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APRESENTAÇÃO
Em 2014, a Conferência Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade “O Melhor de
Ambos os Mundos” foi realizada pela primeira vez no Brasil, no Sesc Bertioga (SP), de 12 a 16
de maio, em sua sexta edição. O evento foi uma realização da Superintendência de Gestão
Ambiental da Universidade de São Paulo (USP), com correalização do Sesc São Paulo e contou
com apoio da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP) e da OCA - Laboratório de
Educação e Política Ambiental (USP).
Os principais objetivos da Conferência foram criar oportunidades para a partilha de experiências
internacionais e locais em Educação Ambiental (EA) e Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS) e contribuir para o fortalecimento de redes articuladas nessa área.
A primeira edição da Conferência ocorreu na África do Sul, em 1998, e ao ser realizada
na Malásia, em 2005, fortaleceu-se a ideia de levar as discussões que abordassem o “melhor de
ambos os mundos” a outros países. Quais seriam os mundos aos quais se refere o título dessa
Conferência? Desde o princípio, esse conceito passa por distintas interpretações, mas os idealizadores da Conferência, Prof. Callie Loubser e Prof. Johann Dreyer, da Universidade da África
do Sul, nos contam que “os mundos” incluem os países desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento; a EA crítica, EA conservadora e o EDS; os contextos rural e urbano; Norte e Sul, etc.
A perspectiva pode parecer dicotômica, mas os precursores dessa Conferência buscam reforçar
seu caráter de integração e complementaridade em detrimento das noções de comparação,
segregação, preeminência ou, ainda, hierarquia.
Ao longo de uma semana, mais de 200 participantes de todo o Brasil e de outros 17 países apresentaram 190 trabalhos em três áreas: Educação Ambiental e biodiversidade, Educação Ambiental em escolas e instituições de ensino superior e Educação Ambiental e gestão participativa em comunidades rurais e tradicionais. Especialistas vindos da África do Sul, México,
Colômbia, Malásia, Quênia, China e do Brasil trataram desses temas em debates, palestras,
workshops e vivências.
Alguns dos frutos do evento ainda estão sendo colhidos e estão mais acessíveis por meio dessa
publicação, que traz os artigos dos especialistas convidados e os resumos de 48 trabalhos de
participantes provenientes de oito países. Pensando em sustentabilidade, os artigos completos
dos participantes estão disponíveis apenas na versão digital dos Anais da Conferência.
A próxima Conferência será realizada em 2015 na Malásia e todos estão convidados a participar.
Dr.ª Patricia Silva Leme
Coordenadora Geral da Conferência
São Carlos, Brasil
www.usp.br
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PREFÁCIO

Contribuição do PNUMA na educação superior
para o desenvolvimento sustentável: parceria
global das universidades sobre meio ambiente
e sustentabilidade (GUPES)
Conforme afirmado na Pauta 21 e no documento de resultados da Rio+20 – O Futuro que
Queremos, as instituições de ensino superior são agentes de mudança e seu maior envolvimento
na promoção da sustentabilidade é de vital importância. Dá-se ênfase, em numerosas declarações,
planos de ação e reuniões de cúpula, à importância da reorientação educacional e de treinamento tendo em vista o desenvolvimento sustentável que atende às necessidades da geração atual
sem comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem às suas.
Ao longo da última década, as instituições de ensino superior vêm concentrando seus esforços
rumo à sustentabilidade, na implantação da Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável, 2005-2014 (DEDS), inciativa da UNESCO. Isso pode ser visto com a adoção de
estratégias que reduzem as emissões de carbono, dinamizando a sustentabilidade ambiental
através do currículo, bem como envolvendo a comunidade e stakeholders de todos os níveis
priorizando as questões da sustentabilidade.
Para facilitar esse processo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
manteve o foco de seus esforços em educação superior em torno de sete prioridades temáticas,
a saber: Mudanças Climáticas, Serviços de Ecossistemas, Desastres e Conflitos, Governança
Ambiental, Produtos Químicos e Rejeitos, Eficiência de Recursos e Meio Ambiente sob Revisão. O PNUMA uniu-se às Universidades nessas áreas temáticas levando também em conta
considerações regionais específicas na África, Ásia e pacífico, Europa, América e no Caribe,
América do Norte e Ásia Ocidental.
O PNUMA desenvolveu livros guias para as universidades e demais Instituições de Ensino
Superior para conciliar as estruturas educacionais atuais de base disciplinar com os requisitos
transdisciplinares da educação para o desenvolvimento sustentável, bem como livros guias com
a temática para cursos de especialização sobre adaptação às mudanças climáticas, REDD+,
economia verde, gerenciamento de ecossistemas. O PNUMA vem atuando em iniciativas com
foco na integração do desenvolvimento sustentável à educação superior incluindo a transformação
e desenvolvimento de campi verde, dinamização da sustentabilidade ambiental através dos
currículos, treinamento de estruturadores de políticas aproveitando as Universidades como eixos e o maior envolvimento junto às comunidades e corpo discente.
A Parceria Global das Universidades sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade (GUPES) foi
formada como resultado de um fórum consultivo organizado pelo PNUMA e seus parceiros
em Nairóbi, em 19 de novembro de 2010 para deliberar sobre formas de incrementar o maior
envolvimento junto a universidades e a elaboração da bem sucedida experiência MESA (Mainstreaming Environment and Sustainability in African Universities). O lançamento ocorreu em 5-6
de junho de 2012, na Universidade Tongji em Xangai, China, rumo à Reunião de Cúpula da Rio+20.
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GUPES é uma rede interativa que visa a promover a integração do meio ambiente com a
preocupação no que diz respeito à sustentabilidade quanto ao ensino, pesquisa, envolvimento
da comunidade e o gerenciamento de universidades; e reforçando o envolvimento e a participação estudantil nas atividades de sustentabilidade tanto dentro quanto além das universidades.
Atualmente, mais de 430 universidades são afiliadas junto à GUPES, da África, Ásia e pacífico,
Europa, América e no Caribe, América do Norte e Ásia Ocidental, e mais Universidades continuam
a demonstrar interesse na GUPES.
A GUPES e seus parceiros contribuíram nos programas de Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS) promovendo a capacidade de stakeholders (revisão de currículo, cursos de
treinamento e desenvolvimento de livros guias); incentivo e apoio a universidades para o
desenvolvimento e implantação de campi ecológicos, de eficiência em recursos e com baixa
emissão de carbono (iniciativa de tornas as universidades verdes); e fornecer treinamento prático
sobre desenvolvimento sustentável para os formadores de políticas (programas de liderança).
A GUPES tem três metas arrojadas, a saber:
• Fornecer uma plataforma estratégica para a dinamização de interesses do meio ambiente e da
sustentabilidade em sistemas universitários do mundo todo, bem como facilitar o intercâmbio
entre universidades no que se refere às questões de sustentabilidade com ênfase em parcerias
terciárias Sul-Sul e Norte-Sul;
• Elaborar, através de sistemas educacionais universitários, uma capacidade profissional e de
liderança necessária para a prevenção de e respostas às questões ambientais, riscos e desafios
associados ao desenvolvimento sustentável;
• Contribuir para a revitalização do sistema educacional superior global e capacitá-lo a tratar
dos desafios atuais do desenvolvimento sustentável com ênfase nas sete prioridades temáticas
do PNUMA, sendo elas as Mudanças Climáticas, Gestão de Ecossistemas, Desastres e Conflitos,
Governança Ambiental, Produtos Químicos e Rejeitos, Eficiência de Recursos e Meio Ambiente
sob revisão.

As atividades da GUPES têm seu foco em três pilares, a saber:
• Educação - desenvolvimento de livros guias de currículos sobre economia verde, REDD+,
adaptação a mudanças climáticas, economia ecológica, gerenciamento de ecossistemas, diretrizes
de educação superior para revisão de currículos e reorientação rumo ao desenvolvimento sustentável e o Kit de ferramentas para universidades verdes, MOOCs (Massive Open Online Courses)
– sobre tópicos relativos à sustentabilidade;
• Treinamento (mais de 10 programas de treinamento anuais envolvendo mais de 300 formadores
de políticas);
• Networking (redes regionais na África, Ásia do Pacífico, América Latina e no Caribe).

Para tratar plenamente dos desafios à sustentabilidade, devemos tratar dos pilares econômico,
social e ambiental em conjunto, como parte de uma abordagem de hélice tripla. Por meio de
um forte modelo de sustentabilidade, nós devemos reconhecer que uma economia produtiva
prospera em uma sociedade que vive bem dentro dos limites de serviços de ecossistemas
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sustentados. O que necessitamos com urgência é de novos líderes que estejam familiarizados
com os ideais do desenvolvimento sustentável.
Universidades são agentes-chave no desenvolvimento de líderes atuais e futuros. Elas podem
fazer uso de campi com baixa emissão de carbono como laboratórios vivos na formação
da próxima geração de líderes que pensam na sustentabilidade. Muitas universidades já estão
envolvidas na dinamização do meio ambiente e da sustentabilidade em seus currículos,
treinamento, pesquisa e atividades de envolvimento da comunidade.
Enquanto muito tem sido realizado em parcerias de universidades ao longo dos últimos dez
anos, uma série de desafios continua a existir e que são catalisados pela globalização e o ritmo
acelerado no qual o conhecimento é criado e utilizado, em especial em nossa transição rumo
a uma economia verde, como definido na Rio+20: O Futuro que Queremos. Isso também é
relevante rumo à Conferência Mundial sobre Educação para o desenvolvimento sustentável e o
lançamento de um Plano de Ação Global em EDS.
Para enfrentar esses desafios, há a necessidade urgente de redes abertas de instituições de
educação superior com foco no meio ambiente e sustentabilidade. Sustentar uma rede global
como a GUPES exigirá a participação contínua de parcerias com Universidades, redes expandidas, sistemas de comunicação aberta e apoio estendido de parceiros que podem conferir capacidade, conhecimento e apoiar a transformação dentro e através das universidades. Conferências
internacionais tais como O Melhor de Ambos os Mundos proporcionam mecanismos excelentes
para consolidar ainda mais e disseminar os esforços da GUPES.
Mahesh Pradhan
Líder da Unidade de Educação Ambiental e Treinamento
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Nairóbi, Quênia

Contato: mahesh.pradhan@unep.org
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PALAVRAS DOS REALIZADORES

A Universidade de São Paulo
e a Sustentabilidade Socioambiental
Sendo a universidade o espaço privilegiado e de grande responsabilidade na formação de profissionais e produção de conhecimentos, cabe a ela a construção de valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências orientados para a sustentabilidade socioambiental.
A temática ambiental vem sendo tratada pela Universidade de São Paulo há muito tempo, em
diversas disciplinas, em distintas Faculdades, Institutos, na gestão dos seus campi entre outros. Entretanto, a Universidade percebeu que a temática atingiu um nível de importância
tal, que carecia de estratégias que promovessem a incorporação da dimensão ambiental no
seio da instituição.
Nesse sentido, a Universidade de São Paulo, com cerca de 120 mil pessoas (entre estudantes,
funcionários e docentes), criou em 2012 a Superintendência de Gestão Ambiental (SGA), órgão
que tem como competência “planejar, implantar, manter e promover a sustentabilidade ambiental
nos campi da Universidade de São Paulo”.
A SGA tem como objetivo incorporar a dimensão da sustentabilidade socioambiental de forma
transversal em todas as políticas, planos e atividades da USP, nas áreas do ensino, da pesquisa, da
extensão e da gestão. Busca ainda valorizar, divulgar e integrar as iniciativas já existentes nessas
áreas e apoiar as propostas da comunidade universitária voltadas para essa finalidade de modo a
tornar a USP uma instituição de referência nacional e internacional no que diz respeito ao tema
da sustentabilidade socioambiental. A SGA baseia-se nos seguintes princípios: a) promover ações
de conservação dos recursos naturais da Universidade; b) promover um ambiente saudável e a
segurança ambiental dentro dos campi; c) promover o uso racional de recursos; d) educar visando
à sustentabilidade; e) construir, de forma participativa, a universidade sustentável; e f) conduzir a
Universidade para tornar-se um modelo de sustentabilidade para a sociedade.
Considerando estes objetivos e princípios, a SGA desenvolve suas atividades contando com uma
equipe técnica própria e com a colaboração de docentes, funcionários e estudantes de diversas
Unidades da USP (incluindo Prefeituras dos campi) e outras Superintendências.
Apesar de recente, a SGA tem conseguido desenvolver projetos, programas e políticas que
impactam positivamente o ambiente e têm reflexos educativos em sua comunidade. Entre as atividades da SGA desenvolvidas no período de 2012-2013 destacam-se: a criação de Reservas Ecológicas
na USP, o Programa de Formação Socioambiental dos funcionários técnico-administrativos, o
programa USP Recicla, a elaboração da Política de Resíduos da USP, a publicação de livros e a
realização de projetos cooperação internacional com universidades africanas e ibero-americanas,
sucintamente descritos a seguir.
A criação das Reservas Ecológicas da USP tem como objetivo destinar áreas remanescentes
significativas de vegetação nativa contidas nos campi da USP (Capital-Butantã, Parque CienTec,
Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos) à conservação, ensino, pesquisa,
extensão e, quando necessário, restauração. Em 2012 foram estabelecidos 2.300 hectares que pas16 | ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

saram a compor as Reservas Ecológicas da USP (RE-USP). Visando garantir a adequada gestão
dessas áreas, foram criados o Conselho Gestor Multidisciplinar das RE-USP e uma alínea
específica no orçamento da USP para manutenção das mesmas.
Na área de Educação Ambiental (EA), a SGA está liderando um projeto de formação socioambiental
dos 17.000 servidores técnico-administrativos em seus 7 campi. Inserido em uma perspectiva
crítica e emancipatória em EA, o projeto tem como objetivos educar ambientalmente a comunidade
universitária, ampliar a inserção da sustentabilidade na gestão universitária e fomentar ações
sustentáveis articuladas. Com base na arquitetura da capilaridade, as Pessoas que Aprendem
Participando (PAP) têm o compromisso de mobilizar outros grupos da universidade por meio de
cursos teóricos e práticas monitoradas. A SGA e um Grupo de trabalho formado por especialistas convidados (compreendidos na rede de capilaridade como um coletivo educador PAP1 – 20
pessoas) tem o papel de elaborar o plano político pedagógico de formação dos servidores e de
fomentar e tutorar (presencialmente e à distância) um conjunto de agentes e membros de comissões (PAP2 – 180 pessoas) que darão cursos em formato também presencial em suas unidades de
trabalho aos PAPs3 (4.590 servidores). Estes, por sua vez, terão o compromisso de desenvolver
uma ação educadora articulada à gestão ambiental envolvendo outros universitários (PAP4),
totalizando ao final 17.000 pessoas em níveis diferenciados. Espera-se que essa experiência de
formação contribua para outras ações similares e que torne a universidade de São Paulo um espaço
de coerência e de referência em sustentabilidade socioambiental.
Entre as ações de cooperação internacional destaca-se a participação no projeto Definición de
indicadores de evaluación de la sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas, coordenado
pela Universidad Autônoma de Madri. O projeto iniciou-se em 2012, envolve 61 universidades
de 12 países e visa obter e aplicar um sistema de indicadores integrado entre as universidades
participantes que permita medir os avanços e dificuldades na inserção da sustentabilidade nessas
instituições. Adicionalmente, o projeto Cooperation in education for sustainability and environmental education: strengthening ties between University of South Africa (UNISA) and University of
São Paulo (Brazil) tem possibilitado a troca de experiências entre o contexto brasileiro e africano e
a construção de conhecimentos na área de sustentabilidade.
A SGA entende que é fundamental diagnosticar as emissões de gases de efeito estufa geradas pela
USP, analisar a evolução de tais emissões e, eventualmente, promover medidas mitigatórias. Desta
forma, em um projeto em colaboração com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(ESALQ/USP) e o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), apresentou-se o
levantamento da emissão dos gases do efeito estufa gerado pelo conjunto de todas as atividades de
todos os campi da USP no período de 2007 a 2012. Além de subsidiar ações estratégicas de
mitigação e redução das emissões, este inventário contribui para a conscientização da comunidade
que compõe a universidade com relação às suas práticas diárias e sua contribuição para o efeito estufa.
O USP Recicla é um dos programas institucionais de destaque na área de educação ambiental e
gestão de resíduos na USP. Lançado em 1994 e incorporado pela SGA em 2012, o programa tem
como missão “contribuir para a construção de sociedades sustentáveis por meio de ações voltadas
a minimização de resíduos, conservação do meio ambiente, melhoria da qualidade de vida e formação de pessoas comprometidas com estes ideais”. Neste sentido, suas iniciativas visam estimular
a comunidade USP a incorporar valores, atitudes e comportamentos ambientalmente adequados,
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em especial, a redução na geração de resíduos, contribuir para fortalecer as preocupações e os
cuidados socioambientais dos estudantes que anualmente se formam na USP e constituir um
processo de gestão compartilhada e integrada de resíduos na USP, tornando-o um bom exemplo
para a sociedade. O programa trabalha em três eixos articulados.
a) Educação Ambiental: inclui processos continuados de formação socioambiental de
diferentes públicos, internos e externos da universidade. Com estratégias diversificadas,
como cursos, oficinas, mostras, feiras, programas de rádio, procura sensibilizar e
mobilizar pessoas e setores da USP para a minimização de resíduos, sustentabilidade e
as questões socioambientais em geral.
b) Gestão de Resíduos: inclui planos, levantamento de dados de consumo e geração de
resíduos; estímulo a compras sustentáveis; uso racional de materiais; redução de desperdício;
ações de gerenciamento de resíduos comuns e recicláveis; promoção da coleta seletiva
de recicláveis em todas as Unidades. Estima-se que os campi da USP encaminhem no
mínimo 1.500 t/ano de materiais para reciclagem (plásticos, vidros, metais e papéis), em
parceria com cooperativas de catadores e programas municipais de coleta seletiva.
Ainda são desenvolvidos 15 projetos de composteiras (reciclagem de resíduos orgânicos) de pequena e média escala nos campi da USP.
c) Comunicação: elabora e distribui materiais de divulgação do Programa (adesivos, folhetos, cartazes e placas), dá entrevistas e elabora recursos didáticos de apoio aos gestores
do campus e a educadores ambientais em geral (DVD ROM, livros etc.).

Ainda na área de resíduos, desde 2012 um grupo de trabalho formado pela SGA vem
se reunindo a fim de elaborar a Política de Resíduos para a USP. Tendo como base
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), o grupo optou pela
construção participativa de uma Política de Resíduos para a USP, como mecanismo de
envolver a comunidade na sua elaboração e legitimar o processo na USP. Pretendeu-se ainda com isso gerar mecanismos de co-responsabilização na comunidade da USP
e reunir iniciativas, grupos e pessoas que atuam na área e que possam contribuir com
o processo. A Política de Resíduos da USP tem como objetivos organizar a gestão de
resíduos na USP, subsidiar a construção de Planos de Gerenciamento de Resíduos para
os campi e Unidades, fazer com que a prática de gerenciamento de resíduos seja pauta
na universidade e contribuir para a educação da comunidade e geração de conhecimento no processo de construção e implementação da Política. O grupo de trabalho
elaborou diretrizes para a capacitação da comunidade acadêmica para a realização
de um diagnóstico de resíduos, com intuito também de mobilizar e conscientizar sobre
os ditames da política. A partir da capacitação e da elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos, pressupõe-se um aprendizado sobre questões práticas da gestão de
resíduos. A geração de dados e de indicadores fornecerá embasamento para uma implementação contínua e eficaz da política. Para a sistematização destes dados, está sendo
desenvolvida uma plataforma virtual unificada. Assim, pretende-se controlar tanto os
insumos utilizados como a geração, o armazenamento, os tratamentos e os descartes
relacionados aos resíduos gerados em nossas Unidades. Pretende-se, ainda, com esta
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sistematização, fornecer informações que permitam à SGA tomar medidas norteadoras
para melhora na gestão dos resíduos nos campi, e, consequentemente, minimizar
impactos ambientais causados em todos os níveis e atividades.
Tendo como inspiração a bem sucedida elaboração da Política de Resíduos da USP, o
ano de 2014 na SGA está sendo marcado pela construção de processos similares para
construção de políticas para outras áreas. Nessa direção, além da continuidade do trabalho com a Política de Resíduos, foram instituídos grupos de trabalho para coordenar
a construção de políticas nos seguintes temas: a) Água e efluentes, b) Energia, c) Edifícios sustentáveis, d) Uso do solo, áreas verdes e Reservas Ecológicas, e) Mobilidade, f )
Educação Ambiental, g) Emissões de gases, h) Manejo de fauna, e i) Sustentabilidade
na administração.
A elaboração de políticas ambientais para a USP certamente é um grande passo dado
pela instituição em direção à incorporação da dimensão ambiental no seio da universidade, em sintonia com a missão da Superintendência de Gestão Ambiental.
A realização da 6a Conferência Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade “O
melhor de ambos os mundos” vem somar todos os esforços da SGA em promover e divulgar
práticas e conhecimentos que contribuam para a construção de sociedades mais sustentáveis.
O objetivo da Conferência foi o de criar oportunidades para compartilhar experiências
internacionais e locais em Educação Ambiental (EA) e Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS) e contribuir para o estabelecimento de redes articuladas nessa área.
O evento está focado em três temas: a) Biodiversidade e Educação Ambiental em Espaços
Educadores; b) Educação Ambiental nas escolas e Instituições de Ensino Superior; c)
Educação Ambiental e gestão participativa em comunidades rurais e tradicionais.
A ideia de uma conferência que abordasse “o melhor dos dois mundos” surgiu inicialmente na África do Sul, em 1998, por meio da Universidade da África do Sul e mais
tarde recebeu apoio da Malásia. Uma característica comum compartilhada entre esses
países era a preocupação relacionada com a vulnerabilidade da rica biodiversidade, as
ligações histórica-culturais entre os países e as rápidas mudanças que estão ocorrendo
nos contextos biofísicos e sociais nos países em desenvolvimento. A urbanização e seus
efeitos associados, tais como a perda da biodiversidade, a degradação da qualidade de
vida, os problemas de transporte público, as questões de gestão de resíduos, a migração
rural-urbana e outros desafios não faltam.
A Universidade de São Paulo e Sesc São Paulo uniram esforços para trazer pela primeira
vez esta Conferência ao Brasil, com o desejo de trazer a tona e compartilhar o que de melhor
temos em “ambos os mundos”.
Prof. Tit. Marcelo de Andrade Romero
Superintendente de Gestão Ambiental
Universidade de São Paulo

São Paulo, Brasil
www.usp.br
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Educação e ambiente no Sesc São Paulo
As práticas de compartilhamento, algo que caracteriza o ser humano no correr dos processos de
sociabilização configuram-se como uma construção social, especialmente marcada por sua ação
transformadora. Tais práticas são fundadoras de relações de afinidades e interesses estabelecidas
entre os sujeitos ao longo da vida, na forma de redes sociais. Nessa perspectiva, os processos
culturais são constituídos promovendo a identificação entre grupos de pessoas em torno de
ideias comuns que resultam em saberes com capacidade de legitimar projetos e impulsionar a
sua realização.
A VI Conferência Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade – O Melhor de Ambos
os Mundos, pode ser considerada uma destas construções. Para além de propiciar a integração
de iniciativas entre os continentes africano e asiático, extrapolou barreiras geográficas, políticas
e institucionais, culminando na continuidade de um projeto de troca permanente de experiências
internacionais e locais, no campo da Educação para a Sustentabilidade, ao envolver, nesta
edição, o continente americano.
Realizada pela primeira vez em solo brasileiro, a Conferência marcou uma significativa parceria
entre o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Universidade de São Paulo (USP), por meio da
Superintendência de Gestão Ambiental, ao fomentar um profícuo encontro entre especialistas e
acadêmicos. Destacou-se também, por ter ocorrido ao fim do período designado como a Década
da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), proposta liderada pela UNESCO
com o objetivo de integrar princípios, valores e práticas da sustentabilidade nos campos da educação, estimulando ações transformadoras em relação ao padrão de degradação socioambiental.
A difusão dos resultados desse evento integra-se ao intento de ampliar a compreensão acerca
da relevância de projetos que percorrem o equilíbrio ambiental, estando ligado ao tema da melhoria da qualidade de vida para os distintos grupos de população. Sendo assim, o ato de compartilhar tais conhecimentos favorece o estímulo ao aprendizado, a reflexão e a formação para
a autonomia dos indivíduos e como recurso para a participação em processos decisórios em
diferentes esferas, no que se refere às variáveis socioambientais.
Considerando a amplitude do evento, com a participação de representantes de diferentes partes
do mundo, cabe esclarecer em que campo atua o Sesc, e de que forma o compromisso com a
Educação para a Sustentabilidade se traduz em ações permanentes.
O Sesc é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos e de âmbito nacional. Foi criado
em 1946, por iniciativa do empresariado de setores comerciários e serviços, que o mantém e
administra. Vem reiterando seu propósito com a promoção do bem-estar social e melhoria em
qualidade de vida do trabalhador desses setores, seus dependentes e comunidade em geral.
De forma associada, os programas desenvolvidos em suas 36 unidades, em maioria centros culturais e desportivos no Estado de São Paulo estão orientados pela ação sociocultural, considerando a
educação e a cultura como valores primordiais para ampliar os direitos de cidadania e a consolidação dos princípios democratas. A proposição de projetos e a realização de atividades seguem premissas geradas no interior da instituição, como resultado da relação que mantém com os diferentes
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perfis de público e demandas identificadas. Ao avançar em diferentes frentes, abrem-se novas possibilidades de difusão desse conhecimento, sendo a universidade um interlocutor em potencial.
Tal perspectiva de interlocução ficou evidente na VI Conferência Internacional de Educação e
Sustentabilidade – O Melhor de Ambos os Mundos, em que foram apresentados diferentes
enfoques. Destaca-se: o papel da educação e dos processos de mobilização social como definidores dos rumos da sustentabilidade, numa relação estreita com as dimensões cultural, social,
histórica e econômica conectadas a cada contexto de atuação.
No que diz respeito à abordagem das questões socioambientais no Sesc, destaca-se o Programa
de Educação para a Sustentabilidade, que tem como missão: sensibilizar e formar diferentes
públicos visando o desenvolvimento da capacidade de compreensão das inter-relações entre natureza, sociedade e suas implicações no cotidiano, com intenção de construir modos de viver inclusivos, solidários e sustentáveis. De forma refletida, o Programa assume os seguintes pressupostos:
1. Conceber o ambiente em sua totalidade, considerando elementos naturais e culturais;
2. Reconhecer e valorizar a diversidade ecológica e cultural;
3. Enfocar a ética, solidariedade, inclusão, participação e emancipação;
4. Abordar transversalmente as diversas áreas do conhecimento, considerando a realidade de
forma integrada em suas várias dimensões;
5. Corresponsabilizar os atores sociais; e
6. Fomentar a educação para a cidadania.

Com base nesses pressupostos, são realizadas as seguintes linhas de ação:
a. Formação de educadores e atores sociais na perspectiva da educação não formal;
b. Desenvolvimento de projetos temáticos que possam colaborar para a transformação de contextos de degradação, bem como sensibilizar e aprimorar a compreensão acerca da realidade
socioambiental;
c. Mediação como diálogo e interlocução com perfis de público diversos;
d. Realização de roteiros interpretativos do ambiente; e
e. Concepção e produção de material pedagógico no campo da educação socioambiental.

O Sesc, de forma continuada e por mais de duas décadas, vem realizando projetos de Educação
Ambiental. Vale mencionar o Sesc Bertioga, que sediou a VI Conferência, destacando-se
nas duas principais linhas de trabalho atuais:
Centro de Educação Ambiental (CEA). Espaço de convívio e realização de ações educativas
dirigidas a estudantes, educadores, hóspedes e públicos da região, por meio de vivências ambientais e ações comunitárias que abordam temas a respeito da biodiversidade e do desenvolvimento local; e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Uma Unidade de ConANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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servação, em processo de criação e reconhecimento pelo poder público, que abrange uma área
de 60 hectares no município de Bertioga, e está inserida em área de Mata Atlântica (um bioma
predominantemente brasileiro, o segundo de maior biodiversidade do planeta, que abriga
60% de todas as espécies conhecidas da Terra, e é classificada como hotspot, por ser uma área
sob o risco de degradação e concentrar uma grande diversidade de espécies). Um dos principais
interesses do Sesc em conservar uma área com tais características é a possibilidade de garantir
a sua biodiversidade e promover a formação de pessoas e a valorização da população local.
O enfoque transversal que caracteriza a ação socioeducativa da instituição permite apresentar
questões mais inspiradoras que definitivas, pelo fato de estarem pautadas na força do debate,
sob a perspectiva da construção de caminhos que se aproximam de projetos emancipatórios
buscando sobretudo, o engajamento das pessoas e o despertar do interesse para o conhecimento de novas possibilidades e mudanças sociais que conduzam à sustentabilidade.
À medida que tal reflexão se expande, novos marcos na Educação Ambiental são consolidados,
definindo com mais clareza os respectivos projetos e ações, ao mesmo tempo em que se
reestruturam pari passu às mudanças ocorridas na sociedade. Se os problemas a serem enfrentados
ainda são inúmeros, os avanços merecem ser destacados e o contexto atual pode ser entendido
como o resultado de um legado construído conjuntamente e, por isso, compartilhado. Enquanto a
interferência humana na conformação e nos usos dos espaços, ao longo dos tempos, vem sendo
determinante, desponta-se a capacidade de impulsionar transformações tão necessárias quanto
urgentes, considerando a amplitude dos riscos e impactos ambientais que afetam os diferentes
grupos de populações.
Dessa forma, a evidência com que tais questões permeiam os fóruns de debate denota o quanto
a sociedade pactua desse empenho, num exercício de cidadania que prima por (re)ativar
instâncias de participação e decisão voltadas à defesa, conservação e preservação da diversidade
ambiental e cultural, incluindo a vida em suas várias dimensões.
Num movimento que transcende a relação mais imediata entre desenvolvimento econômico e
social, a Educação assume papel central nesse debate. E, uma vez associada à sustentabilidade,
mais que uma somatória, tal relação permite consubstanciar formas de pensar e agir pautadas
em valores que preconizam a construção de uma sociedade mais justa e democrática, no sentido
do aprimoramento humano e para a vida em comum – tanto no presente quanto no futuro.
Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo
São Paulo, Brasil
www.sescsp.org.br
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de Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
representando Rubens Rizek Junior, Secretário de
Estado do Meio Ambiente

Mahesh Pradhan
(PNUMA, Quênia)

Joseph Gitile Naituli
(MESA-Africa, Quênia)

18H

Painel de Abertura

Wu, Jiang
(UT, China)

Marcos Sorrentino
(USP, Brasil)

Mediação: Patricia S. Leme
(USP, Brasil)

20H
21H30 - 0H30

Jantar
Programação Cultural do Sesc Bertioga - Consultar nos totens de Programação da Unidade
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DIA 13 DE MAIO DE 2014 - TERÇA
HORÁRIO

ATIVIDADE

07H30

Café da Manhã

9H - 12H

PALESTRANTE/ COORDENADOR

Workshop I - O Uso da Arte e da Música
em Atividades de Educação Ambiental e
Educação para a Sustentabilidade

Johannes Machiel Dreyer
e Carel Pauw Loubser

Workshop II - Educação Ambiental e

Daniele Cássia Sudan
e Ana Maria de Meira

Gestão de Resíduos na Universidade

(UNISA, África do Sul)

(USP, Brasil)

Vivência - Biodiversidade das Águas de
Bertioga (Barco Escola)
Vivência - Tesouros de Itaguaré
8H30 - 12H30

Vivência - Trilha d’Água
Vivência - Bertioga e o Mundo das Baleias
Vivência - Audiotour Ficcional

12H30 - 14H

Autoguiado

Almoço

Carel Pauw Loubser
(UNISA, África do Sul)

14H - 16H

Conferência: Educação Ambiental e

Gestão Participativa em Comunidades Rurais e
Tradicionais

Maria Rita Avanzi
(UnB, Brasil)

Mediação: Juarez Michelotti
(Sesc, Brasil)

16H - 16H30

Café
Apresentações Orais Tema A*

16H30 - 18H

Apresentações Orais Tema B*
Apresentações Orais Tema C*

18H - 19H

Apresentação de Posters

18H - 20H30

Jantar

19H - 21H30

Feira de Ideias e Ações

21H30 - 0H30

Programação Cultural do Sesc Bertioga - Consultar nos totens de Programação da Unidade
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DIA 14 DE MAIO DE 2014 - QUARTA
HORÁRIO

ATIVIDADE

07H30

Café da Manhã

PALESTRANTE/ COORDENADOR

8H - 12H

Workshop III - A interpretação
e o Patrimônio como uma Ferramenta
de Comunicação e Gestão

Carlos Balboa

9H - 12H

Workshop IV - Avaliando Conceitos
Físicos e Ecológicos de Programas
de Educação Ambiental

Cynthia Clairy

(Fundação Vida Silvestre, Argentina)

(FGCU, EUA)

Vivência - Biodiversidade das Águas de
Bertioga (Barco Escola)
Vivência - Tesouros de Itaguaré
8H30 - 12H30

Vivência - Trilha d’Água
Vivência - Bertioga e o Mundo das Baleias
Vivência - Audiotour Ficcional

12H30 - 14H

Autoguiado

Almoço

Édgar Javier González Gaudiano
(UV, México)

14H - 16H

Conferência: Biodiversidade e Educação

Ambiental em Espaços Educadores

Marcelo Bizerril

(UnB, Brasil)

Mediação: Haydeé T. de Oliveira
(UFSCar, Brasil)

16H - 16H30

Café
Apresentações Orais Tema A*

16H30 - 18H

Apresentações Orais Tema B*
Apresentações Orais Tema C*

18H - 19H

Apresentação de Posters

18H - 20H30

Jantar

19H - 21H30

Feira de Ideias e Ações

21H30 - 0H30

Programação Cultural do Sesc Bertioga - Consultar nos totens de Programação da Unidade
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DIA 15 DE MAIO DE 2014 - QUINTA
HORÁRIO

ATIVIDADE

07H30

Café da Manhã
Workshop V - Aplicando a Interpretação

Ambiental na Educação ao Ar Livre

9H - 12H

Workshop VI - Rede Planetária do Tratado
de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global PlanTEA

PALESTRANTE/ COORDENADOR

Y. Noor Azlin
(FRIM, Malásia)

Denise Gandara Alves (USP, Brasil)
e Moema Viezzer (PlanTEA, Brasil)

Vivência - Biodiversidade das Águas de
Bertioga (Barco Escola)
Vivência - Tesouros de Itaguaré
8H30 - 12H30

Vivência - Trilha d’Água
Vivência - Bertioga e o Mundo das Baleias
Vivência - Audiotour Ficcional

12H30 - 14H

Autoguiado

Almoço

Orlando Sáenz

(ARIUSA, Colômbia)

14H - 16H

Conferência: Educação Ambiental nas
escolas e Instituições de Ensino Superior

Miguel Cooper
(USP, Brasil)

Mediação: Victor L. Ranieri
(USP, Brasil)

16H - 16H30

Café
Apresentações Orais Tema A*

16H30 - 18H

Apresentações Orais Tema B*
Apresentações Orais Tema A e B*

18H - 19H

Apresentação de Posters

18H - 20H30

Jantar

19H - 21H30

Feira de Ideias e Ações

21H30 - 0H30

Programação Cultural do Sesc Bertioga - Consultar nos totens de Programação da Unidade
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DIA 15 DE MAIO DE 2014 - SEXTA
HORÁRIO

ATIVIDADE

07H30

Café da Manhã
Tempo Livre

10H30 - 13H

Feira de Ideias e Ações

12H30 - 14H

Almoço

14H30

Check out

TEMAS
Tema A • Biodiversidade e Educação Ambiental em Espaços Educadores
Tema B • Educação Ambiental nas Escolas e Instituições de Ensino Superior
Tema C • Educação Ambiental e Gestão Participativa em Comunidades Rurais e Tradicionais

LEGENDA DE SIGLAS:
Por. • Português
Ing. • Inglês
Esp. • Espanhol
USP • Universidade de São Paulo		
Sesc • Serviço Social do Comércio		
PNUMA • Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente			
MESA-Africa • Integração de Meio Ambiente e Sustentabilidade na África – Parceria de Universidades
UT • Universidade de Tongji		
UNISA • Universidade da África do Sul		
UnB • Universidade de Brasília		
FGCU • Universidade da Costa do Golfo da Florida
UV • Universidade Veracruzana		
FRIM • Instituto de Pesquisa Florestal da Malásia
PlanTEA • Rede Planetária do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
e Responsabilidade Global
ARIUSA • Aliança de Redes Iberoamericanas de Universidades para a Sustentabilidade e o Ambiente
UFSCar • Universidade Federal de São Carlos
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RELATO DA
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VI Conferência Internacional de Educação Ambiental
e Sustentabilidade – O Melhor de Ambos os Mundos

1. Apresentação
A VI Conferência Internacional de Educação e Sustentabilidade – o melhor de ambos os mundos
– teve lugar no Sesc Bertioga, município litorâneo do Estado de São Paulo, no período de 12
a 16 de maio de 2014, sendo uma realização da Superintendência de Gestão Ambiental da
Universidade de São Paulo (USP) e do Serviço Social do Comércio (Sesc), por meio do
Departamento Regional de São Paulo, além de contar com o apoio da Escola de Engenharia de
São Carlos (EESC) e do Laboratório de Política e Educação Ambiental-OCA (USP).
A VI edição deu continuidade a uma série de eventos (1998, 2009 e 2012 na África do Sul; 2005
e 2010 na Malásia) anteriormente organizados pela Universidade da África do Sul (UNISA) e o
Instituto de Pesquisas Florestais da Malásia (FRIM), em parceria com a Unidade de Educação
Ambiental e Treinamento (EETU), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA). Também teve ampla representação por parte de instituições de ensino superior,
pesquisa, órgãos públicos, organizações do terceiro setor provenientes de vários países.
Desde a sua origem, e sob a denominação O melhor de ambos os mundos, a Conferência tem
como propósito aproximar os continentes africano e asiático e as respectivas experiências,
abordagens e noções relativas à educação ambiental ali desenvolvidas. Ao ser sediada pela
primeira vez em solo brasileiro, tal propósito foi expandido, por envolver representantes de
vários países dos continentes americano e europeu que puderam compartilhar e ampliar as
experiências na área.
A VI edição apresentou características diferenciadas das edições anteriores. Assim, serão
destacadas neste relato as vivências ambientais, a participação dos jovens na cobertura do
evento e a Feira de Ideias – atividades estruturadas com enfoque nos temas centrais da
Conferência. Como as palestras, workshops e demais trabalhos foram contemplados na forma
de artigos acadêmicos, é significativo evidenciar a conexão entre o objetivo da Conferência de
promover a discussão em torno da educação ambiental e sustentabilidade, mas também
apresentar a possibilidade de imersão dos participantes em um contexto em que os estímulos
para aprendizagem foram plenamente favorecidos. Complementa esta seção a avaliação
elaborada pelas instituições organizadoras e pelos participantes, bem como algumas propostas
de continuidade das ações.
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Representações institucionais
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
Unidade de Educação Ambiental e Treinamento (UEAT/PNUMA)
Parceria Global Universidades sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade (GUPES)
Integração de Meio Ambiente e Sustentabilidade na África – Parceria de Universidades
(MESA África)
Aliança de Redes Ibero-americanas de Universidades para a Sustentabilidade e o Ambiente
(ARIUSA)
Ministério da Educação (MEC) – Brasil
Ministério do Meio Ambiente (MMA) – Brasil
Serviço Social do Comércio (Sesc), Departamento Nacional – Brasil
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo – Brasil
Serviço Social do Comércio (Sesc), Departamento Regional de São Paulo – Brasil
Prefeitura do Município de Bertioga – Brasil
Rede Planetária do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (PlanTEA) – Brasil
Instituto de Pesquisa Florestal da Malásia (FRIM) – Malásia
Fundação Vida Silvestre – Argentina
Universidade de São Paulo (USP) – Brasil
Universidade da África do Sul (UNISA) – África do Sul
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – Brasil
Universidade de Brasília (UnB) – Brasil
Universidade de Tongji – China
Universidade Veracruzana – México
Universidade da Costa do Golfo da Florida (FGCU) – EUA
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2. Objetivos do evento
• Compartilhar experiências internacionais e locais em Educação Ambiental (EA) e Educação
para o Desenvolvimento Sustentável (EDS);
• Incrementar as redes articuladas nessa área;
• Compartilhar as práticas e pesquisas em EA e EDS;
• Fortalecer parcerias entre as diferentes instituições na área de EA;
• Discutir estratégias e propor subsídios às políticas públicas em EA nos países em vias de desenvolvimento;
• Propor aos participantes vivências nos biomas locais, ressaltando sua biodiversidade, além da
participação em atividades socioeducativas e culturais promovidas pelo Sesc.

3. Temas centrais
• Biodiversidade e Educação Ambiental (EA) em Espaços Educadores;
• EA nas escolas e Instituições de Ensino Superior (IES);
• EA e gestão participativa em comunidades rurais e tradicionais.

Os temas acima e demais assuntos ligados à EA e Sustentabilidade foram abordados por meio de:
• Painel de abertura com a presença de autoridades e representantes de instituições internacionais;
• Conferências temáticas ministradas por especialistas estrangeiros e brasileiros;
• Workshops coordenados por especialistas estrangeiros e brasileiros;
• Vivências socioambientais realizadas pelo corpo técnico do Sesc Bertioga;
• Feira de Ideias, com a exposição de projetos voltados à valorização da economia e da cultura
locais, com a presença de instituições e associações responsáveis por estas iniciativas; e
• Programação cultural, com apresentações artísticas de música, teatro e dança.

Quadro Resumo
• 250 pessoas estiveram reunidas na Conferência, entre especialistas, acadêmicos, professores e profissionais atuantes na área de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Comunicação Ambiental;
• 17 países foram representados: África do Sul | Argentina | Brasil | China | Colômbia| Equador |
Espanha | Estados Unidos da América | Quênia | Malásia | Marrocos | México | Peru | Reino Unido |
Sri Lanka | Sudão | Venezuela;
• 30 palestrantes ministraram conferências e workshops;
• 186 trabalhos foram apresentados, dos quais 56 oralmente e 130 na forma de pôster; sendo os
resumos apresentados no “Caderno de Resumos” na forma impressa e eletrônica, disponível em
www.bestbothworlds2014.sc.usp.br/ .
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4. Vivências Socioambientais
Dada a intenção de possibilitar a imersão dos participantes num espaço que pudesse conectar
aspectos ambientais e culturais, reflexão e experimentação, a programação foi organizada em
uma série de atividades que permitiram contato direto com o ambiente, a cultura e a história
locais, por meio de quatro roteiros de visita1, apresentados a seguir:

4.1 Biodiversidade das Águas de Bertioga (Barco Escola)
Atividade realizada em embarcação motorizada de médio porte, com capacidade para 40
pessoas. Chamada Barco Escola, esta embarcação é utilizada em atividades de Educação
Ambiental com alunos das escolas da região e por visitantes do Centro de Férias Sesc Bertioga.
O ponto de partida foi o embarcadouro municipal no Canal de Bertioga, próximo ao Forte São
João. Ao passar por águas abrigadas no Canal de Bertioga e pela foz do Rio Itapanhaú, o passeio
abordou o contexto histórico da região, tendo como principais atrativos o Forte São João (primeiro forte em alvenaria construído no Brasil com planta reconhecida pelo reino de Portugal),
a armação de baleias, ruínas e construções do séc. XVI, além de fatos e curiosidades sobre
a importância histórica da região no processo de colonização do Brasil. O passeio surpreendeu
pelas belas riquezas naturais: a paisagem da serra contrastando com a planície costeira, o encontro das águas do maior rio do município com o Canal de Bertioga e deste com o oceano Atlântico e o manguezal, onde habitam diferentes espécies animais (aves, crustáceos, peixes entre outros).

4.2 Tesouros de Itaguaré
Caminhada na praia de Itaguaré, próxima à foz do rio que dá nome à praia, e em trilhas no
sub-bosque da floresta de restinga – ecossistema típico da região litorânea e considerada
um hotspot2. A foz do rio Itaguaré, além da beleza cênica, tem em suas margens florestas
conservadas. Por esta razão, em 2010, foi criado o Parque Estadual Restinga de Bertioga. A praia
de Itaguaré guarda muitos tesouros: a foz do rio; a diversidade de fauna e flora em um raro ecossistema; as paleopraias, que abrigam registros de um passado remoto.

1. Cada uma das vivências foi mediada por um agente de educação ambiental do Sesc, com tradução consecutiva.
2. Conceito criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers para designar as regiões que concentravam os mais altos níveis
de biodiversidade e são mais ameaçadas de degradação. Fonte: http://www.conservation.org.br/.
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4.3 Trilha d’Água
Caminhada de aproximadamente seis quilômetros (ida e volta), em parte do aterro implantado
na década de 1940, ligando o rio Guaxanduba à estação de tratamento de água do Sesc Bertioga.
A trilha está inserida em área natural em excelente estado de conservação, estendendo-se da
planície costeira até a encosta da Serra do Mar, passando por dois parques estaduais. O trajeto
deu início na travessia do rio Itapanhaú, por barco, seguindo pela trilha que cruza ecossistemas
como manguezal, floresta de transição, mata paludosa, mata ciliar e floresta de encosta.
A caminhada proporcionou momentos de lazer, informação e conectividade com o ambiente
natural, com oportunidades de relacionar aspectos da biodiversidade local e da dinâmica das
águas, sendo possível banhar-se em uma cachoeira de águas cristalinas.

4.4 Bertioga e o mundo das baleias
Com início do percurso no Centro de Educação Ambiental do Sesc Bertioga, onde se encontra
um esqueleto de baleia Minke (Balaenoptera acustorostrata), este roteiro traçou um panorama
entre história e ecologia. A atividade iniciou-se com a apresentação de aspectos biológicos das
baleias e a história do espécime exposto. A etapa seguinte aconteceu no Parque dos Tupiniquins,
área central do município de Bertioga, para onde os participantes se deslocaram de ônibus. Lá
foi possível entender a importância das baleias na história socioeconômica de Bertioga. A armação de baleias, também conhecida como unidades de beneficiamento dos produtos da baleia,
teve em Bertioga uma das suas principais unidades no estado de São Paulo. A história da caça
ao mamífero, ocorrida principalmente nos séculos XVII e XVIII, relaciona sua relevância econômica no período, as embarcações e equipamentos para a extração de suas partes, amplamente
utilizadas na confecção de acessórios, na construção civil, na produção de móveis, na fabricação
de sabões e velas, e na iluminação pública. Ao ampliar o conhecimento sobre esta espécie, também destacou-se a importância de sua conservação ao redor do mundo.

4.5 Audiotour Ficcional: Entre mundos - diário de um Caraíba
Com duração de uma hora e vinte minutos, o audiotour foi composto de uma caminhada individual pela unidade do Sesc Bertioga orientada pela audição de uma história de ficção. Usando
fones de ouvido e seguindo as instruções de caminhada do personagem, o viajante pode se
deparar com uma sucessão de encontros e descobertas. De acordo com o roteiro do Audiotour,
o personagem central desta história é Luís Mendes, que vem ao Sesc Bertioga passar férias com
a sua família, porém um sonho recorrente altera o que seriam dias de tranquilidade. Ele deixa
uma gravação, como uma mensagem na garrafa, com orientações precisas sobre o seu trajeto
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para descobrir o mistério. Lendas indígenas, fatos históricos e detalhes do ambiente da região
que se conectam em diversos aspectos, surpreendendo o viajante.
Caraíba - definição das tribos Tupi, durante o período de colonização do Brasil, para “homem
branco” referindo-se aos colonizadores.

