais características dos
sujeitos pesquisados e um perfil inicial do Projeto Terra Limpa.
Outro documento disponibilizado com o intuito de conhecer os sujeitos que
participaram do Projeto Terra Limpa no ano de 2004, foi a disponibilização do cadastro
de identificação dos professores da Educação Infantil, totalizando 25 contribuições
referentes ao que pensa cada participante sobre o projeto em questão.
Num segundo momento, participamos da reunião realizada dia 11 de agosto de 2004, às
13h30min, no Parque Ecológico Rio Camboriú. conforme (ANEXO D). Neste dia
fomos convidados a participar da visita ao Ponto de Captação de Água, juntamente com
os participantes do Projeto.
A fim de obter descrições mais detalhadas sobre a implementação do Projeto Terra
Limpa e sua efetividade sobre as práticas educacionais e comportamentos e atitudes de
alunos (as) e professores (as), utilizamos entrevistas semi-estruturadas com:
- Grupo A - secretários das secretarias do Meio Ambiente e da Educação.
- Grupo B - seis professores (as)
- Grupo C -t rês monitores/alunos;
Segue a seguir alguns questionamentos que enfatizamos no decorrer das entrevistas:
1- Como você conheceu o Projeto Terra Limpa?
2- Quanto tempo participa do projeto?
3

Ver tabela no item: Representação Social um instrumento para análise das ações em EA.
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3- No seu dia-a-dia diária você utiliza as informações adquiridas e desenvolvidas
no projeto Terra Limpa?
4- As atividades pedagógicas desenvolvidas são elaboradas através das
informações trazidas pelo projeto?
5- Como você realiza a disseminação das informações fornecidas nas reuniões em
que você participa?
6- O projeto Terra Limpa precisa melhorar em algum aspecto? Quais?
7- Qual é a sua colaboração para com o desenvolvimento do projeto?
As perguntas anteriormente citadas são um esboço da entrevista propriamente dita, haja
visto que no decorrer das entrevistas outros questionamentos e/ou posicionamentos
do(a) entrevistado (a) podem oportunizar um enriquecimento na obtenção dos dados.

6.2 Categorias

Para a construção de uma síntese mais criteriosa, utilizamos a “Análise de Conteúdo”
que baseia-se na “ busca do sentido ou sentidos de um texto” (FRANCO, 1997, p.53).
Pretendemos com a utilização desta técnica significar, fundamentar e delimitar a
construção de categorias para os dados já coletados, como: o cadastro de identificação
dos professores da Educação Infantil, as observações e registros realizados e descritos
na reunião realizada dia 11 de agosto e as entrevistas com alunos (as)/monitores (as),
professores (as) e secretários.

1) Natureza das atividades
A ênfase dada a organização de conteúdos, obtenção de informações e a sua
contextualização são aspectos que estão subjacentes às práticas educacionais.
“ Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção” (FREIRE 1996, p.47)

2 )Ação dialógica
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Na teoria da ação dialógica (FREIRE, 1987:165) “os sujeitos se encontram para a
transformação do mundo em co-laboração”. Os encontros são fundamentados em
comunicação, transformação, co-laboração e reflexão e a partir destas atitudes inicia-se
um processo de comprometimento, confiança e transparência entre os sujeitos
envolvidos, oportunizando aos demais a adesão ao processo de forma livre e
espontânea.
A ação dialógica neste estudo, será utilizada na análise das falas entre os coordenadores,
orientadores, monitores e estes com as escolas.

3 ) Envolvimento
O envolvimento é uma categoria importante na análise dos dados do Projeto Terra
Limpa, pois mostra a abrangência do projeto ao nível pessoal e escolar como também é
um indicador da motivação individual ou dos sujeitos com os princípios teóricospráticos que orientam as ações do projeto em si. Em outras palavras o envolvimento é
um indicador da força transformacional que o projeto imprime na transformação dos
sujeitos participantes.
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Para iniciarmos as discussões acerca desta experiência em caracterizar a efetividade do
Projeto Terra Limpa nas atividades pedagógicas de sala de aula, no comportamento e
atitudes dos professores(as) e alunos (as) os dados coletados serão apresentados e
discutidos simultaneamente.

7.1

Resgate histórico ano 2003

Das escolas participantes do processo avaliativo no ano de 2003, as questões abertas
qual sua contribuição para o andamento do “Projeto Terra Limpa” e as sugestões para o
sucesso deste projeto demonstram a permanência do interesse referente às questões
ambientais.

A- “Qual sua contribuição para o andamento do “Projeto Terra Limpa”?

Em relação a primeira questão analisada, a maior incidência de respostas fornecidas
pelos respondentes permeiam preocupações como cidade limpa, lixo reciclável, não
cortar árvores, não desperdiçar água, não pichar paredes/portas e muros. Preocupação
esta que perpassa por 49% das respostas fornecidas.
As contribuições de Sauvé (1996), traduzidas e modificadas por Sato & Passos (2003)
visualizamos que as representações do ambiente dos envolvidos se caracterizam:



como natureza (natureza que devemos apreciar e respeitar):”S ão paisagens
herdadas dos pensadores da Modernidade, que viam a natureza uma dádiva para
se encontrar com a paz, onde a estética da natureza prevalece sobre a estética
humana. Nesta categoria o homem aparece como mero observador, dissociado
da natureza, e é enfatizado a preservação, árvores, animais e natureza”.
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como recurso (recurso que devemos gestionar): “com exemplos típicos de
hidrelétricas, fontes de energia ou outros exemplos de potencial econômico que
possibilitam melhor “ gestão” para o desenvolvime nto humano. Aqui o ser
humano é apresentado como usando os recursos naturais de uma forma
irracional, dando-se ênfase a água, resíduos sólidos, energia, biodiversidade”.

Um aspecto que pode contribuir para a porcentagem maior de representações de
ambiente como natureza e como recurso, pode estar relacionado ao processo histórico
do Projeto Terra Limpa teve suas atividades iniciais voltadas somente às questões
ambientais direcionadas ao “lixo” desenvolvidos através de gincanas, palestras, folders
informativos, entre outras atividades já citadas.
Outra preocupação que atinge 33% dos participantes do processo avaliativo do projeto,
está voltada para à dimensão do conhecimento, conscientização e comprometimento. As
contribuições sugeridas pelos respondentes permeiam atividades voltadas para: teatro
para conscientização, contribuir com palestras, melhorar a campanha, ajudar,
conscientizar alunos e outros, “prestar atenção e repassar”.
Retornando as contribuições de Sauvé op. cit. estes respondentes do questionário
revelam em suas respostas representações de meio ambiente:



como meio de vida (meio de vida que devemos conhecer e organizar):
“caracterizada pela casa e seu entorno, a escola e seu espaço ou qualquer local
para se habitar, morar e cuidar, revendo os sistemas de vida e os modelos de
desenvolvimento. Nesta categoria os seres humanos são habitantes do ambiente
sem o sentido de pertencimento. Relaciona com tudo o que nos rodeia, “oikos”,
lugar de trabalho e estudos, vida cotidiana”.