5. Feira de Ideias
A proposta de incluir a participação direta de associações de várias ordens – públicas, privadas,
do terceiro setor, movimentos e coletivos de artistas – que desenvolvem projetos voltados à
valorização da economia e da cultural locais estreitou as conexões entre ideias e práticas voltadas
à sustentabilidade. Assim, no espaço do jardim da área de convivência do Sesc Bertioga, de
maneira informal, a feira permitiu o diálogo direto entre os proponentes e executores de boas
práticas baseadas na economia solidária e conservação ambiental. Mais do que expor produtos
diferenciados, a Feira de Ideias possibilitou que os participantes da Conferência compartilhassem
ideias e ações significativas nos processos de transformação em suas comunidades.
Participaram da Feira de Ideias os seguintes projetos:
Criqué Caiçara
Associação que expõe produtos artesanais vindos do município de Iguape, no litoral sul
do Estado de São Paulo. A caixeta, madeira utilizada na produção das peças, é nativa da Mata
Atlântica e do manejo florestal, com certificação e autorização de corte. Os produtos são
inspirados nos elemento encontrados na região da Juréia, litoral sul de São Paulo, e expressam
os saberes e técnicas de artesanato da cultura caiçara. O objetivo desta associação é promover
o desenvolvimento sustentável das comunidades caiçaras e da Associação dos Jovens da Juréia.
Contato: ajj-jureia@uol.com.br
Caiçara - habitantes do litoral sul e sudeste do Brasil, provenientes da mistura entre portugueses,
índios nativos e africanos.
Sabor da Capela
Projeto incubado pelo Instituto Ecofuturo, gestor do Parque das Neblinas, localizado no
município de Mogi das Cruzes. O desenvolvimento desta associação é fruto da aproximação
e percepção dos gestores do Parque sobre o potencial da comunidade para o preparo de receitas com ingredientes locais. Formado por cozinheiras, o grupo prepara receitas e recebe os visitantes em um espaço acolhedor, preservando a tradição da culinária regional, utilizando frutos da palmeira juçara e o Cambuci como ingredientes principais. Ao valorizar os
frutos da mata nativa, o projeto incentiva a conservação de biodiversidade da Mata Atlântica.
Contato: sabordacapela@hotmail.com
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Artesanato Guarani
Localizada na divisa entre o município de Bertioga e de São Sebastião, a aldeia Rio Silveira
abriga atualmente cerca de 550 índios da etnia Guarani. As famílias indígenas sobrevivem da
caça, pesca, coleta de matéria prima para produção de artesanato, cultivo do palmito pupunha e
plantas ornamentais. Contato: cadudecastro@terra.com.br
Arte nas Cotas
O atelier Arte nas Cotas incentiva a participação da comunidade no processo de transformação dos bairros localizados na encosta da Serra do Mar, área de preservação que foi ocupada
e que hoje passa por um intenso processo de urbanização. Realiza projetos de intervenção
artístico-urbana utilizando pintura mural e cerâmica. Contato: atelieartenascotas@gmail.com
CooperBen
Cooperativa de beneficiamento de materiais recicláveis e educação ambiental, que tem como
objetivo criar oportunidades de valorização dos cooperados, por meio da qualificação do trabalho e
da identificação de meios sustentáveis de produção. Contato: melloconsult@yahoo.com.br
Sítio do Bello
Empresa que viabiliza a produção orgânica de frutas típicas do Brasil, por meio da valorização
das frutas nativas, da proteção da floresta local e da melhoria da qualidade do solo. Contato:
contato@sitiodobello.com.br
Raízes Corticeiras
Integrante da rede Associação Cortiços do Centro de Santos, o grupo Raízes Corticeiras foi
formado com o objetivo de desenvolver e implantar atividade de geração de trabalho e renda
para as mulheres moradoras dos cortiços no Centro de Santos a partir da produção de bijuterias.
Contato: +55(13) 3222-5253 ou +55(13) 3019-5137.
Café Solidário Sonhos e Sabores
Empreendimento solidário e auto gestionário localizado no Guarujá, litoral de São Paulo, que
prepara e serve kits feitos com produtos orgânicos (provenientes de horta comunitária),
integrais e com raízes caiçaras. Atualmente é uma alternativa sustentável de geração de trabalho
e renda para mulheres do bairro. Contato: sonhos.sabores@hotmail.com
Marias da Terra
Empresa criada por cinco mulheres agricultoras e empreendedoras de Mogi Mirim, no interior
do Estado de São Paulo. Trabalho iniciado em 1997 na Associação de Mulheres Agroecológicas
ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 37

(AMA), formada por mulheres de assentamento rural. Tem o objetivo de levar sabor e saúde
para as casas das pessoas e empresas por meio do fornecimento de produtos orgânicos.
Contato: amacozinha@gmail.com
Tecoste
Empreendimento de geração de renda, a partir da produção de objetos como sacolas, pastas,
nécessaires, entre outros produtos feitos com resíduos têxteis e reutilização de uniformes de
funcionários de fábrica de automóveis, além de estofados e retalhos de couro de carros. Contato:
tecoste.adm@hotmail.com
Agência Popular Solano Trindade
Tem como o objetivo de fomentar a cultura popular por meio da viabilização financeira
da produção artística da periferia, construindo estratégias de autofinanciamento e sustentabilidade econômica. Quatro coletivos que fazem parte da agência participaram da feira.
Contato: agsolanotrindade@gmail.com
Filó Cabruera
Empresa social que atua com costura e design de bolsas de reaproveitamento de banners.
Além da produção, oferece cursos gratuitos de corte, costura e modelagem de bolsas.
Contato: filo.cabruera@gmail.com

6. Rádio Ambiente 21 – participação jovem na Conferência
Com o objetivo de envolver os jovens para que pudessem acompanhar de forma participativa e
autônoma a VI edição da conferência, a organização não governamental Cala Boca Já Morreu,
Porque Nós Também Temos o que Dizer, por meio do projeto Rádio Ambiente 21, reuniu 10 jovens na cobertura jornalística do evento, sendo cinco jovens que frequentam a organização Cala
Boca Já Morreu e cinco jovens que participam das atividades permanentes dirigidas a jovens no
Sesc Bertioga – entre eles, estudantes de escolas públicas locais. O Rádio Ambiente 21 constituiu-se em 2012 como um projeto piloto do Programa Juventudes do Sesc São Paulo, dirigido ao
público jovem de 13 a 29 anos de idade. Tem como objetivo contribuir para que os participantes
vivenciem processos formativos pautados pelos princípios da cogestão, um modo de aprender
a conviver socialmente, pautada no envolvimento das pessoas em processos de construção coletiva de autoria. Dentre as atividades, foram realizadas oficinas de produção coletiva de rádio
na perspectiva da educomunicação e coberturas jornalísticas de eventos especiais (a Cúpula dos
Povos, na Rio+20 foi um deles). As produções destas coberturas foram inteiramente concebidas,
produzidas e apresentadas pelos jovens.
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O trabalho consistiu em possibilitar que o grupo pudesse se conhecer e criar vínculo. Após a fase
de aproximação inicial, os jovens se envolveram na construção coletiva dos passos que compuseram a cobertura de um evento:
• Compreensão do que é uma pauta com definições diárias, de forma coletiva, do rol de interesses
para a elaboração de matérias jornalísticas;
• Definição das estratégias para a realização de uma entrevista, tais como os pontos de interesse e
como manter o foco no assunto tratado;
• Definição dos métodos utilizados na realização de um programa de rádio ao vivo.

Assim, cada jovem escolheu as funções com as que mais se identificou para então construir a
dinâmica dos programas que foram ao ar nos dias 14 e 15 de maio. As avaliações diárias
mostraram a satisfação que os jovens sentiram ao perceber que eram capazes de realizar as
atividades de forma criativa e autônoma. Além disso, a experiência de conhecer pessoas de
várias partes do mundo e trocar impressões e opiniões sobre o papel de cada um para a melhoria
da qualidade de vida e das relações humanas foi destacada. As várias etapas do processo estão
disponíveis no site http://ambiente21.radio.br que apresenta um panorama amplo de como o
trabalho foi conduzido pelo grupo.

7. Avaliação pela Comissão Organizadora
• A Conferência possibilitou o diálogo efetivo entre os parceiros em razão da conjunção de interesses e troca de experiências, respeitando as respectivas peculiaridades quanto à missão, diretrizes e objetivos institucionais.
• Houve aprimoramento das discussões no campo da EA e Sustentabilidade, a partir da diversidade dos debates e da presença de especialistas provenientes de vários países.
• Verificou-se a necessidade de aperfeiçoar a mediação entre palestrantes e público, com a
presença de um mediador que pudesse apresentar o trabalho realizado pelos profissionais em
seus respectivos países de origem, com o objetivo de minimizar incompreensões e dirimir dúvidas em prol da qualificação do diálogo com o público. Acredita-se que contextualizar brevemente
o cenário onde esses profissionais estejam inseridos, além do histórico de atuação, perfil de
público com o qual atua metodologias, abordagens e práticas educativas são aspectos que merecem atenção especialmente em contextos de diversidade cultural ampla.
• Mais do que a troca de experiências entre pares, a Conferência aproximou diferentes perfis de
público, entre acadêmicos, educadores e agentes provenientes de distintas localidades que atuam
com valorização em várias dimensões – social, cultural e econômica. Tanto para Universidade
de São Paulo como para o Serviço Social do Sesc, a Conferência significou a possibilidade de
estreitar o vínculo com a comunidade científica e com públicos não especializados, ampliando o
debate no campo da educação para a Sustentabilidade e temas afins.
• Tratou-se de uma oportunidade dos participantes usufruir de um espaço de debates marcado
pela permeabilidade entre abordagens acadêmicas e práticas vivenciais de caráter socioeducativo
e cultural, no âmbito da educação não formal e permanente. Ou seja, as conferências, workshops,
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apresentações orais e de pôsteres – notadamente de teor acadêmico – compartilharam um mesmo fórum de discussão com as vivências, a Feira de Ideias e a programação cultural – peculiares
ao modo como centros de cultura e lazer comumente promovem suas ações. Assim, a interseção entre formatos diversos para discutir conteúdos e temas afins resultou numa das principais características do evento.
• Outro aspecto que provocou a relação profícua entre os parceiros foi o elenco variado de formas de construção, sistematização e difusão do conhecimento apresentados no correr do evento.
Para o Sesc, isso representou um estímulo à reflexão dos processos de mediação no campo da
educação não formal e de produção de materiais pedagógicos, que cumprem a função de difundir
as experiências de aprendizagem, como sendo um dos elementos centrais para a Instituição. Essa
experiência corroborou um dos objetivos constantes ao fazer diário do Sesc em relação à análise,
registo e avaliação dos trabalhos das equipes técnicas que atuam no campo da educação não
formal, e reiterou a necessidade de produzir materiais fundamentados, tanto em bases teóricas
quanto empíricas. Para a USP, um dos pontos marcantes na relação de parceria foi a possibilidade
de conviver com práticas pedagógicas cujos formatos, além manter o equilíbrio entre teorização
e empiria, incluíram processos de investigação criativos, por meio de práticas e experiências
vivenciais e artísticas, imprescindíveis para na educação não formal.
• Por fim, além de aprofundar as discussões e os conceitos que norteiam as bases da EA para as
instituições parceiras, a Conferência deu a ver as várias potencialidades existentes na sociedade.
O envolvimento de comunidades, grupos de artesãos e de artistas, que produzem e organizam a
cultura local e regional em associação à dimensão da valorização social e da EA e Sustentabilidade,
tornou central a importância congregar e difundir formas diversas de saberes. A diluição dos
limites entre fronteiras institucionais mais formais e grupos autônomos da sociedade provocou
um espalhamento das práticas entre os distintos modus operandi ali representados.

8. Avaliação pelos participantes
Após a Conferência, foi aplicada avaliação online de caráter anônimo a um universo de 260
participantes, dos quais 156 responderam a 26 questões objetivas e a uma questão que permitia
aos respondentes emitir comentários e sugestões. À título de nota, alguns resultados relacionados
ao conteúdo, ao formato da programação e aos objetivos propostos mereceram destaque, uma
vez que a incidência de respostas entre ótimo e bom pode sugerir que houve consonância entre
o projeto e sua realização, ao atingir quase a totalidade dos objetivos propostos, demonstrando
que a equação proposta entre forma e conteúdo teve aceitação por parte do público presente.
Nesse caso, dois pontos chamaram a atenção pela paridade de incidência de respostas positivas
e por, aparentemente, tratar-se de aspectos formalmente distintos, mas imprescindíveis em eventos
dessa natureza. São eles, de um lado, o cumprimento do programa que resume aspectos de caráter
organizacional e, de outro, a aceitação em torno da modalidade Vivências, possivelmente tanto
pela qualidade com que as atividades foram conduzidas pelas equipes técnicas responsáveis, bem
como por propor uma abordagem educativa que deflagrou uma série de sentidos associados à
experiência vivida em grupo, seja do ponto de vista existencial (o que encanta e mobiliza pessoalmente); seja do ponto de vista cognitivo (aspectos que podem ser melhor compreendidos
quando estabelecidas as conexões do conhecimento com a realidade).
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Para ilustrar, seguem alguns itens da avaliação:
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9. Próximas edições
Ao final do evento, alguns dos participantes reuniram-se para definir a instituição e o local de
realização da sétima edição da Conferência, em 2015. Diversas propostas foram realizadas e ao
final decidiu-se que o evento será realizado na Malásia, sob a coordenação do Rainforest Discovery Centre, Sabah Forestry Department e do Forest Research Institute Malaysia (FRIM),
sediados na Malásia. Foi proposta ainda que a oitava edição do evento ocorra em 2016 na África
do Sul, sob a coordenação da University of South Africa, instituição que iniciou a série de
eventos em EA “O melhor de ambos os mundos”.

10. Anais
Cabe destacar que, levando em consideração critérios de sustentabilidade, os Anais da Conferência
estão disponibilizados em dois formatos:
• Impresso – em que constam os artigos dos palestrantes e coordenadores de workshops, além
dos resumos dos artigos submetidos pelos participantes e aprovados pela Comissão Científica; e
• Eletrônico – em que constam os artigos (em pdf) dos palestrantes e coordenadores de workshops,
e os artigos de autoria dos participantes e aprovados pela Comissão Científica. O arquivo eletrônico
encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
www.sescsp.org.br/conferenciabertioga
www.sga.usp.br
www.bestbothworlds2014.sc.usp.br

Por fim, a Conferência tornou-se possível graças ao empenho mútuo das instituições na
organização e na execução do evento. Sendo uma realização multi-institucional, teve à frente a
Universidade de São Paulo (USP) e o Serviço Social do Comércio (Sesc), além de contar com
diversas parcerias internacionais, tais como PNUMA/ONU, UNISA, FRIM, GUPES, entre
outras. Dada a sua amplitude, julga-se que tal experiência deixa como legado o desejo de sua
continuidade, com possibilidades de fortalecer ainda mais suas raízes nos países, instituições e
localidades já representadas, tendo como meta permanente ampliar a inserção da educação para
a sustentabilidade em novos espaços.
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Programa de parcerias MESA:
uma perspectiva africana
Gitile Naituli
Faculty of Business
Multimedia University - Kenya
Contato: gnaituli@gmail.com

É com grande honra que me dirijo a todos em um tópico dessa importância. Em primeiro lugar,
gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos e gratidão ao Comitê Organizador da Conferência.
Agradeço a todos também por estarem aqui e por serem aguerridos soldados da maravilhosa EDS.
Senhoras e Senhores, desde 2005, quando a ONU declarou uma Década de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (DEDS), alguns de nós vêm conversando bastante a respeito,
enquanto outros, como muitos de vocês aqui hoje, têm estado atarefados fazendo algo a respeito.
Na Conferência Mundial da UNESCO sobre EDS em Bonn, 2010, mais de 600 participantes
concordaram que muito ainda precisa ser feito se for para atingir as metas da DEDS até 2014,
mas como a maioria de vocês sabe, muitas das ideias que emanam da comunidade internacional
permanecem utópicas no sentido de que são ideais que podemos sustentar e trabalhar para eles
com o valor fundamental da esperança como nossa principal força motivadora.
Minha boa amiga Prof. Lotz-Sistka da Universidade Rhodes considera a EDS um “sonho e se
pergunta se é adequado o bastante face às realidades globais, tais como as mudanças climáticas.
Porém, não estamos aqui hoje para debater a adequação da EDS ou se precisamos abandonar o
sonho ou redefini-lo. Uma questão mais apropriada para formularmos é: há sonhos diferentes?
Como podemos lidar com ideais utópicos face às condições socioambientais que já existem em
níveis globais, bem como locais?
Senhoras e Senhores, eu serei o primeiro a concordar que, para muitos de nós, termos tais como
educação, desenvolvimento sustentável, o meio ambiente, cultura, alfabetização, democracia a
todos, parecem um tanto retóricos às vezes. Nós os ouvimos e os usamos, frequentemente os temos
como certos ou nos esquecemos do que realmente significam. Como educadores alguns de nós
estamos tão afastados das realidades de nossas próprias culturas, linguagens e comunidades que
podemos correr o risco de perder conhecimentos importantes, habilidades e valores que resistiram
às provas do tempo pelo fato de ficarmos distantes deles por tempo demais.
Eu hoje convido a todos para que pensem em outra questão. Como educador, o que você tem
feito para fazer a diferença para sua vida e da sua comunidade hoje? Ao responder essa pergunta,
nós estamos indiretamente partindo de muitas ideias utópicas, inclusive a EDS, para repensar e
reexaminar o presente na esperança de modificar o futuro.
Também tenho esperança de que – ao responder essa pergunta – nós tenhamos o nosso foco em
nossas próprias culturas e trajetórias de vida para vermos como isso pode nos ajudar a sermos
educadores mais eficazes tornando-nos inspiração para nossos estudantes e nossos colegas para
que eles também possam ser tocados a repensar o que estão fazendo a fim de garantir e assegurar
a sustentabilidade.
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Senhoras e Senhores, quando a África estava em rápida descolonização, na década de 1960,
havia grande esperança. Dizer que nós perdemos aquela esperança é um eufemismo. A maioria
dos países africanos, tanto os pobres quanto os ricos em recursos, acostumaram-se a olhar para
fora, para nossos grandes irmãos e irmãs no ocidente, buscando ajuda para resolver os nossos problemas. Nós às vezes os culpamos por nossas deficiências e fazemos com que se sintam
culpados por nos colonizar e tirar de nós as boas coisas de nossas terras e oceanos. Muitas vezes,
nós ficamos esperando sentados para que eles nos tragam os bens de que precisamos para
sobreviver e, quando eles não o fazem, colocamos as mãos para cima e choramos, lançando
impropérios a eles.
Hoje, eu sugiro, na linguagem de Delores, que em nosso ensino e aprendizado para viver em
sabedoria e de modo sustentável, olhemos para dentro de nós mesmos e busquemos o conhecimento em nossas culturas, valores e comportamentos, ajudando-nos a seguir rumo a um novo
começo onde nós possamos proteger, nutrir e enriquecer nosso belo continente que chamamos
de lar com nossas famílias, tornando-nos modelos melhores para nossos estudantes, que serão
os educadores do futuro e que podem, finalmente, fazer coisas grandiosas. É disso que trata o
programa de parcerias MESA.
Uma das realidades do continente africano é a enorme diferença de culturas. Muitas de nossas
culturas evoluíram ao longo de milhares de anos e guiaram as pessoas aonde quer que fossem
viver e trabalhar. O maior desafio hoje para nós educadores é como preparar melhor as pessoas
para viverem num mundo cada vez mais globalizado e em mutação enquanto, ao mesmo tempo,
desenvolverem sistemas que garantirão a continuidade e sustentabilidade de seus futuros e
culturas. Para nós na MESA, isso se traduz em reengenharia de ensino e aprendizado para estar
em sintonia com os valores e o conhecimento de nossas culturas.
Porém, para muitos na África, a Educação Ambiental tornou-se problemática porque, por
mais de meio século, os nossos sistemas educacionais foram dominados por culturas
estrangeiras, seus sistemas de conhecimentos e redes de comunicação, em sua maioria frequentemente vendo a terra como algo a ser explorado para o lucro, resultando na destruição de
muito de nossa biodiversidade, o fundamento de nossa subsistência. Hoje, felizmente, muitos de nós ainda temos nossas culturas vivas, a partir das quais aprendemos a re-centralizar e
reorientar nossa educação rumo à sustentabilidade.
Com o programa de parcerias MESA, temos uma série de educadores tentando ajudar uns aos
outros a explorar maneiras de utilizar o conhecimento e sistemas de valores locais e indígenas
na educação para um futuro sustentável. Mais especificamente, ao longo dos últimos cinco anos,
alguns de nós concordamos em ter o foco de nosso trabalho na construção de capacidade
entre os nossos estudantes, futuros educadores e administradores, na esperança de que possam
tornar-se modelos melhores em suas funções criando ambientes de trabalho e aprendizado que
sejam culturalmente seguros e democráticos pelo uso de conhecimento apropriado, valores e
habilidades para ajudar a mudar o comportamento das pessoas e suas atitudes em relação ao seu
meio ambiente e uns com os outros.
Até o momento, a nossa pesquisa demonstrou que os nossos sistemas de conhecimento, desenvolvidos
e acumulados ao longo de gerações, enfatizavam percepções técnicas e a sabedoria a partir da
observação cuidadosa e experimentação com fenômenos naturais bem como sociais.
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Esses sistemas de conhecimento são diferentes dos sistemas de conhecimento globais e internacionais que costumam ser gerados pelas universidades, centros de pesquisa do governo e
iniciativa privada.
Nossa pesquisa também demonstrou que os nossos sistemas de ensino e aprendizado foram
fundamentados por valores culturais dos quais os mais importantes ainda são as relações
humanas e a responsabilidade social; que o cidadão ideal era o que sabia o que fazer e o fazia
bem, uma noção que implicava a capacidade de entender sua própria cultura e linguagem; ter
as habilidades de poder atuar adequadamente de acordo com normas e regras culturais; e, mais
importante, ter os valores apropriados para viver de forma sábia e sustentável.
Um valor significativo em particular para aprender a viver de maneira sustentável em muitas
culturas africanas é Ubutu no Sul da África ou o que os Meru do Quênia Central chamam de
Antu ni Antu, descrito metaforicamente como o fio que une a todos nós e que deve ser protegido
e alimentado pelo amor à paz e à vida sustentável.
Uma pessoa ou comunidade que se caracterize por Antu ni Antu (nós somos por causa dos
outros) é considerada saudável. Infelizmente, a filosofia Antu ni Antu não é um valor central de
nossos sistemas educacionais modernos, onde o aprendizado tem o seu foco nos direitos
e realizações individuais e muitas vezes sem relação com as realidades sociais de nossos estudantes.
O aprendizado universitário, baseado em uma visão de conhecimento primeiramente ocidental,
compartimentada, também enfatiza a dimensão intelectual do aprendizado onde o pensamento
crítico é percebido como particular e independente, e o domínio do meio ambiente (em vez de
protegê-lo) é uma característica desejável das funções mentais. Tais suposições muitas vezes
são conflitantes com a noção Africana da natureza como parte integrante das culturas das
pessoas, precisando de respeito e proteção (SERPELL, 1993:77).
Os educadores na África, como consequência das atividades do programa MESA ao longo dos sete
últimos anos, tem-se tornado mais conscientes das diferenças entre os Sistemas Ocidentais de
Conhecimento (WKS) e os Sistemas Indígenas de Conhecimento (IKS), também importantes para
se entender a Educação Ambiental e EDS. Enquanto muitos sistemas ocidentais de conhecimento
frequentemente reivindicam a universalidade, os sistemas indígenas de conhecimento são específicos
das comunidades que os possuem. Além do mais, enquanto muitos estudiosos e cientistas ocidentais
vêem o IKS como um instrumento útil para resolver problemas de desenvolvimento sustentável,
muitas comunidades indígenas e locais vêem o IKS como “parte de sua cultura geral e, portanto, vital
para a sobrevivência como povo” (DEWES, 1993, p.3).
Os nossos sistemas de conhecimento são, portanto, parte integral de nossas culturas e são
importantes para o nosso desenvolvimento coletivo sustentável, bem como nossa sobrevivência e
continuidade. Parte de nosso problema atual deve-se ao fato de que pouquíssimos de nós
conhecem e/ou compreendem os nossos sistemas de conhecimento enquanto outros tendem a
tê-los como certos. Nos últimos sete anos, nós do programa MESA, vimos tentando novamente
reivindicar e apresentar nossas ideias educacionais e sistemas de conhecimento à comunidade
internacional mais ampla.
Nós assumimos essa luta por três razões principais: a primeira relaciona-se à necessidade
premente de melhor contextualizar o ensino e aprendizado universitário para ajudar a melhorar
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o aproveitamento educacional de nossos alunos; a segunda é a nossa crença de que os nossos
sistemas de conhecimento são importantes para o desenvolvimento sustentável do nosso continente; e a terceira é nossa convicção de que o ensino, o aprendizado e a pesquisa, o nosso
próprio conhecimento e sistemas de valores são importantes atividades em si.
Nossas várias culturas são fontes importantes de metáforas e conhecimento sobre EDS. Nós
sabemos que, para a maioria do nosso povo, educar para o desenvolvimento sustentável tem
valor para se aprender com o propósito de continuidade e sobrevivência cultural e não algo que
acontece porque as Nações Unidas declarou uma década disso. Em minha opinião, ter todo o
meu treinamento formal em administração de empresas, ensino e pesquisa em EDS não são
atividades que realizo para ser promovido ou permanecer empregado em uma universidade –
em vez disso, são formas de expressão criativa que precisam ser compartilhadas e repassadas aos
meus estudantes que, por sua vez, irão continuar a nutrir as relações que têm uns com os outros
e entre eles e a natureza – posto que as relações sejam ingredientes importantes para se viver de
modo sustentável nas comunidades africanas.
Um modo de assegurar o aproveitamento de meus estudantes é contextualizar novas ideias e
torná-las significativas para eles. Para tanto, eu preciso que elas tenham significado para mim
antes. Essa é a fonte de minha motivação. Um primeiro recurso que usamos nos programas de
parceria MESA é o kit de ferramentas MESA.
Senhoras e Senhores, gostaria de fazer referência a esse kit de ferramentas. Vocês perceberão
que os dados e casos citados no kit de ferramentas MESA são robustos, ricos e informativos
em várias frentes educacionais. Assim como os dados relativos a conhecimentos, habilidades e
valores associados à vida sustentável na África, as informações sobre outras áreas de interesse
tais como estilo de aprendizado dos estudantes, estratégias de equipe, processos de avaliação e
monitoramento e suas implicações para o ensino.
Em minha visão, o kit de ferramentas, fortemente inspirado em outro kit desenvolvido anteriormente
pela UNESCO tem uma filosofia integrada e uma estrutura que agrada aos meus interesses
profissionais e criativos. O kit de ferramentas também versa sobre arte e espiritualidade,
considerações que frequentemente estão ausentes no muito que fazemos na educação
formal, especialmente sobre a Educação Ambiental, apesar do fato de que viemos de culturas
onde a educação não versa apenas sobre ciência e aprendizado sobre o mundo físico, mas
também sobre a cultura e o que faz o mundo ter sentido.
As nossas culturas são ricas em sua diversidade e estão lá para aproveitarmos e fazermos com
que nossa educação tenha sentido e seja sustentável. Nossas culturas têm sustentado e definido a
nós por milênios. Precisamos valorizá-las mais, olhar, ouvir e aprender com sua riqueza, se EDS
for algo mais do que apenas mais um conceito utópico.
Concluindo, Senhoras e Senhores, à medida que trabalhamos para o desenvolvimento sustentável,
devemos esforçar-nos para não perder de vista o quadro maior. Com grande frequência, é fácil
ver-nos presos em nossos próprios esforços, alegrias e frustrações, perdendo de vista a comunidade mais ampla de pessoas ao redor do mundo atuando rumo às mesmas metas. Embora os
primeiros ambientalistas recomendassem que “pensássemos globalmente e agíssemos localmente,”
os desafios do desenvolvimento sustentável fazem com que pensemos e atuemos tanto na esfera
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global quanto na local. Fazendo isso, poderemos impulsionar a educação para o desenvolvimento sustentável a grandes alturas no desenvolvimento e emancipar o nosso povo dos
grilhões da ignorância, da doença e da pobreza.
Muito obrigado.

__________________________________________________________________

Rumo a uma universidade orientada para
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Resumo
As questões emergentes sobre o meio ambiente, energia e desenvolvimento trazidas pelo
progresso da sociedade industrializada ameaçavam a existência dos seres humanos, resultando
na conceitualização e promoção do desenvolvimento sustentável. A educação, em especial a do
ensino superior, sempre é um aspecto instrumental no discurso do desenvolvimento sustentável. As
instituições de ensino superior, com sua missão de formar futuros líderes para a nossa sociedade,
devem ter especial responsabilidade na construção de uma sociedade mais sustentável.
A Universidade Tongji em Xangai, China, é precursora, entre os institutos de ensino superior, na
integração da sustentabilidade na educação superior. A reforma multidimensional do sistema
educacional objetivando construir uma universidade com orientação à sustentabilidade,
capitaneada pelo Presidente Pei Gang da Universidade Tongji, é a contribuição mais recente da
referida Universidade para o desenvolvimento educacional visando o desenvolvimento sustentável.
No presente artigo, os autores farão uma análise abrangente sobre os esforços da Universidade
Tongji na construção de uma universidade orientada para a sustentabilidade, incluindo como
princípios norteadores, as quatro dimensões, a saber: educação orientada à sustentabilidade,
pesquisa orientação à sustentabilidade, serviço social orientada à sustentabilidade e campus
orientado à sustentabilidade, bem como atividades específicas dentro da estrutura de uma
universidade com orientação à sustentabilidade. Enquanto isso, os autores farão uma tentativa
de revelar aspectos inovadores do modelo da universidade orientada à sustentabilidade capitaneado
pela Universidade Tongji e suas contribuições para o desenvolvimento e reforma do sistema de
educação superior na China, bem como da educação global para o desenvolvimento sustentável
como um todo.
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1. Educação para o desenvolvimento sustentável e o experimento Tongji
À medida que chegamos ao fim da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(2005-2014), ganhamos consciência de que a Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(EDS) não é uma opção, mas uma prioridade que contribuirá para capacitar o cidadão a
enfrentar os desafios do presente e do futuro, e os líderes, a tomarem decisões relevantes para
um mundo viável.
Dado o papel das universidades no fomento e disseminação do conhecimento, a educação para o
desenvolvimento sustentável no ensino superior desempenha papel crítico em promover o conceito
da sustentabilidade, na transição rumo a uma Economia Verde especificamente e em se atingir o
desenvolvimento sustentável de modo mais geral. É importante que as universidades comecem a
posicionar-se estrategicamente e a corresponderem às expectativas na liderança e contribuição para
a mudança rumo a um futuro sustentável, com foco na geração atual e na próxima para a liderança
– os estudantes.
Há quarenta anos, a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, em
Estocolmo, primeiro despertou a consciência política e pública sobre os problemas ambientais
globais. Vinte anos atrás, a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento” (“a Cúpula da Terra”) realizada no Rio de Janeiro, Brasil, popularizou o conceito
do “desenvolvimento sustentável.” Ano passado, os líderes mundiais reuniram-se novamente
no Rio de Janeiro para a “Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável”
(Rio+20) para renovar os compromissos políticos assumidos em 1992. Entre todos os esforços
que a comunidade internacional envidou para promover a sustentabilidade, a educação sempre
recebeu grande importância. Em 2002, a Assembléia Geral das Nações Unidas proclamou a
“Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 2005- 2014 (DEDS)”, enfatizando
que “a educação é elemento indispensável para se alcançar o desenvolvimento sustentável.”
Visto que as instituições de ensino superior educavam os futuros líderes, elas poderiam ter
especial responsabilidade na construção de uma sociedade mais sustentável. Em 2000, Hans
van Weenen, dos Países Baixos, apresentou primeiramente, em caráter oficial, o conceito da
“universidade orientada à sustentabilidade.” Desde então, mais e mais estudiosos e profissionais
endossaram essa posição. A Universidade Tongji da China é uma das precursoras entre as instituições de educação superior na China e Ásia a assumir o dever de integrar o desenvolvimento
sustentável à educação superior construindo uma “universidade orientada à sustentabilidade.”
Desde que se estabeleceu o primeiro projeto de eficiência energética entre as universidades
chinesas em 2007, a Universidade Tongji progrediu de modo firme e impressionante da
construção de um campus verde até o desenvolvimento de uma “universidade com orientação
à sustentabilidade.”
Ela também fez grandes esforços para envolver mais universidades na China e ao redor do
mundo nessa missão. Em 2011, a Universidade Tongji iniciou a Rede de Universidades Verdes
na China (CGUN). Em 2012, a Parceria Global das Universidades sobre o Meio Ambiente e
Sustentabilidade (GUPES), iniciada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e Universidade Tongji, foi lançado em Xangai e o Prof. Wu Jiang, Vice Presidente da
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Universidade Tongji foi eleito Presidente da GUPES. Em um evento paralelo à “Rio+20” para
o lançamento da Iniciativa de Sustentabilidade para a Educação Superior, Presidente Pei Gang
da Universidade Tongji, apresentou a experiência da Tongji desde o desenvolvimento de um
campus verde até o da universidade orientada à sustentabilidade. Em junho de 2013, o Prof.
Wu Jiang, Vice Presidente da Universidade Tongji, chefiou uma delegação que compareceu ao
7º Congresso Mundial de Educação Ambiental (WEEC), com temática em torno da “Educação
Ambiental em Áreas Urbanas e Rurais: Visando Maior Harmonia”. O sub-secretário geral da
ONU e Diretor Executivo da PNUMA, Achim Steiner, destacou o papel pioneiro da Universidade Tongji na integração da Educação Ambiental. Enquanto isso, a Srª Irina Bokova,
Diretora General da UNESCO também enalteceu os grandes esforços e papel significativo
da Universidade Tongji na Educação Ambiental, especialmente na busca da harmonia entre
as áreas urbanas e rurais.

2. Do campus verde à universidade orientada à sustentabilidade
Em 2009, a revista Nature publicou uma reportagem especial, intitulada “Como ambientalizar
o Seu Campus”, apresentando uma tendência de as universidades se dedicarem, ao redor do
mundo, à missão de reduzir a emissão de gases de efeito-estufa (GEE) e aumentar a eficiência
energética. A Universidade Tongji é a única universidade chinesa mencionada nesse artigo que
está ambientalizando seu campus, o que pode ser tomado como reconhecimento global do
esforço da Tongji e sua contribuição para tornar o mundo um lugar “mais verde”.
Universidades atuam para trazer a sustentabilidade aos seus campi e salas de aula, podendo
servir de modelo para outras instituições que procuram neutralizar as emissões de gás carbônico.
Mas não há um único modo de se conceituar as iniciativas… Seis instituições de ensino também
aderiram recentemente à rede Climática Neutra, liderada pelo Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente, com a missão de ajudar a sociedade a baixar ou zerar as emissões de carbono
no futuro. Inclui-se entre elas a Universidade Tongji em Xangai, na, China, que vem implantando
projetos e modernizações em construções e economia de energia. Em 2006, economizou cerca de
10 milhões de quilowatts-hora de eletricidade e reduziu suas emissões de dióxido de carbono em
9.200 toneladas, segundo o Vice-Presidente da Chen Xiaolong. E, em 2008, diz ele, ela instalou
um sistema para realizar monitoramento em tempo real do consumo de energia em cerca de 300
prédios em quatro campi… (Mascarelli, 2009, p.155)
(traduzido do original em inglês)

Os esforços da Universidade Tongji para ambientalizar seu campus podem remontar a 2007.
Nesse ano, a Universidade Tongji lançou o primeiro projeto-piloto de campus verde na China.
O objetivo dele é construir um campus que poupe recursos e seja ecologicamente correto.
As atividades concretas incluem a implantação do projeto de construção verde, a reconstrução
de instalações no campus para aumentar a eficiência energética, aproveitar a energia renovável
e poupar recursos hídricos. Esses projetos evitam a produção de cerca de 50.000 toneladas de
resíduos de construção civil, economizando mais de 30% da energia e poupando recursos
ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 51

hídricos de mais de 300.000 T/a. Além disso, para promover práticas de campus verde em
outras universidades na China, a Universidade Tongji encarregou-se de elaborar as Diretrizes
de Campus para Sistemas de Gerenciamento de Energia, editado nacionalmente pelo Ministério
da Habitação e Desenvolvimento Rural e Urbano, e Ministério da Educação da China. Em 2011,
a Universidade Tongji recebeu vários prêmios pelo seu esforço em construir um campus verde,
inclusive como primeira colocada para o Prêmio do Progresso em Ciência e Tecnologia.
Como se pode ver pelas práticas mencionadas acima, no processo da construção de um
campus ambientalmente correto e que economiza energia, a Universidade Tongji desenvolveu
um sistema de gerenciamento de campus que contribuirá para a manutenção em longo prazo e
gerenciamento de um campus verde. Surgiu a partir de uma pura experiência de se construir um
campus verde para a construção de um campus orientado à sustentabilidade. Com base nisso, a
Universidade Tongji integrou a sustentabilidade a diferentes aspectos do sistema educacional
desenvolvendo um modelo de universidade quadridimensional orientado à sustentabilidade. Os
quatro componentes essenciais de uma universidade orientados à sustentabilidade, além do campus
orientado à sustentabilidade, mencionado acima, são: Educação com orientada à sustentabilidade,
pesquisa orientada à sustentabilidade e serviço social orientado à sustentabilidade.

2.1 Educação orientada à sustentabilidade
A educação superior tradicional enfatiza a diversificação de formações. Em comparação,
ensino superior orientado à sustentabilidade baseia-se na integração de diferentes disciplinas e
no desenvolvimento global do estudante. Os três impulsores da universidade com orientação à
sustentabilidade são: 1) fortalecer a educação geral para ampliar o conhecimento do estudante e
integrar a ciência, tecnologia e humanidades; 2) ressaltar a criatividade do estudante por meio
da educação de base prática, dentro e fora do campus, inclusive residência e práticas de cunho
social; e 3) educar o estudante para arcar com a responsabilidade social e valor de cultura do desenvolvimento sustentável. O Programa de Treinamento Engenheiro Excelente e o programa de
especialização em desenvolvimento sustentável os estudantes da graduação e pós-graduação são
dois projetos desenvolvidos pela Universidade Tongji para concretizar as metas mencionadas acima.
A meta do Programa de Treinamento Engenheiro Excelente é aprimorar a capacidade prática
de engenharia dos estudantes da Tongji, ampliando sua visão internacional e aumentando sua
consciência sobre a responsabilidade social. Por volta de 2011, existiam, 17 disciplinas da
Universidade Tongji envolvidas no programa. A aliança escola-empresa entre a Tongji e cerca
de 300 empresas, que incluem a PetroChina, a Sinopec e a Microsoft, possibilita aos estudantes praticar o que aprenderam. E os institutos de plataforma PNUMA-Tongji-IESD, uma
cooperação entre a Universidade Tongji e o PNUMA, Centro Sino-Finlandês e Campus Sino
-Italiano Campus na Tongji, conferem aos alunos maior visão internacional.
Além do Programa de Treinamento Engenheiro Excelente, a Universidade Tongji promoveu a
reforma disciplinar lançando o curso de especialização em desenvolvimento para estudantes
da graduação e pós-graduação. O principal facilitador dessa reforma é o IESD. Como instituto
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de plataforma, o IESD faz pleno uso de sua rede de recursos humanos, ele reestrutura os
cursos de diferentes faculdades da Universidade Tongji reorientando-os a enfatizar o desenvolvimento sustentável, e desenvolve curso de nível superior em desenvolvimento sustentável para
estudantes graduação e pós-graduação na Universidade Tongji. O curso de especialização em
desenvolvimento sustentável para estudantes pós-graduados envolve oito faculdades da Universidade Tongji. Juntas, elas desenvolvem oito disciplinas para essa formação, todas integrando a
concepção de desenvolvimento sustentável e práticas no curso em si. Exige-se que os estudantes
concluam quarto cursos centrais e quarto opcionais em suas respectivas disciplinas no prazo de
um ano para obterem o diploma. Os quarto cursos centrais são: “a fronteira do desenvolvimento
sustentável global”, “economia verde”, “gestão integrada de recursos e novas energias” e “gerenciamento de ecossistemas”. Esses cursos são desenvolvidos para dar aos estudantes um entendimento
geral das questões principais na área de desenvolvimento sustentável. Posteriormente, os alunos
podem ter seu foco em suas próprias disciplinas seletivas. Essa especialização foi muito bem recebida
pelos estudantes de pós-graduação da Universidade Tongji, e 200 estudantes pós-graduados de 25
faculdades da Universidade Tongji selecionaram essa formação. A especialização em desenvolvimento
sustentável para alunos de graduação atrai 800 graduandos de 14 faculdades e 15 peritos da Tongji e
setores do governo proferiram palestras em 12 áreas, inclusive ciências da vida, meio ambiente,
planejamento urbano, energia, etc.
O terceiro impulsor da educação orientada à sustentabilidade, “educar o aluno para arcar com
a responsabilidade social e ao valor de cultura do desenvolvimento sustentável”, foi atingido
imbuindo-se os alunos com mais atividades sociais. 6.000 alunos Tongji serviram como voluntários
para a exposição Xangai Expo 2012. O IESD patrocinou os alunos para que frequentassem a
maioria das conferências internacionais de envergadura como observadores pelas Nações
Unidas, tais como a Primeira Assembléia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (UNEA),
em 2014, a reunião de cúpula Rio+20, em 2012, as 16ª e 18ª Conferências das Partes (COP 16
e 18) para Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), a 5ª
Reunião Mundial de Cúpula dos Estudantes para o Meio Ambiente.

2.2 Pesquisa orientada à sustentabilidade
A segunda dimensão da Universidade Tongji orientada à sustentabilidade é a área da pesquisa.
No contexto de uma universidade orientada à sustentabilidade, somente quando as pesquisas
são estruturadas em estudos inter, ou multidisciplinares, pode-se considerá-la “sustentável.”
Além disso, comparada com a pesquisa tradicional orientada à teoria, a pesquisa orientada à
sustentabilidade serve como solução para problemas reais e facilita o desenvolvimento econômico e
social em níveis regional, nacional e internacional.
Dada a complexidade dos desafios que enfrentamos atualmente, as pesquisas limitadas a uma
única área têm dificuldade em proporcionar uma solução abrangente a problemas reais. Com
evolução a partir da pesquisa básica pura para a pesquisa aplicada, a pesquisa com orientação à
sustentabilidade encontra-se em integração com diferentes disciplinas centradas em grandes
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questões referentes à subsistência das pessoas. Esse é o tipo de pesquisa promovida pela
Universidade Tongji. Seguindo a diretriz de uma pesquisa orientada à sustentabilidade, foi
publicada uma série de reportagens em anos recentes para tratar das questões ambientais em
nível regional e nacional, incluindo “Redução da Emissão de Carbono em Xangai: Respondendo
à Mitigação das Mudanças Climáticas”, “Papel Azul no Desenvolvimento do Baixo carbono da
China”, “Estratégia do Comércio de Carbono em Xangai”, e “Relatório Sobre Fonte de Carbono
e Cálculo de fixação de Carbono da Ilha Ecológica de Chongming”. Além disso, utilizando
plenamente a força acadêmica em ciência e engenharia, a Universidade Tongji integrou as fontes
disciplinares e de talentos em diferentes faculdades, e desenvolveu um guarda-chuva de
“desenvolvimento sustentável”, com o IESD como principal coordenador (Vide figura 1).
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Figura 1. Guarda-Chuva de Tongji para o Desenvolvimento Sustentável.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Sob esse guarda-chuva, o IESD está montando equipes de pesquisa interdisciplinar com
cerca de 30 professores, atuando em múltiplas áreas, inclusive gestão de recursos hídricos,
planejamento urbano verde, economia verde, transporte ecológico, etc.
A sustentabilidade de uma universidade também indicou benefícios à sociedade como um todo,
de modo profundo e amplo. Assim, o serviço social orientado à sustentabilidade é a última dimensão, mas a de maior influência, numa universidade orientada à sustentabilidade.
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2.3 Serviço social orientado à sustentabilidade
Comparada à educação universitária tradicional, com seu principal foco na função pedagógica e de pesquisa, a universidade orientada à sustentabilidade acrescenta a função de
serviço social a uma universidade. Com essa função, a universidade pode ser mais eficaz na
transformação das tecnologias mais avançadas em desenvolvimento social, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável de nossa sociedade.
A Universidade Tongji teve grandes realizações na promoção de uma universidade a serviço
da sociedade. O círculo de economia de conhecimento em torno da Universidade Tongji é
uma tentativa bem sucedida. Erigido sobre fortes disciplinas da Universidade Tongji, o círculo de economia de conhecimento em torno da Universidade Tongji compõe-se da indústria inovadora e de desenvolvimento, indústria internacional de consultoria em engenharia
e a indústria de novas energias, novos materiais e tecnologias ecologicamente corretas.
Na Exposição Xangai Expo de 2010, os alunos da Tongji e seu corpo de funcionários participaram ativamente do planejamento e implantação do evento. Além dos voluntários da
Tongji, seus alunos e professores também assumiram a grande responsabilidade de preparar
os locais da Exposição e planejar os grandes eventos. Essas atividades contaram com o envolvimento de oito professores da Universidade Tongji.
Além dos dois casos mencionados acima, a Universidade Tongji também atua em outros
projetos sociais, incluindo os projetos da cidade harmoniosa e o de reurbanização seguindo-se à Exposição Xangai Expo de 2010, automóvel de baixa emissão e nova industrialização no distrito de Jiading, assim como o planejamento e desenvolvimento da Ilha Ecológica
de Chongming, etc.