Vale ressaltar que apesar da questão onze ser estruturada como pergunta aberta (Qual
sua contribuição para o andamento do “Projeto Terra Limpa?), possuindo como objetivo
obter o maior número de contribuições dos respondentes, percebe-se que são respostas
diretas, objetivas e superficiais quanto a significação de palavras utilizadas nas
respostas”.
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Fonte: pesquisa documental (2003)
Grafico 1: Contribuições para o Projeto Terra Limpa

Podemos observar através do gráfico, que ainda há pessoas envolvidas nas instituições
de ensino no município de Balneário Camboriú que não conhecem o projeto, não
responderam a questão ou não possui nenhuma contribuição para o Projeto Terra
Limpa.

B- “Quais as sugestões para o sucesso deste projeto?”

A questão de número doze, que propõe aos participantes fornecer sugestões para o
sucesso do Projeto Terra Limpa, 48% dos respondentes sugerem a continuidade do
projeto com propostas organizacionais. Sugestões voltadas para campanhas, cartazes
informativos, informações, palestras, gincanas, teatros, formação de monitores, mais
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pessoas trabalhando no projeto, mais divulgação, reuniões mensais com os monitores,
um responsável pelo projeto em cada escola e visitas na comunidade.
Valendo-se novamente das representações de meio ambiente que Sauvé op cit propõe,
fica revelado que o meio ambiente está mais uma vez visualizando como meio de vida
(meio de vida que devemos conhecer e organizar).
Dos envolvidos na amostra avaliativa do Projeto Terra Limpa 22%, sugerem atividades
voltadas à natureza e recursos naturais. As ações sugeridas ao projeto são campanhas de
poluição, desmatamento, reciclagem, cuidados com a natureza, mais lixeiras nas escolas
e bairros, para Sauvé op cit meio ambiente como natureza (natureza que devemos
apreciar e respeitar).
Com a mesma proporção e preocupação encontramos participantes do questionário
avaliativo com sugestões voltadas novamente à dimensão do conhecimento e
comprometimento. Entretanto, percebe-se que são respostas com um novo olhar às
atitudes participativas e de comprometimento, são respostas um pouco mais completas e
percebe-se um grau maior de comprometimento referente às questões ambientais.
Porém, ainda não podemos considerá-las na categoria que Sauvé op cit considera
ambiente “ como projeto de vida (projeto comunitário com comprometimento): são
representações que trazem a interdependência da sociedade com a dimensão ambiental.
Sublinham a ética humana para o cuidado com a natureza, envolvendo a participação
como estratégia de ambientalismo, de identidade ecológica e dos compromissos com o
dialogo entre a cultura e a natureza. Vê o problema do ser humano individualista e falta
de compromissos políticos com sua própria comunidade. Evoca responsabilidade,
projeto político, transformações e emancipação.”
Conforme citamos anteriormente referente a questão onze as respostas são diretas,
objetivas e superficiais quanto a significação de palavras utilizadas nas respostas,
ocorrendo o mesmo com a questão doze.
Novamente encontramos participantes do questionário avaliativo que não responderam
e/ou não responderam de forma clara a questão referente às sugestões para a
implementação do projeto em questão.
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Fonte: Pesquisa documental (2003)
Grafico 2: Sugestões para o Projeto Terra Limpa

Dando continuidade a nossa análise, e a fim de obter um perfil inicial do “Projeto Terra
Limpa”, bem como dos sujeitos envolvidos, mostraremos as sugestões de práticas
educacionais que os respondentes do questionário avaliativo, principalmente professores
das áreas de Ciências e Geografia organizaram para desenvolverem no ambiente
escolar.
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ATIVIDADES SUGERIDAS PELOS ENVOLVIDOS APÓS ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS
Campanha de orientação para manter as lâmpadas apagadas quando não se faz necessária iluminação.
Campanha para desligar os ventiladores nas saídas da turma.
Trabalhar com fitas de Vídeo de Educação Ambiental.
Mostrar o vídeo “ O grande rio” da RBS sobre o Rio Itajaí -Açu, aplicando-o nossa realidade.
Realizar uma pesquisa de opinião dentro da escola para levantar os dados referente a vegetação do ambiente.
Fazer um levantamento de dados sobre a interferência do projeto “Terra Limpa” na escola.
Discutir sobre o tempo que leva para a recuperação de um rio e os tipos de dejetos que lá são depositados.
Trabalhar com o cartaz “A duração do lixo no mar”.
Abordar a importância dos decompositores (fungos e bactérias) no processo.
Abordar os prejuízos causados aos componentes bióticos nos ecossistemas aquáticos e para o homem.
Propor a elaboração de desenhos acompanhados de frases de alerta para a problemática discutida.
Espalhar os trabalhos pela escola.
Organização de murais informativos.
Confecções de artesanatos (brinquedos) com materiais recicláveis e reaproveitáveis.
Trabalhos de campo associados às atividades da classe.
Apresentação dos monitores “Terra Limpa” para a escola.
Campanha do pet e papel branco.
Produção de material informativo para distribuir à população.
Promover intercâmbio entre escolas para o reconhecimento dos diferentes ambientes.
Palestras para sensibilização.
Dinâmicas de conversação entre colegas.
Promover concursos de paródia e teatro.
Fonte: Relatório- Projeto “Terra Limpa” (2003)
Quadro 8- Atividades propostas e desenvolvidas pelos professores do Projeto “Terra Limpa”
(2003).

Percebemos que as atividades citadas no quadro anterior foram elaboradas em sua
maioria de acordo com as representações de ambiente:


como natureza mostrar o vídeo “ O grande rio” da RBS sobre o Rio Itajaí-Açu,
aplicando-o nossa realidade”;
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como recurso “ confecções de artesanatos (brinquedos) com materiais
recicláveis e reaproveitáveis”;



como meio de vida“ espalhar os trabalhos pela escola, realizar uma pesquisa
de opinião dentro da escola para levantar os dados referente a vegetação do
ambiente”;

Nas atividades propostas pelos respondentes do questionário avaliativo no ano de 2003,
surgi também a representação de ambiente trazida por Sauvé op cit como problema
(problemas que devemos solucionar):”que apela às que imadas, buraco da camada de
ozônio, desflorestamento, chuva ácida ou problemas com o lixo. São maneiras de
chamar atenção à resolução dos problemas ambientais da nossa era. Nesta categoria o
ser humano tem efeito negativo no ambiente e a vida está ameaçada, enfatizando-se a
contaminação, queimadas, destruição e danos materiais”.
Exemplos de atividades que caracterizam a representação de meio ambiente como
problema:
“ Discutir sobre o tempo que leva para a recuperação de um rio e os tipos de dejetos
que lá são depositados; trabalhar com o cartaz - A duração do lixo no mar”.
Observamos que as práticas educacionais sugeridas e desenvolvidas pelos professores
das áreas de Ciências e Geografia podem contribuir para o que Sauvé (1996), Guerra
(2001), Sato & Passos (2003) entre outros, nos alertam para a necessidade de conhecer
as representações dos envolvidos a fim de que possamos compreender, superar e propor
práticas educacionais voltadas aos princípios da educação para sociedade responsável e
sustentável.

7.2

Ano De 2004 - A Jornada Continua

Constatamos a necessidade de caracterizar os participantes do “Projeto Terra Limpa” no
ano de 2004 haja vista a transição dos participantes tanto em relação a professores como
alunos.
O cadastro de identificação dos professores da Educação Infantil que participam do
Projeto Terra Limpa no ano de 2004, estruturado e organizado pelos coordenadores do
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projeto faz um questionamento: “O que você pensa sobre o Projeto Terra Limpa?”
(ANEXO C)
Percebeu-se que os participantes atribuem sentido de processo às ações desenvolvidas
no “ Projeto Terra Limpa” juntamente com uma visão positiva , de continuidade apesar
das especificidades e diversidades quanto ao sentido de importância destinada a este:

“ O Projeto Terra Limpa desde de sua implantação vem colaborando com os
educadores na formação de cidadãos conscientes da preservação ambiental.”(P16)
“ O projeto pode ser considerado uma “sementinha” que está germinando, despertando
nas pessoas envolvidas uma consciência ambiental buscando melhorar a realidade da
creche e da comunidade.”(P12)
“Acredito neste projeto, por isso o abracei com todas as forças. Creio que é a grande
alavanca até chegarmos a um patamar desejável, ideal. Penso que é a mão de Deus
através de nós.”(P14)

A preocupação referente às questões ambientais, no sentido de preservação ambiental
predomina, porém visualizamos uma pequena parcela de respostas voltadas a
preocupação referente à transformação, mudança de atitudes e valores.

“O Projeto só vem a contribuir com todos nós. As ações por nós desenvolvidas visam
melhorar a relação entre o ser humano e o meio em que vive. Estamos provocando
mudanças em nossos alunos, nos seus familiares, na comunidade, estamos
transformando a nossa comunidade local graças a atitudes positivas de todos em
relação ao meio ambiente.”(P13)
“Acredito ser uma ação extremamente válida para mudança de atitudes e valores e da
realidade social, contribuindo para a conscientização e conseqüente preservação
ambiental.”(P17)
Observações e registros realizados na reunião (ANEXO D) e entrevistas..
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Figura 3 e 4 – Reunião com os professores participantes do Projeto “Terra Limpa”
2004.
7.2.1 Natureza das atividades:Identificando os limites e possibilidades da prática.

7.2.1.1 - O olhar dos secretários

No decorrer de toda este estudo direcionamos nossas atenções e reflexões aos
professores(as) e alunos(as) participantes do Projeto Terra Limpa. Entretanto, como nos
lembra Guimarães(2004), o ambiente educativo não é o espaço físico escolar. O
ambiente educativo se constitui nas relações que se estabelecem no cotidiano escolar,
entre escola e comunidade, entre comunidade e sociedade, entre seus atores, nos
embates ideológicos por hegemonia; portanto, é movimento complexo das relações.
Sentimos necessidade ouvir e relatar o pensamento dos secretários em relação às ações
relacionadas à questão ambiental.
Observamos que ambos preocupam-se com as questões ambientais, fornecem uma visão
de transformação e mudança. Entretanto, um com vistas aos aspectos técnicos “ a cidade
cresce assombrosamente, nós fomos lançados ao desafio de profissionalizar o meio
ambiente...” (S01) - outro se reporta à importância das relações “ quando se fala em
Educação Ambiental, para que haja e realmente atinja a sociedade como um todo tem
que ter outros segmentos junto com este projeto.” (S02)
Observa-se um vazio, uma falta de articulação entre as secretarias, aspecto que interfere
diretamente nas na EA e nas práticas educacionais desenvolvidas no município.
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7.2.1.2 -A perspectiva dos professores(as)

Após a análise dos relatórios, participação da reunião (ANEXO C) e observação e
relatados durante as entrevistas, houve uma certa curiosidade em questionar os
orientadores (professores) e conhecer a natureza das informações compartilhadas aos
monitores, professores e alunos(as) das escolas:
“ O pessoal do projeto é que traz pra gente a informação. Mas a gente decide aqui na
escola, onde a gente trabalha com o projeto. A gente faz uma reunião com os
professores e passa para eles. Mas é mais eles mesmo que trazem a informação pra
nós” grupo sol
“ Lá na secretaria do meio ambiente ele nos dão o material, xerox, textos, com idéias
para serem trabalhadas, mas na maioria das vezes são textos, não são atividades em si.
Estas atividades elas surgem no decorrer, numa necessidade, numa data comemorativa,
numa data específica, então surge a atividade pra ser trabalhada. Não que ela tenha
um início , meio e fim.” (P20)
“Mas assim, eu já trabalhei a Agenda 21 com eles, trabalhei esta parte da semana do
meio ambiente. As informações que eu tinha sobre a Agenda 21 a Mara me passou e
outras que eu já tinha em um DVD que falava sobre agenda 21, CD-Rom, coisas que a
gente pega na internet.” (P25)
“ Existe toda uma organização do município, a gente tem um assessoramento e agora a
nossa visão maior é encima da Agenda 21.” (P26)
Os relatos, além dos relatórios, expressam as funcções do orientador da escola, ou seja,
o(a) professor(a) que representa a escola no “Projeto Terra Limpa”. Destaca -se entre
elas “reunir informações e repassar aos alunos, recriando o ambiente através do teatro”,
ratificando a inexistência de troca de experiências pessoais e coletivas, entremeadas às
práticas educacionais.
“ Passo através de exercícios com as crianças, através de reciclagem e folhas
mimeografada” (Grupo sol)
“ A gente conversa muito durante o recreio. Cada dia tem um professor que cuida do
recreio, é alternado né,. Então eu converso com as crianças, e o monitores daqui ficam
coordenando em sala de aula com avisos e o momento que pode. Por que eu não entro

63
em sala, estou fora da sala de aula, então eventualmente para substituir um professor,
posso converçar 10 minutinhos antes com as crianças depois das reuniões.”(P20)
“ Eles tem a pasta deles, uma pasta que eles organizam. Primeiro a gente tem um estudo
no inicio do ano, que nesta pasta vai toda a função do monitor, o preparo que ele vai
tendo, as instruções e depois eles capacitados para ta falando pra ta
desenvolvendo(...).”(P26)
Considerando este aspecto, questionamos os professores(as) quanto às atividades
desenvolvidas relativas ao Projeto Terra Limpa. Os depoimentos ratificam o
desenvolvimento de atividades pontuais:
“ Atividade desenvolvida pelo projeto Terra Limpa foi na semana do Meio Ambiente e
na semana da água, voltando depois às atividades pontuais.” Grupo sol
“ Atividade foi no dia da água, na semana estadual da água, quando eles fizeram os
folders, mas ai pro questões políticas a gente não pode ir na rua para distribuir” (P20)
“ Gente ta focalizando na agenda local, que é a construção de uma Agenda escolar
voltada pra ações do meio ambiente, que a gente tem que desenvolver através dos
alunos.”(P26)
“ As ações realizadas são os murais que a gente faz, procura renovar trazendo
novidades, trazendo trabalhos dos alunos. Uma homenagem cívica que a gente fez foi
toda voltada para o Terra Limpa, eles que fizeram trabalhando a Agenda 21.”(P27)
Cumpre destacar mais uma vez que os relatos nos revelam práticas educacionais
restritas entre professor(a) e alunos(as) que desconsideram as relações que permeiam as
práticas pedagógicas. Desconsideram o espaço, as pessoas que formam a comunidade
escolar até as instâncias mais distantes e abrangentes como a ideologia, as redes de
poder, entre outros.