2.4 Promovendo e dinamizando conceitos sustentáveis
A meta culminante de uma universidade sustentável é servir de exemplo para a sociedade
demonstrando novas tecnologias, gestão eficiente e valores sociais, entre os quais a promoção do valor do desenvolvimento sustentável deve ser o principal.
Após dois anos de preparação e consultoria, a Parceria Global das Universidades sobre o
Meio Ambiente e Sustentabilidade (GUPES) foi lançada na Universidade Tongji em 2012.
Prof. Wu Jiang, Vice Presidente da Universidade Tongji e reitor do IESD foi eleito presidente do Comitê Gestor da GUPES. A GUPES, com o envolvimento de mais de 400 universidades de 5 continentes ao redor do mundo, fornece uma plataforma inclusiva e estratégica
para compartilhar soluções de sustentabilidade e dinamizar o conceito de meio ambiente
e de sustentabilidade. É orientada para o incentivo à maior interação entre a PNUMA e
universidades nos três pilares, a saber, educação, pesquisa e criação de redes e fornecer uma
plataforma estratégica para dinamizar o conceito de meio ambiente e sustentabilidade nas
universidades. IESD é a secretaria da GUPES e assume grandes obrigações para promover e
integrar conceitos e práticas de desenvolvimento sustentável à educação universitária.
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Figura 2. GUPES – Mapa de Distribuição
Fonte: Elaborado pelos autores

Outro evento de envergadura é a “Conferência Internacional de Estudantes sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade (ISCES)”. Com apoio do PNUMA e da Universidade Tongji, e financiada pela Fundação Ambiental para o Futuro Verde de Beijing, a ISCES vem sendo realizada
com sucesso nos últimos três anos (2011, 2012 e 2013). Neste ano, a Agência de Notícias Xinhua, como agência de imprensa do estado e a maior e mais influente mídia na China, também
participou e co-patrocinou a ISCES 2014.
A ICSES fornece uma plataforma ótima para alunos internacionais trocarem ideias e entendimento sobre questões ambientais críticas, gerar diálogos entre jovens e peritos, discutir desafios, oportunidades e soluções na transição rumo à eco-civilização e economia verde, compartilhar a experiência dos jovens, facilitar a melhor comunicação entre diferentes países e suscitar a
conscientização, bem como promover a ação responsável através da educação, interação entre
culturas e cooperação interdisciplinar.
Como evento modelo co-organizado entre PNUMA e Tongji, a ISCES atraiu cerca de 400 estudantes anualmente vindos de 40 países ao redor do globo, contribuindo para a disseminação de
boas práticas e conceitos sobre meio ambiente e sustentabilidade entre comunidades de estudantes.
Além disso, a Universidade Tongji também realizou vários programas de treinamento todos
os anos, com o pessoal administrativo, funcionários e adeptos na área de meio ambiente e sustentabilidade dos países em desenvolvimento como alvos principais, a fim de aprimorar sua
capacidade na construção de uma sociedade sustentável.
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Tome-se como exemplo o Programa de Liderança da Ásia-Pacífico sobre Meio Ambiente para
o Desenvolvimento Sustentável (APLP). É um programa modelo, anual, co-patrocinado pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Universidade Tongji, visando
capacitar líderes emergentes da região da Ásia-Pacífico no pensamento holístico da sustentabilidade e abordagens baseadas em evidências para ação efetiva. O Programa de Liderança
é organizado pelo Instituto do Meio Ambiente para o Desenvolvimento Sustentável (IESD)
na Universidade Tongji, em apoio à Década da Educação da ONU para o desenvolvimento
sustentável, 2005-14, e intimamente vinculada ao pilar do treinamento da Parceria Global das
Universidades sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade (GUPES). Desde 2004, mais de 300
líderes jovens e promissores de 42 países e organização beneficiaram-se desse programa anual
de liderança.
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Figura 3. Mapa de Distribuição dos Participantes
Fonte: Elaborado pelos autores
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3. Inovações da universidade de Tongji orientada à sustentabilidade
O modelo da universidade orientada à sustentabilidade é uma tentativa inovadora e encorajadora da Universidade Tongji para reformar o sistema educacional atual na China.
Um aspecto inovador da universidade orientada à sustentabilidade, capitaneado pela Universidade Tongji, é a sua promoção da educação e pesquisa interdisciplinar e a integração
dos conceitos sustentáveis em diferentes disciplinas do sistema educacional. Somente dessa
forma podemos desenvolver novas tecnologias com o menor dano ao meio ambiente. E isso
também aumentará a conscientização dos estudantes em diferentes disciplinas para proteger nosso único planeta.
Além disso, a contribuição mais inovadora de uma universidade orientada à sustentabilidade
é a sua reorientação do papel de instituições de educação superior. O sistema educacional
tradicional na China baseia-se no conhecimento, em vez de basear-se na prática. Portanto, a
grande função de uma instituição de educação superior é a disseminação do conhecimento
aos estudantes sem muita preocupação se tal conhecimento possa ser aplicado à solução de
problemas práticos. Porém, a universidade com orientação à sustentabilidade dá mais ênfase
ao papel de uma instituição de educação superior em servir a nossa sociedade. Em uma universidade com orientação à sustentabilidade como a Tongji, a educação é baseada na prática
e, através da aliança empresa-escola, fornecem-se aos estudantes mais oportunidades para
conhecer o mundo real; as pesquisas devem ser interdisciplinares e tanto o corpo docente
quanto o discente na Tongji devem assumir mais responsabilidades para servir ao bem-estar
de nossa sociedade participando em atividades nacionais e globais.
Mais significativamente, tais práticas exploradas, melhoradas e aperfeiçoadas pela Universidade Tongji aplicam-se a muitas outras instituições de educação superior ao redor do
mundo, em particular àquelas dos países em desenvolvimento. No presente artigo, fazemos
apenas uma humilde tentativa de apresentar os esforços feitos por quem professa a educação na Universidade Tongji no sentido de integrar a sustentabilidade à educação superior
nos anos que se passaram. Esperamos que isso possa ensejar novas percepções para o desenvolvimento de teorias e práticas da educação global para a sustentabilidade.
Refêrencias
Mascarelli, A. L. How green is your campus? Nature, v. 461, n. 7261, 2009, p. 154-155. Disponível em:
<http://www.nature.com/news/2009/090909/full/461154a.html>. Acesso em: 25 Set. 2009.
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O melhor de ambos os mundos: pessoas comprometidas
com as transformações socioambientais uma perspectiva
latino-americana de educação ambiental
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Laboratório de Educação e Política Ambiental – Oca
ESALQ/ Universidade de São Paulo - Brasil
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Resumo
O melhor de ambos os mundos são as pessoas comprometidas com as transformações socioambientais que o Planeta necessita! Na América Latina esse compromisso materializa-se desde os anos 70 na
convergência entre as demandas por direitos humanos fundamentais, por liberdades democráticas
e pela conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente e das condições existenciais. Projetos,
programas e políticas públicas não têm sido suficientes para deter o avanço da degradação e apontam
a necessidade de uma educação ambiental permanente, continuada, articulada e com a totalidade
dos sujeitos. Espaços, processos e práxis que permitam a emergência de sujeitos ambientalistas e educadores, exigem o diagnóstico das potencialidades, limites e propostas do que vem sendo realizado
e a definição do que se pretende realizar. O salto qualitativo para a próxima Década da Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis está diretamente relacionado à necessária autocrítica sobre os limites da atual, estimulando e apoiando a formulação e implantação de políticas públicas
que aproximem os distintos atores em projetos político-pedagógicos territoriais de sinergia entre as
ações voltadas à transformação socioambiental, em cada Município.

1. Introdução
“No final do século a única utopia realista é a utopia ecológica e democrática. É realista,
porque assenta num princípio de realidade que é crescentemente partilhado e que, portanto, tem as virtualidades que Gramsci achava imprescindíveis na construção de ideias
hegemônicas (...). Por outro lado, a utopia ecológica é utópica, porque a sua realização
pressupõe a transformação global não só dos modos de produção, mas também do conhecimento científico, dos quadros de vida, das formas de sociabilidade e dos universos
simbólicos e pressupõe, acima de tudo, uma nova relação paradigmática com a natureza,
que substitua a relação paradigmática moderna. É uma utopia democrática porque a
transformação a que aspira pressupõe a repolitização da realidade e o exercício radical
da cidadania individual e coletiva, incluindo nela a carta dos direitos humanos da
natureza. É uma utopia caótica, porque não tem um sujeito histórico privilegiado (...)”.
Boaventura de Sousa Santos

Estou vindo de um Simpósio que muito me emocionou. Ele ocorreu sem cobrar nenhuma taxa de
inscrição porque pode contar com o envolvimento voluntário de aproximadamente 30 pessoas na
organização, 15 palestrantes e 300 participantes, que vieram de diversos lugares do país e alguns
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poucos de outros países, colocando os próprios recursos e energia para viabilizarem juntos a maior
e melhor aventura que pode realizar o ser humano - a construção compartilhada de conhecimentos
voltados ao bem comum.
Essa vivência e tantas outras como professor e pai de estudantes de escolas públicas e como militante ambientalista, me estimulam a dizer que o melhor de ambos os mundos são as pessoas radicalmente comprometidas com as transformações socioambientais profundas que o Planeta está a necessitar e a exigir!
Em toda a América Latina – AL esse compromisso materializa-se em inúmeras ações de defesa e
encantamento com a vida, na convergência entre as demandas por direitos humanos fundamentais, por liberdades democráticas e pela conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente
e das condições existenciais.
Cito a seguir dois exemplos para ilustrar esse compromisso sobre o qual estou falando. O primeiro
é um trecho de uma das cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, dois importantes escritores brasileiros do início do século passado. Cito-o também como inspiração para
a Educação Ambiental - EA que estaremos vivenciando nesta semana no SESC- Bertioga e como
uma introdução às características e perfil desse fazer educador e ambientalista latino-americano que
desejo enfatizar nesta palestra.
S. Paulo 10 de Novembro, 1924
Meu caro Carlos Drummond
(...). Tudo está em gostar da vida e saber vive-la. Só há um jeito feliz de viver a vida: é ter espírito
religioso. Explico melhor: não se trata de ter espírito católico ou budista, trata-se de ter espírito
religioso pra com a vida, isto é viver com religião a vida. Eu sempre gostei muito de viver, de
maneira que nenhuma manifestação da vida me é indiferente. Eu tanto aprecio uma boa caminhada a pé (...) como uma tocata de Bach e ponho tanto entusiasmo e carinho no escrever um
dístico que vai figurar nas paredes dum bailarico e morrer no lixo depois como um romance a
que darei a impassível eternidade da impressão. Eu acho, Drummond, pensando bem, que o que
falta pra certos moços de tendência modernista brasileiros é isso: gostarem de verdade da vida.
Como não atinaram com o verdadeiro jeito de gostar da vida, cansam-se, ficam tristes ou então
fingem alegria o que ainda é mais idiota do que ser sinceramente triste. (...) se eu estivesse nessas
terras admiráveis que vocês vivem, com que gosto, com que religião eu caminharia sempre pelo
mesmo caminho (não há mesmo caminho pros amantes da Terra) em longas caminhadas. (...)
Veja bem, eu não ataco nem nego a erudição e a civilização (...). Mas vivo tudo. Que passeios admiráveis eu faço, só! Mas ninguém nunca está só a não ser em especiais estados da alma, raros,
em que o cansaço, preocupações, dores demasiado fortes tomam a gente e há essa desagregação
dos sentidos e das partes da inteligência e da sensibilidade. Então a gente fica só por milhões de
amigos que tenha ao lado. Se não, não. Um sentido conversa com o outro, a razão discute com
a imaginativa etc. e é uma camaradagem sublime de pessoas tão íntimas (...). E então parar e
puxar conversa com gente chamada baixa e ignorante! Fique sabendo duma coisa, se não sabe
ainda: é com essa gente que se aprende a sentir e não com a inteligência e a erudição livresca.
(...). Mário de Andrade (ANDRADE, 1982).
1. Os dois próximos parágrafos e os dois primeiros do item 3 são adaptados de um documento formulado inicialmente pelos
participantes do Núcleo da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto, no Campus da Universidade de São
Paulo em Piracicaba, instalado na Oca – Laboratório de Educação e Política Ambiental da ESALQ/USP, para o diálogo e o seu
aprimoramento participativo junto a toda a Equipe da Escola no Extremo Sul da Bahia.
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O segundo exemplo, abaixo, busca ilustrar a presente compreensão sobre o que é a EA latino-americana, a partir de um olhar brasileiro que há mais de quarenta anos vem buscando formar-se como
educador ambiental.
Diante do desafio de contribuir para a implantação de sete assentamentos agroecológicos, frutos da
reforma agrária resultante das ocupações de terras promovidas pelo Movimento de Trabalhadores
Sem Terra – MST, no Extremo Sul da Bahia, o Laboratório de Educação e Política Ambiental da
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz da Universidade de São Paulo – ESALQ/USP, junto
à Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto1, com apoio da empresa Fibria,
formulou uma proposta de Alfabetização Agroecológica Ambientalista voltada inicialmente às mil
famílias ali acampadas.
A perspectiva da alfabetização ambientalista na educação de jovens e adultos desdobra-se para
além dos que participam do módulo destinado aos aprendizados da leitura e da escrita e para
além dos processos formais de escolarização, pois ela pode e deve ocorrer no cotidiano de todas as
pessoas, contribuindo não só para a erradicação do analfabetismo (diretriz do Plano Nacional de
Educação – PNE, recém-aprovdo pelo parlamento brasileiro), mas também para o enfrentamento
do analfabetismo ambientalista que acomete brasileiros e brasileiras em todas as classes sociais
e níveis de escolarização. Essa intenção é traduzida em atividades educadoras que promovem a
interpretação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente e das condições existenciais
em direção à sustentabilidade socioambiental e responsabilidade global.
Essas convergências entre o social e o ambiental, entre o encantamento com a vida em toda a sua
diversidade e a luta pela reforma agrária, alfabetização e outras formas de justiça social, entre o
emocional e o racional e tantos outros encontros dialógicos entre opostos (aparentes ou reais), tem
marcado profundamente a EA Latino Americana e a ampliação de sua capacidade de incidência
na arena pública depende de um balanço sobre os seus impasses e dificuldades.
Tarefa que exige, em primeiro lugar, a formulação das perguntas que precisam ser respondidas
nesse balanço. No próximo item esboço algumas delas e convido-os a formularem outras, para
depois sobre elas dialogarmos.

2. Algumas perguntas
• Na perspectiva latino-americana, qual é a diferença entre EA e Educação para o Desenvolvimento Sustentável – EDS?
• Como a economia verde e a adoção de novas tecnologias comprometidas com o desenvolvimento sustentável podem influenciar e ser influenciadas por processos educadores?
• Como a EA relaciona-se com a problemática da sustentabilidade socioambiental?
• O diálogo aprofundado sobre o que é a questão ambiental para as distintas ciências, culturas e formas de conhecimento pode auxiliar no desvelamento sobre o que é ecologia, ecologismo ou ambientalismo? Sobre qual educação e EA se está falando? O que seria uma alfabetização ambientalista?
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• Como as inúmeras e diversas manifestações, propostas, ações, atividades, projetos e programas
de EA podem se multiplicar, ganhando em organicidade e promovendo as profundas mudanças de
atitudes, comportamentos, valores e culturais no sentido da construção de sociedades sustentáveis?
• Como a EA pode se tornar permanente, continuada, articulada e com a totalidade dos humanos
de cada território?
• Como planejar e implantar políticas públicas de EA? Elas devem ser transversais? Quais os papéis e os limites da responsabilidade por elas, dos governos e de outros atores sociais?
• Qual é ou quais são as suas perguntas sobre a efetividade da EA sonhada e realizada na AL?

Sem a pretensão de ser exaustivo nesse perguntar e sem a esperança de conseguir respostas a todas
elas, nos próximos pontos busco pistas para a interpretação da EA que temos e fazemos, apresento
desafios e formulo algumas propostas a serem enfrentadas nesse balanço propositivo para uma próxima Década da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, sob
uma ótica que se pretende brasileira e latino americana.

3. Um pouco da história latino-americana da EA
A questão ambiental na contemporaneidade, para além de dizer respeito aos problemas ocasionados pela degradação dos sistemas naturais e pela poluição dos mais diversos tipos, ou mesmo,
para além da ciência ecologia, que “estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente
em que vivem, bem como as suas recíprocas influências; estudo dos ecossistemas; estudo
do desenvolvimento das comunidades humanas em suas relações com o meio ambiente”
(CROALL; RANKIN, 1981, p. 5), vem se constituindo num mosaico de percepções, interpretações, proposições e projetos de sociedade.
Após a segunda guerra mundial e especialmente após as primeiras percepções dos impactos e
consequências da chamada revolução verde e após a compreensão das demandas e propostas
denominadas contraculturais dos jovens no final dos anos 60, quando já se tornavam claras as
mazelas do modo hegemônico de produção e consumo, presente nas sociedades capitalistas
e nas ditas socialistas, começa a forjar-se um conjunto de ideias e ideais nomeados por ou a
partir de distintos autores, como novo movimento social, movimento alternativo, ecológico ou
ambientalista (Bosquet, 1978; Croall; Rankin, 1981; Lago; Pádua, 1984; Lutzemberg, 1985; McCormick, 1992; Schumacher, 1977; LEFF, 2001; SORRENTINO, 2001).
Na América Latina, desde os anos 70, na resistência aos regimes autoritários e ditatoriais que
tomaram violentamente diversos estados nacionais, esse novo movimento social vem sendo forjado na atuação por direitos humanos fundamentais e por uma cultura de procedimentos democráticos, além da agenda da conservação e recuperação da biodiversidade e da melhoria das
condições de vida, como um movimento multifacetado, que a exemplo de iniciativas em outras
partes do mundo, vai se tornando uma das prioridades da opinião pública que já não quer o
progresso e o desenvolvimento a qualquer custo.

62 | ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Isso propiciou que a EA latino-americana fosse desde a sua origem hegemonicamente socioambiental ou voltada a um “desenvolvimento humano sustentável”, como expressa o nome da
Rede Uruguaia que conecta educadores e educadoras ambientais de todo o País. Ou, como ficou
definido no Tratado de EA para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, durante a
Rio92, no Fórum Internacional de ONGs e Movimentos Sociais, uma ação educadora comprometida com a emancipação humana, por meio da participação crítica que busca enfrentar as mazelas de
um modo de produção e consumo que significa “progresso” para alguns e degradação para muitos.
Nos seus primórdios a EA e a ecologia eram vistas como “coisa de bicho-grilo” e os ambientalistas, “acusados” de anarquistas ou comunistas, por destoarem do ideal de boa vida, amplamente
propagandeado - viver em grandes cidades, com edifícios altos e filiais das grandes cadeias de
fast food e de roupas de “marca”, norte americanas e europeias, enriquecendo para ter um “Kit
civilização” (carrão, geladeira, fogão, computador, televisão, e mais recentemente celular, notebook e 4G) individual, falando em inglês e aspirando ser famoso, dentre outras características
que pautam um modo de produção e consumo fundamentado na obsolescência programada, no
descartável, na ostentação e na competição.
Gradativamente, mesmo estando na contramão desse ideal consumista, ela foi se firmando na
agenda pública, contrariando também aqueles que a reputavam como uma moda ou como a
“inimiga oculta” da “emancipação do proletariado”. Foi saindo do gueto ambientalista e tornando-se ponto de pauta dos mais distintos movimentos sociais, governos e do setor empresarial
mais desenvolvido. Muitos a adotaram pela oportunidade de recursos disponíveis ou para agradar os seus clientes e acionistas, mas inegavelmente a questão ambiental ainda hoje é objeto de
disputas conceituais e de projetos de futuro diversos.
Nos dias atuais, os meios de comunicação de massa, repercutindo a adoção da problemática
pelos setores mais modernos da burguesia industrial e pelos governos com eles sintonizados, a
simplificam e difundem como apenas uma questão de implantarem-se reparos tecnológicos e
adotarem-se boas práticas na gestão ambiental.
Partidos políticos, movimentos sociais e sindicais e diversos movimentos e organizações de cidadania se dividem entre propostas de mudanças radicais no modo de ser e estar dos humanos
no Planeta até as que consideram suficientes algumas reformas que possibilitem a adaptação e
a mitigação aos e dos impactos socioambientais globais e locais provocados pelo aquecimento
global, pela erosão da biodiversidade, pela contaminação dos corpos d’água e do ar, pela exploração não sustentável das florestas e demais coberturas de vegetação nativa, dentre outros temas
presentes na agenda contemporânea. Segue como um campo de tensões e disputas.
Seja qual for a temática socioambiental ela pode motivar um fazer educador pautado por um
ideário ambientalista no qual se destacam propostas de participação dialógica e comunitária,
que potencializem a ação de identidades individuais e coletivas, comprometidas com o sentimento de pertença e de busca e materialização de seus projetos de felicidade e de futuro. Esse
fazer educador ambientalista latino-americano sabe essencial ir e estar com o povo e por isto
busca convergências e aprender com a história, tradição, métodos e técnicas da educação popular presente em todo o continente, promovendo a convergência entre o social e o ambiental, dela
emergindo práticas políticas e pedagógicas das mais diversas.
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4. Os desafios
A EA latino-americana, nos últimos 30 anos teve grande incremento em sua presença e qualidade
nos países de toda a região.
No entanto, retrocessos nas políticas ambientais em toda a AL levam a questionar a efetividade
das políticas e iniciativas de EA. Alguns exemplos são as mudanças no Código Florestal no
Brasil, a instalação de indústrias poluidoras, os impactantes empreendimentos hidroelétricos,
nucleares e grandes obras que continuam a ser autorizadas a despeito do aumento de eventos climáticos extremos.
Outros exemplos levam ao questionamento sobre a manutenção das políticas de uso da terra
que privilegiam o grande latifúndio, a especulação e a reserva de bens para as transnacionais
da engenharia genética, da mineração, etc, em detrimento dos povos nativos e das populações
tradicionais. Mesmo a manutenção das extensas monoculturas, a utilização dos agrotóxicos, o
desenvolvimento dos transgênicos e o patenteamento da vida, levantam fortes questionamentos
sobre a efetividade da EA que está sendo realizada. Isto sem falar das áreas urbanas, com os seus
enormes congestionamentos no trânsito, falta de políticas de mobilidade, de saneamento básico,
habitacionais, de áreas verdes, dentre outras.
Certamente a EA não pode ser responsabilizada sozinha por esse quadro, mas como dizia
Paulo Freire (1987, 1997, 2007), citado aqui de livre memória, a educação sozinha não
muda o mundo, mas tampouco o mundo será modificado sem ela.
Entre os principais desafios a serem enfrentados pela EA na AL, em distintas escalas – das
ações e projetos locais e específicos aos programas e políticas públicas nacionais e internacionais, estão:
• Simplificação: a EA enfrenta os problemas socioambientais muitas vezes ignorando a sua complexidade, nexos ou cadeias de causalidades, simplificando o seu enfrentamento ao combate a
uma causa específica, que ao ser superada, quando o é, não resolve as suas causas mais profundas;
• (In)comunicabilidade: no extremo oposto do desafio anterior está a dificuldade de comunicação com o povo, devido à alta complexidade das análises e discursos na área. É preciso aprender a
trabalhar com redutores de complexidade, com palavras de ordem, temas geradores apropriados
a cada realidade que permitam e instiguem os educandos a conhecerem cada problema socioambiental em toda a sua abrangência;
• Descontinuidade: as trocas de autoridades políticas nas distintas esferas e instâncias do poder público, muitas vezes levam ao encerramento de iniciativas, projetos, programas e políticas
públicas que vinham sendo implementados, independentemente da avaliação dos mesmos. São
descontinuados porque eram do governante anterior. Muitas vezes essa descontinuidade também
ocorre nas políticas institucionais de universidades, empresas, associações de cidadania e nos
movimentos sociais;
• Fragmentação e Pulverização: inúmeras e diversificadas são as iniciativas de EA em toda a
América Latina, no entanto, apesar do sucesso pontual que muitas vezes obtêm, pouco conse-
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guem incidir nas políticas públicas, das locais às internacionais. A efetividade delas, iniciativas
e políticas públicas, fica comprometida pela falta de articulação entre seus atores, na elaboração
participativa de projetos político pedagógicos territoriais;
• Desejos Modernistas: a ainda forte e generalizada presença de um ideal modernista desenvolvimentista do século passado, enraizado em praticamente toda a sociedade, propagandeando o “Kit
Civilização” como solução para os males e mazelas gerados pelo modo de produção e consumo
hegemônico. Dentre esses males destaca-se a ansiedade, o stress e a depressão, mas certamente
tem presença marcante a proliferação dos distintos tipos de câncer e de todos os tipos de doenças
degenerativas, os impactos da poluição e a falta de mobilidade urbana, os acidentes de trânsito, a
obesidade, o sedentarismo e a drogadição de diversos tipos;
• Sequestro do discurso ambientalista: a redução e o sequestro pelo mercado e pela mídia a seu
serviço, das reivindicações e propostas formuladas pelo ambientalismo, desde as suas primeiras
manifestações e propostas comunitaristas e conservacionistas no século XIX, ou antes, até as de
contracultura e ecosocialistas que emergem após a segunda guerra mundial, transformando-as e
adaptando-as às bandeiras do desenvolvimento sustentável e da tecnologia/mercado verde.
• Recursos: avanços na normatização (leis, decretos, normas infra legais e até a sua presença explícita na lei maior, a Constituição dos países) e a sua maior presença nos discursos das autoridades e dos meios de comunicação de massas, não podem esconder a falta de recursos, financeiros
e humanos, de estruturas institucionais, especialmente no estado em suas esferas federal,
estadual e municipais, destinadas a promover e coordenar iniciativas de EA. A descentralização
de recursos financeiros e outras formas de apoio às iniciativas locais, enfrentam grandes dificuldades na burocracia governamental.
• Articulação internacional: a maior presença dos educadores e das educadoras ambientais nos
foros internacionais, ainda não se expressa em maior incidência da América Latina nas políticas
de EA do Sistema das Nações Unidas e nem mesmo na maior destinação de recursos e importância política para o campo no interior dos órgãos do sistema na América Latina. Mesmo iniciativas
de articulação na área, como o Programa Latino-Americano de Comunicação e Educação Ambiental – Placea, o Programa Andino-Amazônico de Comunicação e Educação Ambiental
– Panacea e o Fundo Fiduciário e a Rede Latino-Americana de EA do PNUMA/ONU, são
tímidos e descontinuados.

A tensão entre as propostas de ambientalização da Educação Superior e o fato de muitas
vezes elas serem pautadas por interesses e necessidades distantes do bem comum, é mais
um dos desafios a ser enfrentado para ampliar a efetividade da EA na América Latina. A
competição como palavra de ordem da vida acadêmica, ao invés da cooperação, dentre
outras questões, permanece na agenda de prioridades a serem enfrentadas para a formação
de profissionais educadores ambientalistas e para a realização de pesquisas e atividades de
extensão comprometidas com a EA.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 65

5. Algumas trilhas e diretrizes perseguidas
O Conselho de Educação de Adultos da América Latina – CEAAL, por meio da sua Rede de
Educação Popular e Ecologia – REPEC, promoveu vários encontros e publicações onde foi
possível detectar uma grande diversidade de iniciativas de EA na AL. Nelas destacavam-se
as parcerias interinstitucionais e o diálogo profundo fomentando um sentimento de pertença,
identidade local e cidadania planetária, a participação e o fomento à potência de agir, o incentivo a comunicação sobre tecnologias apropriadas, a importância da sistematização das experiências
e o compromisso educador emancipatório sincronizado com a solução de problemas priorizados e enfrentados coletivamente.
Os Congressos Ibero-americanos de EA, bem como os Fóruns e outros eventos de EA que
ocorreram em diversos países da região, nas duas últimas décadas, têm promovido relatos de
experiências e diálogos sobre ideias e propostas que incentivam revisitar e criar/revitalizar
sonhos e utopias coletivos, bem como a determinação por realizá-los. Algumas diretrizes
podem ser interpretadas da leitura desses relatos e podem servir como subsídios para a formulação e implantação de políticas públicas na área:
1. Articulação dos atores locais para formular e implantar um projeto político- pedagógico territorial que incentive a formação de círculos de aprendizagem participativa que exercitam a auto-gestão e a autoanálise como prática dialógica cotidiana, emuladora de valores comprometidos
com a sustentabilidade socioambiental.
2. Dar o testemunho sobre os valores propugnados no interior de cada instituição e pessoa
participante e no relacionamento entre elas;
3. Aproximação e compromisso entre as forças instituídas e as instituintes que atuam em cada território;
4. Realização de diagnósticos, monitoramentos e avaliação continuada do estado da arte, por meio de
Observatórios da EA que estejam conectados em Rede, entre si e com outros voltados ao acompanhamento de questões sociais e ambientais;
5. Implantação pelo estado, em suas diversas esferas e instâncias, de estruturas de apoio (recursos
humanos, financeiros, políticos e materiais) a essas articulações coletivas e territoriais da EA;
6. Promoção de acesso a informações, reflexões e ações coletivas voltadas a enfrentar cada um dos
desafios apontados no item anterior;
7. Apoio a iniciativas de Fundos Públicos, não estatais, onde o estado seja um dos seus atores,
voltados a imprimir agilidade e controle social na destinação e utilização de recursos para uma
EA pautada por instâncias de formulação de políticas públicas na área;
8. Construção de Sistemas Nacionais de EA - SisNEA, articulando de forma orgânica todas as
iniciativas de EA, governamentais e não governamentais, em cada país;
9. Articulação entre os SisNEA no sentido de ampliar a incidência da EA latino-americana no
panorama internacional;
10. Definição dos territórios dos Municípios como prioridade para a próxima Década da
EA, promovendo a aproximação entre Instituições de Educação Superior – IES, Escolas, Administração Municipal e as demais instituições e movimentos instituintes da EA, para juntas
enfrentarem os desafios da área.
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6. Considerações finais
As políticas públicas internacionais, nacionais e locais podem e precisam ter compromisso com
a criação de espaços e processos que permitam a emergência de sujeitos educadores ambientalistas e o seu constante aprendizado por meio da práxis voltada à transformação socioambiental.
Projetos, programas e políticas públicas não têm sido suficientes para deter o avanço da
degradação humana, social e ambiental e apontam a necessidade de uma educação ambiental
permanente, continuada, articulada e com a totalidade dos sujeitos.
A formação de uma cidadania educada/educadora ambientalista exige o diagnóstico da realidade, dos acertos, das potencialidades e dos limites do realizado, a escuta das propostas que
emergem dos fazeres e reflexões na base da sociedade e a definição da direção e do sentido, os
sonhos e as utopias socializados e pactuados, do que se pretende realizar.
O salto qualitativo para a próxima Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável,
que na América Latina seria mais apropriadamente nomeada como a Década da Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, está diretamente relacionado à necessária autocrítica sobre os limites da atual e ao fundamental estímulo e apoio pelos
organismos internacionais à formulação e implantação de políticas públicas que aproximem
distintos atores sociais em projetos político-pedagógicos territoriais de sinergia entre as ações
voltadas à transformação socioambiental, em cada Município.
Administrações públicas municipais, escolas, instituições de educação superior, unidades de
conservação, associações de cidadania e outros atores sociais que atuam em um mesmo território, construindo coletivos educadores ambientalistas capazes de intervir na realidade para que
todos e cada um possam continuar na busca pelo seu aprimoramento físico, intelectual, sentimental, psicológico, material e espiritual, como ser humano integral.
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Resumo
O conceito ‘Desenvolvimento Sustentável’ apenas ganhou destaque recentemente no discurso
acadêmico e visões diversificadas ainda se atêm ao que o conceito abrange. A finalidade do
presente estudo foi identificar indicadores para um estilo de vida sustentável em comunidades
rurais por meio de dois estudos de caso. Através do envolvimento com essas comunidades
durante três anos, tentou-se também estabelecer até que ponto a educação poderia desempenhar o papel de promover um estilo de vida sustentável. Os estudos de caso revelaram uma séria
de indicadores que poderiam ser classificados respectivamente como aspectos ecológicos, aspectos sociais e educacionais, bem como religiosos e de sistemas de valores. Também se afirmou
que a educação constante poderia contribuir em prol de um estilo de vida sustentável, apesar de
obstáculos sérios como a pobreza.

1. Introdução
Os conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, educação rumo à sustentabilidade e o estilo de vida sustentável vêm sendo discutidos detidamente pelos educadores ambientais
ao longo dos últimos anos com o intuito de se ter mais clareza sobre o significado específico de
tais conceitos. Embora Saez e Riquarts (1999, p.564) investigassem o uso do conceito de desenvolvimento sustentável até os primeiros relatos do ‘Clube de Roma’ aproximadamente trinta
anos atrás, o conceito efetivamente apenas adquiriu proeminência nos discursos / círculos aca68 | ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

dêmicos com a ‘Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento’ (a
chamada Conferência do Rio) que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992.
O Produto/Resultado da Conferência do Rio, conforme afirmado/especificado na Agenda 21
(UNITED NATIONS, 1992), teve seu foco em assuntos de desenvolvimento e meio ambiente.
A proeminência da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável como assuntos de debate durante e após a Conferência do Rio pode, em grande parte, ser atribuída a uma prática
preocupante que, ao longo dos anos, teve impacto significativo no desenvolvimento sustentável
nos países em desenvolvimento. Essa prática específica incorpora um fluxo de recursos dos
países em desenvolvimento aos já desenvolvidos, bem como o refluxo de produtos, processados a partir de fontes naturais, aos países em desenvolvimento. Fisher (1993, p.3), por exemplo,
menciona que os Estados Unidos da América, com 5% de toda a população mundial, utilizam
25% dos recursos não renováveis do planeta.
Como resultado da Conferência do Rio, o conceito de ‘sustentabilidade’, bem como o debate sobre
seu verdadeiro significado, formaram uma parte intrínseca da pauta da Conferência Internacional
de Tessalônica sobre sustentabilidade, que ocorreu em 1997. Contudo, parece que bem pouca crítica
foi dirigida para o efetivo alcance das metas da Conferência do Rio (JICKLING, 1999) durante essa
conferência. Nesse contexto, é importante também anotar as objeções de Firth (1995, p.46) à tendência de se abusar/utilizar mal o conceito de sustentabilidade desenvolvido. Ele afirma o seguinte:
“… usa-se a sustentabilidade para se arquitetar um consenso social sobre os valores centrais
que devem reger a interação humana com o meio ambiente por todos os setores da sociedade:
negócios e comércio, institucional, comunidade e individual. Meu argumento é de que devemos desaprender coletivamente muito do paradigma dominante de desenvolvimento do qual as
sociedades modernas são tanto produto quanto vítimas, que agora promove com tanto vigor o
‘desenvolvimento sustentável’; e muito do qual foi absorvido na educação ambiental.”
(traduzido do original em inglês)

Essa afirmação enfatiza a importância de se alcançar a conformidade… uma decisão única sobre
o que abrange a sustentabilidade, bem como o papel que ela desempenha na vida das pessoas.
Durante a ‘Reunião de Cúpula da Terra’, que aconteceu em Joanesburgo durante o ano de 2002,
a maioria das tentativas anteriores de se descrever a sustentabilidade foi mencionada sem um
ponto de vista em particular pertinentemente respaldado. A partir da seguinte resolução que a
reunião geral respaldou, a ausência de uma perspectiva educacional sobre o conceito de desenvolvimento sustentável ainda é evidente:
“Reafirmar a necessidade de se garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental como interdependentes e mutuamente reforçando
os pilares do desenvolvimento sustentável. Reafirmar também que a erradicação da pobreza, a
mudança de modelos insustentáveis de produção e consumo, bem como proteger e gerenciar a
base de recursos naturais do desenvolvimento econômico e social são objetivos predominantes
de, e requisitos essenciais para, o desenvolvimento sustentável.” (United Nations, 2002, p.1).
(traduzido do original em inglês)
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2. Definição dos problemas e o desenho da pesquisa
Como resultado da discussão no parágrafo mencionado anteriormente, surge a questão sobre
como as comunidades rurais podem ser empoderadas para viver de modo sustentável, apesar
do debate contínuo sobre o que realmente implicam os conceitos que estão relacionados ao
desenvolvimento sustentável. Na busca por respostas a essa ardente questão, formularam-se os
seguintes problemas de pesquisa:
• Quais indicadores podem ser identificados como estilo de vida sustentável para comunidades rurais?
• Até que ponto a educação desempenha papel na promoção de um estilo de vida sustentável nas
comunidades rurais?

A pesquisa teve início com um estudo da literatura durante o qual diferentes pontos de vista foram examinados sobre o que implicam a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, bem
como qual papel a educação pode desempenhar na promoção de um estilo de vida sustentável.
O estudo da literatura foi seguido de dois estudos de caso. Isso resultou num envolvimento de três
anos junto a duas comunidades rurais, tempo durante o qual se tentou contribuir para empoderar os
habitantes a fim de aprimorar sua qualidade de vida e garantir uma existência sustentável.
O envolvimento junto às duas comunidades teve início com a organização de oficinas durante
as quais grupos da comunidade puderam contribuir a fim de determinar as necessidades básicas
de cada comunidade. Deu-se um foco extra na melhoria da prosperidade econômica e pessoal
das comunidades rurais carentes de recursos, através da facilitação de processos e medidas de
precaução que contribuam para um uso aprimorado e mais sustentável do meio ambiente. Isso
implica em empoderar os proprietários rurais para melhorar o bem-estar da geração atual e das
futuras, bem como o uso sustentável da terra como segurança para se garantir a sobrevivência
futura. Várias oficinas foram realizadas nas comunidades específicas a fim de proporcionar a
percepção da natureza holística do meio ambiente, para capacitar os participantes a regularem
o seu próprio desenvolvimento.

3. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
Uma visão geral da literatura indica que, das várias tentativas para se definir sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, poucas indicam que o consenso foi atingido. Além do mais, fica claro
que deve ser avaliada cada definição ou descrição nas quais os valores se baseiam. Limita-se, então, a
discussão das descrições dos conceitos relevantes a apenas alguns pontos de vista sobre o que incorporam a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável.
No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, o WCED (Comissão Mundial sobre Meio
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Ambiente e Desenvolvimento - WCED - sigla correspondente World Commission on Enviroment
and Development, 1987, p.43) define esse conceito da seguinte forma: “… desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas” (a chamada definição Brundtland).
Embora tal definição seja considerada como relativamente direcionada ao meio ambiente, Saez
e Riquarts (1999, p.1) são da opinião de que a definição Brundtland é global e vaga o bastante
para cobrir o viés de outras definições. Segundo a Agenda 21 (UNITED NATIONS, 1992) da
Conferência do Rio de Janeiro, desenvolvimento refere-se ao salto social por meio da melhoria
da qualidade de vida dos habitantes. Esse salto incorpora o desenvolvimento do setor econômico, como os negócios, a indústrias e a implantação de infraestruturas (ex.: cidades, estradas e
linhas de energia) de uma região específica. Na Agenda 21, menciona-se também que devem ser
levados em conta os interesses do meio ambiente durante esses processos de desenvolvimento.
Portanto, pretende um processo e abordagem holística para o desenvolvimento.
A definição de desenvolvimento sustentável foi estendida ao longo dos anos para incluir aspectos como a sustentabilidade social, econônica e ecológica (FIEN, 1993), bem como as funções
dos aspectos de uma comunidade, variando das necessidades de transporte ao desejo por espaços abertos (WARD, 1998). A definição de desenvolvimento sustentável que o ‘Presidente do
Conselho de Desenvolvimento Sustentável nos EUA (PRESIDENT’S COUNCIL ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE USA, 1996)’ usa foi estendido para incluir a igualdade social.
Acredita-se que, em um mundo sustentável, a proteção do meio ambiente, objetivos econômicos e
justiça social devem ser incorporadas harmoniosamente. Ward (1998), porém, reivindica que a sustentabilidade não é um ‘um fenômeno de tamanho único que serve a todos’. Há parâmetros e limites
que podem diferir para cada país, cidade ou indivíduo.
No documento do Programa Ambiental das Nações Unidas (PNUMA) (INTERNATIONAL
UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES, 1991, p.10)
‘Cuidando da Terra’ alcançou-se um ponto de vista semelhante ao de Ward, a saber, o da definição Brundtland é criticado como “… ambíguo e aberto a vasta gama de interpretações, muitas das quais, contraditórias.” Eles definem desenvolvimento sustentável como “… melhoria da
qualidade de vida humana enquanto se vive dentro da capacidade de suporte da terra.” Além do
mais, PNUMA ressaltou que termos tais como desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável e uso sustentável são usados de modo alternativo, como se tivessem o mesmo significado.
Isso leva a um termo mais abrangente/inclusivo, a saber, sustentabilidade, que Shallcross at al.
(2004, p.65) definem como “… a característica de um processo ou estado que pode ser mantido indefinidamente” estando em uso. Sustentabilidade pode ser assim considerada como um
conceito expansivo que aponta para um processo de longo prazo, durante o qual tanto o meio
ambiente quanto os que o habitante podem ganhar com ele de modo contínuo.
No documento do PNUMA, respalda-se o foco que se coloca em um estilo de vida sustentável (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES, 1991). Para muitas pessoas, um estilo de vida sustentável significa o equilíbrio entre
o desenvolvimento (uso dos recursos) e a preservação (MATJOKANA, 1998, p.130; LOUBSER,
1996, p.99). A filosofia subjacente ao desenvolvimento sustentável, no sentido estrito da palavra,
portanto, implica no uso das potencialidades que a natureza oferece, juntamente com das condi-
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ções ambientais para promovendo a plena qualidade de vida. Segundo Pearce e Warford (1993,
p.43) as implicações dessa filosofia são mais importantes do que visualizado pelos planejadores
do desenvolvimento e gestores econômicos até agora. Os benefícios da filosofia anteriormente mencionada são que o desenvolvimento sustentável destaca o papel interativo mais bem realizado pelo
ambiente natural e chamado cultivado. Os exemplos anteriormente mencionados têm conexão com
o que segue:
• Contribuição direta para a qualidade de vida
• Contribuição indireta para a qualidade de vida
• Contribuição direta para a renda real
• Contribuição direta em atividades como suprimento ambiental
• Contribuição para sistemas de suporte à vida sustentável em geral

4. Educação referente aos objetivos do desenvolvimento sustentável
Shallcross et al. (2004) e Jickling (1999) expressam-se de modo diferente sobre a relação entre
educação para sustentabilidade e Educação Ambiental.. Shallcross et al (2004) sugerem que a sustentabilidade e a Agenda 21 não são realmente compreendidas (2004, p.64) e que a Educação Ambiental
como aspecto do desenvolvimento sustentável, de fato, fracassou (2004, p.10). Jickling (1999, p.61),
no entanto, sustenta a visão de que a educação para sustentabilidade, como aspecto do desenvolvimento sustentável falha em perceber o potencial da EA.
Apesar das diferenças em nuances mencionadas anteriormente, parece que, no esforço pela
sustentabilidade, os educadores terão de realizar um papel de liderança em trabalho pioneiro
a fim de preparar as comunidades para uma vida de constantes mudanças. A educação tem o
potencial de erguer pontes entre a sala de aula e os negócios e entre a escola e a comunidade em
um mundo de populações e economias continuamente crescentes e diversificadas, em um meio
ambiente global em mutação.
Integrar as prioridades da sustentabilidade nos sistemas educacionais de um país, no entanto,
abrangem habilidades e ações que diferem das que atualmente fluem a partir do envolvimento
do sistema educacional, governo, negócios e organizações sem fins lucrativos. Para realizar essa
tarefa, é preciso uma rede de parcerias dedicadas e interessadas. A questão permanece sem
resposta, contudo, sobre como as comunidades rurais, especialmente as das áreas rurais carentes
reagirão a esses desafios específicos.
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5. Foco nas comunidades rurais
Não há uma definição única do conceito de comunidade. Muitas das tentativas de se definir
‘comunidade’ são estruturadas de maneira ecológica e referem-se a comunidades de plantas e
animais. A definição de comunidades humanas é mais complexa, no entanto, devido ao fato
de uma definição específica depender do contexto de cada comunidade. Khan (1994, p.3), por
exemplo, menciona um caso onde as comunidades são definidas como ‘habitantes negros
pobres’ em uma região dos EUA mencionando que esse grupo de pessoas também poderia vir
a ser parte de outras comunidades como a cidade, país, estado, pessoas negras ou pobres. Na
pesquisa na qual o presente artigo se baseia, colocou-se o foco na classificação de pessoas que
vivem em circunstâncias de existência carente em áreas rurais.
Por que o foco está principalmente nas comunidades rurais? A carta africana para participação
da população (MAKUMBE, 1996, p.4) usa o desenvolvimento centrado no ser humano como
um termo para parafrasear a melhoria do bem estar e do padrão de estilo de vida das pessoas.
Mencionou também que a África está cada vez mais marginalizada nos assuntos mundiais, tanto na esfera geopolítica quanto na econômica e que o principal recurso desse continente é seu
povo. Pausewang et al (1990, p.3) afirmam que o desenvolvimento rural é um pré-requisito
indispensável para que se mantenha um padrão mínimo básico de vida para uma nação em
crescimento. Além do mais, mencionam que, em um país como a Etiópia, “quase 90 por cento da
população depende da agricultura para sobreviver.” Encontra-se a confirmação desse modo de
pensar na afirmação de Vettivel (1992, p.7) de que a melhoria econômica na Índia proporcionou
imediato aumento do status social e do poder das pessoas.
Os resultados que foram mencionados no parágrafo anterior sugerem que um estilo de vida
sustentável obviamente se instalará ao se iniciar o desenvolvimento nas comunidades rurais.
Porém, esse cenário é extirpado da realidade. Makumbe (1996, p.3) menciona que, de acordo
com ‘A Comissão Econômica das Nações Unidas para a África’ (UNECA), é uma realidade que
“Dentro dos países africanos, a iniciativa e vitalidade dos pobres do campo vem há muito sendo
minada pelos ricos das áreas rurais e pelo governo da cidade.” Ele acrescenta que os governos da
África raramente reagem em prol das necessidades do povo. É necessário, portanto, conferir poder ao povo para determinar o rumo e contexto de desenvolvimento que ainda precisa ocorrer
na África, especialmente em vista do fato de que muitos africanos vivem em extrema pobreza.
É claro que existe enorme demanda para o desenvolvimento rural, bem como para pesquisas
sobre as formas mais efetivas de se conferir poder às comunidades rurais. Embora a abordagem
focada nas comunidades rurais seja mais proeminente no chamado mundo menos desenvolvido do que na Grã-Bretanha, Robinson e Shallcross (1998) compartilham a visão de que o
conhecimento que foi ganho nos países em desenvolvimento pode também ser de valia para os
chamados países desenvolvidos. A pesquisa relatada no presente artigo poderá contribuir para
a verificação dessa hipótese.
A pesquisa foi realizada no contexto de conflito entre o enpoderamento comunitário e desenvolvimento. Embora não se possa ignorar a dimensão social, econômica, ambiental e tecnológica,
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do desenvolvimento, colocou-se o foco, principalmente, na interação entre as comunidades nas
áreas rurais e os recursos naturais, bem como na agricultura em seu meio ambiente imediato.
Muitas comunidades em áreas rurais contam principalmente com o meio ambiente para sua sobrevivência. As casas são construídas com o material disponível no meio ambiente, os alimentos
são produzidos no meio ambiente e membros da comunidade muitas vezes trabalham como
lavradores no meio ambiente/áreas vizinhas. Essa interação com o meio ambiente foi estudada
por meio de muitos projetos, mas as soluções para se efetivar o estilo de vida sustentável ainda
não foram encontradas. A pobreza ainda é a ordem do dia com conseqüências desastrosas para
as pessoas e seu meio ambiente.

6. A Identificação de indicadores para a sustentabilidade
Durante os três anos de envolvimento nesta pesquisa, tornou-se claro que é necessário
estabelecer os níveis de sustentabilidade em cada comunidade para chegar a uma conclusão.
Também pareceu que aspectos diferentes devem ser contemplados para estabelecer a posição
da sustentabilidade. Duas comunidades sul-africanas foram usadas como estudos de caso
para determinar indicadores que evidenciem níveis de sustentabilidade. Discutem-se, agora, brevemente, os dois casos.

6.1 Estudo de caso1: Vanwyksdorp
Vanwyksdorp é uma pequena cidade rural (com aproximadamente 500 habitantes), situada na
Província Ocidental do Cabo na África do Sul. Essa área específica, entre as cadeias de montanhas Langeberg e Rooiberg, é um semideserto, com precipitações no inverno, e com temperaturas chegando aos 45o C durante o dia, enquanto as temperaturas durante o inverno podem facilmente chegar aos -4o C. Em geral, a infraestrutura da cidade é pouca. Não há transporte público,
pouquíssimos telefones públicos e serviço postal precário. Há poucas lojas. Aparentemente pelo
menos 80% vivem abaixo da linha de pobreza e dependem exclusivamente da agricultura para
sobreviverem. As atividades agrícolas incluem a criação de gado, caprinos, ovinos, estrutiocultura (criação de avestruzes) e reservas de caça, assim como fruticultura, cultivo de alfafa,
rosas e flores silvestres. O maior problema experimentado pelos agricultores dessa área são as
freqüentes mudanças climáticas. Os três aspectos que seguem, vinculados ao desenvolvimento
sustentável, são discutidos de forma breve.
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6.1.1 Aspectos ecológicos
Como resultado do clima seco, os habitantes de Vanwyksdorp dependem grandemente do
suprimento de água. Por sorte, há uma fonte na área que, aparentemente, ainda não secou. A
maioria dos habitantes, contudo, percebe que o aumento populacional também aumenta a
pressão sobre a fonte hídrica. Encontram-se exemplos de medidas de cautela para economia de
água. Instalou-se uma irrigação singular por gotejamento em uma fazenda de oliveiras, assim
como na escola primária local. Ela garante o fornecimento de legumes com baixo nível de uso
de água. O dono da fazenda de oliveiras faz uso de controle biológico de pragas para evitar a
contaminação do limitado recurso de água por agentes tóxicos.
Muitas casas da cidade têm tanques para captação de água. Muitas das casas também têm paredes espessas que atuam como isolante contra as temperaturas extremas, economizando no consumo de
energia. Um projeto habitacional foi aprovado para a cidade e o projeto da comunidade OASIS
(organização não-governamental) fez uma apresentação para construção de casas com o uso de
materiais e técnicas de construção que contribuiriam para um estilo de vida sustentável.

6.1.2 Aspectos sociais e educacionais
Diferenças políticas e religiosas separam a comunidade Vanwyksdorp em grupos que atuam
de maneira diversa. A união existe em nível grupal em vez de em nível de comunidade e isso
regularmente afeta os projetos que são empreendidos. O projeto de comunidade OASIS
foi estabelecido com a assistência de membros da comunidade com vistas a desenvolver
projetos sustentáveis na comunidade. Um objetivo adicional dessa organização é unir as
pessoas divididas social e religiosamente no sistema político anterior. Membros da comunidade
se apoderaram dos projetos fazendo parte do planejamento e execução dos mesmos. Exemplos
desses projetos incluem a fabricação de velas, a recirculação e manufatura de artigos a partir de
materiais descartados e o a criação de creche nas fábricas da Karoo. O OASIS organizou várias
oficinas onde os habitantes da cidade pudessem obter conhecimento e aprender habilidades
em atividades como a costura, fabricação de velas, irrigação por gotejamento, preservação da
natureza fabricação de fogões solares e fabricação a partir da reciclagem.
O sistema de educação formal abrange uma creche com cerca de 40 crianças e uma escola primária com cerca de 80 a 90 estudantes. Os brancos que falam idioma africano freqüentam as
aulas principalmente nas áreas adjacentes de Ladysmith e Riversdal. Alguns dos alunos brancos
sul-africanos têm aprendizado domiciliar. No entanto, muitas crianças em idade escolar não frequentam as aulas pelo fato de os pais não pagarem ou não poderem pagar a mensalidade da escola
– ou taxa de acomodação estudantil. Há também tentativas de erguer a comunidade apresentando
programas de educação informal como, por exemplo, aulas de alfabetização, ministradas à noite.
A comunidade conta com instalações limitadas para transportes e poucos clubes sociais. Uma
enfermeira residente e um médico visitam a cidade na segunda segunda-feira de cada mês,
fornecem serviços médicos.
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6.1.3 Aspectos culturais, religiosos e sistema de valores
Na comunidade Vanwyksdorp, há uma dose de respeito e apoio para o enriquecimento espiritual que se manifesta de diversas formas diferentes. Quatro denominações religiosas têm instalações na cidade, enquanto pregadores de outras igrejas visitam a cidade vindos da próxima
Riversdal. Além do mais, muitos dos habitantes participam de festivais e encontros em nível de
comunidade, nacional e religioso. Membros da comunidade também aplicam seus dotes artísticos na fabricação de artigos.
Embora a pobreza seja um aspecto em comum que agregue as pessoas, muitas vezes é instilado
o sentimento de inadequação nelas. O acompanhamento de problemas como o alcoolismo e
vadiagem também prevalecem. Em geral, há bom entendimento dos problemas encontrados na
comunidade e são empreendidos vários projetos para erradicar tais problemas. A maior parte
dos habitantes tenta viver de forma pacífica e tornar sua existência sustentável.

6.2 Estudo de caso 2: Mthethomusha
A Reserva de Caça Mthethomusha situa-se na provincial de Mpumalanga na África do Sul,
relativamente próxima a Nelspruit, classificada como cidade grande. A reserva forma parte de
um triângulo montanhoso, diretamente a oeste da Reserva Nacional Kruger e na confluência
dos rios Crocodilo e Nsikazi. A reserva era originariamente de propriedade dos líderes tradicionais da comunidade (líderes tribais), mas foi doada à Diretoria dos Parques de Mpumalanga
para que a gerenciasse. A reserva tem à sua disposição um luxuoso alojamento de caça que atrai
turistas internacionais. A área é quente no verão e de clima ameno no inverno, com as precipitações variando entre 650mm e 900mm ao ano. Como ocorre em muitos países em desenvolvimento, algumas comunidades extremamente pobres estabelecem-se no entorno da reserva. As
três comunidades mais importantes na área de pesquisa (com os números do censo de 1997 em
destaque) são Mpakeni (33.000), Luphisa (4.500) e Daantjie (38.000). Quase todos os habitantes
da comunidade Mpakeni são originários de Moçambique, enquanto na comunidade Daantjie
são aproximadamente 50% e somente 2% em Luphisa. A infraestrutura das três comunidades
é deficiente. Os seguintes aspectos referentes à sustentabilidade são discutidos de forme breve.

6.2.1 Aspectos ecológicos
Embora um rio flua através do ambiente, a maioria das pessoas tem acesso limitado ao uso da
água, pois esta costuma ser transportada manualmente. Nem todos os membros da comunidade
têm acesso à eletricidade e a lenha muitas vezes é a única forma de energia. Os habitantes participam do desenvolvimento e manutenção dos jardins da comunidade, dos pomares e áreas de
recursos. São realizadas ações para recuperação da terra, com vistas à redução de erosão do solo
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e fornecimento de recursos como lenha e alimentação animal. A facilitação da remoção de lixo
e as campanhas para conscientização sobre controle de resíduos acontecem nas escolas e cidades
vizinhas junto ao Departamento de Saúde e autoridades locais. O reuso de resíduos e recusros
hídricos não existe.
A habitação na comunidade é frequentemente limitada. Algumas casas são tradicionalmente construídas a partir de materiais naturais e algumas são choças típicas feita de ferro e
madeira corrugados.

6.2.2 Aspectos sociais e educacionais
Embora a comunidade Mthethomusha tenha significativamente mais habitantes do que
Vanwyksdorp, é muito menos diversificada e há mais união no tocante a aspectos religiosos e
políticos. Geralmente, os habitantes são muito pobres e os números do desemprego são grandes.
Embora tenham sido adquiridas muitas habilidades por membros da comunidade, problemas
como a distância dos mercados maiores e a falta de recursos financeiros influenciam negativamente o desenvolvimento.
Thelma Mahlombe, funcionária da Diretoria dos Parques Mpumalanga, começou um trabalho
comunitário no ambiente da reserva. Por um período de dois anos, ela iniciou trinta e sete
projetos em seis comunidades. Foram alcançados diversos níveis de sucesso com esses projetos.
Thelma fazia contatos regulares com as comunidades e estava acessível quando eles precisavam
de aconselhamento sobre assuntos ambientais. Seguindo essa estratégia, um número possivelmente ilimitado de pessoas poderia ser alcançado e assistido de maneira limitada. Atividades
planejadas eram às vezes interrompidas como resultado de muitas pessoas solicitando assistência fora de tais projetos. Não há creche ou maternal em Mpakeni, mas há uma escola primária e
uma secundária. Em Luphisa, não há creches e apenas uma instituição pré-escolar, uma escola
primária e uma secundária. Em Daantjie, há creches e cinco maternais, oito escolas primárias e
quatro secundárias. Porém, algumas escolas são mal equipadas.

6.2.3 Aspectos culturais, religiosos e sistema de valores
Embora a comunidade Mthethomusha seja relativamente homogênea, há muitas denominações
religiosas. Os habitantes, porém, são muito tolerantes quanto a essa diversidade. Além do mais,
parece que alguns deles possuem certo nível de conhecimento ambiental indígena, embora se
baseie frequentemente em superstições e cultura em vez de conhecimento científico. Há um
sólido foco na vida no âmbito da cultura e arte locais. Isso resulta na manufatura de muitos
objetos como, por exemplo, entalhes em madeira. Há sinais de disposição para se tentar livrar-se
da pobreza e dos problemas no sistema de valores que acompanha a comunidade.
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7. Sumário
Os estudos de caso anteriormente mencionados revelaram alguns aspectos que, por um lado, sugerem sinais de sustentabilidade em uma comunidade ou, por outro lado, destacam as necessidades referentes à sustentabilidade. Subsequentemente, tenta-se categorizar esses aspectos como
indicadores de sustentabilidade em comunidades rurais. Às vezes, a ausência de determinado
aspecto nessas comunidades levava esse aspecto em particular a ser classificado como indicador.

7.1 Aspectos ecológicos
• Habitantes da comunidade têm forte interação com o lugar em que vivem. Estão familiarizados com suas fronteiras, pontos fortes e fracos de seu meio ambiente e vivem harmoniosamente dentro dele. Os sistemas e processos naturais costumam ser respeitados (às vezes,
inconscientemente); a natureza é protegida e os estilos de vida dos habitantes promovem a
unidade no meio ambiente.
• Há tentativas de se produzirem alimentos que sejam orgânicos e livres de toxinas, e abundantes
em valor nutricional natural.
• As construções são feitas de modo a se adaptarem ao meio ambiente e complementarem o meio
ambiente natural. Aplicam-se materiais e técnicas de construção ecologicamente corretos.
• O material residual é limitado e reaproveitado.
• Apresenta-se continuamente uma fonte confiável e limpa de água.
• Usam-se fontes não tóxicas e renováveis de eletricidade.
• Reutilizam-se resíduos hídricos e humanos.

7.2 Aspectos sociais e educacionais
• A liberdade é uma característica comum da vida na comunidade e leva a um sentimento de
estabilidade social na associação diária. A comunidade consegue comunicar-se livremente,
iniciar relacionamentos e promover a produtividade.
• Há oportunidade suficiente para se travar contato com o mundo fora da comunidade.
• Os talentos e habilidades dos indivíduos são livremente aplicados dentro da comunidade e beneficiam a comunidade, bem como o mundo fora dela.
• Respeita-se a diversidade como aspecto de uma comunidade saudável caracterizada pela vitalidade e criatividade fortalecendo as relações da comunidade.
• A aceitação, inclusão e transparência sustentam os benefícios da diversidade, enriquece as
experiências sociais e ambientais promovendo o bem comum.
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• O crescimento pessoal, o aprendizado e a criatividade são usufruídos e apreciados e todos na
comunidade têm acesso às oportunidades de educação e aprendizado.
• Há acesso ao cuidado com a saúde, inclusive nutrição natural e práticas alternativas.

7.3 Aspectos culturais, religiosos sistemas de valores
• A vitalidade cultural é mantida através das artes e demais atividades culturais e festividades.
• A criatividade e a arte são respeitadas como pedras angulares na comunidade e são incentivadas
por meio de diferentes formas de expressão nas artes, estilos de vida artísticos e apoiando a proteção
da beleza e valores estéticos.
• Há respeito e apoio ao enriquecimento espiritual manifesto de diferentes formas.
• Disponibilizam-se oportunidades para auto-enriquecimento e sentimento de aceitação em festividades.
• O sentido de coletividade congrega a todos promovendo a união e integridade na comunidade.
• Há aceitação dos problemas na comunidade e ela contribui conscientemente para a abolição dos
problemas sociais e criação do amor à paz e a um mundo amoroso e sustentável.
• Há um entendimento da interdependência da vida na Terra.

8. Conclusão
Embora ambas as comunidades mencionadas nos estudos de caso tenham poucos privilégios
devido à pobreza, parece que a educação desempenha um grande papel tanto no nível escolar
quanto no adulto garantindo melhores condições de vida e contribuindo para um estilo de vida
sustentável. Embora isolado em Mthethomusha, ficou claro no caso de Vanwyksdorp a pobreza
que leva à privação de itens básicos parece ser o maior obstáculo para projetos de sucesso.
A educação rumo à sustentabilidade em comunidades rurais pode diferir da situação em outras
comunidades. O maior poder das pessoas é fundamental no desenvolvimento das habilidades
básicas, bem como uma base específica de conhecimento. Muitas comunidades rurais são caracterizadas por acentuada falta de base de conhecimento de seus habitantes. Embora facilite a
educação de certa forma devido à necessidade ser tão grande, a continuidade no processo educacional permanece como requisito importante. As oficinas para adultos desempenham papel
importante na conscientização das pessoas sobre técnicas para se promover a sustentabilidade.
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Resumo
Com o propósito de desenvolver reflexões sobre o tema Educação Ambiental e gestão participativa em comunidades rurais e tradicionais, este artigo trata de desafios postos a educadores
ambientais que buscam atuar na perspectiva do diálogo de saberes. São tratadas quatro facetas
desses desafios: a) ruptura com uma postura colonialista na relação entre Ciência e conhecimentos plurais; b) busca pela centralidade dos conhecimentos tradicionais na elaboração de
políticas, leis e instrumentos de regulação na área ambiental; c) reconhecimento da pluralidade
de leituras sobre as relações entre povos tradicionais e ambientes, no interior do ambientalismo;
d) resistência à mercantilização das relações entre saberes e desses com o ambiente. As reflexões
são desenvolvidas a partir de um cotejamento entre as facetas desses desafios, algumas características de populações tradicionais e estudos empíricos desenvolvidos em localidades brasileiras,
colhidos a partir de um levantamento bibliográfico sobre o tema.

1. Introdução
Este artigo tem o propósito de desenvolver reflexões sobre o tema Educação Ambiental e gestão
participativa em comunidades rurais e tradicionais a partir da proposição de práticas educativas
pautadas pelo diálogo de saberes.
A noção de diálogo é aqui apresentada na perspectiva da hermenêutica filosófica e pressupõe
o processo de compreensão como um encontro entre diversas formas de interpretar o mundo.
Nessa abordagem, o verdadeiro diálogo se dá pelo encontro de pessoas dispostas a ouvirem-se
mutuamente, expondo-se ao outro e abrindo-se “ao que nunca emergira, até então, no horizonte
de sua própria compreensão” (FLICKINGER, 2000, p. 46). Para isso, a reciprocidade entre diferentes interpretações é considerada fundamental para a ampliação de nossa leitura de mundo
(FREIRE, 1989), permitindo uma experiência compreensiva à qual não teríamos acesso individualmente, em nosso horizonte histórico-cultural específico.
Pensar práticas educativas pautadas por essa perspectiva dialógica coloca em pauta um desafio
basal para atuação de educadores e educadoras: o exercício de desestabilização de certezas, pressuposto para que possamos considerar a importância do outro no movimento de produção de
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significados e sentidos sobre o mundo. “Este outro é o que interpela o sujeito desde a natureza,
o ambiente, e os outros humanos e não-humanos com quem compartilhamos nossos saberes e
incertezas do mundo” (CARVALHO; GRUN; AVANZI, 2009, p.100).
Esse desafio transita desde uma dimensão pessoal, relativa à postura assumida pelo/a educador/a
em sua prática junto a grupos com os quais trabalha, a uma dimensão política, historicamente
constituída, já que o reconhecimento da existência de uma diversidade de saberes e de sua legitimidade traz consigo a necessidade de questionamento do status ocupado pelo conhecimento
técnico-científico na relação com outros conhecimentos e práticas sociais. Significa problematizar os formatos impositivos que por vezes pautam a relação entre saberes quando tratamos de
Educação Ambiental e gestão participativa em comunidades rurais e tradicionais.
Portanto, neste artigo procurarei tratar de algumas facetas do desafio posto a educadores e educadoras dispostos a assumir, em sua prática, uma postura de diálogo como abertura a um encontro com o outro. Serão abordadas quatro facetas desses desafios: a) ruptura com uma postura colonialista na relação entre Ciência e conhecimentos plurais;
b) busca pela centralidade dos conhecimentos tradicionais na elaboração de políticas, leis e
instrumentos de regulação na área ambiental; c) reconhecimento da pluralidade de leituras políticas sobre as relações entre povos tradicionais e ambientes, no interior do ambientalismo; d)
resistência à mercantilização das relações entre saberes e desses com o ambiente.
Antes de dar continuidade a esse debate, cabe fazer considerações sobre o conceito de comunidades tradicionais. Paul Little (2002), dentre outros autores, aponta para a pluralidade de termos
utilizados na tentativa expressar a diversidade sociocultural existente no Brasil e América do
Sul. Categorias como populações, comunidades, povos, culturas, são acompanhadas por um
dos adjetivos: tradicionais, autóctones, rurais, locais. Ressalta que, de uma perspectiva etnográfica, qualquer dessas combinações seria problemática devido à abrangência e diversidade dos
grupos. No entanto, opta pela noção de povos tradicionais, um conceito que faz referência à luta
intrínseca desses povos pela permanência em seus territórios, situando-a nos debates sobre justiça social (LITTLE, 2002). Ainda segundo o autor, a constituição dos povos tradicionais como
categoria analítica envolve fatores que são marcos históricos desses grupos: “a existência de regimes de propriedade comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a procura de autonomia
cultural e práticas adaptativas sustentáveis que os variados grupos sociais analisados mostram
na atualidade”. (LITTLE, 2002, p. 23).
Antonio Carlos Diegues e Rinaldo Arruda (2001) trazem importantes contribuições para pensarmos as relações entre trabalho-cultura-ambiente que marcam o fazer desses povos. Em uma
releitura do trabalho desses autores, relacionando-o com outros importantes estudos de antropologia, Carlos Rodrigues Brandão (2011) apresenta características das populações tradicionais
que destaco em uma citação mais longa por serem de especial interesse para as reflexões deste artigo:
a) dinâmicas temporais de vinculação a um espaço físico que se torna território coletivo pela
transformação da natureza por meio do trabalho de seus fundadores que nele se instalaram;
b) um saber peculiar, resultante das múltiplas formas de relações integradas à natureza, constituído por conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição ou pela
interface com as dinâmicas da sociedade envolvente;
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c) uma relativa autonomia para a reprodução de seus membros e da coletividade como uma totalidade social articulada com o “mundo de fora”, ainda que quase invisíveis;
d) o reconhecimento de si como uma comunidade presente herdeira de nomes, tradições, lugares
socializados, direitos de posse e proveito de um território ancestral;
e) a atualização pela memória da historicidade de lutas e de resistências no passado e no presente
para permanecerem no território ancestral;
f) a experiência da vida em um território cercado e/ou ameaçado;
g) estratégias atuais de acesso a direitos, a mercados de bens menos periféricos e à conservação
ambiental (BRANDÃO, 2011, p. 14).

Essas características em seu conjunto configuram o contexto de produção dos saberes tradicionais. É a partir do reconhecimento da contribuição desses saberes para uma reinvenção de
alternativas de práticas socioambientais2 que me proponho a refletir neste artigo sobre os desafios postos a educadores e educadoras ambientais cujo trabalho seja pautado pelo diálogo de
saberes. Desenvolverei as reflexões a partir de um cotejamento entre as facetas desses desafios, as
características das populações tradicionais apontadas por Brandão (2011) e referências a estudos empíricos desenvolvidos em algumas localidades brasileiras, colhidas a partir de um levantamento bibliográfico sobre o tema Educação Ambiental e gestão participativa em comunidades
rurais e tradicionais.

2. Desafio de ruptura com uma postura colonialista na relação entre
Ciência e conhecimentos plurais
Todos os saberes são socialmente construídos, i.e., resultam de práticas socialmente organizadas
envolvendo recursos materiais e intelectuais de diferentes tipos, vinculados a situações específicas. (SANTOS, 2005, p. 34)

Uma das facetas do desafio que se apresenta a educadores e educadoras ambientais, que optam
por uma perspectiva dialógica de abordagem, é a reversão de uma postura de dominação e subjugação assumida por um conhecimento validado cientificamente sobre outras tantas formas de
conhecimento. Para tratar dos saberes e práticas sociais que historicamente foram silenciados
pela ciência, Boaventura de Sousa Santos estabelece uma relação entre o colonialismo exercido
por países europeus na época imperial e o que chama de “colonialismo epistemológico na atualidade”, que levou a um empobrecimento de saberes. O processo de colonização dos “países do
Sul” se deu pela criação de um outro desqualificado - o selvagem considerado arcaico, a natureza
tratada como lugar da exterioridade - o que resultou na objetificação do outro (SANTOS, 2005).
2. Aqui tomo a liberdade de parafrasear Boaventura de Sousa Santos em sua proposta de comunidades interpretativas: “A
proposta das comunidades interpretativas é justamente favorecer a reinvenção de alternativas de prática social, assim como a
legitimação das práticas silenciadas de hoje e de ontem, tendo como ponto de partida a horizontalidade entre diferentes formas
de conhecimento.” (AVANZI; MALAGODI, 2005, p.97).
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A reversão de uma postura de dominação pressupõe desconstruir essa objetificação que está na raiz
de nossa relação epistêmica com o mundo. O reconhecimento da legitimidade do saber tradicional
como parceiro na produção de alternativas que nos conduzam a sociedades sustentáveis requer uma
reconfiguração dessa relação. Desse reconhecimento pode configurar-se uma experiência compreensiva para além de dicotomias instauradas pela ciência moderna: natureza-cultura; sujeito-objeto;
desenvolvido-subdesenvolvido; conhecimento-ignorância; ensinar-aprender; pensar-atuar;
recomendar-seguir (SANTOS, 2005).
O desafio pressupõe criar espaços de diálogo como abertura, que nos levem a constituir novos
saberes resultantes de uma fusão de horizontes. Pressupõe ir além do conforto da extensão de
um saber técnico-científico ao outro, pois nessa extensão está implícita uma relação de subjugação de outros sistemas de atribuição de significados. A dominação muitas vezes vem justificada
por uma intencionalidade de usar métodos científicos para sistematizar práticas sociais, mas
cabe considerar que nos sistemas tradicionais são outras as relações que o sujeito do conhecimento estabelece com o ambiente, como podemos acompanhar nesse trecho que trata de saberes dos pescadores e vazanteiros3 do Rio São Francisco:
(...) os pescadores e vazanteiros pensam o mundo natural através dos princípios sociais, a relação deles com o rio e com os seres que o habitam é um relacionamento entre sujeitos. O rio não é
apenas uma coisa viva, mas é algo animado, dotado de intencionalidade, um ser com quem eles
estabelecem laços de reciprocidade social. (LUZ de OLIVEIRA, 2005, p. 91).

As várias características que marcam a vivência dos povos tradicionais em seus territórios nos dizem
do pertencimento a um lugar, da indissociabilidade entre as dimensões ambiente-trabalho-cultura
em seu saber-fazer cotidiano, da relação sujeito-sujeito na atribuição de significados sobre o mundo,
dos mitos e narrativas que sustentam seu saber e do reconhecimento de si como uma comunidade.
Um aspecto relevante na definição dessa culturas tradicionais é a existência de sistema de manejo dos recursos naturais marcados pelo respeito aos ciclos naturais, e pela sua explotação dentro
da capacidade de recuperação das espécies de animais e plantas utilizadas. Esses sistemas tradicionais de manejo não são somente formas de exploração econômica dos recursos naturais, mas
revelam a existência de um complexo de conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos
mais velhos, por intermédio de mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso sustentado
dos ecossistemas naturais (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 20)

Cabe aqui retomar as críticas de Boaventura Sousa Santos sobre a oposição global-local, em
que a primeira característica – globalidade – é associada ao conhecimento científico e a segunda – localidade - ao conhecimento tradicional. Ainda que os termos conhecimento local,
conhecimento indígena, conhecimento tradicional tenham ganhado espaço ultimamente com o
3. Vazanteiros são as populações residentes nas áreas inundáveis das margens e ilhas do rio São Francisco que se caracterizam
por um modo de vida específico, construído a partir do manejo dos ecossistemas são-franciscanos, combinando, nos diversos
ambientes que constituem o seu território, atividades de agricultura de vazante e sequeiro com a pesca, a criação animal e o
extrativismo”. (LUZ de OLIVEIRA, 2005, p. 10)
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objetivo de chamar atenção para a pluralidade de saberes e sua importância nos processos de
desenvolvimento, a referida oposição coloca esses sistemas de produção de conhecimento como
homogêneos, circunscritos, monolíticos e culturalmente delimitados (SANTOS, 2005 p. 32-33).
Primeiramente, a noção de homogeneidade traz à tona o debate sobre tradição e mudança que
tem acompanhado a discussão sobre o conceito de tradicional. Aceitar esses sistemas de conhecimento como homogêneos significa desconsiderar as constantes renovações pelas quais passam em resposta a novas experiências e desafios atrelados a novas situações históricas. Assumo
aqui uma compreensão sobre o conceito de tradicional em afinidade com a ideia que “as tradições culturais se mantêm e se atualizam mediante uma dinâmica de constante transformação”
(SAHLINS, 1997, p. 23, apud LITTLE, 2002).
As críticas apresentadas por Santos se pautam no reconhecimento de que todo saber é vinculado
a contextos específicos, inclusive o saber científico. A hierarquia entre os saberes está situada no
processo histórico que posicionou a ciência como paradigma do conhecimento e que rotula de
não-saber os demais sistemas de produção de significados. É a partir dessa compreensão que
podemos enfrentar o desafio da transição de colonização à solidariedade entre saberes. Isso nos
coloca frente a segunda faceta desses desafios que apresento em seguida.

3. Desafio da busca pela centralidade dos conhecimentos tradicionais na
elaboração de políticas, leis e instrumentos de regulação na área ambiental
A formulação e implementação de políticas tendem a seguir um modelo de verticalidade que
reproduz as relações de dominação tratadas anteriormente. Um trabalho de educação ambiental
(EA) na perspectiva dialógica, visando uma gestão compartilhada de bens ambientais com povos tradicionais, requer uma batalha de educadores e educadoras pela busca de uma horizontalidade
no tratamento dos diferentes saberes envolvidos no processo.
Eduardo Ribeiro e Flávia Galizoni (2003) acompanham desde a década de 1990 o manejo do
território e das águas por populações rurais do Vale do Rio Jequitinhonha, no Norte de Minas
Gerais. Analisando o descompasso entre os sentidos atribuídos ao ambiente por moradores e moradoras dessas localidades e a forma como são propostas as políticas sociais para a região, denunciam:
As populações rurais permanecem quase que absolutamente desconhecidas para os formuladores de políticas. Nas propostas de desenvolvimento e gestão local elas costumam ser tratadas
como objeto passivo, o que as tem levado à desobediência pacífica ou a enfrentamentos e
disputas em torno do seus direitos relativos a costumes, terras e recursos (RIBEIRO; GALIZONI, 2003, p. 129).

O desafio tratado neste tópico envolve a busca por uma compreensão ampliada de ambiente
que resulte de uma fusão de horizontes interculturais. Sem desconsiderar as contribuições dos
conhecimentos técnico-científicos, cabe reconhecer oportunidades de construção de novos
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caminhos para a sustentabilidade que resultem do encontro desses conhecimentos com a diversidade cultural das populações rurais e tradicionais e seus sistemas de conhecimento.
Comunidades rurais tendem a perceber a falta de água de forma muito específica, diferente
mesmo daquela percepção das agências de regulação. As agências, por pensarem em escalas,
concebem sua ação a partir de grandes corpos de águas para elevados consumos (energia, abastecimento urbano, irrigação) e negócios. Já comunidades rurais elaboraram um conceito de
qualidade e, a partir dele, uma percepção cultural de escassez, que pode ser ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa, porém jamais mercantil. Qualidade tem a ver com classificações
culturais, captação e partilha; por isso a prioridade de zelo é pequenas águas, não as grandes.
Água grande está, para essa população, fora das dimensões que costumam conceber para a ação
humana. (RIBEIRO; GALIZONI, 2003, p. 142).

Novamente requer um olhar que não busque homogeneizar o que se guarda sob o termo
populações tradicionais. Se olhamos, por exemplo, a partir das formas de usos dos bens ambientais relacionadas aos regimes de propriedade comum, como nos apresenta Paul Little,
acessamos diversas maneiras das coletividades se organizarem no território, que variam
segundo o grupo social considerado. Entre povos indígenas, as formas de parentesco são
importantes para se determinar o acesso a certas terras; já entre os quilombos, ainda que
se mantenham as formas de propriedade comum, há diferenças marcantes em seus regimes
de propriedade em relação aos povos indígenas. Os grupos extrativistas da Amazônia, por
sua vez, possuem uma apropriação familiar e social dos bens naturais, segundo a qual “as
‘colocações’ são exploradas por famílias, os recursos de caça e pesca são tratados na esfera
coletiva e a coleta dos recursos destinados ao mercado é feita segundo normas de usufruto
coletivamente estabelecidas”. (LITTLE, 2002, p. 9). Essas formas de estabelecer as relações
entre si e com o ambiente, obviamente, refletem em seus sistemas de conhecimento. Como
argumenta a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2007, p. 78), “há pelo menos tantos
regimes de conhecimento tradicional quanto existem povos”.
O desafio posto a educadores e educadoras ambientais não está em se apossar desses saberes, mas relaciona-se, primordialmente, à promoção de práticas educativas que ampliem as
possibilidades de acesso dessas comunidades ao discurso argumentativo, de modo que elas
próprias possam comunicar seus conhecimentos em processos de elaboração de políticas
públicas, de leis e de instrumentos de regulação do uso dos bens ambientais.
A conquista desse espaço de legitimação de saberes e práticas tradicionais não é algo trivial
por tudo que foi tratado até o momento, mas também por um aspecto que apresento no
tópico a seguir.
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4. Desafio do reconhecimento da pluralidade de leituras
políticas no interior do ambientalismo sobre as relações
entre povos tradicionais e ambiente
Apresento neste tópico mais uma faceta de desafios que se colocam a trabalhos de EA com
comunidades tradicionais na perspectiva da dialogicidade, agora desde dentro do movimento
ambientalista. É sabido que o campo ambiental4 se constitui a partir de uma diversidade de
matizes. Isabel Carvalho destaca o aspecto instável e contraditório do campo, com interpretações multifacetadas acompanhadas de um amplo leque de ações. Se, por um lado, a autora
visualiza indícios de uma politização da natureza pelos movimentos sociais e lutas ambientais de
cunho emancipatório, por outro, nota um risco de naturalização da política que pode ser identificada na marca fortemente naturalizada também presente no campo ambiental (CARVALHO,
2001). Podemos pensar a EA configurando-se a partir de relações com esses diversos sentidos
do ambiental. Em relação ao tema tratado neste artigo, duas vertentes presentes no movimento
ambientalista são de especial importância para educadores e educadoras ambientais que desenvolvem trabalhos com povos tradicionais, o preservacionismo e o socioambientalismo.
A noção de natureza intocada (wilderness) é cara à vertente preservacionista, surgida no século XIX,
e marca o histórico de criação de Parques Nacionais nos EUA como áreas isoladas da ocupação humana,
os quais se disseminaram pelo mundo a partir de 1950 (McCORMICK, 1992). O modelo de unidades de
conservação pautado na wilderness tem por base o princípio de que qualquer relação entre sociedade e natureza é degradadora do ambiente natural, não distinguindo os modos de apropriação dos bens ambientais entre as diversas formas de sociedade, sejam elas urbano-industriais, rurais, indígenas ou tradicionais.
A implantação dessas áreas protegidas na África, Ásia e América Latina, a partir das primeiras décadas do presente século, começou a gerar conflitos sociais e culturais sérios com as populações locais
e que se tornaram ainda mais sérios a partir da década de 70, quando essas comunidades locais/
tradicionais começaram a se organizar e em muitos casos, a resistir à expulsão ou transferência de
seus territórios ancestrais como dita o modelo preservacionista. (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 6)

A vertente socioambiental, por sua vez, consolidou-se no Brasil nos anos 1980 e se constituiu
na esfera política da sociedade civil por meio de articulações entre grupos ambientalistas e movimentos sociais que incorporam gradativamente a questão ambiental como uma dimensão de
sua atuação (JACOBI, 2003). Dentre as lutas sociais aliadas à vertente socioambiental, encontramos distintos grupos que historicamente têm se relacionado de modo sustentável com sistemas
naturais, muitos deles categorizados como povos ou comunidades tradicionais. Essa parceria
vem gerando formas de gestão compartilhada do território, alguns exemplos são os movimentos
de grupos extrativistas na Amazônia brasileira, os varzeiros do Baixo Amazonas, vários grupos indígenas (LITTLE, 2002), comunidades em unidades de conservação de uso sustentável brasileiras
(SANTOS, 2008), dentre tantos outros.
4. Apoiando-se no conceito de campo social de Bordieu, Isabel Carvalho propõe o campo ambiental como “espaço estruturado
e estruturante (...) [que] inclui uma série de práticas políticas, pedagógicas, religiosas e culturais, que se organizam de forma
mais ou menos instituída, seja no âmbito do poder público, seja na esfera da organização coletiva dos grupos, associações ou
movimentos da sociedade civil; reúne e forma um corpo de militantes, profissionais e especialistas; formula conceitos e adquire
visibilidade através de um circuito de publicações, eventos, documentos e posições sobre os temas ambientais.”
(CARVALHO, 2001)
ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 87

O enfrentamento de desafios que se apresentam a trabalhos de EA na perspectiva dialógica envolve o reconhecimento da heterogeneidade das práticas educativas sob influência das
diferentes matizes do campo ambiental. E mais, requer um posicionamento consciente do/a
educador/a frente aos sentidos atribuídos ao ambiente, rejeitando práticas educativas que silenciam a pluralidade de saberes ao impor regras construídas em um contexto cultural alheio
àqueles que se relacionam historicamente com os bens ambientais de seu território.
Frases como: “Depois que o meio ambiente chegou, nossa vida virou um inferno5” são ouvidas
de moradores e moradoras de regiões no entorno de unidades de conservação de proteção integral e revelam seu descontentamento com um sentido coercitivo que a expressão meio ambiente
assume - um ambiente que nada tem a ver com seu espaço de vivência e trabalho. Falam-nos
também de uma resistência a propostas de sustentabilidade impostas para seu território, das
quais seu saber-fazer está ausente, sendo muitas vezes enquadrado como criminoso.
O aprendizado com a lida diária dessas populações é tarefa essencial para as práticas de educadores e educadoras ambientais. Se o que pretendemos são relações dialógicas entre saberes,
cabe atentar para a postura que assumimos frente ao outro quando são estabelecidos os encontros comunicativos. A busca é pela construção de caminhos para sustentabilidade que resultem
da fusão de horizontes, daqueles acessados a partir dos conhecimentos técnicos com outros
acessados pelos conhecimentos tradicionais. Há que se considerar a diversidade que há em um
e outro polo dessa relação, ou seja, lembrar que não há uma única resposta técnica nem uma
expressão homogênea do saber-fazer desses povos.

5. Desafio da resistência à mercantilização das relações entre saberes e
desses com o ambiente
A consciência sobre a intencionalidade educativa que rege uma prática é considerada primordial para assim adjetivá-la. Para além de um aspecto metodológico, trato aqui da intencionalidade política presente em toda prática educativa. Em especial sobre o tema de que trata este
artigo, cabe questionar sobre a finalidade que rege a busca por acessar conhecimentos e práticas
tradicionais, considerando os riscos subjacentes de que o trabalho educativo pretendido favoreça
a transformação desses saberes em mercadoria.
Podemos tomar o debate sobre conservação da biodiversidade como ilustrativo dessa faceta de
desafios tratada neste tópico. A relação intrínseca entre conhecimentos tradicionais e conservação da diversidade biológica é reconhecida e conquistou espaço em instrumentos e acordos
internacionais que buscam regulamentar o direito de propriedade dos saberes por povos
tradicionais (ALONSO, 2005). No entanto, no Brasil a regulamentação desses instrumentos tem
sido bastante conflituosa (CUNHA, 2007) e recoloca em pauta o colonialismo epistemológico
tratado anteriormente.
5. Depoimento de morador da Vila Itinguçu, município de Peruíbe, entorno da Estação Ecológica Juréia Itatins, em abril de 1999
(AVANZI, 2005).
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O crescente interesse por espécies situadas em refúgios de biodiversidade como matéria-prima
para fins cosméticos, farmacêuticos ou biotecnológicos imprime a elas, e aos saberes dos povos
que com elas convivem, um valor utilitário que os transforma em mercadoria. O mesmo ocorre
quando é atribuído um valor estético a essas áreas pela indústria do turismo, tratando-as frequentemente como paraísos de ecoturismo - um objeto de consumo por suas paisagens idílicas
e quase selvagens.
Avanços da biologia, da biotecnologia e da microeletrônica transformam a reserva da biodiversidade num dos recursos naturais mais preciosos e mais procurados. Como parte desta biodiversidade está localizada nos países do Sul e é sustentada por conhecimentos populares, camponeses ou indígenas, a questão (e o conflito) reside em como defender essa biodiversidade e
esses conhecimentos da voracidade com que o conhecimento científico-tecnológico-industrial
transforma uma e outros em objetos e conhecimentos patenteáveis. (SANTOS, B. S., 2005, p. 15)

Um trabalho de EA na perspectiva dialógica e emancipatória requer uma explicitação das
intencionalidades que subjazem na conexão que se busca entre as espécies/bens ambientais,
o saber-como usar esses bens, o contexto cultural de povos e comunidades que sustentam esse
saber-fazer, os interesses econômicos e políticos que financiam projetos de “resgate” desses saberes.
Na convivência com comunidades no entorno de unidades de conservação em remanescentes
da Mata Atlântica na região do Vale do Ribeira, sul do Estado de São Paulo, durante a elaboração
de minha tese de doutorado juntamente com um grupo de pesquisadoras e educadoras ambientais, foi possível notar um olhar de descrédito de moradores e moradoras da região em relação
àqueles que “coletavam” conhecimentos sem oferecer de volta sequer um esclarecimento sobre
a finalidade da recolha dessas informações. Criticavam também as vezes em que esse saber retornava sistematizado pelos métodos científicos na forma de verdades a se imporem sobre seus
sistemas de conhecimento (AVANZI, 2005).
A condução de práticas educativas dialógicas requer uma atenção redobrada ao uso que será
feito dos saberes partilhados em encontros comunicativos, sob o risco de que saberes das populações tradicionais tornem-se objeto do mercado. Atrelada ao argumento de que o mercado é a
melhor forma de conservação da diversidade costuma se instaurar uma negação de valores culturais em que esses saberes são construídos, justificando a extração de informações sobre uma
espécie ou uma prática do contexto que as sustenta, tornando-as peças de folclore consumíveis
ou patenteáveis.

6. Considerações finais
As reflexões apresentadas neste artigo intentam contribuir para a atuação de educadores e educadoras ambientais com populações rurais e tradicionais na perspectiva dialógica. Com base no
pressuposto de que a criação de caminhos rumo a sociedades sustentáveis resulta do encontro
de conhecimentos plurais, os desafios aqui apresentados nos falam da importância de explicitação das intencionalidades políticas que subjazem nos processos que buscam promover esses
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encontros comunicativos. Também nos chamam a reconhecer a diversidade sociocultural que se
guarda sob o termo conhecimentos tradicionais, assim como são diversas as vertentes do campo
ambiental e as práticas educativas por elas influenciadas. A expectativa é que desse reconhecimento possa vir tanto a recusa a um consenso fabricado artificialmente, em que as diversidades
são esvaziadas, como um convite à ousadia de vivenciar experiências compreensivas para além
do enunciado de certezas construídas a partir de uma suposta superioridade de saberes científicos sobre outros sistemas de atribuição de significados.
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“Somente peço a Deus,
Que a vida não me seja indiferente”
Paráfrase de uma música de León Gieco

1. As controvérsias
Embora o conceito de educação ambiental tenha estado tenso desde a sua criação, isto se incrementou desde meados dos anos 90, quando surgiram os primeiros sinais na UNESCO de querer
substituí-lo pelo de educação para o desenvolvimento sustentável6.
Como em todas as áreas da pedagogia, na educação ambiental coexistiram (às vezes não tão
pacificamente) diferentes aproximações, desde aquelas que deram ênfase à conservação ecológica, até as que articularam a problemática da deterioração com o conjunto de condições sociais,
6. A tensão sobre o conceito de educação ambiental foi tratada por diversos autores. Boada e Toledo (2003), por exemplo, desde
meados dos noventa falaram de um “babelismo” para se referir ao uso de diversas linguagens para designar as mesmas coisas.
O mesmo Capítulo 36 da Agenda 21 aprovada na Cúpula do Rio, já não faz referência ao conceito de educação ambiental como
tal. Tratei este assunto em outros trabalhos: González-Gaudiano, E. (1998, 1998a, 2003).educação ambiental como tal. Tratei este
assunto em outros trabalhos: González-Gaudiano, E. (1998, 1998a, 2003).
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econômicas e culturais prevalecentes. Deste modo, vimos os mais diversos projetos, com enfoques muito próximos ao ensino das ciências naturais e outros com características vinculadas a
reivindicações comunitárias.
O temor, no entanto, prevalecia entre os que tinham se dedicado a uma destas vertentes da educação ambiental a educação para a conservação7. Esta preocupação tinha origem no pressuposto
de que a articulação entre os aspectos econômicos, sociais e ecológicos para dar expressão à
sustentabilidade, relegaria a um plano secundário a atenção dos problemas de deterioração do
ambiente, em face da complexa magnitude dos desafios sociais e econômicos que se apresentam
atualmente em matéria de educação (alfabetização de adultos, atenção à defasagem educacional,
equidade no acesso às oportunidades educacionais, educação especial, educação para populações culturalmente diferenciadas, equipamentos, cobertura e qualidade, entre outros).
No entanto, com a Convenção para a Diversidade Biológica, particularmente no Artigo 13, que
reconhece a necessidade de criar consciência e educar o público, este processo de mudança
conceitual no campo da educação ambiental se diversificou, embora os temores dos que faziam
educação para a conservação diminuíam8. A educação para a biodiversidade emergia como o
local para continuar com o trabalho que se vinha desenvolvendo.
No entanto, a gestão da biodiversidade é um assunto complexo e não está somente sob os cuidados dos especialistas, mas requer a mobilização de pessoas certas em cada caso, em nível
individual e coletivo. É necessária uma mudança social para conseguir uma mudança nas tendências de perda da biodiversidade. Mas muitos setores e grupos envolvidos nas estratégias
de biodiversidade ainda não percebem a importância da mudança social, nem do papel que a
educação pode desempenhar na mesma. Frequentemente se pensa que as medidas de restrição
e de controle de certas áreas, os instrumentos jurídicos e econômicos ou a pesquisa científica e
tecnológica são suficientes para garantir a conservação da biodiversidade, pelo temor à punição
ou à informação decorrente da pesquisa científica são dissuasivas ou convincentes por si mesmas, sem levar em consideração a enorme multiplicidade de percepções sobre o problema entre
a população envolvida. Mas o problema do conceito de educação para a biodiversidade é real e
mais que um desejo acadêmico, tem implicações de diversas ordens, entre elas a sua instrumentação prática 9. A essa irei me referir neste trabalho.

7. Esta é uma vertente proveniente da tradição inglesa da Conservation Education, inclusive antes do surgimento da própria
educação ambiental que posteriormente a incluiu. A educação para a conservação foi promovida por alguns autores da série
publicada pelo Programa Internacional de Educação Ambiental (PNUMA-UNESCO: 1975-1995).
8. Isto aconteceu principalmente a partir da COP 6, em 2002, em Haya, Holanda, quando foi aprovada a Iniciativa CEPA (Communication, Education and Public Awareness) como um componente substancial para a instrumentação apropriada da Convenção
(Decisão VI/19). Ver: http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?lg=1. Isso ocorreu também de18-26 de novembro de 2002,
em Valência, Espanha, durante a COP 8 da Convenção Ramsar para Terrenos Úmidos. Resolução VIII.31
9. Houve vários esforços para avançar nesse sentido. Ver por exemplo o debate online que foi promovido, em 2002, pela CEC
-UICN e pelo Governo da Holanda: http://www.planetcreacom.nl/bepa/
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2. A educação para a conservação versus a educação para a biodiversidade
Antes de começar a desenvolver essa diferenciação, quero me referir ao que significa um conceito. Os conceitos são ferramentas mediante as quais organizamos o nosso pensamento e tudo
aquilo que decorre disso. Nas palavras de Caballo, Candia, Caride e Meira (1996, p. 11) com os
conceitos “descrevem-se senhas de identidade, desvelam-se estruturas complexas do pensamento,
delimitam-se percepções e se multiplicam os significados relacionados com as formas de conhecimento e os modos de representar intelectualmente o diálogo que estabelecemos com os meios
da vida cotidiana. Os conceitos são, definitivamente, expressões do mundo, ideias construídas de
forma permanente, para entender e compartilhar experiências”. Dito de outra forma, com os conceitos
construímos a realidade que pensamos, como a representamos, como a delimitamos. Por exemplo,
no Anexo do Programa de Trabalho para a Iniciativa Mundial sobre Comunicação, Educação e
Consciência Pública (CEPA - Communication, Education and Public Awareness) da Convenção da
Diversidade Biológica se reconhece que: o conceito de diversidade biológica propõe desafios particulares quanto a comunicações e educação por ser de caráter integral, complexo e não bem definido,
para poder chegar aos principais interlocutores na aplicação da convenção são necessários instrumentos técnicos eficazes tanto para comprometê-los, como para transmitir as mensagens adequadas.
O conceito de biodiversidade permitiu organizar nossas ideias de um modo diferente ao que usávamos quando não se tinha proposto. O mesmo ocorreu com os demais conceitos; o surgimento
de alguns deles transformou substantivamente a maneira de ver o mundo como, por exemplo:
inconsciente, heliocêntrico, luta de classes, sistema e aprendizagem significativa.
Partindo desta base, teríamos então que aceitar que não é a mesma coisa falar de educação para a conservação e educação para a biodiversidade, já que se tratam de conceitos diferentes10. Mas vejamos o
que ocorreu com estes campos, porque bem poderia se dizer que quando se fala de educação para a
conservação, fala-se da conservação da diversidade biológica; mas isto não necessariamente foi assim.
Ao analisar alguns projetos muito conhecidos de educação para a conservação encontramos
enormes diferenças entre si. Os japoneses, por exemplo, no seu projeto de eco-escolas definem
a educação para a conservação como uma educação para desenvolver experiências na natureza,
porque está direcionada a pessoas de todas as idades, a fim de induzir um sentido estético da
natureza, bem como para adquirir conhecimento sobre a mesma por meio do estudo das ciências naturais, já que constitui a base do pensamento e da ação humana. Assinalam que o uso dos
meios audiovisuais, que excluem a vivência de uma experiência natural direta, não apresenta
tão bons resultados porque se perdem as possibilidades dos estudantes, de acordo com a sua
personalidade e interesses próprios, receberem uma ampla variedade de formas de unir-se à beleza, à novidade e à fascinação da natureza para estimular a sua sensibilidade e reforçar o poder
da criatividade e a imaginação. Nesta perspectiva, fala-se de uma educação na natureza para o
desenvolvimento das capacidades intelectuais e afetivas.