7.2.1.3 - O enfoque dos monitores
Nos relatos dos monitores, foram ressaltadas as atividades desenvolvidas que prevalece
o lixo:
“ Falo para eles não jogarem lixo no chão (longa pausa)’M01
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“Peço para não jogarem lixo no chão. Para não correr no recreio. Um mo nte de
coisas”. M02
“Eu falo para eles não jogarem lixo onde não pode” M03
Observa-se através destas considerações que o problema do lixo é tratado de como um
fato, como constatado por Tristão(2004) em pesquisa realizada em escolas municipais
de Vitória, sendo desta forma parte de uma atividade corriqueira.”Se fosse enfocado nos
seus múltiplos aspectos,poderia repercutir melhor nas condutas das crianças e
adolescentes da escola. A abordagem de seu sentido mais abrangente, de reflexão de
uma cultura de shopping center dominante, extremamente consumista, rápida na
produção e lenta na recuperação do meio ambiente que desgasta e destrói, dentro de
uma perspectiva de desenvolvimento estritamente economicista poderia desenvolver
princípios mais sustentáveis.”( TRISTÃO, 2004, p129)
A prática de ações desprovidas de reflexões sobre a importância de preservação
ambiental, isenta de valores cognitivos e afetivos visando atitudes estéticas tornam-se
atitudes soltas, desvinculadas da realidade em que a escola e envolvidos estão inseridos.
Além de contribuir para uma sociedade consumista, que não considera os cinco erres (5
Rs) relacionadas as problemáticas do lixo: repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e
recusar.
De acordo com as falas anteriormente destacadas, observamos que os monitores
realizam tarefas de fiscalização nas escolas. Para Freire (1996) é preciso que o educando
vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do mundo e não apenas
o de recebedor da que lhe seja transferida pelo(a) professor(a).

7.2.2 Ação Dialógica:

7.2.2.1 - Olhar dos secretários

Na opinião dos secretários, o município de Balneário Camboriú com sua economia
voltada essencialmente para o turismo, chega a receber no período de dezembro a março
mais de 1,6 milhões de turistas, tornando-se necessário que a estrutura educacional
também molde-se a este aspecto. Entretanto, como já mencionamos anteriormente a
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estrutura administrativa setorizada e da falta de articulação e diálogo entre os órgãos,
dificultam o desenvolvimento de ações e políticas públicas necessárias para a educação
ambiental.

7.2.2.2 -- A perspectiva dos professores(as)
Observamos que, em alguns professores, a tarefa de disseminar as informações para
outros professores na escola, provoca inibição ou desestímulo para o desenvolvimento
de práticas educacionais coletivas e até mesmo na participação do Projeto.
“ Passo através de exercícios com as crianças, através de reciclagem e folhas
mimeografada e isto para os outros professores também” (Grupo sol)

“ Com os professores não, porque tem a parte da Educação Ambiental que já esta
inserida no planejamento pedagógico deles como uma atividade de ciências, mas uma
coisa que eu acho bastante isolada.”P20
“ Falo com o professores e às vezes quando a gente tem uma parada pedagógica,
alguma coisa como conselho de classe a gente vai dando uma pincelada. Mas é mais a
nível do mural que a gente deixa ali daí eles passam e lêem e assim em intervalo de
recreio alguma coisa eu mostro “olha que legal esta atividade que a gente fez”.
Quando eu plantei um ipê-amarelo eu chamei o pessoal todo do primário, os
professores vieram junto, fotografou, explicou da importância da semana do Meio
Ambiente, mas são raros momentos no trabalho.” P25
“ Nós temos um painel informativo da escola, é um painel fixo. Então todas as ações e
idéias do grupo ele é divulgado neste lugar.”P26

Nas palavras de um dos sujeitos é importante a participação, valorização, incentivo e
viabilização das iniciativas propostas pelo projeto por parte dos diretores. Segundo ele,
“ a falta de motivação, muitas atividades desenvolvidas são feitos convites tanto para a
secretaria da Educação como para a secretaria do Meio Ambiente, para vir e
participar junto no colégio e eles sentem que não tem esta motivação e eu até entendo o
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porque que certos professores não querem participar do projeto, que é esta falta de
incentivo.” (Grupo sol)
Por isso, foi solicitada uma sensibilização com diretores e orientadores escolares para
agilizarem e compartilharem os trabalhos desenvolvidos no Projeto.

7.2.2.3 O enfoque dos monitores
Foi sugerido entre os presentes da reunião (ANEXO D) organizar critérios para
selecionar os monitores para evitar problemas. As crianças monitoras são escolhidas
pela escola, algumas são convidadas e aceitam por vontade própria, outras são
convidadas por não terem bom comportamento, a intenção do convite é mantê-las fora
da sala de aula, outras são convidadas por destaque, outros são monitores porque a
professora representante do Projeto Terra Limpa transforma toda sua sala em monitores
para facilitar sua participação no projeto.
Além dos critérios de seleção citados acima, há problemas na continuidade do trabalho
com os monitores porque há muitas transferências, desistências e desinteresses dos
alunos monitores. Freire (1996) argumenta que é preciso que saibamos que, sem certas
qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade,
gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta,
recusa aos fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, não é possível a
prática pedagógico-progressista, que não se faz apenas com ciência e técnica.
Entretanto, os monitores entrevistados gostam de participar do projeto, mesmo
desenvolvidas atividades com vistas a visão estética.

” Quando os meninos jogavam eu tinha que ir lá, mas daí diziam que podia deixar lá
que era trabalho da monitora do lixo juntar”.M02
“ Eles ficam fazendo assim, avião de papel, ficam fazendo bola de papel, e eles ficam
jogando onde não pode e ai eu pego e arrumo as folhas. E ai eu falo para a professora
que não pode jogar.”M03
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7.2.3 Envolvimento
7.2.3.1 - O olhar dos secretários
Nossa reflexões permitem verificar que os secretários consideram importantes ao ser
humano o ambiente:
“Você pode se preparar maravilhosamente profissionalmente, você pode ter uma
família sensacional, mas se você não tiver um meio ambiente adequado, você pode
contrair uma série de doenças, você pode estar sujeito ao stress e uma série de
circunstâncias.” (S01)

“ Acho que Balneário Camboriú inteiro tem que estar falando em preservação
ambiental, que a nossas beleza, que os nosso filhos, e nossos projetos são desenvolvidos
aqui.” (S02)
Utilizando as contribuições de Sauvé (1996) para o entendimento da representações de
Educação Ambiental, observamos que fica evidenciado entre os secretários o
pensamento na qual a EA é considerada como meio de vida que devemos conhecer e
organizar, possui como características as palavras chaves tudo que nos rodeia, “oikos”,
lugar de trabalho e estudos, vida quotidiana.