10. Neste debate também teria que se considerar a interpretação ambiental, mesmo sendo este um conceito em desuso progressivo, desempenha uma atividade específica relacionada com o tema em questão.
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Um sentido similar possui o projeto Educação para a Conservação ao Ar Livre (outdoor) nas
escolas do Distrito Florestal do Condado de Cook, em Illinois, o qual aponta que a educação
para a conservação significa capacitação nos fundamentos educacionais do pensamento científico, da cidadania, da iniciativa individual e comunitária, e na apreciação dos recursos e das
belezas naturais. Um programa de educação para a conservação tem sucesso quando proporciona know how para entender e desfrutar o que o meio externo à classe (out-of-doors) implica
para um melhor ajuste individual mental, emocional e físico. Nesta perspectiva, dá-se ênfase
em uma educação em e sobre a natureza como um recurso didático.
Em uma aproximação diferente, o curso em Educação para a Conservação oferecido pela
Universidade de Kent em Canterbury, em parceria com o Centro Rare para a Conservação
Tropical, a educação para a conservação está unida à biodiversidade, mas limitada às espécies
silvestres, principalmente aquelas que são chave (Keystone) e emblemáticas (Flagship). Trata-se de uma educação com um enfoque muito unido à conservação da vida silvestre com um
forte componente da ecologia.
Como podemos observar, a educação para a conservação teve e tem numerosas aproximações
que não se ajustam pontualmente a essa dimensão totalizadora, complexa e opaca que se reconhece ao conceito de biodiversidade. O enfoque dominante na educação para a conservação
é o de educar para conservar indivíduos, não processos. Isto não significa que os projetos de
educação para a conservação sejam descartáveis. Com certeza podemos extrair elementos
valiosos de muitos deles para adaptá-los a outras condições e circunstâncias. Mas para poder
fazê-lo no que agora constitui o nosso debate precisamos esclarecer o que queremos dizer
quando falamos de educação para a biodiversidade.
A educação para a biodiversidade é um novo campo de ação pedagógica ainda não definido em termos de seus objetivos e fins? Se for assim, quais seriam algumas de suas características distintivas de identidade? Ou, ao contrário, é um estágio superior no processo
de construção histórica das diversas aproximações e enfoques que constituem o campo da
educação ambiental? Poderia considerar-se, neste sentido, uma evolução natural do que
foi a educação para a conservação?
Este conjunto de perguntas sobre o problema envolve a procura de respostas que só podem ser
construídas a partir de duas vertentes de análise:
a. A própria polêmica sobre os propósitos e as estratégias consideradas apropriadas para a conservação da biodiversidade; ou seja, analisar os motivos e razões para que a diversidade biológica deste
planeta não se perca, como resultado da complexa e acelerada transição da época que atravessamos.
b. O papel que desempenha a educação no processo de conservação da biodiversidade; em outras palavras, a educação cumpre apenas uma função instrumental, coadjuvante na tomada de
decisões técnicas ou é também um componente interdependente que contribui com a própria
construção das decisões?
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3. Os ambientalismos
Quanto à primeira vertente, sabemos que o campo do ambientalismo, de modo geral, está
dividido por numerosos discursos. Não é novo o debate sobre as diferentes formas de conceber
o problema da deterioração ambiental e, portanto, de propor soluções ao mesmo. Estas formas
são registradas em um amplo espectro que vai desde as posturas aparentemente neutras que
tentam persuadir a solução técnica do problema, até os fundamentalismos da Ecologia Profunda11.
Aqui também se encontra a conservação da biodiversidade. Ramachandra Guha em um de seus
esclarecedores trabalhos exemplifica como Janzen se apropriava do direito de decidir sobre o
destino de certa área natural protegida na Costa Rica expulsando a população residente, o que
também ocorreu na Índia, na Reserva de Tigre12.
Guha (1997) assinala que são inaceitáveis “as conclusões radicais trazidas pela ecologia profunda, em particular, a de que a intervenção na natureza deveria ser guiada de maneira primária,
pela necessidade de preservar a integridade biótica mais que pelas necessidades humanas. Esta
última, para os ecologistas profundos, é antropocêntrica, e a primeira é biocêntrica. Esta dicotomia é, no entanto, muito pouco útil no entendimento das dinâmicas da degradação ambiental.
Os dois problemas ecológicos fundamentais que ocorrem em nível global são: 1) o excesso de
consumo do mundo industrializado e das elites urbanas no Terceiro Mundo e 2) a crescente
militarização tanto em um sentido de curto prazo (por exemplo, as guerras regionais em curso)
como no longo prazo (por exemplo, a carreira armamentista e os prospectos da aniquilação nuclear).
Nenhum destes problemas tem uma conexão tangível com a distinção antropocêntrica/biocêntrica”.
A anterior não é uma denúncia isolada. Steve Edwards (2003, p. 14) assessor principal da UICN,
relatando os acordos alcançados no Congresso Mundial de Parques, celebrado em Durban,
África do Sul em 2003, menciona que:

11. Para uma tipologia sobre o ambientalismo, ver: Castells (1998). Um excelente artigo sobre a Ecologia Profunda ver Luc (1992,
p. 31-43).
12 “Cada vez mais, a elite conservacionista internacional está empregando os argumentos filosóficos, morais e científicos
usados pelos ecologistas profundos para avançar na sua cruzada pela vida silvestre. Um extraordinário, mas não por isso atípico
exemplo, é o recente pretexto de um proeminente biólogo norte-americano para ocupar grandes partes do planeta por ele e
por seus colegas cientistas. Escrevendo em um prestigioso foro científico, o Annual Review of Ecology and Systematics, Daniel
Janzen alega que somente os biólogos têm a competência para decidir como deveriam ser usadas as áreas tropicais; tanto que,
como “representantes do mundo natural” os biólogos estão “encarregados do futuro da ecologia tropical” e somente eles têm
a formação e o mandato para determinar “se as áreas tropicais cultivadas são para ser povoadas somente por humanos, seus
mutualistas, comensais e parasitas, ou se também incluirão algumas ilhas de maior natureza - a natureza que engendrou os
humanos e que foi conquistada por eles” (GUHA et al., 1997). Esta é uma postura totalmente contrária às abordagens de Víctor
Toledo (BOADA; TOLEDO, 2003, p. 171) no sentido de que existe uma verdadeira simbiose entre a natureza e a cultura “representada pela biodiversidade local ou regional, de um lado, e pelas estruturas comunitárias, de outro... [Isto] presume uma visão na
qual a biodiversidade se vê assegurada pela presença das comunidades locais e, por sua vez, as culturas indígenas conseguem
sobreviver a partir da recriação social e cultural atingida pelo do manejo inteligente dessa biodiversidade. O reconhecimento
dessa aliança estratégica, que é recíproca, permite preservar tanto a diversidade biológica como a sua riqueza cultural”.
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“existem ainda muitos profissionais de áreas protegidas que sustentam com firmeza a crença de
que a existência das pessoas além das proximidades de uma área protegida é motivo de pouca ou
nenhuma preocupação. A recomendação reflete a convicção de que a comunidade internacional
de conservação deve-se aproximar destes profissionais e ajudá-los a que levem em consideração
os problemas sociais que afetam as áreas protegidas... Estamos já firmemente envolvidos com
o novo paradigma de gestão das áreas protegidas, que expressa que a dimensão humana é uma
parte decisiva de qualquer estratégia para que a conservação possa atingir os seus fins”.

Ainda nesse sentido, Jeffrey A. McNeely (2003, p. 21), principal cientista da IUCN, diz:
“a sobrevivência de muitas áreas protegidas poderia muito bem depender de uma maior equidade para que o público de modo geral possa receber os seus benefícios e não só vê-las como local
de diversão para ricos e pessoas que não tem interesse nas comunidades locais.”

Sei que no texto da Convenção da Diversidade Biológica tomaram o cuidado de não polarizar
este debate. Mas o problema, frequentemente, não é reduzido ao enunciado escrito, senão à
forma de instrumentar as políticas por parte dos operadores de cada país e de órgãos internacionais. É precisamente o que denuncia Ramachandra Guha e do que nos adverte Edwards (2003) e
McNeely (2003)13. O problema de como, para que e para quem conservar a diversidade biológica
do planeta não está à margem da concepção empregada para projetar e começar programas de
educação que contribuam nos sentidos e para os destinatários específicos.

4. Da educação à educação
A outra vertente de resposta é de qual educação estamos falando, porque é muito comum que
a educação seja reconhecida somente como um instrumento da gestão ambiental. Toda educação
cumpre um papel instrumental para ajudar a atingir amplos e diversos fins sociais, mas tem
também as suas próprias finalidades substantivas. A perspectiva educacional que reduz a educação somente ao instrumental pressupõe que o conhecimento é concebido não como um processo a ser construído, mas como uma mercadoria a ser consumida. Isto é, a instituição escolar
existe para transmitir os conhecimentos, habilidades e valores considerados socialmente valiosos, em uma perspectiva de homogeneização, universalização e eficiência.
Assim, a lógica instrumental enfatiza a aquisição de informação e de disposições pessoais conforme os requisitos da estrutura ocupacional e do mercado de trabalho. Nesta lógica instrumental,
o saber se transforma em informação, que é o que possibilita o poder operar com perguntas pré-fixadas, naturalizadas e hieráticas. Esta lógica ensina a responder, mas não a perguntar e muito me13. Por razões de espaço e tempo de exposição e porque considero que o primeiro argumento é suficientemente contundente,
não discuto outros problemas associados à conservação da biodiversidade que foram amplamente abordados, como são os casos
dos direitos de propriedade e dos órgãos geneticamente modificados, por citar dois dos mais relevantes.
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nos sobre a forma como foram selecionados e organizados os conteúdos educativos e os mecanismos
de controle e ritualização da atividade escolar, bem como de sua inserção no amplo conjunto social.
Deste modo, Popkewitz e Fendler (1999, p. 2) dizem que se produz um compromisso com o
conhecimento ‘útil’ e se investe muito tempo falando sobre os processos de medição e as regras
para a provisão de dados. Acredita-se que a melhor racionalização e administração das instituições pode produzir o progresso social e quando se fala do “ser crítico”, “pensamento crítico”
ou “habilidades críticas” o foco, com frequência, está posto sobre a lógica interna e a ordem das
coisas a serem examinadas, e a precisão e clareza dos termos.
A perspectiva instrumental teve as suas manifestações também no campo da educação ambiental e as suas áreas próximas, como a educação para a conservação. São esses projetos de corte
informativo ou lúdico com atividades direcionadas a sensibilizar ao público. Esta perspectiva instrumental, por exemplo, é muito frequente naqueles projetos educacionais vinculados à
conservação de tartarugas marinhas, onde se informa superficialmente as pessoas sobre os
perigos de extinção das espécies de tartarugas, sensibilizando turistas e estudantes das escolas
das comunidades de pescadores. Até são liberadas tartaruguinhas, com uma ampla cobertura
de meios. Situação que certamente começa a aproveitar alguns grupos hoteleiros como parte
de suas atrações “ecoturísticas”.
Qual é o problema? O problema é que estas atividades sem ser ruins em si mesmas, ao não fazer parte
de um programa educacional de maior alcance, que envolva os principais afetados pelas medidas de
proteção tornam-se frequentemente em “maquiagem”, em encenações que não estão contribuindo
verdadeiramente para prevenir ou mitigar o problema em questão14. Os resultados precários na modificação das tendências de deterioração decorrem da má reputação e da falta de credibilidade que
muitos educadores ambientais têm entre os ecologistas e cientistas que trabalham na área. Os projetos
educativos ligados à conservação de uma espécie em particular que não levam em consideração as relações ecossistêmicas da mesma e os fatores econômicos e socioculturais implícitos no uso do recurso, me
parece que não são suscetíveis de se considerar como projetos de educação para a biodiversidade.
Diante da educação instrumental, inscrevem-se as pedagogias críticas que pretendem configurar novos estilos de conhecimento, lutando para desestruturar as disciplinas convencionais
e produzir conhecimentos interdisciplinares que respondam melhor à complexidade do real.
Isso significa recusar a arbitrária, mas dominante diferenciação entre a cultura superior e a
cultura popular, a fim de que o conteúdo educacional seja cada vez mais conforme não só com
as questões cotidianas e as necessidades que constituem as histórias de vida das pessoas, senão
para recuperar conhecimentos socialmente produtivos (PUIGGRÓS; GAGLIANO, 2004) que
proporcionem mais autonomia, competências para sobreviver e resistir, bem como capacidade
de que as pessoas emancipem as suas próprias vidas. Da mesma forma, as pedagogias críticas
sustentam as suas propostas em um questionamento radical da relação centro-periferia dos
processos educacionais, o que pretende proporcionar estilos alternativos para ler a história e
estar em condições de recuperar poder e identidade, entendendo que tanto o poder como a
identidade giram em torno das categorias de raça, etnia, gênero, geração, território e classe
14. No caso das populações ribeirinhas que foram afetadas pelo Decreto Total e Permanente de Proteção das Espécies de
Tartarugas Marinhas de 1990, um programa educacional de maior cobertura significaria articular ações de informação e análise
participativa e de capacitação das comunidades locais em práticas produtivas alternativas viáveis e rentáveis, ecologicamente
sustentáveis e de acordo com as características socioculturais, com a possibilidade de ter acesso a apoios financeiros que lhes
permitissem começar as medidas mínimas necessárias para atingir capacidades de autogestão.
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social, destacando a primazia do ético ao definir a linguagem que os mestres e outras pessoas empregam para produzir práticas culturais particulares (GIROUX, 1983; McLAREN, 1991;
GONZÁLEZ-GAUDIANO, 1997, p. 94).
A este respeito, Caride e Meira (1998, p. 10-11) sustentam que:
“a educação ambiental não deve aspirar unicamente a educar ‘para conservar a Natureza’ ou
‘para conscientizar as pessoas’ ou ‘para mudar as suas condutas’. A sua tarefa é mais profunda
e comprometida: ‘educar para mudar a sociedade’, buscando que a tomada de consciência se
oriente para um desenvolvimento humano assentado na sustentabilidade e a responsabilidade
global; missão na qual a educação ambiental se identifica com uma educação total para a melhoria da qualidade de vida e de seus meios, pelo que também terá que assumir a sua caracterização
como prática política, afirmada em valores que promovam a transformação social, o pensamento crítico e a ação emancipatória”.

Dessa maneira, rapidamente percebe-se que a educação ambiental não deveria ter objetivos
próprios, senão que teria que fazer parte constitutiva das práticas educacionais de modo geral,
tal como deveria também ser isso que estamos tratando de definir: a educação para a biodiversidade. Isto é, a educação de modo geral deveria proporcionar elementos para a conservação da
biodiversidade em um amplo marco de mudança social, por isso, se projetos específicos sobre
esta questão são necessários é porque ele não ocorre.
Nesta altura do campeonato, o que eu percebo é que a educação para a biodiversidade deve
conter o mesmo que uma boa educação ambiental, mas tomando como objetivo pedagógico a
biodiversidade; inclusive penso que deveríamos chamá-la de educação ambiental para a biodiversidade. Isto é, recuperando os propósitos originais apresentados na Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi de 1977, a educação para a biodiversidade deve:
1. Propiciar a compreensão da natureza complexa da biodiversidade, decorrente da interação de
seus aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais.
2. Promover uma utilização reflexiva e prudente da biodiversidade para a satisfação das necessidades humanas.
3. Contribuir para que se perceba claramente a importância da biodiversidade nas atividades de
desenvolvimento econômico, social e cultural.
4. Favorecer, em todos os níveis, uma participação responsável e eficaz da população na concepção e aplicação das decisões que põem em jogo a conservação da biodiversidade nas suas relações
com a qualidade do meio natural, social e cultural.
5. Difundir informação a respeito das modalidades de desenvolvimento que não repercutam negativamente na biodiversidade.
6. Mostrar com toda clareza as interdependências econômicas, sociais, políticas e ecológicas do mundo moderno em que as decisões e comportamentos de todos os países podem ter
consequências de alcance internacional.
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7. Desenvolver um sentido de responsabilidade e de solidariedade entre os países e as regiões,
qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento, como base de uma ordem institucional que
garanta a conservação e melhoria da biodiversidade.
8. Facilitar ao indivíduo e às coletividades os meios de interpretar a interdependência dos diversos elementos econômicos, sociais, culturais, biológicos e físicos no espaço e no tempo.

Como podemos observar, os enunciados originais da educação ambiental levemente modificados para aplicá-los ao que poderia ser a educação para a biodiversidade resumem muito apropriadamente os sentidos que comentamos. O que devemos evitar é o que ocorreu em numerosos
projetos de educação ambiental onde não se cumpriram na sua totalidade, como vimos nos
exemplos anteriores sobre educação para a conservação15.
Que outras recomendações poderiam ser feitas especificamente para este novo campo de ação?
Como o conceito de biodiversidade não só é praticamente desconhecido, senão complexo e
opaco, como dizíamos antes, deve-se preparar muito bem o terreno e conhecer melhor as diferentes representações sociais que já possua o público alvo de um projeto sobre este tema, para, a
partir daí, mostrar, por exemplo, estudos de casos bem-sucedidos e de como a população local
recebeu benefícios. Nas palavras de Andelman (2001, p. 523) a educação e a comunicação são
fundamentais para envolver:
“os diferentes setores e, portanto, para a gestão, planejamento e construção participativa de propostas e políticas para a sustentabilidade. Estas estratégias podem ser utilizados para recolher os
interesses, compromissos e ideias dos diferentes grupos de interesse. Como processos de interação social, devem ser entendidos como um mecanismo participativo e multidirecional, que não
promovem em si mesmas soluções, senão que negociam soluções”.

Mas um dos pontos mais importantes é que os tomadores de decisões e operadores dos projetos de conservação da biodiversidade devem reconhecer que os seus lucros serão menores,
senão nulos, se não incorporam componentes de educação e comunicação nos seus planos de
intervenção, para verdadeiramente contribuir na formação de uma convicção social de que os
esforços empreendidos para conservar a biodiversidade valem a pena para o futuro, mas também para o presente.
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Resumo
Nesse artigo apresento considerações sobre os temas espaços educadores, conservação da
biodiversidade e o papel da comunicação na conservação. Essas discussões subsidiam a apresentação de um programa de educação ambiental realizado junto à comunidade do entorno do
Parque Nacional da Serra da Canastra, desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa focado
na conservação do lobo-guará. No programa foram avaliadas três ferramentas de promoção da
participação comunitária na discussão de temas locais: (1) a elaboração comunitária de um livro
sobre a região; (2) a implantação de um cinema ambiental itinerante, percorrendo fazendas e
povoados locais; (3) a capacitação comunitária para o uso de ferramentas da comunicação para
ações de educação ambiental. As três estratégias de promoção da participação comunitária aplicadas nesse estudo mostraram-se eficazes e representam um exemplo prático de como a educação ambiental pode se associar a conservação da biodiversidade em um contexto de promoção
da cidadania.

1. Introdução
Nesse artigo apresento o caso de um projeto de educação ambiental voltado à conservação da
biodiversidade na região do Parque Nacional da Serra da Canastra, estado de Minas Gerais,
no sudeste do Brasil. No projeto foram testadas três ferramentas de promoção da participação
comunitária na discussão de temas ambientais locais, tendo como bases teóricas a comunicação
comunitária, a pedagogia de Paulo Freire e o biorregionalismo. Para fundamentar e discutir o
caso, apresento considerações acerca dos temas: espaços educadores, conservação da biodiversidade e o papel da comunicação na conservação e na promoção da cidadania.

2. Espaços educadores
Na última década, o governo brasileiro produziu diversos importantes documentos que fundamentam, de modo teórico e prático, a ação de educadores ambientais no país. Dentre esses,
destaco a publicação Municípios Educadores Sustentáveis que define que “espaços educadores
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são aqueles capazes de demonstrar alternativas viáveis para a sustentabilidade, estimulando as pessoas a desejarem realizar ações conjuntas em prol da coletividade e reconhecerem a necessidade de
se reeducarem nesse sentido (MMA, 2005, p. 163).”
Por sua vez, o livro Encontros e Caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos
educadores traz diversos textos a respeito de verbetes importantes para a educação ambiental, e
o verbete “espaço educador” traz a seguinte discussão:
Todo espaço e/ou estrutura traz em si características educativas, mas não necessariamente se
constitui num espaço e/ou estrutura educadora, é preciso haver intencionalidade educadora, ou
seja, intenção de propiciar-se aprendizagem aos nossos interlocutores. Aqui precisamos nos deter na questão das características desta aprendizagem que desejamos suscitar (Matarezi,
2005, p.164, grifo nosso).

Para fundamentar a educação a qual estamos considerando que seja desenvolvida nesses espaços
ditos educadores, nos remetemos ao educador Paulo Freire, recentemente nomeado patrono da
educação brasileira, e a sua obra educacional, que se baseia sobretudo na noção do diálogo como
mediador da educação, e na educação voltada para a emancipação dos sujeitos e a superação
de visões ingênuas do mundo, fortalecendo assim um processo de transformação da realidade
(Freire, 1987, 2002). Um programa de educação ambiental, fundamentado nesse referencial, deve
se voltar ao processo a ser vivenciado e aos sujeitos participantes, respeitando suas questões de interesse, conhecimentos e opiniões, e utilizando-as como pontos de partida. Ao invés de visar apenas a
transmissão de conteúdos e a mudança de comportamentos, o programa deve mirar a emancipação
e a transformação das pessoas.
Nesse contexto entendemos que os espaços educadores podem existir em diversas possibilidades, desde as mais óbvias como é o caso das escolas e dos museus, como outras menos comuns,
como unidades de conservação (UC), mas também fazendas, praças e igrejas, como foi o caso do
projeto realizado na Serra da Canastra. Isso nos leva a considerar que o que faz um espaço ser educador não é apenas sua estrutura, mas os usos que as pessoas fazem dela.
No caso de espaços educadores ligados à conservação da biodiversidade, como as já citadas unidades de conservação, deve-se ter atenção especial com a relação que estabelecem com a comunidade onde estão inseridas. Assim, a UC deve superar a atitude de apenas receber aqueles que
a visitam, passando a atuar como parte efetiva da comunidade, envolvendo-se nas questões de
interesse local. Deste modo, espera-se que a comunidade, em contrapartida, passe a considerar
as questões de UC também como suas, e que isso potencialize a conservação da biodiversidade
tanto dentro quanto nos arredores das unidades.

3. Conservação da biodiversidade
A participação da sociedade é determinante para a conservação da natureza. Não é possível
crer que a atuação de poucos indivíduos será suficiente para vencer tal desafio. Contudo, para
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que esse envolvimento ocorra é preciso que as pessoas se identifiquem com o tema, e que suas
concepções e conhecimentos sejam levados em consideração no processo de definição das ações
de conservação a serem implementadas. É preciso, portanto, que o conhecimento científico se
aproxime do conhecimento tradicional e do senso comum a respeito da natureza para que juntos possam auxiliar a construção das soluções.
Ocorre que, apesar de ter chamado a atenção para o problema da extinção das espécies, a ciência
tem agido de modo a afastar o envolvimento da sociedade nos processos decisórios no campo
da conservação. A terminologia biodiversidade, e diversos termos da ecologia associados a ela
(e nem sempre indispensáveis para sua compreensão), constituem um exemplo de como o tema
passou a ser tratado em um nível de complexidade que sugere ao público leigo tratar-se de um
assunto de cientistas, que assumiriam o papel de únicos capazes de compreender o problema e
propor soluções viáveis. Esse cenário é fortemente valorizado pela mídia que, em sua crescente
atenção dada a programas voltados à conservação da natureza, invariavelmente dedica a maior
parte ou a totalidade do tempo na exaltação do trabalho dos pesquisadores em coletas de dados
no campo, ignorando a existência de qualquer forma de pensar e agir das comunidades rurais
que não seja o papel de destruidores da natureza. Dado que a mídia é uma fonte de definições e
imagens da realidade social (McQuail, 2010), é preciso rever o modo como a conservação tem
sido apresentada nos meios de comunicação sob pena de reforçar a passividade da sociedade
diante dessa grave questão contemporânea.
É justo afirmar que a mídia não está fazendo mais do que reforçar um estereótipo defendido
por parte significativa dos cientistas, que considera que a conservação da vida selvagem
depende apenas de profissionais e métodos científicos específicos, postura desconstruída
por Ghua (1997), que a considera autoritária e arrogante. De fato, as espécies não podem
ser consideradas apenas em termos de seu papel ecológico, sua raridade e seus comportamentos específicos de interesse da ciência. É preciso compreender que, hoje em dia, a
sobrevivência das espécies depende das suas relações com as sociedades humanas e, assim,
os conflitos, os aspectos culturais, as políticas públicas e a educação devem ter papel de
destaque nos processos que visem sua conservação.

4. A relação entre conservação e comunicação
É relativamente comum ouvir que a comunicação ajuda a aumentar a capacidade dos profissionais da conservação em transmitir sua mensagem a um público diverso tais como escolas,
a mídia, comunidades rurais, tomadores de decisão, e a sociedade de um modo geral, e, assim,
auxilia na captação de recursos financeiros e no apoio de parceiros aos seus projetos. Ainda que
esses sejam aspectos importantes sobre os quais os conservacionistas devam se debruçar, trata-se de uma visão bastante reduzida do papel da comunicação em nossa sociedade.
A comunicação não deve ser vista apenas como forma de transmissão, mas como forma de
troca e de diálogo. De fato, entre os teóricos da comunicação, a comunicação dominadora é
exatamente aquela associada aos processos de concentração de poder nas minorias, do monopólio,
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do monólogo e da comunicação vertical e unidirecional. De outro lado, a comunicação democrática
seria aquela em que poder é da comunidade, que visa o diálogo, a horizontalidade e a participação,
agindo assim a serviço da maioria (Brasil, 2008).
Nesse contexto, a comunicação comunitária se apresenta como alternativa ao modelo hegemônico.
Segundo Peruzzo (2002, p.7):
“A participação das pessoas na produção e transmissão das mensagens, nos mecanismos de
planejamento e na gestão do veículo de comunicação comunitária contribui para que elas se tornem
sujeitos, se sintam capazes de fazer aquilo que estão acostumadas a receber pronto, se tornam
protagonistas da comunicação e não somente receptores.(...) A pessoa inserida nesse processo tende
a mudar o seu modo de ver o mundo e de relacionar-se com ele.” (grifo do autor)

As ideias que sustentam a proposta da comunicação comunitária são, em grande parte,
comuns a outros movimentos que defendem a democracia nos meios de comunicação e a
autonomia das pessoas, recebendo diversas denominações, de acordo com a origem desses
movimentos, tais como comunicação popular, cidadã, participativa, alternativa, revolucionária, educomunicação e outras.
É nessa perspectiva que a comunicação pode ser uma poderosa ferramenta para a conservação e a educação ambiental de um modo geral, pois a apropriação dos meios de comunicação
pela comunidade é um mecanismo facilitador da participação e do exercício da cidadania, e
os efeitos da melhoria na capacidade de se comunicar se farão verificar em diversos setores da
comunidade, incluindo as questões ambientais.
A luta pela garantia do uso dos meios de comunicação pelas comunidades locais como instrumentos de
educação tem sido defendida internacionalmente, inclusive nas temáticas ambientais como, por exemplo,
no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.

5. O caso do projeto Lobos da Canastra
O Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC) situa-se na região sudeste do Brasil, no estado
de Minas Gerais. O parque, que abriga a nascente do Rio São Francisco, um dos principais rios
brasileiros e o quinto maior da América do Sul, é importante área remanescente de Cerrado e
é considerado uma das áreas com grande ocorrência do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus)
em toda sua região de distribuição. As áreas vizinhas ao parque abrigam fazendas pequenas,
menores que 100 hectares, cuja atividade econômica primária é a criação de gado para a produção de leite e queijo. Atividades agrícolas são principalmente limitadas à agricultura familiar
de subsistência e também plantações de café e milho. A região abriga uma população total rural
de 5.500 habitantes, e ainda apresenta traços do folclore e cultura caipira, típico do interior do
Brasil (RIBEIRO; RABASSA, 2000).
Em 2004 foi iniciado, na Serra da Canastra, um projeto de pesquisa sobre biologia comportamental e conservação do lobo-guará, envolvendo universidades, ONGs e entidades de pesquisa
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do governo brasileiro e internacionais. O projeto contemplava vários objetivos relacionados à
conservação do lobo-guará na região, tais como estudos da ecologia, comportamento, genética,
reprodução e epidemiologia. As ações de EA foram iniciadas posteriormente, após uma etapa
de diagnóstico das relações socioambientais locais.
O diagnóstico revelou a ocorrência de alguns problemas socioambientais relevantes com destaque para três: (1) o conflito entre proprietários rurais criadores de galinhas e os animais silvestres predadores, marcadamente o lobo-guará; (2) o uso do fogo no manejo dos pastos e a ocorrência de incêndios frequentes no parque; (3) a alta população de cães e gatos domésticos e sua
interação com animais silvestres e seres humanos, aumentando o risco de transmissão de doenças zoonóticas. No entanto, ficaram também ressaltados aspectos comportamentais e culturais
da comunidade que consideramos prioritários como: (4) a insatisfação de parte da comunidade
com o processo de criação do parque nacional, em 1972, mas que ainda gerava revolta nos dias
atuais por ter havido conflitos na retirada das famílias e no pagamento das indenizações pela
desapropriação; (5) a baixa autoestima, especialmente dos jovens em relação ao potencial e à importância da região no contexto cultural e ambiental, tanto regional quanto nacionalmente; (6) a
falta de hábito da comunidade de promover reuniões e debates sobre questões de interesse local.
Esforços foram feitos para tratar de todos os seis aspectos definidos como importantes, no entanto, optou-se por iniciar pelos três últimos a partir da constatação que eles seriam mais significativos para a comunidade e, caso não fossem discutidos, poderiam inviabilizar a discussão dos
demais aspectos e outros esforços para promover mudanças a longo prazo.
Além dos aspectos ligados aos conceitos de espaços educadores e comunicação comunitária
para a conservação da biodiversidade, já analisados anteriormente nesse texto, o programa educacional também pode ser associado às correntes da educação ambiental do tipo humanista
e biorregionalista, de acordo com Sauvé (2005). Isso porque nossas ações se concentraram
em uma localidade rural do interior do Brasil onde foram feitos esforços para fortalecer o
sentimento de pertencimento dos moradores locais à sua região e o seu senso de responsabilidade para com o ambiente.
O programa educativo foi desenvolvido com base em três ações sequenciais que provocassem a
sensibilização, reflexão e motivação para a comunidade lidar com as questões ambientais locais,
assim como para aumentar a autoestima da comunidade e a valorização das riquezas ambientais e
culturais locais. Outro foco das ações foi criar condições para que a comunidade desenvolvesse
a habilidade de promover discussões e de desenvolver produtos educativos concretos por meio
de atividades em grupo.
A primeira ação proposta foi a elaboração comunitária de um livro sobre a região da Serra da
Canastra. Durante 5 meses, um grupo de 30 membros da comunidade, entre idades de 9 a 94
anos, e de diversos ramos de ocupação tais como professores, estudantes, fazendeiros, empresários e funcionários públicos, se reuniu e produziu um livro a respeito da região em seus aspectos
culturais, históricos, ambientais e econômicos. A dinâmica de trabalho envolveu a realização de
reuniões em grupos temáticos, e a criação de um informativo sobre o trabalho de cada grupo,
uma vez que os participantes viviam a certa distância uns dos outros, às vezes em povoados
diferentes. Quatro mil livros foram impressos e distribuídos na região.
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A segunda ação foi a implantação de um cinema ambiental itinerante, percorrendo fazendas e
povoados da região. O cinema ambiental, chamado Cine Lobo, consistiu na exibição, em escolas,
fazendas, igrejas e praças, de quatro filmes de 15 minutos cada, produzidos localmente, em
conjunto com a exibição de filmes do circuito comercial com temáticas de interesse da comunidade, seguido de debates.
A terceira etapa foi a capacitação comunitária para o uso de ferramentas da comunicação para
ações de educação ambiental. Um curso foi ofertado para 30 membros da comunidade onde
foram desenvolvidas oficinas sobre técnicas e métodos gerais de comunicação, e oficinas específicas com elaboração de produtos de vídeo, rádio e impressos. Os produtos do curso foram
apresentados em praça pública.
Tratamos de promover a reflexão e o autoconhecimento da comunidade sobre si e os aspectos
naturais locais, e constatamos que esse processo envolveu o aumento da afetividade e de conhecimento. Um exemplo pode ser dado nos textos produzidos no livro no capítulo de biodiversidade quando ao invés de se referir tecnicamente às espécies, os autores se referiam a elas
afetivamente como nos exemplos a seguir: “O lobo-guará é um animal de rara beleza. É preciso
que a gente aprenda a conviver com ele.”; “Os lírios do campo são lindos!”; “É muito bom sentar
embaixo do alecrim e apreciar o frescor de sua sombra”; “Na Canastra, existem muitas espécies
de sapos. Juntos eles fazem uma bela orquestra quando começam a coaxar”.
O projeto procurou valorizar a região da Canastra de modo geral evitando enfoque específico
no parque nacional. No entanto, no livro comunitário foram colocadas as impressões a respeito
do parque, tanto do ressentimento quando da sua criação quanto do reconhecimento de sua importância na conservação dos recursos hídricos e biológicos. Acreditamos que a contraposição
desses dois pontos de vista gerou reflexão mais interessante por problematizar a existência do
parque, do que simplesmente ressaltar as vantagens ecológicas das áreas protegidas.
A aceitação do livro pela comunidade e a opinião dos autores demonstraram que a elaboração
de um livro por autores locais é uma poderosa ferramenta de mobilização comunitária. O uso
da linguagem de cinema também se caracterizou como eficaz em provocar o interesse da comunidade na discussão de temas voltados à conservação no meio rural.
As ações do projeto chamaram a atenção da mídia local e nacional gerando matérias para jornais, revistas e, especialmente, para a televisão. A participação da comunidade nas matérias foi
incentivada pelo projeto, e nos pareceu marcante no aumento da autoestima local.
Detalhes do desenvolvimento e análises dos impactos do projeto podem ser encontrados em
Bizerril, Soares e Santos (2011). Os vídeos produzidos estão disponíveis no sítio http://www.vimeo.com/comcomunitaria, e o livro comunitário intitulado “Um lugar chamado Canastra” está
disponível em http://www.procarnivoros.org.br/pdfs/Um_lugar_chamado_canastra.pdf.

6. Considerações Finais
Nenhum projeto com duração determinada e atuação local pode ser capaz de modificar realidades de modo profundo e indefinido. É preciso reconhecer a necessidade de continuidade,
ainda que em rumos diversos dos inicialmente propostos, após a saída do grupo externo à co106| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

munidade que gerou o início das ações. Sendo assim, entendeu-se que caberia ao projeto iniciar
a articulação da comunidade, propondo espaços para a discussão e metodologias participativas
diversas, mas a organização da comunidade somente se faria por completo com o envolvimento
e a liderança de membros locais, quando esses tomassem a frente das discussões, e as decisões
conjuntas a respeito da organização social local deixassem de ser propostas externas para se
transformarem em temas locais. Nesse sentido, o investimento em capacitação e fazer dos agentes locais protagonistas do projeto é essencial.
Em sua busca em envolver a comunidade, o Projeto Lobos da Canastra obteve como principal
resultado positivo a possibilidade de inspirar outras ações, tanto localmente a partir dos sujeitos daquela região, quanto em outros projetos que acessaram nossos produtos educacionais
e relatos de experiência.
Como desdobramentos das ações aqui relatadas, foram feitas outras ações educativas voltadas à
saúde pública e prevenção de zoonoses, e o desenvolvimento local da comunicação comunitária
usando, além do vídeo, a produção de jornais e blogs. Essas ações contaram com a participação
efetiva de membros da comunidade na sua implementação e coordenação, gerando projetos
escolares mais consistentes e produção continuada e economicamente viável de jornais locais.
Procuramos, no decorrer do projeto, adotar uma postura de aproximação e respeito da ciência
em relação aos conhecimentos locais. Para isso, nos inspiramos na pedagogia de Paulo Freire
(ainda que reconheçamos nossas limitações diante das potencialidades de suas proposições em
termos de transformação da realidade), e nos princípios da Comunicação Comunitária. Ao final
desta etapa do projeto, reforçamos a confiança nesses referenciais como base para outras ações
voltadas à conservação da biodiversidade, concordando que a emancipação das pessoas é essencial para a transformação social que possibilita boas relações dos seres humanos com a natureza.
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Introdução
Entre fevereiro e dezembro de 2013 foi realizado em 10 países da América Latina e no Caribe uma série de Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou eventos equivalentes, que culminaram no Fórum Latino-americano com o mesmo título, celebrado em
Viña del Mar, Chile.
Estes Fóruns constituíram a atividade central da agenda de trabalho, para esse ano, do Capítulo Latino-Americano da Aliança Mundial de Universidades sobre Ambiente e Sustentabilidade (GUPES pelas suas siglas em inglês) do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), acordada entre o Escritório Regional para a América Latina e o Caribe
(ORPALC) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Aliança de
Redes Ibero-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade e o Ambiente (ARIUSA).
Neste artigo é apresentado um relatório sobre os 10 Fóruns nacionais que começa com a
descrição do seu contexto institucional e de seus antecedentes históricos. As seções seguintes apresentam os aspectos mais importantes desses eventos e as conclusões gerais que
resultam de uma primeira análise.

1. Contexto institucional
Em 03 de dezembro de 2012 foi lançado em Bogotá o capítulo para a América Latina, da Aliança
Mundial de Universidades sobre Ambiente e Sustentabilidade (GUPES), no campus da Universidade de Ciências Aplicadas e Ambientais (UDCA).
GUPES é uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), acolhida pelo Fórum de Ministros do Meio Ambiente da América Latina e o Caribe, a Rede de Formação Ambiental para a América Latina e o Caribe (RFA-ALC) do PNUMA e a Aliança de Redes
Ibero-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade e o Ambiente (ARIUSA).
17. Comunicação apresentada na “VI Conferência Internacional em Educação Ambiental (EA) e Sustentabilidade “O Melhor de
Ambos os Mundos”, realizada em Bertioga, Brasil, de 12 e 16 de junho de 2014. Baseada no relatório apresentado ao PNUMA.
Na elaboração deste relatório participaram os colegas de ARIUSA: Isabel Martínez, Germán Rodríguez, Carelia Hidalgo, José
Martín Cárdenas, Lourdes Ruiz, Indiana Basterra, Antonio Fernando Guerra, Patricia Leme, Mara Lúcia Figueiredo, Victor Ranieri,
Manrique Arguedas, Fredy López, Rosaura Pimentel e Oscar Mercado.
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Levando em consideração que na América Latina já se conta com uma longa tradição histórica de
trabalho institucional em rede e com um crescente número de Redes Universitárias Ambientais
(RUAs), na reunião de lançamento do Capítulo América Latina da GUPES foi decidido que essa
iniciativa do PNUMA não se traduzirá em uma nova RUA na região. Mais que uma nova rede
que concorra com as numerosas existentes, GUPES América Latina operará como uma agenda
conjunta de trabalho entre a RFA-ALC do PNUMA e ARIUSA.
Assim definida, para a agenda GUPES-LA foi acordado um pequeno número de atividades, de tal
maneira que se possam concentrar os esforços conjuntos e não se gerem expectativas difíceis de
cumprir. A principal atividade comprometida entre o PNUMA e a ARIUSA para a agenda inicial
de GUPES-LA foi a realização de uma série de Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade e de um Fórum Latino-Americano com o qual se encerrou o trabalho de todo o ano de 2013.

2. Antecedentes históricos
A realização de uma série de eventos universitários ambientais não é fato novo na América Latina
e no Caribe. Esta região tem uma prolongada e muito importante tradição com este tipo de reuniões. O antecedente mais importante consiste em uma série de 5 Seminários Universidade e Ambiente na América Latina e no Caribe, que foram convocados pela Rede de Formação Ambiental
para a América Latina e no Caribe (RFA-ALC) do PNUMA e pela Rede Colombiana de Formação
Ambiental (RCFA). O primeiro deles foi realizado em Bogotá, Colômbia, em 1985 e, o quinto e
último, em Cartagena das Índias, Colômbia, em 2009.
Desde 1986 até o final da década de noventa foram realizados numerosos seminários sub-regionais e nacionais sobre universidade e ambiente ou com títulos muito similares. Entre os Seminários Sub-regionais destacaram-se o Primeiro Seminário Centro-Americano sobre Universidade e
Meio Ambiente, que foi realizado na Costa Rica em 1988, e o Primeiro Seminário Andino sobre
Universidade e Meio Ambiente, que foi realizado em 1990. Além disso, têm-se registros de dezenas
de Seminários Nacionais sobre Universidade e Meio Ambiente, realizados desde 1985 em diante:
5 no Brasil, 4 na Argentina, 4 na Colômbia, 4 na Venezuela, 4 no México, 2 na Guatemala e 1 na
Costa Rica. Mais recentemente, foi realizada uma série de eventos equivalentes no Peru e no Brasil.
O que nunca tinha acontecido até agora é que se conseguisse coordenar as ações de mais de uma
dezena de redes universitárias ambientais e mais de duas centenas de universidades latino-americanas e caribenhas para a realização de um número tão alto de eventos ambientais universitários
(10 nacionais e 1 latino-americano) em um mesmo ano. Sem dúvida, é um resultado notável sob
o ponto de vista quantitativo. Como será visto nesta apresentação, também tem um grande valor
sob o ponto de vista qualitativo.
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3. Fóruns nacionais em 10 países
Com base nos compromissos adquiridos pelos participantes na reunião de lançamento de GUPES-LA, em dezembro de 2012, realizaram-se os seguintes Fóruns Nacionais de Universidades
e Sustentabilidade em 10 países da América Latina no Caribe:

Nº

PAÍSES

Datas 2013

Foruns NACIONAIS E EVENTOS
EQUIVALENTES

1

GUATEMALA

14 E 18 DE FEVEREIRO

I Fórum Nacional Aliança Mundial
de Universidades sobre Ambiente
e Sustentabilidade

2

VENEZUELA

21 A 23 DE MARÇO

I Congresso Venezuelano Universidade, Ambiente e
Desenvolvimento

3

PERU

19 DE ABRIL

Seminário - Oficina “Responsabilidade
Socioambiental”

4

CUBA

8 A 11 DE JULHO

Reunião anual da Rede de Meio
Ambiente e Rede de Gestão Ambiental nas
Universidades Cubanas

5

ARGENTINA

16 DE AGOSTO

Primeiro Fórum Regional na Argentina sobre
Universidades e Sustentabilidade

6

BRASIL

15 A 19 DE SETEMBRO

IV Seminário Sustentabilidade na
Universidade: desafios à ambientalização nas Instituições
de Ensino Superior no Brasil

7

COSTA RICA

18 DE OUTUBRO

REDIES Fórum “Boas Práticas de Gestão Ambiental:
Enfoque aplicado”

8

COLÔMBIA

24 E 25 DE OUTUBRO

I Fórum Colombiano “Universidades
e Sustentabilidade”

9

CHILE

24 DE OUTUBRO

I Encontro Nacional Rede Campus Sustentável

10

REPÚBLICA
DOMINICANA

14 DE NOVEMBRO

2º Fórum “Sustentabilidade ambiental
nos campus universitários”

Tabela 1: Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou eventos equivalentes América Latina e Caribe, 2013.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Em todos os casos, a organização e a quase totalidade do financiamento dos Fóruns Nacionais de Universidades e Ambiente, ou eventos equivalentes, foi assumida por uma ou mais
Universidades e Redes Universitárias Ambientais que integram ARIUSA. Isto demonstra o
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alto nível de compromisso das instituições e redes universitárias com as ações coordenadas
que se programam e executam no marco da ARIUSA. Também é uma clara demonstração
das vantagens do “trabalho em rede” proposto como um dos “pilares” da Aliança Mundial
GUPES, que foi assumido na ARIUSA e posto em prática desde a sua criação em 2007.
Nem todos os 10 fóruns ou eventos nacionais realizados tiveram o mesmo formato ou esquema de organização proposto pela coordenação conjunta da agenda GUPES-LA, que
assumiram a RFA-ALC e ARIUSA. Para o momento do primeiro Fórum (realizado em fevereiro na Guatemala), não estava ainda definido completamente o referido formato. Em
outros países (Venezuela, Peru, Brasil e Chile) os eventos nacionais tinham sido convocados
anteriormente ou de maneira autônoma e só parcialmente acolheram ou coincidiram com
o esquema organizacional de referência.
Por esta razão, a metade dos eventos foi convocada com denominações diferentes à dos
Fóruns, mas os assume como equivalentes. De modo geral, a coordenação conjunta respeitou a autonomia das Redes que assumiram a responsabilidade de organizar e financiar esta
importante série de reuniões ambientais universitárias, que foram realizadas na América
Latina e no Caribe durante 2013. Esta é a mesma política que sempre se aplica no marco da
RFA-ALC e da ARIUSA.

4. Semelhanças e diferenças nos objetivos
O respeito pela autonomia das redes universitárias para a organização e a realização de seus
respectivos fóruns nacionais ou eventos equivalentes expressou-se de maneira muito concreta na definição dos objetivos das respectivas reuniões em cada país. Como responsáveis
pela agenda conjunta GUPES-LA, os coordenadores da RFA-ALC e de ARIUSA propuseram três objetivos comuns para os Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade
e os organizadores em cada país determinaram em que medida acolhiam esta proposta e a
complementavam com os seus próprios objetivos nacionais.
Formulados de maneira breve, os 3 objetivos propostos pela coordenação de GUPES-LA
para os referidos eventos eram basicamente: a) Promover a articulação entre os ministérios
do ambiente e as universidades de cada país em matéria de sustentabilidade; b) Propiciar o
intercâmbio de experiências de ambientalização e sustentabilidade entre as universidades
nacionais; e c) Acordar ações de cooperação para consolidar a incorporação dos temas de
ambiente e sustentabilidade nas atividades acadêmicas e funcionamento das instituições de
educação superior. Estes objetivos básicos foram acolhidos na maioria dos fóruns nacionais
ou eventos equivalentes com diferentes prioridades e ênfases.
Além disso, em cada país definiram-se outros objetivos específicos para os seus respectivos
eventos, dependendo da origem que teve a convocação de cada um deles. Em alguns casos,
estes objetivos particulares foram compartilhados por outros fóruns. Isto determinou que
fosse aumentado para 6 o número total de objetivos comuns propostos para a série de 10
Fóruns Nacionais de Universidades e Ambiente ou eventos equivalentes: 3 propostos pela
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coordenação conjunta de GUPES-LA e os outros 3 pelas redes universitárias que organizaram
estas reuniões. A frequência que tive cada um dos objetivos é apresentada na seguinte tabela.