7.2.3.2 - A perspectiva dos professores(as)
Vale ressaltar que o representante da instituição escolar participante em 2003, não são
os mesmos que participam no ano de 2004 e 2005. O professor responsável pelo projeto
na instituição escolar, chamado de orientador pelos coordenadores do projeto, é
escolhido pelo corpo técnico-diretivo/administrativo (diretora, supervisora e auxiliar de
direção). Este fatos também se agrava pelo fato de que os professores (as), são efetivos
na rede municipal de ensino e não na escola, o que acarreta em transferências periódicas
ao término do ano ou até mesmo no decorrer do ano dependendo das necessidades
institucionais.
No início da participação no Projeto Terra Limpa, maioria dos professores foi
convidada para participar deste.
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“ Através de outra professora e a participação de outra amiga minha a Carla que me
convidou para participar e eu participei.” (Grupo Sol)
“(...) quando eu cheguei aqui na escola a diretora pediu para que eu assumisse este
projeto. Ate então como era meu primeiro ano trabalhando no município eu não
conhecia”(P20)
“(...) tenho acompanhado os trabalhos juntamente com a professora responsável e
somente este ano que eu venho estar a frente deste trabalho. Observando a bastante
tempo, mas participando efetivamente só este ano.”(P26)
Outros
“ fui contratada este ano, e quando eu entre aqui na escola me foi designado ser
coordenadora do projeto aqui na escola, eu não conhecia antes” (P20)
“comecei (...) como orientadora e eu fiquei encarregada também de cuidar do projeto
terra limpa.”(P14)
A participação só se dará de fato com a mobilização, com a motivação (ação em
movimento) dos atores sociais em atuar, criando um comprometimento com o processo;
ou seja, o espaço da pariticipação é imbricado ao da mobilização e esse se realiza no
espaço público(GUIMARÃES, 2004, p.73).
Vale destacar que com exceção do Grupo Sol, P26 e P14 que conhecem o Projeto há
mais de um (01) ano os demais conhecem o Projeto Terra Limpa após o convite.
Percebe-se nestes dados analisados, características da educação tradicional e
hegemônica onde prioriza a informação, professores (as) são transmissores de
informações e conhecimentos(científicos), o aluno(a) é receptor desse conhecimento
como verdade absoluta e portanto inquestionável.

7.2.3.3 - O enfoque dos monitores

Quanto à escolha dos monitores é realizada pela escola, não há critérios prédeterminados pelos coordenadores e orientadores do projeto. Muitos são escolhidos pelo
bom desempenho, outros pelo comportamento inadequado em sala de aula e outros por
fazerem parte da sala do orientador. (ANEXO C)
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Freire (1996) alerta, “se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou o menino
negro, o menino índio, a menina rica; discrimina-se a mulher, a camponesa, a operária,
não posso evidentemente escutá-las e se não as escuto, não posso falar com eles, mas a
eles, de cima para baixo.”(FREIRE, 1996, p.120)
Além de serem observados critérios excludentes em relação a seleção dos monitores,
ocorre uma grande rotatividade na participação destes, seja por transferência,
desistência ou desinteresse pelo projeto, apesar de que entre os entrevistados, , todos
querem participar no ano seguinte das atividades desenvolvidas no Projeto Terra Limpa.
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8. CONSIDERACÕES FINAIS

Ao iniciarmos este estudo, realizamos um resgate histórico do município de Balneário
Camboriú com a finalidade de explicitar sobre a velocidade do crescimento
populacional e desenvolvimento econômico ocorrido nesta região, em tão curto prazo de
tempo. Assim como, demonstrar a influência desses aspectos sobre a estrutura
educacional desse município.
Tínhamos como objetivo geral a caracterização da efetividade do “Projeto Terra
Limpa”, resultado da parceria da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria da
Educação, nas atividades pedagógicas de sala de aula, no comportamento e atitudes dos
professores (as) e alunos (as) das escolas municipais de Balneário Camboriú.
Esse projeto desenvolvido desde 1997, com o objetivo inicial de propor novas práticas
educacionais e sensibilização aos problemas ambientais, mais precisamente ao resíduo
sólido reciclável, atinge atualmente escolas e creches municipais. Verificamos que os
(as) professores (as) quando convidados(as) a participar do projeto em questão, mesmo
sobrecarregados (as) das atividades cotidianas, assumem a tarefa.
Após a realização da análise dos questionários dos anos 2003/2004, atividades
propostas, participação de reunião, saída de campo e entrevistas com os participantes do
Projeto “Terra Limpa”, ide ntificamos as representações que fundamentam as atividades
e comportamentos assumidos pelos mesmos. Os (as) professores (as), em sua maioria,
procuram desenvolver um trabalho fundado em ações voltadas à preservação ambiental.
Observamos que a redução de consumo e o reaproveitamento dos resíduos sólidos são
pouco abordados, as atividades pedagógicas sugeridas pelos participantes do Projeto
“Terra Limpa” priorizam a reciclagem. A coleta seletiva está voltada para a mudança de
atitude referente a separação do material destinado à reciclagem, seu valor comercial e
técnicas de disposição de lixo domiciliar.
Esse estudo nos permite considerar que a falta de articulação entre as secretaria, a
ausência da valorização das atividades desenvolvidas bem como o tempo
disponibilizado nas escopara o desenvolvimento do projeto, impedem que os
participantes tornem-se agentes multiplicadores da Educação Ambiental. Hoje, cada vez
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menos, o/a professor/a se submete facilmente às idéias elaboradas por outros, como
meros tarefeiros, de regras e práticas hierarquizantes; ele/ela quer compartilhar da
elaboração dos projetos, já que é ele/ela quem pode transformar em saber, em reflexão e
ação (TRISTÃO, 2004).
O Projeto “Terra Limpa”, na visão dos monitores, deveria propiciar mais ativ idades.
Defendem a necessidade de ter mais palestras, saídas de campo e encontros com os
professores responsáveis. Foi possível entender então, de acordo com a percepção dos
monitores, que a falta de práticas educacionais que desenvolvam a competência, ética,
valorização do ser humano, participação e cidadania, resultam em ações meramente
estéticas e fiscalizadoras. Observamos também que para os monitores, participar do
projeto é papel de destaque entre os demais amigos(as) de sala de aula.
É na perspectiva de realizar práticas educacionais democráticas, dialógicas, com
princípios éticos e com vistas a ações transformadoras (SATO, 2002b FREIRE, 1987
GUIMARÃES, 2004) que delineamos algumas estratégias para a elaboração e
desenvolvimento de ações democráticas e reflexivas de forma a contribuir para a
implementação do projeto em questão. São elas: conquista de espaços dentro do horário
escolar para momentos de reflexão e realização de encontros com todos (as) os(as)
professores(as) nas escolas; considerar e respeitar as particularidades de cada
comunidade escolar; envolver todos os(as) alunos(as) da escola através de ações
coletivas e reconhecer o(a) professor(a) e aluno(a) como sujeito reflexivo e
crítico.Trata-se da construção de um espaço de vivência democrática que favorece a
ressignificação de atitudes e valores.
Sabemos que não é uma tarefa fácil, porém este estudo procurou contribuir para o
processo de formação integral das pessoas visando a ética, o diálogo, e o compromisso
social respeitando as relações entre os seres vivos e estes com a natureza.
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10 .ANEXOS
ANEXO A- Relação de nomes e considerações sobre a Comissão Urbana de
Contenção da Ocupação Irregular e Degradação Ambiental de
Balneário Camboriú - CUIDA
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ANEXO B- Questionário realizado pelos idealizadores do Projeto “Terra L impa”,
ano 2003

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA

DIAGNÒSTICO “PROJETO TERRA LIMPA”
VESTINDO A CAMISA PROJETO TERRA LIMPA
PROFESSORES DE CIÊNCIAS E GEOGRAFIA DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR
SÉRIE:______________________IDADE:_______anos.
FUNÇÃO:_______________________________________________
1.
(

Conhece o Projeto Terra Limpa?
) Sim

2.