Descrição

Países

%

Trocar experiências entre universidades em temas de sustentabilidade em
docência, pesquisa, extensão e gestão

ARGENTINA, BRASIL, COLÔMBIA,
CHILE, GUATEMALA, PERU,
VENEZUELA, COSTA RICA, CUBA

90%

Promover a cooperação/alianças entre as instituições de educação
superior; Acordar ações concretas de cooperação entre as
universidades

BRASIL, COLÔMBIA, CHILE,
GUATEMALA, VENEZUELA

50%

Gerar um espaço de debate e reflexão sobre a articulação entre os
Ministérios do Ambiente e da Educação com as Universidades

COLÔMBIA, CHILE,
GUATEMALA, VENEZUELA

40%

Propiciar reflexão e sensibilização da comunidade acadêmica em geral
sobre a importância do conceito de sustentabilidade e conservação de
recursos naturais

VENEZUELA, REPÚBLICA,
DOMINICANA

20%

Propor estratégias que sirvam de base às políticas públicas a respeito
da ambientalização das universidades

BRASIL, CHILE

20%

Acordar ações concretas de cooperação e interação entre as
Universidades e Empresas.

COSTA RICA, CHILE

20%

Tabela 2: Objetivos dos Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou eventos equivalentes América Latina e Caribe, 2013
Fonte: Elaborada pelo autor.

Como se pode observar na tabela 2, 90% dos fóruns nacionais ou eventos equivalentes
tiveram como objetivo principal trocar experiências entre universidades em temas de sustentabilidade na docência, pesquisa, extensão e gestão. O cumprimento deste propósito será
analisado na alínea 7 desta apresentação. Depois, 5 entre 10 destas reuniões universitárias
ambientais propuseram-se promover a cooperação e acordar ações concretas de cooperação entre as universidades. Os resultados a respeito deste objetivo serão apresentados mais
adiante, na alínea 9 desta apresentação.
Atendendo um dos pedidos dos coordenadores de toda a série de fóruns, 40% das reuniões
nacionais se propuseram gerar um espaço de debate sobre a articulação dos Ministérios do
Ambiente e da Educação com as Universidades. Como será visto na alínea 6, este objetivo
foi superado na prática, pois a metade dos fóruns contou com a participação de representantes dos Ministérios do Ambiente e um pouco menos com a participação de funcionários
dos Ministérios da Educação do respectivo país.
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Além disso, três objetivos foram compartilhados por 2 dos 10 Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou eventos equivalentes. Esta coincidência se deu a respeito de:
1) Propiciar a sensibilização da comunidade acadêmica de modo geral sobre a importância do conceito de sustentabilidade; 2) Propor estratégias que sirvam de base às políticas
públicas a respeito da ambientalização das universidades; e 3) Acordar ações concretas de
cooperação entre universidades e empresas. O cumprimento deste último objetivo é analisado na alínea 8.
Para alguns dos fóruns nacionais se propuseram outros objetivos, bem mais específicos. No
caso da Argentina, procurou-se favorecer a participação das equipes de trabalho docente,
de pesquisa e de gestão das universidades, na divulgação de suas ações ambientais ao resto
da sociedade. O Fórum da Venezuela serviu de marco para criar uma Rede Nacional de
Universidades, que muito rapidamente se aderiu à ARIUSA. Por último, seguindo orientações iniciais da RFA-ALC, o Fórum da Guatemala propôs-se discutir os desafios ambientais
atuais do mundo, da América Latina e do Caribe e da própria Guatemala.

5. Participação das universidades
Tanto GUPES global como as RUAs em ARIUSA são essencialmente redes de universidades que trabalham para promover o compromisso com o ambiente e a sustentabilidade na
educação superior. Os 10 Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade foram um
excelente espaço e mecanismo para avançar neste objetivo. Efetivamente, nestes eventos
participaram representantes de 225 universidades latino-americanas e caribenhas, distribuídas conforme mostrado na seguinte tabela:
nº

PAÍSES

REDES
UNIVERSITÁRIAS

UNIVERSIDADES

1

GUATEMALA

Rede Nacional de Formação e Pesquisa
Ambiental, REDFIA

Universidade de San Carlos

2

VENEZUELA

Rede Venezuelana de Universidades
pelo Ambiente, REDVUA

Universidade Centro-Ocidental “Lisandro
Alvarado”

3

PERU

Rede Ambiental Interuniversitária do
Peru, RAI

Universidade Peruana Cayetano Heredia,
Universidade César Vallejo, Universidade
Católica Sedes Sapientiae, Universidade
Nacional de Educação

4

CUBA

Rede de Meio Ambiente, REDMAMES
Rede Cubana de Gestores Ambientais
nas Universidades, RC-GAU

Instituto Superior de Ciência
e Tecnologia Aplicada
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5

ARGENTINA

Rede Argentina de Universidades pela
Sustentabilidade e o Ambiente, RAUSA

Universidade Nacional do Nordeste

6

BRASIL

Rede Sul Brasileira de Educação
Ambiental, REASul

Universidade de São Paulo, Universidade do
Vale de Itajaí, Universidade do Vale do Rio
dos Sinos, Centro Universitário de Brusque

7

COSTA RICA

Rede Costarriquenha de Instituições
Educacionais Sustentáveis, REDIES

Universidade EARTH

8

COLÔMBIA

Rede Colombiana de Formação
Ambiental, RCFA
Rede Ambiental de Universidades
Colombianas, RAUS

Universidade de Medellín, Universidade
de San Buenaventura, Universidade de
Antioquia, Universidade de Ciências
Aplicadas e Ambientais

9

CHILE

Rede Campus Sustentável, RCS

Universidade do Chile

10

REPÚBLICA DOMINICANA

Rede Ambiental de Universidades
Dominicanas, RAUDO

Universidade Católica Santo Domingo,
Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Tabela 3: Participação das Universidades e outras instituições nos Foruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou 		
eventos equivalentes América Latina e Caribe, 2013
Fonte: Elaborada pelo autor.

Deve-se destacar o amplo número de instituições de educação superior (90) não vinculadas a
redes em ARIUSA que participaram dos Fóruns Nacionais organizados por estas últimas. Estes
valores são uma clara demonstração da abertura desta Aliança e a sua vontade de cooperar com
todas as universidades nos seus esforços por avançar no seu compromisso com a sustentabilidade, sem condicionar este apoio à vinculação com redes.
Ainda maior foi o número de universidades vinculadas a redes em ARIUSA que participaram
em 10 Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade: um total de 135. Elas representam
59,2% das 228 instituições de educação superior registradas nas redes de ARIUSA em outubro
de 2013. Este dado também indica que a maioria das universidades vinculadas respondeu à convocação de suas redes para participar nos foros nacionais ou eventos equivalentes.
Se forem somadas as 90 universidades não vinculadas às redes em ARIUSA com as 228 registradas como integrantes delas, tem-se um total de 318. Sem dúvida, é um número muito importante de universidades latino-americanas e caribenhas que já estão interessadas ou comprometidas
com o ambiente e a sustentabilidade. Esta situação é similar à que se tem nas regiões do mundo
mais avançadas no processo de ambientalização das instituições de educação superior.
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6. Participação dos ministérios
Conforme registrado na Tabela 3, além de Universidades, nos Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade participou um importante número de outras instituições (75). Entre elas
se destacam especialmente os Ministérios do Ambiente e da Educação que, em alguns casos,
estiveram representados por funcionários que apresentaram as suas políticas institucionais para
a educação ambiental superior. Esta participação é registrada na Tabela 4.
Dos 10 Fóruns Nacionais sobre Universidades e Sustentabilidade, 5 contaram com a participação de representantes dos Ministérios do Ambiente e 4 com representantes dos Ministérios da
Educação do respectivo país.
É de se notar que na grande maioria destes países (9 de 10) se conta já com uma Política ou Estratégia Nacional de Educação Ambiental que foi formulada e implementada em conjunto pelos
dois Ministérios.
Também se deve destacar que em quase todas estas políticas públicas se inclui uma alínea especial para a educação ambiental superior. Além disso, em vários países da região está sendo
desenvolvido atualmente um processo de formulação de políticas, planos ou programas específicos nesta matéria. Os Fóruns Nacionais sobre Universidades e Sustentabilidade ou eventos
equivalentes na Venezuela, Peru, Brasil e Chile foram espaços muito apropriados para a apresentação destas novas políticas nacionais junto às universidades de cada país.
A realização de uma série de reuniões nacionais que tinham entre os seus objetivos “promover a
articulação das Universidades com os Ministérios do Ambiente e Educação”, é uma ótima oportunidade para iniciar a análise sistemática dessas relações interinstitucionais na América Latina
e Caribe. Os Fóruns Nacionais sobre Universidades e Sustentabilidade permitiram evidenciar
que estes vínculos são muito diversos e que cada país tem a sua própria história, bem como uma
situação particular no momento atual. Em alguns países, o Ministério do Ambiente faz parte
da direção da rede de universidades e participa de suas decisões ou encomenda pesquisas. Em
outros casos não foi formalizada a relação de colaboração e em alguns poucos existem tensões
por posicionamentos diferentes em determinados temas.
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Nº

PAÍSES

Participação dos
Ministérios
AMBIENTE

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

EDUCAÇÃO

1

GUATEMALA

2

VENEZUELA

3

PERU

4

CUBA

SIM

1997

5

ARGENTINA

SIM

2007

6

BRASIL

7

COSTA RICA

8

COLÔMBIA

SIM

9

CHILE

SIM

10

REPÚBLICA
DOMINICANA
TOTAIS

Políticade Educação Ambiental
Superior

SIM

2004
SIM

SIM

SIM

2012

Plano Nacional de
“Universidades
Sustentáveis”

2012

Política de
Responsabilidade SócioAmbiental Universitária

1999

SIM

Programa Nacional de
Universidades Sustentáveis

2002
2009

Acordo de Produção Limpa
“Campus Sustentáveis”

2004
5

4

9

4

Tabela 4: Participação dos Ministérios do Ambiente e Educação nos Foruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou
eventos equivalentes América Latina e Caribe, 2013
Fonte: Elaborada pelo autor.

No Peru tem-se uma das experiências mais positivas de relação entre o Ministério do Ambiente
e as universidades nacionais. Com a liderança do MINAM, desde 1999 está sendo realizada uma
série de Fóruns Nacionais de Universidades, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável,
que em julho de 2014 terá a sua quinta versão. O Ministério também orienta a Rede Ambiental
Interuniversitária (RAI), que atualmente é a rede com maior número de universidades na região. No marco da RAI está sendo implementada a Política de Responsabilidade Socioambiental Universitária que promoveu a criação de Comissões Ambientais em muitas instituições de
educação superior.
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O Ministério do Meio Ambiente do Chile adianta um trabalho semelhante. Desde 2009, o MMA
(então CONAMA) foi o promotor e articulador da iniciativa Protocolo Campus Sustentável,
organização prévia à Rede Campus Sustentável (RCS). Em 2010, o Ministério foi um dos signatários do referido Protocolo e financiou um seminário internacional sobre Universidade e
Sustentabilidade. Mais recentemente, em 2013, o MMA se integrou à RCS na qualidade de apoio
e financiou o Encontro Campus Sustentável.

7. Experiências das universidades
Outro dos objetivos comuns à série 2013 de Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade, ou eventos equivalentes, era propiciar o intercâmbio de experiências entre universidades
sobre a incorporação dos temas de ambiente e sustentabilidade em suas atividades acadêmicas e
operação institucional. Com este propósito, foram convocadas as instituições latino-americanas
de educação superior a apresentar, sob a modalidade de apresentações ou cartazes, as suas ações
e projetos de ambientalização, tanto os bem-sucedidos como aqueles que, embora com resultados negativos, permitem aprender lições importantes.
Com o fim de orientar as universidades sobre o tipo de experiências que se desejava conhecer
e para organizar as apresentações nos Fóruns Nacionais e Latino-Americano, foram definidos
os seguintes 9 temas ou campos de trabalho ambiental universitário com o tipo de ações mais
comuns e representativos de cada um deles:
1. Direção, governo e política universitária.
2. Docência ou formação em graduação e pós-graduação.
3. Pesquisa científica e tecnológica.
4. Gestão ambiental institucional e ordenamento de campus.
5. Participação da comunidade universitária e suas assembleias.
6. Extensão, projeção ou responsabilidade sócio – ambiental.
7. Relações Universidade – Empresa para a sustentabilidade.
8. Cooperação Universidade – Estado para a sustentabilidade.
9. Trabalho cooperativo em redes ambientais universitárias.

Pelas razões explicadas no começo desta apresentação, nem todos os fóruns ou eventos equivalentes tiveram exatamente o mesmo formato para a sua organização. No primeiro fórum que foi
realizado (na Guatemala) não foram apresentadas experiências particulares de universidades e
em outros eventos nacionais (como Venezuela, Peru, Brasil e Chile) as convocações para a apresentação de conferências ou cartazes foram diferentes.
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Nestas circunstâncias, não têm nenhuma validade as análises comparativas entre países ou fóruns nacionais a respeito das experiências de ambientalização e sustentabilidade nas universidades latino-americanas. O que é válido e de grande interesse é o exame dos temas tratados no
conjunto das apresentações ou cartazes apresentados em todos os fóruns nacionais ou eventos
equivalentes. Os dados correspondentes são apresentados na seguinte tabela.

PAÍSES

Direção
ou
Governo
Universitário

GUATEMALA

Docência ou
Formação
Superior

PesQuisa
Científica

Gestão Partici- ExtenAmbien- pação são
Proda
tal
Institu- Comu- jeção
cional nidade social
Universitária

x

x

VENEZUELA

x

x

x

PERU

x

x

x

CUBA

x

x

x

ARGENTINA

x

x

x

BRASIL

x

x

o

x

x

x

x

CHILE

x

x

x

70%

x
x
x

x
x

x

TOTAIS

x

x

COLÔMBIA

REPÚBLICA
DOMINICANA

Univer- Trabasidade lho
Estado na Rede
pela
sustentabilidade

x

x

o

0

COSTA RICA

Universidade
Empresa pela
sustentabilidade

o

o

x

90%

40%

80%

x

o

x
x

x

x
x

x

40%

50%

o
30%

50%

30%

Tabela 5: Temáticas principais tratadas pelas apresentações ou cartazes apresentados nos Fóruns Nacionais de Universidades e
Sustentabilidade ou eventos equivalentes América Latina e Caribe, 2013
Fonte: Elaborada pelo autor.

Notas:
X: Tema principal o explicitamente tratado no respectivo Fórum Nacional ou evento equivalente
O: Tema secundário em apresentações expostas no Fórum Nacional ou evento equivalente.
Também corresponde a temas recentemente tratados em Fóruns similares no respectivo país.
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Como mostrado nesta Tabela 5 é notória a concentração no tratamento das temáticas de docência ou formação superior; direção ou governo universitário; gestão ambiental institucional e
extensão ou projeção social dentro do que se compreende como ambientalização e sustentabilidade das universidades na América Latina e no Caribe.
Apesar de que a heterogeneidade da informação disponível de cada fórum nacional ou
evento equivalente obriga a fazer uma leitura mais profunda, a tendência indica que as
funções substantivas de docência e extensão, somadas à busca de campus sustentáveis e à
concretização de políticas universitárias que orientem os processos de sustentabilidade na
universidade, são as instâncias determinantes nas quais, na nossa região, se incorpora a
sustentabilidade nas instituições de educação superior.
Os âmbitos de pesquisa científica, relação da universidade com o Estado e com a empresa
e, por último, o trabalho em redes, são temas nos quais não aparecem muitos trabalhos
tipo apresentação ou cartaz. Chama a atenção que as reflexões sobre o trabalho em rede
no âmbito específico da relação universidade - sustentabilidade seja praticamente um tema
inexistente nos Fóruns.
Apesar de não ser tratado nos fóruns desde o ponto de vista da reflexão e a análise, via
apresentações e cartazes, o tema de trabalho em redes mostra a sua vitalidade e pertinência
considerando o número de eventos feitos em 2013 e a existência de redes que, como as vinculadas à ARIUSA, têm uma atividade relevante.
Estes elementos podem servir de base para que ARIUSA pondere e concentre os seus esforços de ambientalização das universidades nos tópicos que aparecem considerados com
maior força nos Fóruns Nacionais, ao mesmo tempo em que tome decisões diante do impulso que deve dar como Aliança de Redes aos temas de ambientalização das universidades
que ainda não são tratados com maior frequência nos Fóruns.

8. Vínculos universidade – empresa
Em princípio, as relações das instituições de educação superior com as empresas privadas,
em matéria ambiental e de sustentabilidade, não foram incluídas como um tema a ser tratado nos Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade. O formato geral para a
organização destes eventos, proposto pela coordenação conjunta da RFA-ALC e ARIUSA,
não incluiu este assunto entre os objetivos dos fóruns.
Mais que um esquecimento, esta ausência do tema na agenda comum dos fóruns reflete uma situação muito frequente nas universidades ambientais latino-americanas: a sua fraca relação com
as empresas privadas em função da sustentabilidade. Assim se ratifica nos dados apresentados
na Tabela 5 da alínea acima. Conforme foi assinalado, o tema da relação universidade - empresa
é um dos menos tratados nas apresentações e cartazes apresentadas pelas instituições de educação superior no conjunto dos fóruns nacionais ou eventos equivalentes.
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No entanto, o tema foi proposto como importante e abordado expressamente nos eventos
organizados no Chile e Costa Rica. Em ambos os casos, as relações universidade - empresa
têm importantes antecedentes e desenvolvimentos atuais. Também nos Fóruns da Colômbia e Cuba foi tratado este tema, mas com muito menos relevância.
No Chile, a Rede Campus Sustentável (RCS) teve como um dos seus integrantes a Associação de Empresas e Profissionais pelo Meio Ambiente (AEPA), uma associação gremial de
empresas trabalhando em temas ambientais. AEPA apoia fortemente a realização de diversos encontros universidade - empresa. No Encontro de 2013 participaram várias empresas
de diversos campos para mostrar os seus avanços em sustentabilidade e analisar como se
pode relacionar empresa e universidade em torno da sustentabilidade.
Por sua vez, na Costa Rica, a relação da Rede Costarriquense de Instituições Educacionais
Sustentáveis (REDIES) com as empresas definiu-se em quatro categorias: 1) Como participantes nos eventos anuais REDIES Fórum que se realizam desde 2010; 2) Como expositores
nos REDIES Fórum, compartilhando experiências bem-sucedidas e metodologias relacionadas com temas como gestão de resíduos, compensação de carbono e compras sustentáveis, entre outros; 3) Como patrocinadores do REDIES Fórum e expositores de produtos e
serviços relacionados com ambiente e sustentabilidade nos estandes associados ao evento;
4) Concebeu-se uma necessidade de pequenas e médias empresas que precisam conhecer
experiências e ajudas nos seus processos de gestão, daí que a REDIES considerou sempre
por meio de seus fóruns e outras relações não formais. É importante mencionar que a REDIES permitiu dar a conhecer entre os seus membros a empresas que podem apoiar na
gestão ambiental das instituições.

9. Avanços nas redes universitárias
Conforme foi apresentado na alínea 7, o tema da articulação das universidades latino-americanas em redes ambientais foi um dos temas menos tratados dentre os nove temas propostos para
os Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou eventos equivalentes.
No entanto, a realização de reuniões deste tipo em um grande número de países diferentes e de
um Fórum Latino-americano em um único ano é uma clara demonstração do nível de organização e capacidade operacional das redes agrupadas em ARIUSA.
A Agenda GUPES-LA de 2013 ofereceu a oportunidade de vincular a este processo iniciativas
que já se vinham se desenvolvendo de maneira independente em vários países da América
Latina, mas ainda não se conectavam com as redes em ARIUSA. O primeiro destes casos
foi o da Venezuela.
Por iniciativa da Universidade Centro Ocidental Lisandro Alvarado, no início do mesmo ano
tinham sido convocadas as demais universidades do país para o I Congresso Venezuelano Universidade, Ambiente e Desenvolvimento. Desde as Coordenações de ARIUSA e da RFA-ALC
convidaram os organizadores a inscrever este evento na Agenda GUPES-LA. Este convite foi
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aceito e um dos mais importantes resultados do Congresso foi a constituição da Rede Venezuelana de Universidades pelo Ambiente (REDVUA), que em alguns meses depois se aderiu à
ARIUSA e GUPES-LA.
Um caso semelhante é o da Rede Campus Sustentável (RCS). Desde 2010, já se tinha realizado no Chile um primeiro Seminário Universidade e Sustentabilidade e se tinha assinado
o “Protocolo Marco para a colaboração Interuniversitária: Campus Sustentáveis”. A RCS
constituiu-se formalmente em 2012 e em outubro de 2013 realizou o seu I Encontro Nacional Rede Campus Sustentável. No marco da participação dos representantes desta RCS, no
Fórum Latino-Americano de Universidades e Sustentabilidade decidiu-se igualmente a sua
adesão à ARIUSA e GUPES-LA.
Mais do que as apresentações ou cartazes apresentados na série do evento realizados durante
2013, o bom desempenho das Redes Universitárias Ambientais (RUAs) que os organizaram permite destacar algumas das características destas organizações.
A partir desta experiência pode-se assinalar que as redes nacionais de universidades ambientalistas na América Latina e no Caribe mostram uma variedade muito ampla de experiências
que presta conta de diferentes formas de organização, modalidades operacionais, quantidade
de universidades associadas ou vinculadas às redes, tempo de funcionamento, áreas de trabalho
prioritárias, entre outros.
Apesar de suas notáveis diferenças, todas as redes universitárias ambientais perseguem objetivos
comuns: ambientalização do currículo das universidades, promoção da gestão ambiental das
instituições de educação superior, ações ambientais de extensão universitária (com comunidades, setor privado, agências governamentais entre outros).
Tal como se evidenciou na organização e realização dos 10 Fóruns Nacionais e o Fórum Latino
-Americano de Universidades e Sustentabilidade, as redes agrupadas na Aliança de Redes Ibero
-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade e o Ambiente (ARIUSA) se organizam e
operam sob princípios de flexibilidade, compromisso, solidariedade, inclusão, transparência,
colaboração e complementariedade.
Do mesmo modo que os outros temas propostos na Agenda GUPES-LA e examinados nesta
apresentação a articulação em redes universitárias foi pouco estudada até agora e deveria ser
abordado como um objeto de estudo de maneira sistémica.
Finalmente, deve-se reconhecer e agradecer o trabalho realizado pelas Redes Universitárias Ambientais (RUAs) articuladas em ARIUSA e das Universidades latino-americanas e caribenhas
que assumiram voluntariamente a tarefa de organizar com sucesso os 10 Fóruns Nacionais de
Universidades e Sustentabilidade. Elas se apresentam na Tabela 6.
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nº

PAÍSES

REDES
UNIVERSITÁRIAS

UNIVERSIDADES

1

GUATEMALA

Rede Nacional de Formação e Pesquisa Ambiental,
REDFIA

Universidade de San Carlos

2

VENEZUELA

Rede Venezuelana de Universidades pelo Ambiente,
REDVUA

Universidade Centro-Ocidental
“Lisandro Alvarado”

3

PERU

Rede Ambiental Interuniversitária do Peru, RAI

Universidade Peruana Cayetano
Heredia, Universidade
César Vallejo, Universidade
Católica Sedes Sapientiae,
Universidade Nacional de
Educação

4

CUBA

Rede de Meio Ambiente, REDMAMES
Rede Cubana de Gestores Ambientais nas
Universidades, RC-GAU

Instituto Superior de Ciência
e Tecnologia Aplicada

5

ARGENTINA

Rede Argentina de Universidades pela
Sustentabilidade e o Ambiente, RAUSA

Universidade Nacional do
Nordeste

6

BRASIL

Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental, REASul

Universidade de São Paulo,
Universidade do Vale de Itajaí,
Universidade do Vale do Rio
dos Sinos, Centro Universitário
de Brusque

7

COSTA RICA

Rede Costarriquenha de Instituições Educacionais
Sustentáveis, REDIES

Universidade EARTH

8

COLÔMBIA

Rede Colombiana de Formação Ambiental, RCFA
Rede Ambiental de Universidades Colombianas,
RAUS

Universidade de Medellín,
Universidade de San
Buenaventura, Universidade
de Antioquia, Universidade
de Ciências Aplicadas e
Ambientais

9

CHILE

Rede Campus Sustentável, RCS

Universidade do Chile

10

REPÚBLICA DOMINICANA

Rede Ambiental de Universidades Dominicanas,
RAUDO

Universidade Católica Santo
Domingo, Instituto Tecnológico
de Santo Domingo

Tabela 6: Redes Universitárias Ambientais e Universidades organizadoras Fóruns Nacionais de Universidades e SustentabilidadeAmérica Latina e Caribe, 2013
Fonte: Elaborada pelo autor.
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10. Propostas para a cooperação
Não obstante os significativos avanços na organização e o trabalho coordenado em rede que
se acabam de assinalar na alínea acima, os Fóruns Nacionais e eventos equivalentes serviram de cenário para a formulação de importantes propostas de ações concretas de cooperação entre as universidades a fim de cumprir cabalmente com as suas funções institucionais,
melhorar o seu desempenho ambiental e contribuir com a sustentabilidade da sociedade a
nível nacional e internacional.
Embora cada reunião nacional tenha se desenvolvido segundo a sua própria dinâmica e não
tenha tido uma orientação geral para que se propusessem determinadas ideias, são notáveis algumas coincidências nas propostas para fortalecer a cooperação entre as universidades, as redes
universitárias e outros atores da sociedade em matéria de ambiente e sustentabilidade.
Na Tabela 7 apresentam-se algumas destas propostas coincidentes que espontaneamente se formularam nos Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou eventos equivalentes.
Umas são bastante específicas e outras mais gerais; portanto, têm diferentes graus de dificuldade
para ser postas em prática.
N° de
Foros

PROPOSTAS COMUNS
Usar os diferentes meios de comunicação existentes para informar os trabalhos na rede, abrindo diálogo com
outros atores sociais.

7

As redes operacionais de pesquisa devem ser articuladoras de projetos entre as universidades e a sociedade civil.

6

Fomentar o vínculo de novas universidades às redes existentes para favorecer a sinergia e a participação.

6

Acordar ações concretas de cooperação entre as universidades para avançar en educação ambiental e campus
sustentáveis.

6

Promover a coordenação de ações com outras redes universitárias, preferivelmente, da Aliança de Redes
Ibero-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade e o ambiente (ARIUSA) e da Aliança Mundial de
Universidades sobre Ambiente e Sustentabilidade (GUPES).

4

Realizar esforços em alguns países para a integração das universidades de maior trajetória.

1

Aumentar a capacidade de convocação das redes existentes para a participação em eventos ambientalistas.

1

Tabela 7: Propostas para a cooperação entre universidades e com outros atores Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade ou eventos equivalentes América Latina e Caribe, 2013
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Sem dúvida, é de destacar que em 7 dos fóruns nacionais ou eventos equivalentes houve uma
coincidência em propor o uso de diferentes meios de comunicação para informar sobre as atividades das redes universitárias ambientais e o fortalecimento do diálogo com outros autores
sociais. Uma proposta semelhante foi apresentada no Fórum Latino-Americano de Universidades e Sustentabilidade.
Consequentemente, tanto a ARIUSA como as redes que a integram deverão considerar as ações
concretas para responder positivamente a esta proposta. No caso da aliança de RUAs, uma primeira resposta foi o replanejamento e atualização do seu site http://ariusa.net/.
Também chama a atenção que em 6 dos Fóruns Nacionais se propusesse a importância das redes
operacionais de pesquisa como articuladoras de projetos entre as universidades e a sociedade
civil. Isto contrasta com o dado que se registra na Tabela 5, de acordo com o qual o tema da
pesquisa científica não foi um dos mais tratados nas apresentações e cartazes apresentados nos
referidos eventos. Já que as redes de pesquisa são as menos numerosas no marco da ARIUSA e
são conhecidas poucas nas redes nacionais, convém realizar uma análise cuidadosa desta situação, para responder efetivamente à proposta apresentada em tão alto número de fóruns.
Igualmente frequente foi a proposta de fomentar a vinculação de novas universidades às redes
existentes para favorecer a sinergia e a participação. Este dado ratifica o interesse que existe
na ARIUSA e nas Redes Universitárias Ambientais que integram esta aliança por aumentar o
número de universidades comprometidas com o ambiente e a sustentabilidade. Conforme foi
apresentado acima, na Tabela 3, nos 10 Fóruns Nacionais de Universidades e Sustentabilidade
participaram um total de 91 universidades não vinculadas a redes na ARIUSA. Embora não se
tenha dados de quantas delas se vincularam depois das respectivas redes nacionais, por alguns
casos particulares conhecidos, é de esperar que um número importante de novas universidades
o façam no curto prazo.
Todas as outras propostas que são registradas na última tabela desta apresentação desenvolvem
a ideia de promover a articulação das universidades ambientalistas nas redes universitárias e
destas últimas na Aliança de Redes Ibero-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade
e o Ambiente ARIUSA), bem como na Aliança Mundial de Universidades sobre Ambiente e
Sustentabilidade (GUPES). Esta última se concretizou nos fóruns nacionais e latino-americanos
com o vínculo à ARIUSA e à agenda GUPES-LA da nova Rede Venezuelana de Universidades
pelo Ambiente (REDVUA) e da Rede Campus Sustentável (RCS) do Chile.
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A interpretação do patrimônio como
ferramenta de comunicação e educação
em museus, parques e reservas
Carlos Fernandez Balboa
Argentina
Contato: cfbalboa@gmail.com

Uma das funções principais dos museus e de outras instituições dedicadas à preservação do
patrimônio cultural e natural 1 é a educação. O que queremos dizer com “educação” no contexto
desses espaços particulares? Historicamente, a educação em museus é entendida para dar apoio
a grupos escolares. Atualmente a educação nos museus inclui serviços para uma categoria muito
ampla de públicos que procura o benefício do museu e da comunidade.
Nesse sentido pensa-se na prestação de serviços inclusive o treinamento e guia para mestres e
“monitores” ou agentes de conservação. Outros programas incluem objetos para empréstimo, o
desenvolvimento das equipes de formação ou pacotes educacionais baseados nas exibições e as
coleções. O papel educacional do museu hoje é conceitualmente mais amplo, e muitas vezes se
converte no coração da missão da instituição.
Todos os museus têm um papel educacional que pode se definir como o desenvolvimento de
relações sensíveis com os visitantes e outros usuários tal que aumente o entretenimento, a motivação, e isto resulte em conhecimento. A educação neste contexto é de longo alcance. Não se
restringe a certas idades, grupos, ou a um caminho designadamente de ensino, ou aos contextos
institucionais. Podem se unir as coleções do museu de todo tipo a muitas das perguntas que se
associam à busca de sentido de construir o mundo no qual nós vivemos. Assim a observação
de, por exemplo, uma coroa de penas de um cacique indígena guarani, permite formular as perguntas iniciais sobre a estética e a decoração pessoal, usos de materiais, o sentido da memória
de acordo com as culturas, o comércio e viagem de personalidades, e formular perguntas subsequentes sobre a política de colecionar, o imperialismo, e a identidade cultural.
Para algumas pessoas, a educação se baseia no acúmulo de informação e fatos. Esta, em nossa
opinião, é uma visão muito enviesada, e não é apropriada em museus e outras áreas de preservação do patrimônio. Modalidades alternativas da educação devem levar em consideração o processo de aprendizagem em vez do resultado, e incluir o aspecto afetivo, bem como os elementos
cognitivos. As emoções e os sentimentos muitas vezes são respostas que dão lugar às atitudes,
entende-se que valores e percepções apoiam a aquisição de conhecimento.
Entende-se bem que nas fases em que há necessidade de aprender, o estímulo incentiva a averiguação, isso é crítico para o sucesso da aprendizagem. É aqui que os museus podem fazer a sua
melhor parte. Embora seja, portanto, possível adquirir informação nos museus, estes não são o
melhor espaço para ministrá-la.
1. Tanto museus como parques nacionais ou naturais, locais históricos, locais arqueológicos, monumentos, cemitérios ou qualquer espaço que preserve patrimônio é exequível de poder se praticar a “interpretação do patrimonio”.
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Os museus, centros de interpretação e parques podem ter sucesso em termos de motivação
crescente da aprendizagem permitindo às pessoas descobrir e desenvolver novas paixões,
fazendo um jogo de uma soma de fatos que sejam significativos para os visitantes. Como
pode se fazer isto e como podemos desenvolver em nós mesmos, nosso entendimento dos
processos envolvidos?
O papel educacional do museu pode se dar de várias maneiras, mas os dois métodos que são
mais familiares são as exibições museográficas de caráter didático e os programas educacionais.
Cada um destes métodos envolve procedimentos complexos e processos, e pode ser visto como
tipos específicos de comunicação. As exibições podem ser descritas como uma forma de comunicação de massas, não personalizados, enquanto que os programas educacionais envolvem
uma relação frente a frente podem ser descritos como uma forma de comunicação interpessoal
ou personalizada. A teoria da comunicação nos permite examinar as características individuais
de cada uma destas formas de ensinar. Quando as exibições assumem as características da comunicação interpessoal, podemos ver como a integração de educação e teoria da comunicação
pode melhorar a sua efetividade. Nem todos os museus podem empregar o pessoal de educação,
e ainda que o façam, nem todos os visitantes podem se beneficiar dos serviços educacionais.
Durante muito tempo, os museus confiaram em suas exibições para realizar a sua função educacional. É, portanto, crítico que essa exibição seja proposta com metas comunicativas claras, e
produzidas com um conhecimento da teoria da comunicação ou com estratégias bem estabelecidas da interpretação do patrimônio.
Primeiro, devemos considerar os públicos de uma maneira específica. Não existe ou é pouco
claro o conceito de “público de modo geral” O público de massa é muito grande e disperso, com
objetivo desconhecido por nós. Porque a este público de massa lhe faltam o mesmo-conhecimento e a mesma-identidade que é incapaz consolidar os seus objetivos. Em uma situação de
comunicação de massas, o modelo básico por conceituar o processo de comunicação é bem
simples. Um comunicador origina uma mensagem que passa através de um canal para um receptor. Neste modelo a mensagem é definida pelo criador, (o museógrafo ou a equipe integral
de comunicação no museu), e a mensagem só acontece de maneira unidirecional, imposta ao
público passivo.
Na teoria da comunicação este modelo é chamado a bala mágica ou agulha hipodérmica. Certamente nos espaços de valor patrimonial, temos públicos muito grandes e muito diversos. Frequentemente são chamados como público geral e entende-lo como uma massa sem as características individuais específicas; é o maior erro que se comete em matéria de comunicação.
Nós poderíamos defender certamente que os museus compartilham algumas das características e alguns dos problemas dos meios de comunicação de massa. O significado da comunicação evoluiu através de um processo bidirecional onde a mensagem pode ser verificada
e pode ser reiterada, e é apoiado pelas bases não-verbais de comunicação, como todo tipo
de comunicação gestual.
Nos museus, nós podemos ver isto em sessões educacionais, com câmaras ocultas que nos permitam ver a ação e reação dos visitantes com assistentes da exposição e com muitos outros casos
de interação frente a frente. Até há pouco tempo, os museus têm estado satisfeitos em manter a
distinção entre as exposições museográficas (comunicação de massas) e o que chamavam edu128| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

cação (comunicação interpessoal). Atualmente a divisão não é tão clara e há uma mistura de
metodologias a fim de alcançar um objetivo pedagógico geral.
A interpretação é a estratégia mais efetiva de comunicação do patrimônio. Permite trabalhar
na natureza, em espaços abertos ou em ambientes que requeiram um grau de atenção maior
por parte dos destinatários do programa educacional. É chave - pela sua metodologia- para ser
aplicada em educação não formal.
As técnicas de interpretação ambiental são confundidas, frequentemente como a única possibilidade que fornece a educação ambiental. Longe disso, é verdadeiro que podem resultar das mais
gratificantes para o público e para quem as praticam. Seria ideal que vários componentes da interpretação fossem aplicados, pelo menos gradualmente, ao ensino quotidiano. De fato, muitos
docentes realizam estratégias de interpretação em suas classes ainda sem sabê-lo.
Se nos referimos ao dicionário da real academia interpretar significa: explicar o sentido de uma
coisa. Traduzir de uma linguagem a outra.
Vale o esclarecimento então que interpretar o patrimônio é traduzir uma “linguagem” conhecida (o
dos bens culturais e naturais que podemos herdar) a alguém que não manipula esse mesmo “idioma”.
Nesse sentido o intérprete é um comunicador que basicamente conhece um código, baseado em
um sentimento e em uma linguagem que o transmite ao público.
Uma definição mais “formal” indica que
“A Interpretação ambiental é o conjunto de políticas e medidas encaminhadas a conseguir a
integração do público visitante e habitantes das comunidades incluídas ou limítrofes às áreas
naturais protegidas, ao conhecimento das características físicas, biológicas e histórico-culturais
das mesmas” (ALDRIDGE, 1973).

Outra definição nos completa:
“A interpretação ambiental é um aspecto da educação ambiental cujo objetivo é explicar aos
visitantes as características dos recursos naturais e culturais de uma área em uma forma atraente e sugestiva, usando diferentes meios e técnicas para conseguir de uma maneira informal
o conhecimento, o respeito, e o apreço dos valores da área por parte dos referidos visitantes,
incentivando o seu contato com a natureza, melhorando a experiência pessoal e promovendo
mudanças positivas de suas atitudes” (MORALES, 1997).

Uma última definição que fornecemos sempre nos cursos é a que foi elaborada pela AIP (2000):
“A interpretação é a arte de revelar o significado do legado cultural e natural, in situ, às pessoas
que visitam esses locais no seu tempo livre”.2

2. Disponível em: www.interpretaciondelpatrimonio.org.ar
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A interpretação é simplesmente um enfoque da comunicação. Um enfoque que permite revelar sentimentos, atitudes e a aproximação e o conhecimento das pessoas com o patrimônio e
delas entre si, bem mais que qualquer outro. Qualquer linguagem é bem mais rica e complexa
que somente palavras. Esta estratégia, portanto, requer o conhecimento de todos os “códigos”
de um meio ou tema para poder transmitir essa linguagem, códigos sensitivos, de percepção,
históricos, etc. Bem como os tradutores de um idioma dão diferentes entoações e conotações às
suas palavras, os intérpretes patrimoniais devem estar preparados para trabalhar na tradução da
difícil linguagem do que nos rodeia3.
Algumas qualidades da interpretação a diferenciam de outras formas de transferência de informação e definem a abordagem interpretativa na educação são:
• A interpretação é amena.
• A interpretação tem um sentido.
• A interpretação é organizada.
• A interpretação deve ter um tema.

A interpretação é amena
Embora entreter não seja um dos objetivos fundamentais da interpretação, ao estar trabalhando
com um público não cativo ou com aqueles que não estão no seu meio quotidiano (os alunos
que fora da sua sala de aulas, estão no campo) devemos levar em consideração que o que apresentamos não pode ser entediante.
Algumas ideias que podem ser usadas para fazer uma apresentação interpretativa mais amena
têm mais a ver com o senso comum, mas é importante lembrá-las.
Sorria: Um rosto sorridente indica prazer. Quando você sorri, todo mundo sorri com você. Isto
significa que a audiência terá a atitude que o intérprete lhe imprima, desde o início. Ser muito
sério pode criar uma atmosfera formal.
Mostre causa-efeito: As pessoas gostam de saber quais efeitos causam umas coisas sobre outras.
Trate de demonstrar a relação direta entre as causas e os seus efeitos. Exemplos:
Não enfatize apenas a ciência, utilize as ferramentas da história humana: Pesquisas mostram
que nós que não somos cientistas estamos mais interessados na ciência se pode ser relacionada

3. patrimônio para os intérpretes que o comunicam deve ver com um conceito INTEGRAL, superando as categorizações de
natural, cultural material e cultural intangível. A visão integral do patrimônio por parte do comunicador, permite contá-lo com
maior riqueza, com matizes e com uma maior possibilidade de aproximar os interesses do visitante. Ao mesmo tempo insistimos
que a realidade não está parcializada, nós a dividimos em disciplinas ou ciências para poder compreendê-la e estudá-la, mas aos
efeitos da comunicação e a gestão é ideal apresentá-la como um tudo.
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com as pessoas. Por exemplo, relacionar informação a respeito das plantas e o uso que lhe fornece
a cultura local. Falar de qualquer aspecto da ciência natural ou física através dos olhos daqueles
que o exploraram, o descobriram, se maravilharam, o superaram, das dificuldades ou daqueles
que foram afetados de alguma forma pela “coisa” em questão, geralmente é mais interessante para
aqueles que não são cientistas.
-Use uma “metáfora visual” para descrever ideias complexas: Uma metáfora visual é uma ilustração que indica visualmente o que poderia ser difícil de descrever unicamente com palavras.
Por exemplo, uma maneira de descrever a diversidade de espécies de vertebrados tropicais poderia ser mostrar um mapa, no qual o tamanho dos países e continentes estivesse baseado no
número de espécies de vertebrados que eles contêm.
-Use um “Veículo” para fazer um tópico mais interessante: Um veículo é uma estratégia do
comunicador para fazer o seu tópico mais divertido ao mencionar no contexto predominante de
alguma cena, ambiente ou situação: Exemplos:
* Exagere o tamanho: “Se fôssemos o suficientemente pequenos para andar dentro de um formigueiro, você se assombraria do que veria...”.
* Exagere a escala do tempo: Por exemplo: Se o tempo fosse acelerado de forma que mil anos
passassem em cada segundo, você poderia se parar aqui mesmo e observar a deriva continental.
* Utilize verbos ativos: Os verbos têm o “poder” em qualquer idioma. Não lhes tire o poder
colocando-os na forma passiva. Diga: “o homem de Morrillos pintou a caverna” e não “a caverna
foi pintada pelo homem de Morrillos”. A escrita acadêmica foca-se muito em verbos passivos. Use
as formas poderosas dos verbos ativos.

O significado da interpretação
A informação deve ter um significado (tratar de forma técnica a importância da fotossíntese
para uma pessoa que não conhece absolutamente nada do tema tem tanto sentido como
explicar o funcionamento dos isótopos radiativos a um aluno primário). O tema pode ser
interessante tanto quanto se relacione com algo da nossa vida quotidiana ou da nossa experiência pessoal.
Em uma oportunidade uma senhora que estava realizando uma navegação pelo Lago Nahuel
Huapi, no sul Argentino, impressionada pela imensidão da paisagem perguntou ao guia intérprete: “quantos litros equivalem ao volume do lago?” A pergunta pode parecer ridícula, mas este
tipo de exposição realizada por nós de antemão, nos permite aproximar a realidade ambiental
à das pessoas.
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A interpretação é organizada
Isto significa que ela deve ser apresentada de tal forma que seja fácil de seguir. Outra forma
de expor essa ideia é que a interpretação, na sua melhor manifestação não deve requerer da
audiência um grande esforço. As audiências não cativas mudam a sua atenção se tiverem que
seguir com grande esforço uma corrente de pensamentos. Na propaganda essa relação é bem
conhecida e existem vários estudos que determinam que como as narrações ou os contos, toda
interpretação deve ter um início, um desenvolvimento e um encerramento ou final.

A interpretação deve ter um tema
A interpretação é temática se tiver um tema ou ponto principal. Um tema e um tópico são
coisas diferentes, embora as duas palavras sejam utilizadas com frequência indistintamente em
inglês e em castelhano. Virtualmente qualquer apresentação de ideias pode (e deve) ter ambos
um tópico e um tema. A diferença principal é que o tópico é meramente o objeto-motivo da
apresentação, no entanto o tema é o ponto principal ou mensagem que um comunicador está
buscando transmitir sobre esse tópico. Os intérpretes experientes lhes dirão que há poucos, se
houver, conceitos mais importantes que o “tema” quando se deve selecionar e organizar ideias
para uma apresentação.
Um exemplo disso:
Tópico: A mata.
Tópico específico: A mata paranaense.
Tema ou Mensagem: A mata paranaense da Argentina, do Paraguai e do Brasil está desaparecendo devido ao desmatamento.

Outro exemplo:
Tópico. O museu.
Tópico específico: O museu Histórico da Argentina.
Tema ou Mensagem: O museu histórico da Argentina apresenta as personagens-chave da história
e a independência desse país latino-americano.

Foram definidas três estratégias de participação para serem comunicadas através de uma interpretação mais efetiva, são elas:
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O perguntar: geralmente utilizada para envolver o visitante na atividade ou orientar para o tema
que o intérprete quiser tratar (NÃO recomendada para os guias “sabe-tudo”). A participação
ativa muitas vezes enriquece todo o grupo.
O estruturar: o visitante recebe algumas ideias sobre o que pode ocorrer com ele ao longo da
atividade e gera várias expectativas.
O responder: trata-se da maneira como o intérprete responde às perguntas do visitante. Isso
tem muito a ver com como o visitante pensa, a sua relação com o intérprete, a sua atividade no
parque, etc.

Alguns dos princípios básicos da Interpretação da natureza foram postulados por Freeman Tilden no ano 1967, na sua obra Interpretando o nosso ambiente (“Interpreting our environment”), que é considerado o primeiro trabalho sobre este tema.
Tilden não era um cientista, nem também um comunicador profissional, foi dramaturgo e filósofo. Não tinha muita base nas ciências biológicas ou físicas, mas sim uma profunda intuição a
respeito de como nós humanos podemos nos comunicar melhor. Na década de 60 Tilden começou a trabalhar para o Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, a fim de controlar o
turismo em massa e mudar as normas restritivas e repressoras por outras que incentivassem os
visitantes a ter uma relação melhor com o ambiente.
A seguir apresentamos os seis princípios básicos para uma interpretação eficaz, que Freeman
Tilden enunciou na sua obra (TILDEN, 2007). Anexamos exemplos e opiniões pessoais, que
esperamos, possam servir para esclarecer alguns conceitos.
1. Qualquer interpretação que não se relacione com a personalidade ou a experiência do visitante será inútil.
2. A informação como tal não é interpretação. A interpretação é uma revelação baseada na informação, mas ambas são coisas totalmente diferentes. No entanto toda a interpretação precisa
da informação.
3. A interpretação é uma arte que combina outras artes, sejam científicas, históricas, arquitetônicas. Qualquer arte pode ser ensinada até um certo ponto.
4. O objetivo principal da interpretação não é só a instrução, mas a motivação.
5. A interpretação deve tratar de apresentar todo um conjunto e não uma de suas partes e deve
dirigir a mensagem à totalidade das pessoas e não a uma de suas facetas.
6. A interpretação que se faz para as crianças (digamos até a idade de 12 anos) não deve
ser só uma apresentação simplificada da que se prepara para os adultos, mas deve seguir
um foco basicamente diferente. Se quiser conseguir um melhor objetivo será necessário um
projeto separado.

Ao levar em consideração estes princípios simples estaremos elaborando toda uma estratégia
pedagógica e de comunicação em nossas áreas naturais protegidas.
Quanto à didática Museológica é interessante lembrar a definição de museu dada pelo Conselho
Internacional de Museus (ICOM) em 2006 e nela destacamos os componentes que se referem a
esta disciplina dentro da instituição.
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“O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, aberta ao público para o serviço da
sociedade e o seu desenvolvimento, e realiza pesquisas relacionadas aos testemunhos materiais
do homem e de seu meio. São adquiridos, conservados, comunicados e principalmente exibidos
com o objetivo de estudo, educação e deleite.”