(

) Não

Como você conheceu o Projeto Terra Limpa?

( ) Professores ( ) Monitores
3.
escola?

( ) Outros______________

Qual a atuação do Projeto Terra Limpa que você conhece em sua

( ) Separação do lixo reciclável.
( ) Separação papel branco.
( ) Lixo monitorado no Recreio (Lixo na Lixeira).
( ) Campanhas de conscientização.
( )Atividades realizadas pelos monitores com temas ambientais.
4.

Você evita sobras de merenda - escolar?

( ) sim
5.

(
)Não
Existe desperdício:

a. De Água dentro de sua escola?
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(
(

) Torneiras
) Bebedouros

(
(

) Banheiros
) Limpeza escolar

b.
De Energia na sua escola?
( )Ventilador
( ) Lâmpada acesa sem necessidade.
6.Existe freqüentemente a quebra de moveis e equipamentos escolares?
( ) sim
(
)Nào
7.
Ocorre a pichação
mobiliários?
( ) sim
(
)Não

de paredes, portas de banheiro, muros e

8. O uso das instalações sanitárias e lixeiras dos banheiros da sua escola estão
sendo usados corretamente?
( ) sim
(
)Não
09. Existe lixeiras exclusivas no pátio para recolhimento de lixo reciclável?
( ) sim
(
)Não
10. Sua escola tem arborização?
( ) sim
( )Não
11. Qual sua contribuição para o andamento do “Projeto Terra Limpa”?
R:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
12. Deixe sua sugestão para o sucesso deste Projeto?
R:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO C- Considerações dos participantes do Projeto “Terra L impa”

O que pensa sobre o Projeto Terra Limpa?
Um projeto consciente de sua responsabilidade abrangendo diversos grupos em nossa
comunidade.
Um projeto social que contribui para qualidade de vida e na busca de soluções de
preferência que superem expectativas. Ações com visão de a longo prazo. Contribuindo
para uma sociedade de sucesso pautada por valores direcionados. “Elaborar programas
com um conjunto de ações respeitando compromisso e desenvolvimento sustentável.”
Uma proposta bastante importante que vem de encontro com interesses mútuos, a fim de
transformar a consciência de muitos ou até mesmo poucos, na mudança de uma vida
bem melhor.
É um caminho para que juntas possamos sensibilizar o nosso próximo em prol das
futuras gerações para que eles usufruam desse meio que do qual são herdeiros e cabe a
nós deixar tudo em bom estado ou habitável.
Penso que é uma iniciativa válida e viável na busca de “amigos da natureza” que
sensibilizem e façam acontecer atitudes positivas em relação ao meio ambiente.
Ë fundamental para tentarmos fazer algo pelo nosso meio ambiente, pois temos total
autonomia pra isso. É muito importante, encantador e essencial que nos envolva de
corpo e alma.
Está sendo o caminho para trabalhar nas creches a sensibilização no cuidado com o meio
ambiente, criando assim cidadãos preocupados com a preservação do nosso Planeta.
Uma maneira de transformar a nossa cidade
Ë uma oportunidade de mudarmos nossas atitudes e contribuir para a mudança de atitude
dos alunos, pais e comunidade.
É de suma importância para os educadores e principalmente alunos, deveria no entanto
ter uma maior divulgação.
O projeto pode ser considerado uma “sementinha” que está germinando, despertando nas
pessoas envolvidas uma
consciência ambiental buscando melhorar a realidade da creche e da comunidade.
O projeto só vem a contribuir com todos nós. As ações por nós desenvolvidas visam
melhorar a relação entre o ser humano e o meio em que vive. Estamos provocando
mudanças em nossos alunos, nos seus familiares, na comunidade local graças a atitudes
positivas de todos em relação ao meio ambiente.
Acredito nesse projeto, por isso o abracei com todas as forças. Creio que é a grande
alavanca até chegarmos a um patamar desejável ideal. Penso que é a mão de Deus
através de nós.
Um trabalho bem positivo em relação a preservação do meio ambiente, abrangendo
alunos, pais e professores. A comunidade participa e isto nos garante um presente onde
buscamos através do nosso trabalho melhores condições de vida para todos.
O projeto Terra Limpa desde sua implantação vem colaborando com os educadores na
formação de cidadãos conscientes da preservação ambiental.
Acredito ser uma ação extremamente válida para mudança de atitudes e valores e da
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realidade social, contribuindo para a conscientização e conseqüente preservação
ambiental.
É um ótimo projeto e deve ser contínuo. Deveria abranger um maior número de
profissionais da educação. Quem sabe todos os professores para que houvesse um
trabalho mais unânime.
É um alicerce onde nós professores podemos nos fortalecer nesta caminhada tão
comprometedora e urgente.
É um projeto que busca conhecer a realidade local; para educar nossas crianças, visando
torná-las cidadãos conscientes e atuantes nas questões ambientais. Contribuir para a
melhoria da qualidade de vida do homem, preservação dos recursos naturais.
Precisa ter continuidade através de um embasamento de Projeto Lei, para que não tenha
interferência negativa da “política “ mal feita.
O Projeto “Terra Limpa” vem ao enc ontro dos grandes problemas que estamos
enfrentando em relação ao ambiente, percebemos que através do “Projeto” estamos
mudando atitudes e comportamentos em relação as nossas crianças com o compromisso
com as questões ambientais.
É um projeto excepcional e muito bem coordenado.
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ANEXO D -Ata da reunião realziada no dia 11/08/2004

REUNIÃO
No dia onze de agosto, às 13h.30min. foi realizado no Parque Ecológico de Balneário
Camboriú, uma reunião com orientadores e coordenadores do projeto Terra Limpa.
Estava prevista para este encontro uma visita a Recuperadora de Plástico Censi Ltda.,
uma fábrica e usina de reciclagem localizada na Penha, mas por falta de ônibus não foi
possível realizar a visita prevista.
Entretanto, aproveitando o momento de encontro foi realizado uma reunião com os
representantes das escolas e os coordenadores do projeto. Foi alertado que a ausência de
algumas escolas dava-se por conta de ser este dia o Dia do Estudante, onde várias
atividades seriam desenvolvidas nas instituições de ensino.
Para melhor entendimento do relato da reunião, subdividimos em momentos, seguindo a
seqüência dos acontecimentos:
¬

Primeiro momento:

Foi entregue pelas organizadoras da reunião dois textos com os quais após a leitura oral
do texto Mais que mil palavras de Fábio Violin, inicia os comentários e relações com o
Projeto Terra Limpa.
Surge contribuições que devemos observar nas relações aspectos como solidariedade,
cooperação com os amigos e alunos, dar exemplos e que a prática vale mais do que mil
palavras (ver fazer e copiar), este comentário foi exemplificado através do
reaproveitamento do papel branco nas atividades desenvolvidas nas salas de aula.
Também foram destacados pelos presentes as dificuldades de participar do projeto, para
alguns ser orientador é ser uma tarefa solitária, necessita da participação de toda escola,
os monitores são crianças que muitas vezes servem de apoio para que as orientadoras
não desistam.
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È difícil trabalhar toda a escola, foi solicitado uma sensibilização com diretores e
orientadores escolares para agilizarem e compartilharem os trabalhos desenvolvidos no
Projeto.
Foi sugerido entre os presentes organizar critérios para selecionar os monitores para
evitar problemas. As crianças monitoras são escolhidas pela escola, algumas são
convidadas e aceitam por vontade própria, outras são convidadas por não terem bom
comportamento, a intenção do convite é mantê-los fora da sala de aula, outros são
convidados por destaque, outros são monitores porque a professora representante do
Projeto Terra Limpa transforma toda sua sala em monitores para facilitar sua
participação no Projeto.
Além dos critérios de seleção citados acima, há problemas na continuidade do trabalho
com os monitores porque há muitas transferências, desistências e desinteresses dos
alunos monitores.
Outros relatos consistiam em que desenvolver o projeto na educação infantil, e ensino
fundamental até a 5ª séries é mais fácil. Há escolas que dificultam a saída dos alunos da
escola, independente de pertencerem da Educação Infantil ou Ensino Fundamental.
A sugestão proposta no momento foi de tornar o Projeto Terra Limpa prazeroso e
facilitar o transporte para o desenvolvimento de práticas educacionais que necessite de
deslocamento.
¬ Segundo momento:
Numa atividade que irá ser desenvolvida no mês de setembro pelo Banco Unibanco –
Natureza sobre rodas, que aborda questões ambientais, ficou decidido que uma turma de
cada escola irá participar da visitação.
Para privilegiar e incentivar os monitores serão eles que visitarão, ficou ressaltado por
parte dos presentes, que no ofício enviado às escolas e creches seja incluído um
ajudante para auxiliar no deslocamento e na orientação durante a realização da visita.

¬ Terceiro momento:
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Foi realizada uma sensibilização entre os participantes da reunião intitulada de Fábrica
de Pastel. Esta atividade consiste em construir com massinha de modelar pastéis, onde
no seu recheio seja um papel escrito com uma qualidade essencial para o ser humano.
Cada participante relatou oralmente a qualidade escolhida, entre elas surgiram a
solidariedade, respeito, sinceridade - destacado por mais de uma pessoa e reforçado com
o exemplo: “ teu trabalho está bom aqui mais ali precisa ser melhor analisado e não
elogiado e depois falar mal por trás”. Outra qu alidade destacada foi coração –
(sentimento-emoção-amor), honestidade, compreensão, mansidão (receptividade-bom
relacionamento), humildade e inquietude.
Neste momento de reflexão foi destacado entre os presentes que “ na educação é mais
complicado a relação entre os profissionais” (complexidade das relações).
¬ Quarto momento:
Foi apresentado aos presentes o logo do Projeto Terra Limpa destinado à Educação
Infantil – TERRINHA.
Foi distribuído entre os representantes das escolas, participantes da reunião, um modelo
grande e outro de dedo já confeccionado do símbolo, juntamente com os moldes dos
tamanhos entregues para reprodução.
¬ Quinto momento:
Foi entregue aos presentes, um questionário com o objetivo de avaliar o Projeto Terra
Limpa. Será realizado por amostragem de 15 participantes assim distribuídos:
1 merendeira – 1 servente – 1 diretora – 1 pessoa administrativa – 5 professores – 6
alunos não monitores
Ficou estabelecido o prazo de 15 dias para entrega dos questionários respondidos aos
coordenadores do projeto.
¬ Sexto momento:
Neste momento, os presentes são organizados em grupos pela proximidade das escolas e
elaboram atividades para a semana da água. Fica sugerido:
Nas aulas de artes, cada sala confeccionará cartões relacionadas à questão da água,
consumo, preservação e distribuir à comunidade;
Montar painel informativo na escola, informações relacionadas à água;
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Realizar uma passeata pela comunidade, todas as escolas no mesmo dia, com faixas e
efetuar a entrega dos cartões informativos confeccionados pelos alunos;
Realizar amostragem através de garrafas Pets com água, a quantidade de água que uma
pessoa gasta ao tomar banho, colocar em locais estratégicos da escola para chamar a
atenção dos alunos;
Realizar um estudo das contas de água com os monitores;
Mutirão limpeza do Rio Camboriú – mutirão;
Fotografar as atividades para registrar a participação das crianças;
Nas aulas de dança, criar coreografias utilizando as musicas do CD Terra Limpa;
Fita sobre aterro sanitário explicando cada camada e sobre o lençol freático – sugestão
para oficina que será ministrada aos monitores no decorrer da Semana da Água;
Foi solicitado entre os participantes realizações de ações solidárias mais constante.
Finalizando a reunião os coordenadores do Projeto Terra limpa e organizadores da
reunião, solicitaram aos presentes disponibilizar o material desenvolvido pelo projeto
para os demais professores da escola, através de uma pastinha na sala dos professores.
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Saída de Campo realizada dia 22 de setembro de 2004.

No dia 22 de setembro de 2004, os coordenadores, orientadores, dois monitores, duas
pessoas da comunidade, representantes do Comitê da Bacia do Rio Camboriú e uma
pessoa representante da Casan – realizaram visita ao Porto de Captação de Àgua
localizada no Rio Camboriú, no município de Camboriú.
A representante da Casan, explicou aos presentes o procedimento e funcionamento do
processo de captação de água realizado, todo o controle de qualidade e monitoramento
realizado através de observações e testes freqüentemente realizados.
Após vários questionamentos realizados pelos presentes, foi dado continuidade à saída
de campo com destino à nascente do Rio Camboriú.
Para chegarmos à nascente passamos na Reserva do Viveiro, na localidade dos
Macacos. Nos foi apresentado o Sr. Amaro, morador e zelador desta reserva particular
na qual mora há oito anos e sua principal função é conservar esta área a fim de
conservar a existência de animais locais como a lontra e manter o ambiente o mais
natural possível.
Após explicações referente aos seus afazeres diários, fomos à nascente do Rio
Camboriú que localiza-se nas terras de particulares que possuíam uma serraria na
localidade e que por determinação do IBAMA há 16 anos foi desativada.
Permanecemos no local por aproximadamente uma hora, juntamente com o senhor
Amaro e o proprietário de parte das terras onde localiza-se a nascente do Rio. Foram
momentos de diálogo e questionamentos realizados entre o grupo e respondidos por
orientadores moradores deste município e/ou outros que conhecem a história local.
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BAIRRO
(B01)

NECESSIDADES DA
COMUNIDADE
- não possui saneamento básico e
esgoto

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
-separando lixo corretamente para
encaminhar para a Coleta Seletiva
- Conservar bens públicos (orelhão,
ponto de ônibus)
- Preservar a restinga, animais e
plantas existentes
- incentivar os colegas a manter o
Ambiente Limpo

(B02)

A comunidade necessita ter de mais - separação do lixo reciclável do
conscientização sobre preservação refeitório
através de campanhas e
principalmente maior fiscalização
por parte dos órgãos
governamentais
- coleta do papel branco
- confecção de brinquedos com
reutilização de materiais
- passeios e saídas de campo para
estudo do Rio Cambiriú
- Estudo de material informativo
sobre questões ambientais, água,
lixo, coleta seletiva
- cuidados especiais e concientização
dos alunos quanto ao cuidado dos
jardins e ambiente escolar

(B03)

- retirar o capim no canal da
Gamboa, para aumentar o fluxo de
água
- dragagem do canal da Rua dom
Henrique aumentando o fluxo de
água e amenizando o odor
- tratamento dos esgotos, fazendo
rede de tratamento nos bairros