Observe-se a quantidade de palavras que tem relação com a educação, por isso muitos museólogos apoiamos a ideia de que o museu é uma instituição basicamente educacional e de comunicação.
A tarefa principal dos museus é preservar os objetivos do passado para educar e comunicar no
futuro. Os museus dão testemunho através de suas coleções, das transformações ocorridas como
o resultado da interação entre o homem e a natureza, e um dos principais objetivos da educação é
estabelecer a conexão de diversas maneiras. Basicamente o Museu, se nos basearmos na exibição,
que é o que o público vê, é um local onde os objetos “nos contam” histórias. Como na interpretação, o Museólogo encarregado de tecer o fio condutor da história e apresentar a exposição, não é
mais que uma ligação entre o público e os objetos.
Em termos gerais, as finalidades do trabalho pedagógico do museu podem ser enunciadas da
seguinte maneira:
A. Exibir e dar valor à coleção
B. Impressionar e entusiasmar o visitante
C. Intrigar, criar motivação
D. Ensinar técnicas básicas
E. Promover a ação
F. Ilustrar um processo
G. Dar informação
H. Estimular a participação e a tomada de consciência
I. Gerar um serviço.

Um dos conceitos mais importantes a ser destacado desde o ponto de vista pedagógico é o de promover a interdisciplinaridade, que no caso particular do museu temático pareceria muito difícil
de estabelecer. Esta deveria ser concebida como um requisito prévio da evolução na pesquisa, em
vez de ser considerada uma modalidade “estranha”, ou, ocasionalmente, considerada nos estabelecimentos que a realiza, um artigo de luxo ou de ocasião. A popularidade desta metodologia
não parece ser um modismo ou derivada de limitações sociais que impõem problemas cada vez
mais complexos. Parece ser resultado de uma evolução interna da ciência, sob a dupla influência
que exercem a necessidade de explicação e a natureza, cada vez mais estrutural. “Não temos que
dividir a realidade em compartimentos esgotados que se correlacionam com os limites visíveis das
disciplinas científicas, senão considerar a interação como um mecanismo comum” (PIAGET, 1972).
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O grande pedagogo brasileiro Paulo Freire diz: “Ninguém Ensina a Ninguém; ninguém aprende sozinho, as pessoas se educam umas a outras”. Não é possível ensinar uma porção específica
de conhecimento organizado segundo linhas rígidas se um indivíduo (ou grupo) de que se trata
não está interessado em assimilar o conteúdo, nem tem incentivos para fazê-lo.
Muitas vezes o que é importante para um serviço pedagógico do Museu ou para a Instituição,
não é relevante para o público, por isto qualquer conteúdo deverá gerar o projeto a partir da
necessidade do visitante ou da comunidade próxima ao museu.
Outro dos fatores a ser levado em conta é que este serviço não deve se tornar um substituto dos
conteúdos que os estudantes devem receber na sala de aula. O museu é um apoio, uma forma
mais de comunicação e de serviço didático, como pode ser - ou deveria ser - a televisão.
É imprescindível conhecer profundamente os programas de ensino escolarizado e a partir dessa
necessidade do estabelecimento educacional prestar o serviço deveria ser um dos princípios
fundamentais do museu.
Um exemplo próximo à ressignificação didática destas instituições, no início de um novo milênio, é a imagem dos Museus de ciências naturais que têm sido desfigurada para o grande
público. Estes, inundados com materiais gráficos e fílmicos sobre a natureza, já não encontram
sentido assistir a uma amostra de espécies taxidermizadas para aproximar ao conhecimento de
sua vida. Esta decadência institucional se deve basicamente a que o museu não soube redefinir
o seu local como uma instituição de serviços à comunidade.
Existe uma extensa lista de motivos pelo qual o museu se encontra nestas condições
A. Fatores econômicos (falta de orçamento em manutenção, descontinuidade no serviço ao
visitante).
B. Uma profunda depressão na qualidade educacional geral, o que implica ausência de visão
crítica do público.
C. Falta de políticas claras e má manipulação destas instituições por parte de diretores que
não foram adequadamente capacitados para tal fim, falta de interesse nas autoridades competentes, etc.

Na Argentina particularmente, os programas pedagógicos nos museus (que constituem o serviço e o contato base entre a instituição e o público) não contaram nunca com o orçamento nem
com o pessoal adequado, subordinando a atividade educacional à arrecadação de fundos, sem
se propor objetivos, renovações, nem avaliações pedagógicas em longo prazo. Esta afirmação
possui honrosas exceções, que souberam levar adiante programas efetivos, mas lamentavelmente sustentados por interesses mais pessoais de muitos trabalhadores dos Museus, que autenticamente institucionais. Isto fez com que a importância desses programas educacionais, fosse
minimizada, substituindo-os em muitos casos, por simples exposições teóricas e informativas
sobre os objetos, que tudo que conseguiram foi reforçar a má fama de “entediante” que o museu
ganhou ao longo de sua história.
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Lamentavelmente isto não hierarquiza a instituição museu, diante dos olhos dos especialistas e
cria confusão no público que não consegue identificar o papel que deve cumprir uma instituição
com essas características.
Mas, esta situação de crise pedagógica que vivem nossos estabelecimentos museológicos conquanto, é crônica não tem por que ser permanente. Provavelmente o maior problema é que estas
instituições hoje carecem de identidade, contam com uma imagem ruim e não sabem encontrar
os mecanismos para satisfazer a demanda do grande público. Este ainda, quase mecanicamente,
se apresenta em família nestes passeios com a intenção de se divertir, aprender e se entreter e
muitas vezes se depara com espetáculos deprimentes de exibições próprias da década de 20,
descontextualizadas, com falência ou erros graves na informação que se transmite.
Com a intenção de estabelecer prioridades deve-se esclarecer que, assim como é muito difícil
ensinar em uma escola sem materiais e docentes capacitados, também não se podem realizar atividades educacionais em um museu ruim, com exposições inadequadas, objetos em mau estado
de conservação e instalações deficientes.
Tomando como exemplo os Museus de Ciências Naturais, a mensagem educacional que deve
transmitir à comunidade sobre aproximação, conhecimento e afeto à natureza, deve estar sustentada pelo exemplo; o serviço de excelência para o visitante deve estar acompanhado pela
permanente mensagem de amor à natureza, demonstrado não só em palavras, senão em ações.
Também é importante destacar como transmitir a necessária dose de paixão, conhecimento e
compromisso que o público requer para compreender e depois difundir por sua vez uma mensagem ambiental, ou de conhecimento e valor pela natureza.
Como podem na prática cumprir os museus o seu objetivo educacional? As iniciativas educacionais dos museus devem estar organizadas e ser realizadas levando em consideração tanto o museu como o participante. Por exemplo, frequentemente são vistos grupos de escolares ou adultos
que em uma visita guiada recebem informação a respeito das peças exibidas em um museu.
Ainda que as crianças pequenas sejam excepcionalmente disciplinadas, costuma acontecer que
ao terminar uma visita, com este tipo de objetivo e conteúdo, o grupo se tenha reduzido consideravelmente. A escolha do tema e o objetivo podem depender de uma avaliação do grau de
interesse que anima os usuários, coisa que deveria ser o ponto de partida de todo planejamento
educacional, e das possibilidades de dar conhecimentos dentro do museu e/ou ao seu redor. O
interesse que um determinado tema suscita entre os responsáveis ou especialistas do museu não
necessariamente coincidirá com o dos usuários.
Finalmente, devem ser levadas em consideração todas as técnicas para manipular corretamente
as ferramentas para a apresentação dos objetos no museu. Bem como um mau fotógrafo pode
fazer imagens fora de foco ou descentralizadas, um mau museógrafo (especialista na apresentação das coleções) desperdiça o recurso pedagógico ao não aproveitar as maquetes, vitrines, decalques, réplicas, infografias, dioramas, painéis, palcos, centros de computação, vídeos, salas de
usos múltiplos e todos os outros canais de comunicação que o museu oferece para potencializá
-lo como espaço de recriação, educação e deleite.
Converter os museus ou espaços patrimoniais de templos para uns poucos sectários da “cultura
culta” em locais dinâmicos de crescimento para a “cultura popular ou média”, na fala de Groombrich, é o maior desafio que nós educadores podemos abraçar.
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Resumo
O presente estudo analisou o conteúdo de conhecimento físico e ecológico de programas da
educação ambiental não formal (EA) local e regional para alunos K-12. Foram examinadas organizações governamentais e não-governamentais sem fins lucrativos que atualmente fornecem
assistência em Educação Ambiental (EA) ao longo do ano letivo. Foram coletados dados a partir
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de programas de Educação Ambiental no distrito de cinco comarcas do Sudoeste da Flórida
durante 2010-2012. Contudo, foram usados somente dados das duas comarcas mais populosas
(Lee e Collier) na análise comparativa de conteúdo. O conhecimento físico e ecológico oferecido na região foi analisado por meio de uma técnica modificada Delphi. Os participantes no
estudo Delphi modificado compararam estruturas nacionais de alfabetização em conhecimento
ecológico com a descrição de cada programa de EA. Os resultados mostram que programas
oferecidos nas comarcas de Lee e Collier têm foco no conteúdo da biologia de conservação e
Ciências da Terra, e lacunas em ciências do clima, oceanos, atmosférica e — a maior delas —
no conteúdo da Alfabetização Energética. O objetivo geral da presente pesquisa foi identificar
o escopo dos programas de educação ambiental no Sudoeste da Flórida e servir como modelo
para análise de outras regiões.

Introdução
Na presente era, o ser humano constitui o agente dominante da mudança para os sistemas da
Terra. Os modos de viver dos humanos, particularmente nas regiões desenvolvidas, estão
ameaçando a saúde dos sistemas de sustentação da vida no planeta. As sociedades do mundo
vêm sendo alertadas há décadas sobre as consequências potencialmente devastadoras da mudança climática, perda da biodiversidade e degradação ambiental, embora problemas graves
ainda estejam presentes. Estudos nacionais nos Estados Unidos (COYLE, 2005; MacBETH et
al., 2008) demonstram que as pessoas não têm o conhecimento básico requerido para a tomada
de decisões e ações ambientalmente conscientes. Saylan e Blumstein (2011, p.1) acreditam que
“essa inabilidade coletiva em agir” poderia ser resultado de instituições educacionais que falham
em fornecer as ferramentas necessárias para o pensamento crítico e compreensão do mundo
moderno. O estudo de uma década de duração chamado “Alfabetização Ambiental na América”
(COYLE, 2005) destacou questões ambientais complexas que estão se tornando mais difíceis de
gerenciar. O antigo Presidente da Fundação Nacional de Educação Ambiental & Treinamento,
Kevin Coyle, argumenta que a sociedade não pode mais contar com uma força de peritos para
solucionar problemas ambientais. Segundo Coyle (2005, p.v), “com a prevalência da poluição
mudando para problemas causados por indivíduos e pequenas entidades, há uma crescente necessidade de um entendimento público maior e mais sólido sobre a ciência ambiental e questões
relacionadas”. Indivíduos precisam de educação para desenvolver habilidades de modo a ter a
força coletiva de influenciar a mudança (SAYLAN; BLUMSTEIN, 2011).
O desenvolvimento da conscientização e o conhecimento das funções físicas e ecológicas do planeta são os primeiros passos rumo ao que se conhece como alfabetização ambiental (doravante
denominada aqui como “AA” ou “alfabetização” para este documento) (Associação Norte Americana
para Educação Ambiental [NAAEE], 2004). Por fim, os indivíduos constroem esse conhecimento
ecológico para se comportar de forma a causar ação positiva para a sustentabilidade.
Educação Ambiental (EA) ensina crianças e adultos sobre o seu meio ambiente e como tomar
decisões inteligentes e fundamentadas sobre como cuidar dele (NAAEE, 2010). Contudo, surgiram preocupações sobre se os alunos conseguem desenvolver esses primeiros passos rumo à
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alfabetização ambiental nos sistemas escolares dos Estados Unidos. Desde a promulgação do
grande ato da reforma educacional, o Ato de Nenhuma Criança Deixada para Trás, de 2001, a
educação ambiental diminuiu nos sistemas educacionais formais (GRUENEWALD; MANTEAW, 2007). A falta de padrões para alfabetização ambiental resulta em estados que não têm
currículo padronizado ou um nível mínimo de competência determinado para a alfabetização
ambiental. Para os alunos de escolas públicas no Sudoeste da Flórida, a educação não formal
proporciona a maior parte da alfabetização ambiental por meio de atividades como viagens a
campo (GRAY, 2003). Portanto, é necessária uma análise de programas de Educação Ambiental não formal. Tais programas no Sudoeste da Flórida (comarcas de Charlotte, Collier,
Glades, Hendry e Lee) são oferecidos por organizações tais como refúgio da vida selvagem,
aquários, jardins botânicos, local, parques nacionais e estaduais, e centros naturais de organizações não governamentais.
Como tal, a presente pesquisa tratou da extensão do conhecimento ecológico (o primeiro passo
crucial para a alfabetização ambiental) que é apresentado às crianças em idade escolar por meio
da oferta de programas da educação ambiental não formal. O objetivo da presente pesquisa foi
o de estabelecer um diagnóstico da amplidão e profundidade do conteúdo físico e de conhecimento ecológico ministrado para crianças em idade escolar no Sudoeste da Flórida, o que então
leva a identificar os acréscimos necessários ao currículo para a educação ambiental não formal.

Questão de pesquisa
Os Programas de Educação Ambiental ativos de provedores não formais estão oferecendo conteúdo que contribui para a alfabetização ambiental? A pesquisa que foi conduzida tinha os
seguintes objetivos:
Objetivo 1: Identificar quais Programas de Educação Ambiental estavam sendo oferecidos nessa
região por tópico.
Objetivo 2: Avaliar os programas de Educação Ambiental a fim de estabelecer se eles atendem a
critérios de serem presenciais, oferecidos durante o ano letivo com foco no ensino fundamental,
serem não formais, razoavelmente estruturados e guiados, e terem duração específica.
Objetivo 3: Identificar e selecionar um conjunto de critérios adequado, objetivo e reconhecido
nacionalmente para avaliação do conteúdo de conhecimento de tais programas.
Objetivo 4: Identificar lacunas conceituais nos Programas de Educação Ambiental não formal
existentes na região do Sudoeste da Flórida usando-se os critérios nacionais.
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Revisão de literatura
Educação ambiental (EA) continua a ser mostrada como um meio eficiente de se ensinar os
estudantes em todas as disciplinas e de todas as condições de vida. (POWERS, 2004). Opiniões
sobre o que exatamente constitui a EA variam grandemente. Por toda a literatura acadêmica, há
uma preocupação de não haver uma definição fácil para EA. Thiele (1988) afirma que há muitas diferenças no entendimento dos envolvidos no ensino, advocacia ou que de qualquer outra
forma utilizam EA que variam de ‘boa educação de ciências’ a ‘uma subcategoria da biologia
(THIELE, 1988). Definir EA deve permitir a consistência e proficiência em entrega de conteúdo. Além disso, sem um consenso no que diz respeito à definição, há grandes obstáculos na
defesa pro aprovisionamento de recursos ou determinações legislativas (THIELE, 1988).
Dois documentos fundamentais criaram a definição que é geralmente aceita por profissionais da
área: a Carta de Belgrado (UNESCO-UNEP, 1976) e a Declaração de Tbilisi (UNESCO, 1978).
A afirmação de meta da Carta de Belgrado adotada pela conferência das Nações Unidas é a seguinte:
A meta da educação ambiental é desenvolver uma população mundial consciente de e preocupada com o meio ambiente e os problemas a ele associados, e que apresenta o conhecimento,
habilidades, atitudes e motivações, bem como o compromisso para o trabalho individual e coletivo visando à solução de problemas atuais e a prevenção de novos (UNESCO-UNEP, 1976, p.1).

O segundo documento de base também é oriundo de uma conferência intergovernamental sobre EA. A conhecida Declaração de Tbilisi propôs um conjunto de cinco objetivos para a EA:
conscientização, conhecimento, atitudes, habilidades e participação. Além disso, requer “novas
estratégias incorporadas à EA… deve fomentar padrões positivos de conduta em relação ao
meio ambiente e ao uso dos recursos pelas nações” (UNESCO, 1978, p.10-11). A Declaração
descreve o papel da EA para guiar o entendimento das pessoas não só sobre os aspectos físicos e
biológicos em nosso meio ambiente, mas também as dimensões humana, ética, social, cultural,
e econômica. Ela reconhece, porém, que as pessoas aprendem por fases. Os aprendizes devem
saber como as funções físicas e ecológicas de seu mundo atuam antes que possam compreender
como as interações da sociedade humana afeta a elas.
Em 1983, a NAAEE usou os procedimentos de Tbilisi para desenvolver uma definição e um
conjunto de diretrizes para EA, tanto para a educação formal quanto não formal. Poderiam ser
discutidas muito mais definições para EA e como abordá-la, mas, conforme argumentado por
Thiele, o mérito encontra-se em olhar “para resultados pretendidos, ou seja, os nossos objetivos
de ensino… E, ao olhar para os resultados de ensino, ninguém argumentará com a afirmação de
que o que a EA está tentando produzir é a alfabetização ambiental” (THIELE, 1988, p.3).
Alfabetização ambiental constrói-se na definição tradicional de alfabetização como a capacidade de saber ler e escrever ou ser cognoscível a certo sujeito (LITERACY, 2013). É uma demonstração de conscientização e atitude de dimensões ecológicas, sociais, econômicas, políticas e
espirituais do meio ambiente que capacita um indivíduo a encontrar soluções viáveis e sustentáveis aos problemas e preocupações ambientais (DAVIS, 2007; HAMMOND 1997; ORR 1992).
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Além disso, a alfabetização ambiental não é uma condição binária que as pessoas têm ou não.
A alfabetização ambiental tem natureza desenvolvimentista, e à medida que a alfabetização é
desenvolvida, a base de conhecimento do indivíduo expande-se, as disposições são fortalecidas
e competências tornam-se mais refinadas (HOLLWEG, 2011).
Na Figura 1, o conhecimento de sistemas físicos e ecológicos é usado por Hollweg (2011) como
o fundamento para a construção do restante do conhecimento necessário para a alfabetização
ambiental. Refere-se a este como o primeiro passo de conhecimento ambiental para este documento. Os itens restantes na caixa rotulada de conhecimento na Figura 1 estruturam-se nesse
fundamento produzindo um segundo passo do conhecimento ambiental ou como o sistema
social e o político afetam os sistemas naturais a fim de produzir a necessidade de se compreenderem conceitos como a poluição, resíduos sólidos, conservação de energia, etc.

Figura 1. Domínio da alfabetização ambiental a partir da estrutura da “NAAEE para avaliar a alfabetização ambiental”
Fonte: Hollweg, 2011, p.3-2.
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Isso coloca uma questão: Quais conceitos específicos devem ser conhecidos para se obter o conhecimento físico e ecológico? Pegando-se o que é publicado para o uso em guias curriculares
de EA nos Estados Unidos, o componente co conhecimento físico e ecológico da alfabetização
ambiental pode ser expandido e definido pela Figura 2.

Figura 2. Elementos que compõem a alfabetização ambiental usada para análise de conteúdo de programa de EA
Fonte: Adaptada de McBride et al., 2013; Simmons, 1995.

Métodos e dados
A presente pesquisa formula a seguinte questão: os Programas Ativos de Educação Ambiental
de provedores não formais estão oferecendo conteúdo que contribui para a alfabetização ambiental? Os seguintes objetivos ajudaram a orientar a pesquisa:
O primeiro objetivo foi identificar quais programas de Educação Ambiental estavam sendo oferecidos nessa região por título e descrição inicial. A maior parte da coleta de dados para os
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objetivos um e dois ocorreu através de busca em sites da internet e por pessoas ligando
diretamente para a organização solicitando informações por telefone. Descobriu-se um dos
grupos de EA estabelecidos há mais tempo na comarca de Lee não mais oferecia os programas de Educação Ambiental que ainda estavam listados no site. Duas organizações foram
visitadas em pessoalmente para registrar informações sobre o programa. Durante essa etapa
de coleta de dados, duas organizações declinaram sua participação; nove organizações concordaram em fazer parte do estudo.
O segundo objetivo foi alcançado através de um método no qual se pedia aos participantes
que completassem cada descrição de programa permitindo a comparação com os princípios da
estrutura nacional de alfabetização. Parte dos programas já tinha uma breve descrição, enquanto outra parte não a tinha. Portanto, pediu-se aos participantes que acrescentassem conteúdo
que fosse coberto ao longo dos programas de suas próprias organizações e que fornecessem
exemplos completos de atividades. Foram observados diretamente dois programas para que se
registrasse a descrição de programa.
O terceiro objetivo, o de identificar e selecionar um conjunto de critérios para avaliação do
conteúdo de conhecimento conteúdo desses programas, foi realizado por meio da análise de
conteúdo de documentos e de textos (SNAPE; SPENCER, 2003). Dados críticos para esse objetivo foram encontrados em uma apresentação dada pelo Dr. Don Duggan-Haas na conferência
da Associação Norte Americana para Educação ambiental (NAAEE) de 2010. Sua apresentação
forneceu a estrutura básica dos conceitos-chave para a alfabetização nas ciências de sistemas da
Terra para uso em EA. Essa apresentação inclui referências as princípios e fundamentos essenciais em várias disciplinas-chave de ciências, inclusive de ciências dos oceanos, da atmosfera, do
clima e da terra (DUGGAN-HASS, 2011).
O quarto objetivo, o de identificar lacunas de conhecimento físico e conhecimento ecológico
nos programas de Educação Ambiental não formal existentes na região do Sudoeste da Flórida
foi realizada através de um processo que usou participantes peritos para realizar a porção de
análise de conteúdo do estudo.

Identificando estruturas de alfabetização para conhecimento ecológico
Foi realizada a análise de conteúdo com o uso de estruturas de alfabetização (Apêndice A), cada
uma das quais formadas por sete a nove princípios que cobrem um conceito de conhecimento
físico e ecológico. Muitos dos princípios de conhecimento físico estão publicados em guias de
informações de fácil uso para educadores desenvolvidos por agências governamentais nacionais
e fundações de ciências. Para a presente pesquisa, as diretrizes escolhidas foram: “Princípios
de alfabetização em ciência atmosférica” (Corporação Universitária para Pesquisa Atmosférica,
2007); “Princípios de alfabetização em Ciências da Terra” (Iniciativa de Alfabetização em Ciências da Terra, 2010); “Princípios de Alfabetização Energética” (Departamento de Energia, 2011);
“Princípios de alfabetização oceânica” (Rede de Alfabetização Oceânica, 2011); e “Princípios de
alfabetização climática” (Programa de Pesquisas em Mudanças Globais dos EUA, 2009).
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Os conceitos de princípios de conhecimento ecológico não foram encontrados em uma localidade. Os princípios que foram usados na presente pesquisa foram derivados da Estrutura de
alfabetização da Biologia da Conservação descrita em Trombulak et al. (2004). Essa foi a sexta
estrutura construída e compilada para a matriz de estruturas de alfabetização (Apêndice A).

Procedimento
Todos os dados foram extraídos a partir de descrições escritas de programas fornecidas por
organizações ou pelo pesquisador. Uma técnica Delphi modificada foi utilizada para se realizar
a análise comparativa do conteúdo nas descrições de programas de Educação Ambiental. A técnica Delphi envolvia perguntar individualmente a um grupo de peritos sobre as suas visões em
seu campo técnico. Foi construído um processo de comunicação em grupo para que um grupo
de indivíduos lidasse com a análise de todos os programas de Educação Ambiental na região
(LINSTONE; TUROFF, 1975; SNAPE; SPENCER, 2003).
Essa análise Delphi foi um estudo reiterativo que utilizou opiniões de especialistas solicitadas
em três rodadas de e-mails. Todos os 13 participantes, inclusive o autor, foram definidos como
especialistas visto trabalharem para grupos que oferecem programas na região que suplementam a educação fornecida por distritos escolares locais.
A análise Delphi envolveu a expansão das descrições de programas das organizações (se aplicável). Alguns dos programas já tinham uma breve descrição (de uma a quatro frases) que foi
encontrada no site da organização. Alguns programas não tinham descrição. Dois programas
tiveram a descrição dada por mim mesma, quando eu visualizei o programa e converti o conteúdo coberto para uma descrição. Os participantes adicionaram conteúdo que era coberto ao
longo do programa de suas próprias organizações e forneceram exemplos plenos de atividades
para esclarecer detalhes adicionais.
Então, os peritos realizaram uma análise comparativa de conteúdo de programas de Educação
Ambiental com base estruturas nacionais com foco no primeiro componente de alfabetização
ambiental: o conhecimento ecológico (SIMMONS, 1995; SRBINOVSKI et al., 2010; VOLK; McBETH, 1997). A meta era identificar conteúdos de programa que se alinham com os princípios
norteadores listados em cada estrutura de alfabetização. Não se analisaram mudanças no aprendizado, habilidades cognitivas, atitudes ou comportamentos dos alunos.

Análise e Resultados
Foram usadas as seguintes abreviações em todas as análises posteriores: Estrutura E- Energia; Estrutura ES- Ciências da Terra; Estrutura O- Oceano; Estrutura C- Clima; Estrutura
A- Ciências da Atmosfera; Estrutura BC- Biologia de Conservação.
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Figura 3. Percentual e número de princípios tratados por cada organização
Fonte: Elaborada pela autora

Foi feita a media da porcentagem de cada estrutura tratada entre as organizações (Tabela 1
abaixo). A maior, BC, foi abordada, em média 80 por cento. ES foi a segunda área de conteúdo
mais popular, com 50% e clima, a terceira, com 27%. As estruturas com a menor quantidade de
princípios tratados foram a energia (10%), ciências da atmosfera (19%), e oceanos (21%).
Tabela 1. Média de todas as porcentagens de princípios
tratados para cada estrutura das organizações
FW: E

FW: ES

FW: O

FW: C

FW: A

FW: BC

10%

50%

21%

27%

19%

80%

Tabela 1. Média de todas as porcentagens de princípios tratados para cada estrutura das organizações.
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Fonte: Elaborada pela autora

Discussão
Nem todas as organizações identificadas foram representadas na porção de análise de conteúdo do presente estudo visto que seus programas não atendiam a critérios-chave para inclusão:
serem presenciais, oferecidos durante o ano letivo com foco no ensino fundamental, serem estruturados e terem duração específica. Além disso, o número de programas oferecidos por tais
organizações decaía à medida que o presente estudo se encaminhava devido a inconsistências
de ano a ano com base em aportes financeiros disponíveis. O número de programas de Educação Ambiental nessa região continuará a mudar de ano a ano, em grande parte, por problemas
de aporte financeiro. Portanto, a análise de conteúdo de programas de Educação Ambiental no
Sudoeste da Flórida está necessariamente incompleta. O presente estudo foi reconhecido como
um breve panorama das condições no Sudoeste da Flórida neste momento.
O processo Delphi foi modificado para que se atingisse o objetivo dois: avaliar programas de
Educação Ambiental para garantir seu uso na análise de conteúdo por atenderem a critérios-chave. Foi um método satisfatório, mas não ótimo, para a criação de descrições de programas.
O efetivo processo de envio de e-mail e aguardo para que os participantes respondessem não
satisfez por completo requisitos para o restante da análise de conteúdo. Dos 49 programas de
Educação Ambiental, incluídos no estudo, a maioria não tinha descrição detalhada de conteúdos. É importante notar que a brevidade das descrições de programas pode ter afetado o modo
como os peritos classificaram as estruturas e princípios correspondentes.
A análise de conteúdo de programas de Educação Ambiental por meio do processo Delphi modificado atendeu ao objetivo quatro: identificar lacunas de conhecimento físico e de conhecimento ecológico nos programas de Educação Ambiental não formal existentes na região do
Sudoeste da Flórida. A análise teve sucesso em determinar o seguinte: os grupos que oferecem
EA não formal na Comarca de Collier pareciam ter cobertura mais ampla e profunda do que
os da Comarca de Lee. As estruturas foram codificadas como cobertas se pelo menos 50%
dos princípios compreendendo aquela estrutura fossem cobertos e tratados. A cobertura
de princípios de conhecimento físico e ecológico para essa região pode ser sintetizada como
segue: todos exceto um dos provedores de EA na amostra cobriam a estrutura de alfabetização de biologia de conservação (BC); o conteúdo de alfabetização oceânica foi tratado de
modo leve; e os conteúdos de Ciências da Atmosfera e de Alfabetização Energética estavam
bastante ausentes nesses programas.
Os conceitos de Biologia de Conservação dominavam o conteúdo de programas de Educação
Ambiental. O tipo de educação ambiental ao ar livre oferecido por tais organizações é mais
apropriado para conceitos de Biologia de Conservação. Os conceitos de conhecimento físico são
ensinados mais tradicionalmente no contexto de sala de aula de educação formal. Portanto, os
professores têm maior probabilidade de solicitar às organizações que oferecem atividades ao ar
livre que ofereçam programas para os conceitos de conhecimento ecológico. Além disso, visto
os professores escolherem os programas que frequentarão, com base em minha experiência,
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os maiores fatores em qual conteúdo será ministrado são requisitos do Estado e interesse dos
alunos. Os jacarés foram vistos como mais empolgantes do que processos atmosféricos. Visto
que os grupos escolares são clientes e podem pagar por seus programas, as organizações tendem
a usar suas descrições de programas como anúncios. Para atrair clientes, ou grupos escolares,
alguns podem ter deliberadamente feito a descrição com uso de menos ciência quanto possível.
Um programa que parece divertido, provavelmente, é mais atraente do que ciência sólida.
Talvez, algumas organizações possam ter seu foco no sentido mais estrito do termo conhecimento ecológico, então estão proporcionando mais princípios de Biologia de Conservação. Isso
talvez se deva à cultura de conservação da região e, assim, as organizações têm missões que norteiam suas atividades visando esses tópicos. Muitas tentam cumprir suas missões direcionando
seus programas de Educação Ambiental de acordo. Seus programas de Educação Ambiental
talvez não tratem de outro tópico fora de suas missões. Todas as organizações são especialistas
em suas próprias áreas, mas o padrão geral mostra que essas organizações, no presente estudo,
não têm suas missões explicitadas para o ensino de ciências da energia, do clima e ciências da
atmosfera. Talvez isso comece a explicar a falta de tais áreas de conteúdo nos programas de
Educação Ambiental.
Uma tendência verificada nos resultados foi que os programas que cobriam a maior parte dos
princípios de EA tendiam a ser de organizações que oferecem poucos programas. Além disso,
eram programas com maior duração. Cada programa é dado no curso de um dia todo; logo,
com mais tempo, mais conteúdo pode ser ministrado. Além disso, esses programas são desenvolvidos para grupos de Ensino Fundamental – II e Ensino Médio. Isso sugere que programas
com as pontuações mais baixas, tratando do menor número de conteúdos, teriam menor duração e seriam para grupos mais jovens.
Contudo, alguns programas com baixa pontuação não têm o padrão de duração mais curta ou
grupos de menor idade, tais como o programa 708. As informações nessa descrição de programa em particular tratam do segundo passo de conhecimento: como os sistemas sociais e
políticos afetam os sistemas naturais para produzir conceitos como poluição, resíduos sólidos,
conservação de energia, etc. Essa pode ser outra explicação para o fato de muitos programas
de Educação Ambiental não cobrirem todos os princípios de estrutura física e ecológica; o seu
conteúdo é mais de aplicação dos princípios fundamentais às questões ambientais.

Limitações de Estudo
Muitas organizações nessa amostra argumentavam ser capazes de adaptar o seu programa para
qualquer idade ou série, mas as descrições de tais adaptações específicas não estavam presentes.
Muitos programas de Educação Ambiental são adaptados para as necessidades de um professor
individual quando de sua solicitação. Portanto, é difícil produzir uma descrição que resuma qual
conteúdo o programa poderia conter em diferentes momentos. Para padronizar e reduzir parte
da variação, todos os participantes foram instruídos a incluir qualquer conteúdo que já tenham
oferecido como parte de um programa.
Além disso, a observação participante pode ter produzido melhores descrições de programas
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visto que a análise é limitada quando uma descrição detalhada do programa está ausente. A
observação do participante pode também ser usada para codificar diretamente princípios de
alfabetização em cada programa.
A presente pesquisa teve seu foco apenas em currículo de programa não formal. Não identificou
qual o nível de conteúdo os estudantes do ensino fundamental na região do Sudoeste da Flórida
recebem em sua educação formal. Coloca-se, então, a questão: os estudantes do ensino fundamental estão recebendo suficiente conteúdo de oceano, ciências da atmosfera e de energia em
outras esferas educacionais para lançar o fundamento da alfabetização ambiental nos últimos
anos? Ou essa é uma lacuna substancial que está acontecendo na educação formal e não formal?

Conclusões
A variedade de estruturas e princípios num único programa não mede a qualidade ou sucesso
dos programas. O presente estudo foi desenvolvido para identificar qual conteúdo é oferecido na
área de estudo. Nessa região, algumas das seis estruturas usadas nesse estudo não são cobertas,
e, em casos extremos, completamente ausentes. Como revisto na literatura, a definição de EA
abrange vasta gama de conceitos. A Declaração de Tbilisi Declaração descreve o papel da EA
para nortear o entendimento das pessoas sobre os aspectos biológicos e físicos dentro de nosso
meio ambiente (UNESCO, 1978).

Abordando o potencial para cooperação
O trabalho feito no presente estudo pode ser usado para se planejar futura cooperação entre
os grupos que oferecem EA não formal na região. Os resultados mostram potencial para fazer
uma sequencia do conteúdo curricular para cobrir todos os conceitos de conhecimento físico e
ecológico. As missões de diferentes organizações e agências ambientais tiveram forte efeito nos
sistemas ambientais (conceitos) cobertos por elas em termos de estruturas e princípios de EA.
Então, se uma organização tiver foco exclusivo em água e vida selvagem, podem ser poupados
recursos fazendo-se parcerias com outras agencias com foco em terra. Mesmo que a missão de
uma organização seja ampla e cubra todos os princípios de todas as estruturas, isso talvez não
seja possível, especialmente se a organização somente almejar certos grupos de idades. Portanto, parcerias entre organizações também podem cobrir todos os níveis de série de modo mais
eficiente. Por exemplo, uma organização na comarca de Collier teve seu alvo em um programa
sobre fluxo de água, divisores de águas e hidro-períodos em pântanos de água doce para alunos
de quinta série. Outra organização tinha um programa aprofundado para a sexta série que continua esse mesmo conteúdo. Finalmente, outra organização tem um programa para o Ensino
Médio que aborda o divisor de águas, a hidrologia e como a água doce mistura-se à água salgada
nos estuários da Flórida. Identificando essas parcerias em potencial, as organizações parecem
ser mais atraentes para agências de aporte financeiro. Além disso, parcerias podem utilizar me148| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

lhor os recursos das organizações, como seu corpo de funcionários, tipos de habitats disponíveis
e espaços para reuniões. Como demonstram os resultados, o maior potencial para se estabelecerem redes encontra-se nos programas da Biologia de Conservação. As organizações podem
evitar a perda de recursos no desenvolvimento de programas que cubram o mesmo conteúdo e
nível de série cobertos por outras organizações na região. Há também potencial para se formarem redes para abordar áreas como energia e clima que estão sendo negligenciadas na região.

Aumentando a conscientização
Enquanto é importante para quem desenvolve currículos de EA não formal alinhar seu conteúdo com padrões de educação estadual, eles também precisam estar conscientes de que existem
estruturas nacionais de alfabetização ambiental. As estruturas nacionais desenvolvidas pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), Fundação Nacional de Ciências (NSF),
Agência de Proteção Ambiental (EPA), e demais organizações semelhantes proporcionam abordagem mais direta para a elaboração de currículo sobre conhecimento de alfabetização ambiental. Essas organizações nacionais amplas fornecem aporte para muitos, senão todos, esses
provedores de EA não formal. Com o uso dessas estruturas não apenas para elaboração de currículo, mas também como ferramenta de auto-avaliação, os provedores de EA podem recorrer
a quem ofereça aporte.
Em conclusão, o objetivo da presente pesquisa foi usar as lacunas identificadas no conteúdo de
conhecimento ecológico para o desenvolvimento de acréscimos almejados ao currículo para a
educação ambiental não formal. Isso é possível quando o nível de série efetivamente lecionado
é esclarecido na descrição de programa e a missão do fornecedor é aplicada à análise. Usando
essas considerações para se fazerem ajustes à complexidade dos conceitos, provedores de EA
não formal também podem ensinar mais estruturas de conhecimento físico e ecológico, ou por
uma única organização ou em colaboração. É essencial uma abordagem unificada da educação
ambiental dos alunos do ensino fundamental. Isso pavimentará o caminho para uma visão mais
holística do meio ambiente do qual dependemos.
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Apêndice A: Matriz de Alfabetização Ambiental: Estruturas e Princípios
1. Energia é uma quantidade física que segue leis naturais precisas.
2. Processos físicos na Terra são o resultado do fluxo de energia
através do Sistema terrestre.
3. Processos biológicos dependem do fluxo de energia através do Sistema terrestre.

Princípios de
Alfabetização
Energética (E)

4. Podem ser usados diversos processos de energia para dar força às atividades
humanas e, muitas vezes, essa energia deve ser transferida da finte para o destino.
5. Decisões energéticas são influenciadas por fatores econômicos, políticos, ambientais
e sociais.
6. A quantidade de energia utilizada pela sociedade humana
depende de muitos fatores.
7. A qualidade de vida de indivíduos e sociedades é afetada
pelas escolhas energéticas.
1. Cientistas da Terra usam observação repetível e ideias testáveis
para entender e explicar o nosso planeta
2. A Terra tem 4.6 bilhões de anos de idade
3. A Terra um sistema complexo de interação entre rochas, água, ar e vida

Princípios de Alfabetização
em Ciências da Terra (ES)

4. A Terra está em continua transformação
5. A Terra é o Planeta Água
6. A vida evolui em uma terra dinâmica modifica o planeta continuamente
7. A Humanidade depende dos recursos da Terra
8. Desastres naturais põem em risco a vida humana
9. A humanidade altera significativamente a Terra
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1. O oceano influencia grandemente o tempo e o clima
2. O oceano sustenta uma grande diversidade de vida e sistemas

Princípios de
Alfabetização
Oceânica (O)

3. O oceano torna a Terra habitável
4. Os oceanos e humanos estão interligados indissociavelmente
5. O oceano e sua vida dão forma a aspectos da Terra
6. A Terra tem um grande oceano com muitos aspectos
7. O oceano ainda está bem pouco explorado
1. O Clima é regulado por interações complexas entre os componentes do sistema Terrestre
2. A vida na Terra depende de e é conformada, bem como afetada, pelo Clima

Princípios de
Alfabetização
Climática (C)

3. O Sol é a fonte primeira de energia para o Sistema Climático da Terra
4. Alterações climáticas terão consequências para o Sistema Terrestre e para as vidas humanas
5. Atividades humanas afetam o sistema climático
6. O Clima varia ao longo do tempo e espaço por meio de processos naturais e influência do homem
7. Nosso entendimento do sistema climático é aprimorado por maio da observação, estudos teóricos e
modelagem
1. A Terra tem uma fina atmosfera que sustenta a vida
2. A energia solar impulsiona os processos atmosféricos
3. As circulações atmosféricas transportam matéria e energia

Princípios de
Alfabetização
Em Ciências
Atmosféricas (A)

4. As mudanças na atmosfera da Terra ao longo do tempo e do
espaço moldam o tempo e o clima
5. A atmosfera terrestre continuamente interage com os demais componentes do Sistema Terrestre
6. Buscamos compreensão do comportamento passado, presente e futuro da atmosfera terrestre por
meio de observação e raciocínio científico
7. A Atmosfera Terrestre e os seres humanos estão indissociavelmente conectados
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1. Todos os organismos relacionam-se uns com os outros em maior ou menor grau, e o padrão de
relacionamento pode ser descrito como uma hierarquia ou grupos relacionados
2. Os componentes da natureza são agrupados em conjuntos de níveis de organização enquadrada e
interacional, variando desde muito pequenos (genes) a muito grandes (ecossistemas e paisagens)
3. As informações para se fazer um organismo estão codificadas
nos genes do indivíduo
4. A unidade básica de organização para organismos é a espécie; porém, há variações nas espécies

Princípios de
Alfabetização em
Biologia de
Conservação
(BC)

5. As populações tendem a crescer exponencialmente até que sejam limitadas por algo no meio
ambiente. Pequenas populações têm maior risco de extinção
6. Diferentes espécies são distribuídas em diferentes padrões pela Terra com base em suas
características biológicas. Tais padrões podem mudar com o tempo em resposta a alterações de
condições e ações humanas
7. Comunidades e ecossistemas são grupamentos de indivíduos que representam várias espécies
interagindo entre si em uma área e com componentes não viventes da natureza necessários à vida
8. Sistemas naturais estão em constante modificação e são imprevisíveis em longos períodos. A
humanidade alterou os sistemas terrestres
9. A extinção pode ocorrer como resultado tanto de causas humanas como não humanas

_______________________________________________________________

A necessidade de treinamento em serviço
para facilitadores da educação
ambiental na Malásia
Azyyati A.K., Noor Azlin Y. e Naimah, C.L.
Ecotourism & Urban Forestry Programme
Forest Research Institute of Malaysia (FRIM) - Malaysia
Contato: azlin@frim.gov.my

Introdução
A educação ambiental formal na Malásia progrediu de apenas uma materia chamada “Homem o
Meio ambiente”, em 1982, para inserção da educação ambiental no sistema educacional a partir
de 1998. A inserção foi realizada por duas vias: pelo processo diário de ensino e aprendizagem
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na sala de aula; via atividades extra-curriculares conduzidas por agentes tais como os clubes
da natureza (Salih; Yahya, 2009). Atividades curriculares de EA são praticadas até hoje em
muitas agências governamentais ou não-governamentais; conduzem a educação ambiental para
crianças em idade escolar e até mesmo para outros grupos organizados, como estudantes de
universidades e grupos corporativos.
Na Malásia, variados esforços foram introduzidos para aumentar o conhecimento, habilidades e conscientização sobre conservação, estimulando uma variedade de programas ambientais.
Uma série de agências do governo e particulares, bem como organizações não-governamentais (ONG), oferecem atividades de conscientização ambiental. Tais agências incluem o
Departamento Florestal da Malásia Peninsular, o Parque Marinho, o Departamento de Vida
Selvagem, o Parque Nacional e o Departamento de Meio Ambiente do Estado. Por outro
lado, agências não-governamentais incluem a Sociedade da Natureza da Malásia e a Pantanal Internacional. O corpo de funcionários dessas agências é continuamente incentivado
a conduzir programas de conscientização ambiental para clientes e stakeholders relevantes,
atuando como facilitadores do programa.
Facilitadores de programa servem como elo entre o meio ambiente e os participantes dos programas. Portanto, é muito importante que os facilitadores tenham a conscientização, habilidade
e a segurança para realizar programas ambientais. Bhandari e Abe (2000) enfatizaram que há notável escassez de força humana treinada entre os educadores e facilitadores ambientais; daí ser muito importante
ter alguma avaliação sobre os recursos humanos pertencentes à educação ambiental na Malásia.
Para compreender a capacidade dos facilitadores, um estudo de “avaliação de necessidade de
treinamento” foi conduzido com um grupo de facilitadores de educação ambiental por meio
de auto-avaliação da capacidade e verificação de áreas para fortalecimento de competência de
pessoas para atuar em programas ambientais. Cekada (2011) afirmou que uma avaliação de
necessidade de treinamento pode auxiliar na determinação do desempenho atual ou nível de conhecimento relacionado a uma atividade específica, bem como indicar o desempenho adequado
ou conhecimento necessário. O presente trabalho tem seu foco nos resultados obtidos com o
estudo entre facilitadores ligados a agências envolvidas com programas de educação ambiental.

Metodologia
Brown (1998) discutiu as vantagens e desvantagens de várias necessidades de métodos de avaliação.
Estes métodos incluem levantamentos/questionários, entrevistas, avaliações de desempenho, observações, testes, centros de avaliação, grupo de foco/discussão em grupo, revisões de documentos
e comitês assessores. No presente estudo, foi utilizado um método combinado de discussão de
grupo de foco e questionário visto que os respondentes que freqüentaram a oficina eram todos
facilitadores de educação ambiental e dispuseram-se prontamente como sujeitos. O questionário foi desenvolvido referindo-se a Meichry et al. (2001), um modelo sobre necessidades de
avaliação de professores do ensino fundamental de EA. As perguntas foram modificadas com
base nas próprias experiências dos pesquisadores como educadores ambientais e baseando-se
em tendências de educação ambiental na Malásia.
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Vinte e quatro membros do corpo de funcionários, compreendendo dezoito funcionários de agências do governo, dois de agências particulares e quatro de ONGs, responderam o pré e o pós questionários aplicados juntamente com “a Oficina para Facilitadores de Educação Ambiental”, um curso
para “treinar treinadores” organizado pelo Instituto de Pesquisa Florestal da Malásia (FRIM) , uma
agência do governo, de 11a 13 de setembro de 2013.
A oficina foi organizada como uma plataforma para facilitadores visando reforçar sua capacidade. A oficina foi conduzida por meio de palestras, atividades práticas e sessões de discussão.
Durante os dois dias e a noite do curso, sete atividades, três palestras e uma sessão de discussão
em grupo foram realizadas.
Exemplos de tópicos focalizados incluem educação ambiental no currículo escolar, fornecimento de técnicas sobre educação ambiental a escolares e interpretação ambiental. Ao mesmo
tempo, também foram organizadas atividades práticas, tais como jogos da natureza, plantio de
árvores, montagem de herbário para espécies, observação de plantas aquáticas e observação da
qualidade da água para os participantes para familiarização com opções de abordagem para
diferentes grupos-alvo. Foi conduzida uma discussão sobre a necessidade de treinamento para
o facilitador perto do fim da oficina e os resultados são desenvolvidos neste documento. Abaixo
algumas ilustrações sobre as atividades conduzidas (Figuras 1–4).

Figura 1: Participantes expostos a atividades práticas sobre observação / Figura 2: Discussões em grupo e apresentações
Figura 3: Atividades de jogos da natureza à noite / Figura 4: Observação de pássaros em acampamento e trilha natural
Fonte: Fotografia das autoras
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Resultados e discussão
Formação dos participantes
A oficina para Facilitadores de Educação ambiental é conduzida uma vez por ano pelo Instituto
de Pesquisa Florestal da Malásia, no campus da organização em Kepong, Selangor. Os 544 hectares são um local reflorestado estabelecido desde 1926 que se tornou agora um destino popular
para o turismo na natureza.
A oficina foi anunciada através de uma rede de Conscientização de Comunicação para Educação Pública (CEPA), na Malásia, particularmente conhecido como MyCEPA. Vinte e sete pessoas inscreveram-se para o curso, sendo que vinte e quatro participantes responderam a avaliação
para necessidade de treinamento. Os entrevistados responderam o pré e pósquestionários relacionando a sua própria capacidade como facilitadores de educação ambiental. O sumário dos
questionários apresenta-se na Tabela 1.
Categorias
GÊNERO

GRUPOS ÉTNICOS

FAIXAS ETÁRIAS

SETOR DAS AGÊNCIAS

GRUPO DE PROFISSÃO

Número

Percentagem (%)

Masculino

9

38%

Feminino

15

62%

Malaio

22

92%

Chinês

2

8%

25-30 anos de idade

16

67%

31-35 anos de idade

5

21%

36-40 anos de idade

3

13%

Governo

18

75%

Privado

2

8%

Não-Governamental

4

17%

Gestão & Profissional

17

71%

Pessoal de Apoio

7

29%

Tabela 1: Participantes do sumário sócio-demográfico
Fonte: Elaborado pelas autoras

Problemas enfrentados pelos facilitadores
Como indicado por Bhandari e Abe (2000), há notável deficiência de pessoal treinado entre
educadores e facilitadores ambientais. O estudo faz a sondagem de fatores que contribuem para
esse efeito por meio da discussão em grupo. Os entrevistados foram primeiramente arguidos
sobre o que eles sentiam como entraves para ser um bom facilitador de educação ambiental listando qualquer fator que viesse à mente. Pediu-se, mais tarde, que eles reorganizassem sua resposta
categorizando-os em grupos de fatores semelhantes.
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Como resultados, o estudo constatou que fatores que restringiam a capacidade dos entrevistados como facilitadores de EA podem ser agrupados amplamente em quatro grandes categorias
como segue:
i. Educação e treinamento recebidos não relacionados à EA;
ii. Falta de proficiência em tópicos relacionados ao meio ambiente;
iii. Falta de habilidades de comunicação verbal e não verbal;
iv. Demais aspectos não cobertos em i, ii ou iii.