- distribuição de fossas sépticas e
filtros, para diminuir o problema
dos esgotos jogados na rede pluvial
- maior fiscalização dos aterros de
mangues

- Apresentação dos monitores aos
colegas de turma
- Ecologia em quadrinhos – a água –
Transparências explicando os
conceitos de habitat, importância da
água, do solo, do ar, etc...
- Ecologia em quadrinhos – o solo –
componentes bióticos, abióticos e
suas interações. Transformação dos
aspectos biológicos e do espaço
físico.
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BAIRRO
(B04)

NECESSIDADES DA
COMUNIDADE
- lixo jogado em terrenos baldios,
ruas, nas margens ou dentro de
canais de drenagem
- lixo domiciliar não é selecionado
- lixo jogado nos rios Camboriú e
Peroba
- desperdício de água

- aterro do mangue
- desmatamento
- falta de infra-estrutura adequada
- maior fiscalização ambiental

(B05)

- construções às margens do rio

BAIRRO

NECESSIDADES DA
COMUNIDADE
Terrenos baldios, sem muros e
calçadas

(B06)

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
- plantio de novas árvores
- monitoramento do recreio, da
merenda
- atividades de conscientização dos
alunos no que se refere a
preservação das árvores e a limpeza
do pátio da escola
- confecções de placas, murais e
cartazes sobre a necessidade da
preservação das árvores, da água,
etc...
- palestras
- passeios de estudo
- separação do lixo reciclável
- coleta do papel branco
- confecções de objetos de arte com
materiais recicláveis

- Proibir a construção de novas
marinas e casas ao longo das
margens do Rio Camboriú
- construções, invasões e retirada de - Averiguar com laudos técnicos
pedras das encostas dos morros
quantidade e pureza da Fonte Santo
Amaro
- aterro clandestino e lixo jogado no - Fazer leis municipais mais rígidas e
Rio das Ostras
ter um controle mais efetivo de
fiscalização
- falta de fiscalização ambiental
- a abundância e pureza da Fonte
Santo Amaro

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Devemos investir cada vez mais em
ações de caráter preventivo e
educacional, buscando mudanças no
comportamento da população Quando
formamos cidadãos conscientes, ativos
e participativos, contribuímos para
construir uma sociedade melhor.
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Ruas alagadas em dias de chuva

(B07)

(B08)

Elevada quantidade de resíduos da
construção civil
Desmatamento da mata Atlântica,
nos morros ao redor da cidade
Modificação da paisagem, como o
aterro da praia e a construção do
mole na Barra Sul
Poluição do Rio Camboriú por
dejetos sanitários
Poluição da praia comprometendo o
lazer de banhistas
Grande quantidade de algas e
conchas (berbigões) na praia
Animais domésticos (cachorros) na
areia
Dejetos (fezes) de animais
domésticos nas calçadas
Lixo nas ruas e na praia
Poluição visual, grande número de
placas e faixas
Bares e restaurantes que invadem
com mesas
Excessiva distribuição de panfletos
no centro da cidade
Aumento da quantidade de lixo
doméstico, principalmente no verão
Som alto dos carros estacionados na
alta temporada
Barulho das casas noturnas
Elevado consumo de drogas que
contribuem para o aumento da
violência e propagação de doenças
como AIDS
Ausência de lixeira próxima à
escola
Ponto de ônibus próximo à escola
Tubulação do córrego próximo à
escola
Lixeiras nas ruas paralelas e
transversais
Coleta de lixo pela empresa
responsável na Serra Arriribá
Conscientizar a população para
evitar o desmatamento

Devemos buscar o desenvolvimento
sustentável, buscando atender as
necessidades da comunidade, promover
o progresso respeitando a utilização
dos recursos naturais disponíveis.
Devemos fiscalizar e exigir o
cumprimento das Leis Ambientais

Manutenção da horta escolar
Preservação da arborização escolar
Conservação da escola
Separação do papel branco para
reciclagem
Sensibilizadores da preservação dos
recursos hídricos e meio ambiente
Economia de água em casa e na escola
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(B09)

BAIRRO
(B10)

(B11)

descontrolado
Catalogar e proteger as aves do
bairro
Conscientizar a população para não
jogar lixo doméstico nos córregos
Conscientizar os turistas e também
os moradores quanto ao lixo jogado
na areia e a presença de animais na
praia
Conscientizar a população sobre a
importância e a conservação das
restingas
As pessoas jogam lixo no morro
Bico da Teta

NECESSIDADES DA
COMUNIDADE
Monitorar o recreio de forma
objetiva e organizada
Trabalho de conscientização junto
com a comunidade, falando para
essas pessoas a importância de
reciclar o lixo
Fazer uma passeata no bairro para
observar os ecossistemas naturais e
os transformados (sensibilização)
Apresentação dos monitores para
escola em um momento especial com
teatro, música, poesia falando da
necessidade de adquirirmos o hábito
de economizar e não desperdiçar (o
que ganhamos na escola)
Programas que abordam sobre a
economia, evidenciando que todos os
lares e países que abandonarem o
hábito de economizar estarão a curto,
médio ou longo prazo decretando sua
própria falência
Falta de água no bairro

Coleta e separação de lixo para
reciclagem
Conscientização de que lixo pode ser
reaproveitado
Recolhimento de pilhas e baterias

Os monitores fornecem informações
aos moradores sobre a coleta seletiva
Passeatas, teatros e palestras sobre a
importância da água e sua preservação
AÇÕES
DESENVOLVIDAS
Organização do caderno
Treinar músicas

Estudar funções dos monitores
Cavamos um buraco para produzirmos
o lixo orgânico

Participação de todas as atividades
vindas da Secretaria do Meio
Ambiente
Reuniões com os monitores para
definir metas
Coleta seletiva de lixo
Limpeza no pátio da escola
Distribuição de textos informativos
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(B12)

Infra-estrutura precária
Saneamento básico comprometido
Abastecimento de água precária
Lixos jogados nas ruas
Terrenos sujos e abandonados
Esgoto correndo á céu aberto

Dança com as músicas do CD Tom
Natural
Eventos de sensibilização e reuniões
com autoridades, profissionais,
Associação de Moradores, APP e
comunidade sobre a falta de água no
bairro
Implantação do Sistema da Raízes
(tratamento de esgoto)
Educação Ambiental na Escola
(Interdisciplinaridade) e na
Comunidade
Cursos de capacitação para
professores da escola
Plantio de árvores em extinção e
monitoramento
Conscientização dos alunos quanto à
preservação e conservação do meio
ambiente
Plantio de árvores exóticas e
monitoramento das mesmas
Sensibilização e conscientização
referente a economia de água e luz
Mutirão de alunos para limpeza do
pátio da escola, praia e bairro (retirar
os lixos e separar devidamente) feito
mensalmente ou a cada 02 meses
Separação adequada do lixo na escola
(papel branco é coletado pelo
caminhão da prefeitura, demais
materiais recicláveis são levados pelo
caminhão da Coneville ou doados à
alunos ou moradores da comunidade
que vendem para arrecadar renda para
a família, o lixo não reciclável é
levado pelo caminhão de lixo que
passa durante a semana)
A coleta seletiva também ocorre nas
casas dos moradores da comunidade
que vendem ou doam para a Coneville
Campanhas dentro e fora da escola