Os detalhes de problemas por categorias aparecem listados na Tabela 2.
CATEGORIAS

Explicação

EDUCAÇÃO E TREINAMENTO RECEBIDOS
NÃO RELACIO-NADOS À EA

1. Formação Educacional não está intimamente relacionada ao curso
ambiental ou ensino de EA.
2. Treinos menos especializados em EA foram freqüentados como
treino em serviço.
3. Não houve exposição a métodos de ensino de EA.
4. Sem experiência em EA como participante ou Facilitador.

FALTA DE PROFICIÊNCIA EM TÓPICOS
RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

1. Falta de conhecimento sobre questões ambientais específicas.
2. Falta de conhecimento sobre tópicos viventes e não viventes (ex.:
flora, fauna, água, astronomia, etc.)
3. Falta de conhecimento sobre o conceito de EA.
4. Falta de conhecimento religioso no contexto de meio ambiente e natureza.

FALTA DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO
VERBAL E NÃO VERBAL

1. Falta de Habilidades de Comunicação com participantes de diferentes
idades (ex.: adultos, crianças de escolas primárias
e secundárias e do jardim da infância).
2. Falta de habilidade na organização de atividades relacionadas à flora e à
fauna.
3. Falta de habilidades na preparação de materiais de leitura (linguagem,
técnica e design).

OUTROS

1. Não saber como avaliar a eficiência dos programas
de Educação Ambiental.
2. Falta de rede.
3. Falta de equipamento e kits para atividades.
4. Número insuficiente de colegas com quem conduzir as atividades.

Tabela 2: Fatores que restringem a capacidade dos entrevistados como facilitadores de EA
Fonte: Elaborado pelas autoras

Melhoria da capacidade depois de passar pelo treinamento
Ao se iniciar a oficina, distribuiu-se um pré-questionário a todos os 27 participantes. As perguntas versavam sobre capacidade como facilitadores por meio de auto-avaliação. Os partiANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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cipantes classificaram sua capacidade pela escala de Likert de 1 a 5. O mesmo questionário
foi distribuído após o final da para avaliar o aprimoramento dos participantes. Embora 27
entrevistados o pré-questionário, três tiveram que deixar a oficina mais cedo; portanto, o
pós-questionário foi respondido por apenas 24 participantes. Sendo assim, o resultado foi
analisado apenas para 24 entrevistados.
Como ilustrado na Tabela 3, antes de os participantes passarem pelo curso de dois dias e uma noite, suas pontuações de capacidade própria em termos de conhecimento sobre questões ambientais,
habilidade de planejar programas, habilidade de organizar programas, habilidades de comunicação
para adultos, habilidades de comunicação para crianças e habilidade de chegar a conclusões ambientalmente relevantes estava em pontuações de 3.25-3.38 (média-boa).
Ao final do programa, as capacidades foram medidas novamente, sendo encontrados incrementos em todas as pontuações. Portanto, foi constatado que o curso beneficiou os participantes e aumentou a autoconfiança.

Afirmações

Pré-teste

Pós-teste

Conhecimento sobre questão ambiental

3.29

3.46

Habilidade em planejar programa sobre conscientização ambiental

3.34

4.00

Habilidade em gerenciar programa sobre conscientização ambiental

3.21

3.58

Habilidades de Comunicação (adultos)

3.25

3.79

Habilidades de Comunicação (crianças)

3.29

3.50

Tabela 3: Entrevistados e suas percepções de autocapacidade.
Fonte: Elaborado pelas autoras

Avaliação para necessidade de treinamento
Para fortalecer suas habilidades como facilitadores de EA, quase 100% dos participantes concordaram com a necessidade de treinamento contínuo sobre tópicos e assuntos relacionados. Os
entrevistados sugeriram que vários tópicos fossem incluídos em futuros treinamentos em serviço. Os tópicos que exigiram o aumento da capacidade e dos facilitadores de educação ambiental
que podem ser agrupados amplamente em quatro grandes categorias como segue:
I. Habilidades de comunicação verbal;
II. Habilidades de comunicação não verbal;
III. Questões e programas ambientais;
IV. Outros tópicos não cobertos em I, II ou III.
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CATEGORIAS

Explicação

HABILIDADES DE
COMUNICAÇÃO VERBAL

1. Técnicas para comunicação eficaz
2. Habilidade de apresentação para diferentes faixas etárias
3. Jogos da natureza
4. Artes e ofícios

HABILIDADES DE
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL

1. Habilidade em escrever anúncios, artigos e relatórios de mídia eficazes
2. Habilidade no desenho de obras de arte
(ex.: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)

QUESTÕES E PROGRAMAS
AMBIENTAIS

1. Ecologia, florestas, água
2. Biodiversidade (ex.: de flora, de fauna, marinha)
3. Questões ambientais (ex.: gerenciamento de resíduos
sólidos, poluição do ar)
4. Resolução de problema ambiental

OUTROS

1. Aconselhamento e Psicologia
2. Tratamento de emergência/primeiros socorros
3. Banco de Dados
4. Criação de Redes
5. Desenvolver módulo de treinamento

Tabela 4: Sugestão de tópicos para treinamento futuro em serviço
Fonte: Elaborado pelas autoras

Conclusão
Como conclusão, o estudo constatou que a segurança dos educadores ambientais foi fortalecida
em função do treinamento. É necessário treinamento continuo visto que o capital humano de
educadores em EA é muito importante visto serem essas as pessoas que se ligam às maiores platéias por meio de programas e eventos ambientais. Cursos para “treinar treinadores” organizados por peritos independentes e freqüentados por diversas agências são especialmente apreciados visto que fornecem oportunidades para o aprendizado, bem como estabelecem referenciais
junto a outras agências. Como Mandrikas et al. (2013) enfatizou, o curso de treinamento em
serviço tem utilidade para os profissionais da Educação Ambiental.
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Resumo
Este workshop buscou ampliar o diálogo em torno da Aprendizagem Transformadora na construção de possibilidades de vida feliz entre humanos e não humanos, a partir do princípio “todos somos aprendizes e educadores”, do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis com Responsabilidade Global. Isto pressupôs uma construção participativa para
dar a conhecer ou aprofundar os princípios do Tratado e suas diretrizes para a ação, além
3- Participaram os seguintes membros da rede PlanTEA: Ceccon, S. Duailibi, M.; Martos, D.; Pereira, D.; Ridder, A.; Simons, M.; Sorrentino, M.
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de trabalhar com os (as) participantes sobre questões básicas relacionadas à construção
coletiva da Rede Planetária de Educação Ambiental (PlanTEA), lançada na Rio+20, a
partir de suas Jornadas Internacionais realizadas anteriormente por ocasião da Rio 92
e Rio+20. Mais de 60 participantes de diferentes países contribuíram para as respostas.
Dentre elas, manter uma agenda comum coordenada, construir material de apoio pedagógico, disponibilizar e promover cursos, seminários, processos pedagógicos e buscar
formas de viabilização das propostas.

1. Introdução
A educação socioambiental é hoje internacionalmente reconhecida como um elemento chave na construção de Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, como parte da cultura ética do cuidado, capaz de assegurar a continuidade e aprimoramento da comunidade
de vida na terra.
A Rede Planetária do Tratado de Educação Ambiental (Rede PlanTEA) buscou neste workshop
ampliar o diálogo necessário para juntar mentes, corações e forças em torno da Aprendizagem
Transformadora necessária para uma vida feliz no planeta.
Como lembra o Tratado de Educação Ambiental, independente de nossa idade, formação acadêmica, setor social, “Todos Somos Aprendizes” na busca de novas formas de viver e de conviver
entre seres humanos e com os demais seres da Natureza.
Juntar “O Melhor dos Dois Mundos”, ou ainda melhor, juntar ‘o melhor de todos os mundos’
na área da Educação Socioambiental, é a proposta primordial da Rede Planetária do Tratado
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. As iniciativas
locais, setoriais, regionais, internacionais existentes são numerosas e muitas são bem sucedidas.
Mas o impacto da “educação que precisamos para o mundo que queremos” terá sua real dimensão na
medida em que se a Aprendizagem Transformadora se torne parte da nova cultura da humanidade.
Este workshop pretendeu ser mais um elo na corrente já iniciada, buscando responder a algumas questões:
• Como podemos lograr uma rede que promova – no âmbito planetário - alianças entre os vários
atores sociais já engajados nesta proposta a partir de diferentes enfoques e de ações individuais e
coletivas, nos âmbitos local, nacional, regional, internacional?
• Como podemos otimizar esforços já empreendidos por diferentes instituições, fóruns e redes
que trilham o mesmo caminho de construção de sociedades sustentáveis?
• Qual a melhor forma de estabelecer, a partir de princípios partilhados, uma rede aberta, autogestionada, dialógica, multicêntrica, intergeracional e não hierárquica?
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2. O tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis com
responsabilidade global.
O marco histórico da construção do Tratado de Educação Ambiental foi o da 2ª Conferencia
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco 92. Promovida pelo Conselho Internacional de Educação de Adultos (ICAE) foi organizada através de
seu Programa de Educação Ambiental com a participação de diferentes instituições. O ICAE
patrocinou o processo participativo de um ano de preparação e, para a realização da Jornada na
Rio 92, teve a parceria importante do Conselho de Educação de Adultos para a América Latina (CEAAL). A Secretaria Executiva da Jornada foi partilhada entre a Secretaria Executiva do
ICAE, em Toronto/Canadá e a Coordenação de seu Programa de Educação Ambiental, então
alocada em São Paulo/Brasil, na sede da Rede Mulher de Educação.
O processo desencadeado foi paulatinamente se configurando como uma “Jornada Internacional de Educação Ambiental” aglutinando, em seu início, os Centros de Educação de Adultos
filiados ao ICAE espalhados em oito regiões do mundo: Ásia, África, América Latina, Caribe,
América do Norte, Ásia e Pacifico do Sul, Europa e Região Árabe. Com eles, outras organizações foram contatadas através da “Carta de Educação Ambiental” enviada internacionalmente
com a participação das redes do ICAE. No Brasil, este processo ocorreu com o apoio do GT
Educação do FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. Paralelamente,
a Carta circulou em 1992 no primeiro Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, São Paulo,
junto com um documento criado no primeiro Fórum Paulista de Educação Ambiental, de 1989
ganhando clareza a conexão entre o Tratado e o Fórum Brasileiro, as redes de ONGs e o grupo
de pessoas que trabalharam na sua construção.
Com os comentários e propostas recebidas de várias partes do mundo e em diversos idiomas,
a equipe de coordenação da Jornada fez uma sistematização inicial da Carta de Educação Ambiental. Mas, durante o IV PREPCOM (4ª Reunião do Comitê Preparatório da Eco 92 realizado
em Nova York, em maio de 1992) a “Carta de Educação Ambiental” foi transformada num “Tratado de Educação Ambiental”, amoldando-se aos itens indicados para todos os Tratados da Sociedade Civil a serem trabalhados no contexto do Fórum Global paralelo à 2ª Conferencia da ONU.
A tenda nº 06 do Fórum Global Rio 92 foi o lócus no qual se reuniram educadores e educadoras,
ambientalistas e acadêmicos de várias partes do mundo para trabalhar e aprovar, por consenso,
o texto preliminar do Tratado de EA preparado em quatro idiomas. O método participativo
escolhido levou os (as) participantes a extensos diálogos e também a debates em grupos e em
plenária. O resultado foi a aprovação do texto final “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis com Responsabilidade Global”, que foi lançado nas ruas do Rio de Janeiro
com uma contribuição especial de Joãozinho Trinta, da Escola de Samba Flor do Amanhã.
O Tratado foi considerado um “divisor de águas” em Educação Ambiental, tanto pela metodologia participativa adotada em sua construção como por alguns elementos conceituais merecedores de destaque. Entre eles: a) A finalidade última da EA expressa no título do Tratado: aprender a construir sociedades sustentáveis – no plural – com respeito às diferenças geográficas,
étnicas, culturais, sociais e políticas e tendo como horizonte a responsabilidade global assumida
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localmente, com as implicações que isto traz para as relações entre diferentes territórios; b) a visão holística expressa nos princípios do Tratado de EA que levam a pensar a educação ambiental
como referencia para qualquer modalidade e nível de educação; c) os sujeitos da aprendizagem
transformadora a que se destinam os princípios do Tratado que, longe de serem somente crianças e jovens que freqüentam as escola, somos todos nós, seres humanos – indivíduos e organizações – responsáveis pela educação ambiental na vida cotidiana, nos sistemas de ensino e nos
âmbitos relacionados com a gestão ambiental.

Os 16 princípios do tratado de educação ambiental para sociedades
sustentáveis com responsabilidade global:
1. A educação é um direito de todos, somos todos aprendizes e educadores.
2. A educação ambiental deve ter como base o 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.
3. A educação ambiental 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.
4. A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político, baseado em valores para
a transformação social.
5. A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar.
6. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e interação entre as culturas.
7. A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-relações em
uma perspectiva sistêmica, em seus contextos social e histórico. Aspectos primordiais relacionados
ao desenvolvimento e ao meio ambiente tais como população, saúde, democracia, fome, degradação
da flora e fauna devem ser abordados dessa maneira.
8. A educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa nos processos de decisão,
em todos os níveis e etapas.
9. A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a história indígena
e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, linguística e ecológica. Isto implica
uma revisão da história dos povos nativos para modificar os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngue.
10. A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas populações, promover oportunidades para as mudanças democráticas de base que estimulem os setores populares da
sociedade. Isto implica que as comunidades devem retomar a condução de seus próprios destinos.
11. A educação ambiental valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este é diversificado, acumulado e produzido socialmente, não devendo ser patenteado ou monopolizado.
12. A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a trabalharem conflitos de
maneira justa e humana.
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13. A educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos e instituições,
com a finalidade de criar novos modos de vida, baseados em atender às necessidades básicas de
todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião, classe ou mentais.
14. A educação ambiental 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.
15. A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. Deve
converter cada oportunidade em experiências educativas de sociedades sustentáveis.
16. A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas 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.

No pós Rio 92, as entidades participantes deram continuidade ao processo do Tratado de diferentes formas. No Brasil, foi criado o Instituto ECOAR para a Cidadania, a primeira ONG
dedicada à Educação Ambiental Popular. Em decorrência do trabalho desenvolvido durante a
Rio 92, foi oficializado o GT de Educação Ambiental do FBOMS. Foi criada a Rede Brasileira de
Educação Ambiental (REBEA) e a Rede de Juventude e Meio Ambiente (REJUMA) que adotaram o Tratado como sua base de princípios.
No Brasil, o Tratado inspirou também a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que
legisla sobre o tema desde 1999. A partir de 2003, com a implementação do Órgão Gestor do
Política Nacional de Educação Ambinetal (PNEA), sob a responsabilidade dos Ministérios do
Meio Ambiente (MMA) e de Educação (MEC), os princípios e diretrizes do Tratado orientaram
o Programa Nacional de EA (ProNEA) que se tornaram políticas públicas em Educação Ambiental
(BRASIL, 2005).
Em diferentes regiões do planeta, algumas entidades participantes da organização da Jornada
Internacional de Educação Ambiental na Rio 92 deram continuidade a este trabalho em suas organizações, fóruns e redes. Assim, o Tratado foi traduzido para outros idiomas, começando pelo
árabe e o japonês. A Associação da Ásia e Pacífico do Sul para a Educação de Adultos (ASPBAE)
reformulou, a partir do Tratado, sua programação de Educação Ambiental.

3. A rede planetária do tratado de EA (PlanTEA)
No contexto da 2ª Jornada Internacional do Tratado de Educação Ambiental, na Rio+20, foi
lançada a Rede Planetária do Tratado de EA, que constitui e é constituída por redes, fóruns,
organizações, movimentos sociais e coletivos afinados com os princípios do Tratado de Educação Ambiental. A Rede acolhe também os princípios e valores explicitados em documentos
universais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carta da Terra, a Carta das Responsabilidades Humanas, a Declaração dos Direitos da Mãe Terra, o documento sobre “A Edu164| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

cação que Precisamos para o Mundo que Queremos” do GT Educación Rio+20 e o Manifesto de
Sustentabilidade dos Povos Rio+20, entre outros. Ao contrário da primeira Jornada, que teve
patrocínio do ICAE, a segunda ocorreu pelo esforço dos membros de um pool de instituições
brasileiras, e apoios de diversas instituições regionais e internacionais.
A atualidade do Tratado ficou evidenciada em 2006, por ocasião do V Congresso Iberoamericano de Educação Ambiental. A organização de uma nova Jornada Internacional de EA foi
acompanhada da decisão de não alterar o texto do Tratado que é um documento histórico,
sendo importante investir na sua divulgação e implementação em âmbito internacional. No
entanto, a necessidade de inclusão de novos conceitos das emergências contemporâneas,
levou à construção a várias mãos da “Carta Aberta das Educadoras e Educadores por um
Mundo Justo e Feliz” que foi apresentada como documento complementar ao Tratado construído coletivamente para a Rio+20.

Carta aberta das educadoras e dos educadores por um mundo justo e feliz!
Rio+20 na transição para sociedades sustentáveis
“Nós, educadoras e educadores de diversos lugares do Planeta, neste momento em que o mundo
novamente coloca em pauta as grandes questões que foram tratadas na Rio 92, reafirmamos nossa
adesão aos princípios e valores expressos em documentos planetários como o Tratado de Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, além da Carta da Terra, a
Carta das Responsabilidades Universais, a Declaração do Rio, entre outros.
Mas só reafirmar já não basta! Transbordamos de referenciais teóricos e queremos viver de acordo
com os princípios, valores, diretrizes e linhas de ações propostos nos documentos. Percebemos que
o modelo de “desenvolvimento” vigente ainda aparta 80% da humanidade das condições mínimas
de vida digna, da Cultura de Paz, com justiça ambiental e social.
É inadmissível que ainda tenhamos guerras, gastos com armas, um bilhão de famintos e miseráveis, falta de água potável e de saneamento para imensas parcelas da humanidade. É inadmissível a violação dos Direitos Humanos (diversidade de gênero, etnia, geracional, condição social e
geográfica), a perda da diversidade de espécies, culturas, línguas e genética, a desigualdade, o lucro
mesquinho, a violência urbana e todas as formas de discriminação e projetos de poder opressivos.
Manifestações em vários países são indicadores da necessidade de novas propostas de organização
dos 7 bilhões de humanos. Já é uma evidencia de que a governabilidade e a governança do Planeta
precisam estar nas mãos das comunidades locais com responsabilidade global pelo Bem Comum,
por todos os sistemas naturais e de suporte à vida.
Precisamos aprender e exercitar outras formas de fazer políticas públicas a partir das bordas
da sociedade, das comunidades, exigindo políticas estatais comprometidas com a qualidade de
vida dos povos. Para tanto, faz-se urgente fortalecer os processos educadores comprometidos
com a emancipação humana e a participação política na construção de Sociedades Sustentáveis, onde cada comunidade sinta-se comprometida, incluída e ativa no compartilhamento da
abundância e da Vida.
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A capacidade de suporte da Mãe Terra está chegando ao limite, devido ao modo de ocupação, produção e consumo irresponsáveis do capitalismo, que se tornou o modelo econômico global, e agora
também apresenta o discurso de economia verde. Para nós, o indispensável é que a economia deve
servir a visão socioambiental e os valores da vida.
Sociedades Sustentáveis são constituídas de cidadãos e cidadãs educadas ambientalmente que decidem o que para elas significam. Cada comunidade pode ver e sentir além das palavras e da
semântica, mantendo seu rumo em direção à união planetária, traçando sua própria História. Retomar e apropriar-se localmente de novos conceitos, a partir da prática dialógica, potencializando
comunidades aprendentes, para um sentido de pertencimento e de felicidade individual e coletiva.
Assim configura-se a essência da dimensão espiritual como prática radical da valoração ética da vida,
do cuidado respeitoso e do amor.
Educar a nós mesmos para Sociedades Sustentáveis significa nos situarmos em relação ao sistema
global vigente, para redesenharmos nossa presença no mundo, saindo de confortáveis posições de
neutralidade. Porque a educação é sempre baseada em valores: nunca houve, não existe, nunca haverá
neutralidade na educação, seja ela formal, não formal, informal, presencial ou à distância.
A Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global tem um papel fundamental
para promover uma educação que priorize a precaução, prevenção e resiliência. O lugar da educação
para ser efetiva, produtiva e livre está na multiplicidade de centros. Ela está no cerne da vida cotidiana,
da gestão educacional, da gestão política, econômica e ambiental.
Aprendizagem Transformadora, Alfabetização Ecológica, Educação Popular Ambiental, Ecopedagogia, Educação Gaia, Educ-Ação Socioambiental são algumas delas. Todas nos remetem à necessidade de desenvolver conhecimentos, consciência, atitudes e habilidades necessárias para participar na construção destes novas forma de ser, de produzir, de consumir e de pertencer.
Mais do que nunca apelamos por uma educação capaz de despertar admiração e respeito
pela complexidade da sustentação da vida, tendo como utopia a construção de sociedades
sustentáveis por meio da ética do cuidar e de proteger a bio e a sociodiversidade. Construção
de sociedades sustentáveis, um todo complexo de natureza-sociedade-cultura-vida, em suas
dimensões multifacetadas, sempre em movimento dinâmico de interdependência e diversidade para promoção do ser sustentável com a criação de espaços educadores sustentáveis, que
tenham a intencionalidade de educar para a sustentabilidade.
Neste fazer educativo, a transdisplinaridade da educação socioambiental, leva à interação entre as
várias áreas da ciência e da tecnologia e as diferentes manifestações do saber popular e tradicional.
Se queremos um planeta sustentável, devemos ter coragem para desadaptar criativamente, gerar
descontinuidades produtivas, transformar a cultura, as mentalidades e quebrar paradigmas A
crise nos mostra que os problemas são multicêntricos, portanto temos que ter soluções com lideranças também multicêntricas. Temos o desafio de fazermos mudanças de longo prazo para os curtos
prazos políticos.
Vamos criar um Movimento-Rede que motive a segurança, supere a indiferença, o medo e a inércia
paralisadora, por meio da transformação dos paradigmas, valores, comportamentos e políticas
públicas. Uma rede cuja espiritualidade seja traduzida pelo respeito ao valor-vida, aos valores
compartilhados em todas as línguas, trazendo o sagrado ao cotidiano, elevando os três pilares da
166| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

sustentabilidade para o patamar da utopia. Transformando a educação em campo fértil da potencia de agir, do sonho possível do Bem Viver, onde a felicidade é a verdadeira riqueza.”

4. Construção do workshop da rede PlanTEA
para “O melhor de ambos os mundos”
A metodologia dialógica prevista pela Rede PlanTEA teve como objetivo fazer do workshop um
momento de ampliação do diálogo iniciado para fortalecer o ativismo socioambiental que se
dá através da Educ-Ação para a Sustentabilidade, lembrando a importância de perceber que a
educação socioambiental deve dar-se em qualquer lugar onde se dá a educação: escolas, universidades, centros de pesquisas, empresas, organizações da sociedade civil, órgãos públicos.
Simbolicamente inspirada no logotipo da Rede Planetária, o ‘catavento’ estilizado com ‘pás’ coloridas (Figura 1) foi a referência inicial da metodologia construída. Cada participante recebeu
uma ‘pá do catavento’, sendo-lhe solicitado que, ao se apresentarem, fossem integrando as pás
para reconstruir o catavento original, logomarca da PlanTEA.

Figura 1. Catavento com pás coloridas, logotipo da Rede PlanTEA.

O material para a dinâmica do workshop incluiu também canetões e papéis de flipchart suficientes para as 60 pessoas inscritas trabalharem coletivamente em 10 grupos de trabalho, excedendo
portanto as 40 vagas reservadas por workshop pelo grande número de interessados.
Os insumos documentais do trabalho foram os 16 princípios do Tratado de EA, a Carta
Aberta das Educadores e Educadores para um Mundo Justo e Feliz, descritos anteriormente
e a síntese das Diretrizes para Ação baseadas no Tratado de EA de Caride e Meira (2001),
que encontra-se na sequência após a tabela. A Tabela 1 sintetiza e detalha as etapas da metodologia de diálogo utilizada.
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TEMPO
(Min)

INTENÇÃO DE
RESULTADOS

OBJETIVOS

ATIVIDADE

- Acolhida;
- Apresentação dos
participantes;
- Apresentação dos
princípios do Tratado.

- Entregar uma pá do catavento
por participante
- Slides do Tratado (por
Michèle Sato). Ouvir/Sentir;
- Na pá colocar Nome e
Instituição e uma palavra ou
pequena frase que o tratado
inspirou;
- Cada um lê o que escreveu e
cola no meio da roda, como na
logomarca do Tratado.

80

Refletir/ identificar
possibilidades de tornar
os princípios do Tratado
realidade.

- Divisão de grupos com
escolha de um(a) relator(a);
- Cada grupo respondeu às
Perguntas descritas (*);
- Cada grupo recebeu o texto
do Tratado e as Diretrizes para
a Ação (**).

50

Socialização das
produções ampliando o
debate.

Todos os grupos compartilham
suas produções em cartaz.

-Integração entre os diferentes
autores presentes.

20

Avaliação.

Rodada de avaliação
dialogada.

- Colher subsídios para melhorar
as ações da Rede PlanTEA.

30

- Apresentação do grupo;
- Garantir que todos conheçam o
Tratado;
- Construção coletiva de imagem
que une a todos/as;
- Explicitar questões que nos
aproximam.

- Produção participativa de
conhecimento junto à Rede
PlanTEA;
- Agregar mais pessoas à Rede
PlanTEA.

Tabela 1: Metodologia
Fonte: Construção coletiva da Rede PlanTEA.

(*) As perguntas a serem respondidas pelos grupos foram:
Questão 1: Qual o significado da educação ambiental voltado para todas as instituições do sistema
educacional que propõe a Educação ao Longo da Vida permanente e continuada, nos diferentes
níveis (básico, médio, universitário, passando pela educação de jovens e adultos)?
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Questão 2: Que condições nos parecem ser necessárias para um maior impacto destas iniciativas no
âmbito global, tanto em termos de organização da sociedade civil como de sua interlocução junto
aos governos?
Questão 3: Que meios/ instrumento/ mecanismos para uma Aprendizagem Transformadora Global são prioritários, considerando as numerosas iniciativas em curso existentes nos âmbitos local
-regional-setorial?

(**) Síntese das diretrizes para a ação do tratado de EA (CARIDE e MEIRA, 2001):
1. Modelar os princípios do Tratado em materiais didáticos para serem utilizados nos diferentes
níveis do sistema educativo;
2. Atuar a partir das realidades locais, tratando de conectá-las com os problemas globais
do planeta;
3. Desenvolver a educação ambiental em todos os âmbitos da educação formal, informal
e não formal;
4. Capacitar especialistas para melhorar a gestão do meio ambiente e para obter uma maior ‘coerência entre o que se diz e o que se faz’;
5. Exigir dos governos que destinem percentagens significativas de seu orçamento para a educação e meio ambiente;
6. Transformar os meios de comunicação em instrumentos educativos plurais que sirvam de
plataforma aos programas gerados pelas comunidades locais;
7. Promover mudanças na produção, nos hábitos de consumo e nos estilos de vida
8. Reconhecer a diversidade cultural, os direitos territoriais e a autodeterminação dos povos;
9. Fomentar a educação e a investigação superior sobre a educação ambiental.

5. A colheita das contribuições
Os 10 grupos formados registraram suas contribuições em cartazes que foram fotografados e
transcritos. A Figura 2 ilustra o resultado da dinâmica inicial, onde se esperava a reconstrução
do logotipo da PlanTEA (Figura 1) quando da apresentação dos (das) participantes. No entanto,
as pás foram sendo dispersas ao acaso, transformado-as em sementes que simbolicamente colhem energia concentrada para trazer a EA ao cotidiano de nossas tribos de convivencialidade,
potencializando as ações, reflexões e transformações socioambientais. Sementes que se dispersam para serem cultivadas em realidades diversas, mas sempre alimentadas pelo bem comum
e alimentando-o continuamente para a construção de sociedades sustentáveis e felizes, numa
grande e harmoniosa comunidade de vida planetária.
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Figura 2. Pás do catavento formaram sementes que se dispersam pelo mundo.

6. Encaminhamentos do workshop
A partir das propostas que foram levantas durante o trabalho coletivo foram feitos os seguintes encaminhamentos a serem trabalhados pela Rede PlanTEA:
1. Compartilhar valores, princípios e métodos, como referência comum para as intervenções
educadoras e pesquisas de todos e todas enredados;
2. Realizar encontros presenciais e por meios mediáticos, incluindo os eletrônicos, para comunicação, intercâmbios e diálogos sobre as experiências e reflexões que estão sendo realizadas;
3. Respaldar iniciativas comprometidas com os princípios do Tratado de EA;
4. Promover a articulação de atores locais, criando comitês facilitadores nacionais, regionais, locais e setoriais;
5. Facilitar o acesso ao Tratado e a todos os documentos produzidos pela Jornada e pela Rede;
6. Estimular todos os Cursos de EA, dos Ministérios aos organizados pelas Universidades e Associações Não Governamentais, a utilizarem o texto do Tratado;
7. Aprimorar o site do Tratado e estimular que outros sites coloquem o Tratado neles e/ou link
para o site da Rede PlanTEA;
8. Promover diálogos sobre o Tratado de EA em eventos e publicações das Universidades e de
outros atores;
9. Formar facilitadores em processos de educomunicação socioambiental e para a animação de
Observatórios Territoriais;
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10. Promover a colaboração em EA entre diferentes graus e modalidades do ensino, pesquisa
e educação não formal;
11. Estimular a formação de Pessoas que Aprendem Participando, por meio do diálogo, nos
distintos grupos sociais e nas distintas esferas e instâncias de poder;
12. “Simplificar complexificando”, ou seja, procurando encontrar um redutor complexo que
possibilite o diálogo profundo a partir de uma bandeira/chamamento à ação coletiva e em si
próprio/própria;
13. Realizar, anualmente e com ampla participação cidadã, um Dia de Vigília Planetária de
Educação Ambiental, que fomente um olhar apaixonado pela vida, um diálogo profundo,
descentralizado e coordenado, ocorrendo em todos os cantos e tribos do Planeta. Pode
ser junto com a Campanha Mundial de Apagar as Luzes, buscando, ao mesmo tempo,
acender idéias para o diálogo empoderador-potencializador-educomunicador tornar-se
prática cotidiana de Educação Ambiental. Também foi sugerida o Dia da Mâe Terra, para
celebrá-la e relembrar o que temos a aprender em seu convívio.
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Resumo
O tema bacias hidrográficas possui grande potencial didático para o trabalho interdisciplinar no ambiente escolar, pois além de envolver aspectos ligados às disciplinas de ciências
e geografia, os conteúdos favorecem a transversalidade no que se refere à possibilidade de
colocar o aluno em contato maior com a realidade que o cerca. O objetivo deste trabalho
foi desenvolver a capacidade de interpretação dos alunos, enfatizando o desenvolvimento
de atividades de educação ambiental que adotem a bacia hidrográfica como um recorte
temático. O trabalho foi desenvolvido por meio de encontros com os alunos do 6º ano
do ensino fundamental de uma escola localizada em Ilha Solteira (São Paulo) e recebeu apoio da PROEX-UNESP. Uma das formas de avaliação do projeto foi a realização
do grupo focal, que mostrou ser uma experiência positiva. Além disso, a proposta de
atividades de discussão proporcionou aos alunos um maior senso crítico, autonomia e
desinibição ao final do projeto.
Palavras-chave: Bacias Hidrográficas, Ensino Fundamental, Interdisciplinaridade.

1. Introdução
A bacia hidrográfica é considerada o elemento fundamental de análise no ciclo hidrológico. Ela
pode ser definida como uma área limitada por um divisor de águas, que a separa das bacias
adjacentes e que serve de captação natural da água de precipitação através de superfícies vertentes (TUCCI, 2002). Isso significa que a bacia é o resultado da interação da água e de outros
recursos naturais como o material de origem, topografia, vegetação e clima.
De acordo com Araújo e Souza (2009), a água tem sido a centralizadora das atenções mundiais
nos últimos anos, gerando diversas discussões sobre a utilização para uma melhor adequação
desse recurso tão escasso. Os sistemas aquáticos, apesar de importantes para a manutenção da
vida, vêm sofrendo um processo acelerado de deterioração das suas características físicas,
químicas e biológicas, que por sua vez, resultou na atual crise mundial.
Tal preocupação é devido ao fato de tais recursos estarem ligados a impactos ambientais, como:
ocupação do solo indevida, uso indiscriminado da água, desmatamento de matas ciliares,
sedimentação, assoreamento, construção de barragens, desvios de cursos d’água, erosão, salinização, contaminação, impermeabilização, compactação, diminuição da matéria orgânica dentre
outras. Todos estes fatores têm contribuído para o desaparecimento de rios e lagos, afetando
profundamente o ciclo da água e o clima, mostrando dessa forma o importante papel das
bacias hidrográficas (ARAÚJO; SOUZA, 2009).
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Além disso, mudanças na demografia, incluindo o envelhecimento da população, fatores socioeconômicos, mudanças climáticas e na biodiversidade, uso de energia, abastecimento de
água e do consumo, bem como a infraestrutura antiga para o abastecimento de água, tratamento e distribuição exigem um conhecimento aprofundado das várias opções disponíveis
para que se caminhe para cidades sustentáveis.
Segundo Ribeiro e Affonso (2012), pesquisas afirmam que a maioria dos alunos do ensino fundamental não dominam os conceitos básicos relacionados à questão dos recursos
hídricos e não são capazes de sugerir medidas adequadas para o enfrentamento dos
problemas socioambientais presentes. Por essa razão, é de fundamental importância
o estudo da percepção ambiental dos alunos para melhor compreender as inter-relações entre o ser humano e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas, o que reforça as ideias a respeito das representações sociais.

2. Objetivo
Sabendo da importância do conceito de bacias hidrográficas na aprendizagem dos alunos, o
presente trabalho tem como finalidade desenvolver e aprimorar nos alunos a capacidade de
observar, interpretar e poder vivenciar os conteúdos trabalhados para uma melhor compreensão dos mesmos.

3. Material e Métodos
O trabalho foi desenvolvido com os alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola
particular situada na cidade de Ilha Solteira/SP, por meio de atividades ministradas em um
projeto extraclasse denominado Biologia Muito Além da Ilha, desenvolvido em parceria com a
Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UNESP.
Foram realizadas reuniões com a coordenadora pedagógica e os professores responsáveis pelas
disciplinas de ciências e geografia da escola parceira antes de iniciar as atividades com os alunos.
Foram discutidos como seria realizada a seleção dos alunos para participação no projeto, conteúdos abordados durante os encontros de acordo com o material da escola e a duração do projeto.
Assim, foram disponibilizadas 20 vagas para participação no projeto. Foi encaminhada aos pais
e responsáveis uma autorização para a participação do aluno, juntamente com um folder onde
havia informações explicando sobre o projeto. Também foi solicitada autorização do uso da
imagem dos alunos participantes. Esses documentos foram entregues à equipe do projeto antes
de iniciar as atividades. Participaram das atividades cerca de 14 alunos.
O conteúdo “bacias hidrográficas” abrange conhecimentos inter-relacionados e aspectos complexos, como a disponibilidade e o uso da água, a importância ambiental, econômica, política e
social dos rios que formam as principais bacias hidrográficas brasileiras.
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É necessário levar o aluno a refletir e perceber quanto é importante o estudo de uma bacia
hidrográfica, e também, levantar as questões que interferem no cotidiano de sua comunidade.
Quando existe conservação das bacias hidrográficas, ou seja, de seus rios principais, afluentes e
subafluentes, há grandes possibilidades de uso como a prática de irrigação na agricultura, por
exemplo, ou o abastecimento de necessidades básicas. Pensando nisso, os tópicos abordados
durante os encontros, foram: conceito de bacia hidrográfica; principais características das bacias
hidrográficas do território brasileiro; bacias hidrográficas da região de Ilha Solteira e o uso da
terra neste espaço geográfico.
Os conteúdos foram abordados por meio de atividades divididas em partes teóricas e práticas
com ilustrações geográficas, comparações e apresentação de mapas temáticos com enfoque na
região de Ilha Solteira – Estado de São Paulo.
A escolha de se trabalhar com interpretação de mapas nas atividades práticas, parte do princípio
de que os alunos do ensino fundamental ainda sentem muita dificuldade de compreender, e basicamente os mapas são considerados documentos tecnicamente muito adequados para realizar
um estudo que envolve a geografia e possibilita um maior aprendizado.
No primeiro encontro, os alunos tiveram uma noção básica sobre o que é bacia hidrográfica,
suas características, relevo e uso dos recursos naturais, para que possam ter um melhor entendimento das principais características que diferenciam microbacias e suas divisões, e ter conhecimento em relação à localização, uso e ocupação da terra na região. Como uma das formas de
avaliar o impacto do projeto na aprendizagem do aluno, após a atividade teórica, foram discutidas algumas questões com auxílio de um mapa da região (Figura 1), tais como: Qual é o nome
do rio principal que abastece a região de Ilha Solteira? Onde deságua e onde ele nasce? Quais as
principais utilizações desse rio? Cite os principais impactos negativos em nossa região.
Figura 1. Imagem de satélite da região de Ilha Solteira.

Fonte: Google Maps
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No segundo encontro, foi abordado o tema “Microbacias/Bacia São José dos Dourados”, com a
finalidade de aprofundar no tema e aprimorar a capacidade de observação dos alunos. Os tópicos discutidos durante a atividade foram: conceito de microbacias; localização e caracterização
da Bacia São José dos Dourados; riscos ambientais na região; preservação.
No início das atividades, foram apresentadas as principais características da bacia São José dos
Dourados (Figura 2), microbacias da região/município (Figura 3) e demonstração de atividades
predominantes na região com auxílio de mapas (Figura 4).

Figura 2. Bacia São José dos Dourados

Fonte: Arquivo CBH-SJD

176| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Figura 3. Mapa atual da divisão das microbacias de drenagem de águas pluviais e urbanas

Fonte: Plano de Saneamento Básico do Município de Ilha Solteira, SP: Diagnóstico do Sistema de Drenagem, 2013, p.19
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Figura 4. Atividades predominantes na região de Ilha Solteira

Fonte: Ricardo (2001, p. 9).

Após a atividade teórica, houve apresentação de mapas demonstrando a distribuição e disponibilidade de água no mundo, onde foi discutida a importância e a necessidade de sua preservação. Ao final da atividade, aplicou-se um questionário sobre o tema abordado com auxílio dos
mesmos mapas utilizados na apresentação.
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Para finalizar o terceiro encontro, foi realizada uma roda de conversa, utilizando a metodologia
do grupo focal. O grupo focal vem sendo empregado há muito tempo, sendo primeiramente
mencionado como técnica de pesquisa em marketing nos anos 1920 e usada por Robert
Merton na década de 1950 para estudar as reações das pessoas à propaganda de guerra.
Nos anos 1970 e 1980 o uso de grupos de discussão como fonte de informação em pesquisa
tornou-se comum em áreas muito particulares, sendo que no início dos anos 1980 houve a
preocupação em adaptar essa técnica ao uso na investigação científica (GATTI, 2005 citado por
ZIMMERMANN; MARTINS, 2008).
Segundo Gomes (2005) e Di Tullio (2005), trata-se de uma técnica qualitativa, inspirada em
técnicas de entrevistas não direcionadas e grupais usadas na psiquiatria, que tem sido adaptadas
e empregadas há muito tempo, com diversas finalidades e em diversos contextos.
Em face das dificuldades encontradas nesta etapa, optamos pela formação de um único grupo
focal, numericamente limitado, porém qualitativo. Quanto às maneiras de registrar as interações, optamos pela gravação em vídeo por meio de uma câmera digital (Touch Screen 14mp.
Dc-l140) disposta adequadamente em relação à distribuição do grupo no ambiente. Paralelamente, anotações por escrito foram realizadas a fim de auxiliar na etapa de análise das
filmagens, sendo observadas as principais contribuições de cada aluno.
Durante a atividade, os alunos seguiram um roteiro sobre os conteúdos abordados desde a
primeira atividade, visando rever todos os conceitos.
Como roteiro de discussão do grupo focal foi proposto:
• O que vocês entendem por bacias hidrográficas?
• O que vocês sabem sobre o Rio São José dos Dourados?
• O que ele significa para a cidade?
• Qual a importância de preservarmos nossa bacia?
• Quais medidas de conservação vocês sugerem?

Na quarta atividade os alunos confeccionaram maquetes na aula prática, como continuação
da visita técnica na estação de tratamento de água/esgoto de Ilha Solteira que a turma realizou
juntamente com os professores regulares de ciências e geografia. A turma foi dividida em dois
grupos, sendo que o Grupo 1 ficou responsável por representar a estação de tratamento de
água do município e o Grupo 2 a distribuição de água na cidade.
No quinto encontro aplicou-se uma atividade com a finalidade de verificar a percepção de
meio ambiente pelos alunos. Eles confeccionaram cartazes por meio de colagens (Figura 5),
de acordo com sua percepção, com a finalidade de analisar conhecimentos, e observações
relacionadas ao meio ambiente.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 179

Figura 5. Alunas selecionando imagens para a confecção de cartazes

Fonte: as autoras.

A percepção ambiental é hoje considerada fundamental para se entender as ligações cognitivas
e afetivas dos seres humanos para com o meio ambiente, uma vez que se constituem na grande
força que modela a superfície terrestre através de escolhas, ações e condutas. As mudanças de
percepções, atitudes e valores ambientais são as mais desafiadoras tarefas da educação ambiental
e clamam por uma mudança urgente na metodologia de ensino-aprendizagem para desenvolver,
naturalmente, a mentalidade conservacionista do aluno, proporcionando uma educação sobre o
meio ambiente (MACHADO, 1999).
Se a percepção é um fator sempre presente em toda a atividade do ser humano, isto significa dizer que ela tem um efeito marcante na conduta dos indivíduos frente ao meio ambiente. A capacidade de perceber, conhecer, representar, pensar e se comunicar permite aos alunos moldar os
lugares e as paisagens. Suas respostas ambientais são, então, influenciadas pelas interpretações
que eles são capazes de fazer a partir de suas experiências perceptivas.
No sexto encontro foi realizada uma saída de campo próximo ao campus II da UNESP, com o
objetivo de demonstrar a interação do ser humano com o meio e ainda estimular a percepção
dos alunos. A turma ficou dividida em dois grupos, que percorreram três trechos (praça, avenida e entorno da escola) onde os próprios alunos fotografaram o ambiente e preencheram em
uma tabela as principais características observadas em cada local (Tabela 1).
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Tabela 1. Esquema da tabela utilizada como auxílio no relatório da saída de campo.

Ambientes

Trecho1

Trecho2

Trecho2

Presença de Árvores/
Vegetação

Tempera do local

Presença de animais
Aspecto de
preservação do local
Fonte: elaborada pelas autoras.

O último encontro ocorreu na praia Catarina localizada no Balneário de Ilha Solteira, com o
intuito de finalizar as atividades do semestre. Os alunos fizeram uma caminhada no local, a
turma foi separada em dois grupos, ambos ficaram responsáveis por fotografar o aspecto de
preservação da região.
Deve-se salientar que nos resultados nas frases e colocações (escritas em itálico) os alunos não foram identificados e possíveis erros de ortografia e concordância foram mantidos.

4. Resultados e Discussão
No primeiro encontro foram abordados conceitos básicos com o objetivo de analisar o conhecimento prévio dos alunos.
Inicialmente os alunos responderam corretamente as questões, porém com muita dificuldade
em relação à interpretação do mapa. No decorrer da atividade, algumas dúvidas apareceram, e
também com frases positivas como, por exemplo, “Achei que o rio principal que abastece nossa
região era o rio Paraná”; “Legal saber disso, não imaginava que estudar a conservação da água
ia muito além”.
No segundo encontro, os alunos demonstraram-se mais familiarizados com o assunto, porém
ainda apresentavam algumas dificuldades e dúvidas em relação ao conceito de microbacias e
localização da bacia São José dos Dourados.
No quarto encontro, na primeira parte da atividade teórica surgiram várias dúvidas como, por
exemplo, a respeito da distribuição e a disponibilidade de água própria para o consumo humano, quais as causas naturais e sociais que afetam sua oferta, o porquê do consumo excessivo, poANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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luição, desperdício e ausência ou precariedade dos serviços de saneamento básico na região. No
decorrer da atividade teórica as dúvidas foram sanadas. Os resultados obtidos com a confecção
das maquetes (Figuras 6 e 7) foram bastante positivos, verificou-se uma grande participação dos
alunos durante a montagem.
Figura 6. Representação da Estação de Tratamento de Água (ETA Ilha Solteira)

Fonte: as autoras.
Figura 7. Representação da Estação da Distribuição de água no município de Ilha Solteira

I

Fonte: as autoras.
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Ao final da atividade, cada grupo expôs seu trabalho para todos os participantes e comentaram
cada item da maquete. No decorrer das explicações notou-se um grande envolvimento, interesse
e aproveitamento, sendo que os alunos se expressavam com frases, como: “Na verdade utilizamos a água dos 15 poços freáticos de Ilha Solteira para o consumo humano, mas nossa bacia é
abastecida pelo rio São José dos Dourados”; “Então por isso devemos preservá-lo, pois as situações de como ele é usado contribuem para o seu aspecto quando deságua aqui na cidade”. Os
alunos alegaram ter gostado da atividade e disseram que aprenderam muito.
O Grupo Focal foi realizado no terceiro encontro (Figura 8), e houve certa dificuldade em conduzir a atividade, pois apenas 06 alunos compareceram.
Figura 8. Realização do Grupo Focal

Fonte: as autoras.

Além de um método de coleta de dados, esta técnica contribuiu para mais um momento de
aprendizado, já que os alunos puderam debater suas ideias e opiniões a respeito dos temas
estudados, além de esclarecer possíveis dúvidas. Enfim, constituiu-se em um momento de
reflexão a respeito da atividade.
Os alunos demonstraram ter um conhecimento prévio do conceito de bacia hidrográfica. A
principio surgiu a ideia de que existem possíveis interligações entre rios, uma aluna definiu a bacia hidrográfica como sendo composta pelo rio principal e seus afluentes: “É uma área drenada
que tem os rios secundários que levam as suas águas e desaguam no principal.”.
Em relação ao rio que abastece a região, surgiram muitas dúvidas, uma das alunas citou como
exemplo uma atividade prática realizada durante o projeto, para demonstrar que a utilização da
água para o consumo humano não é diretamente do rio São José dos Dourados, mas sim dos 15
poços localizados na estação de tratamento de água da cidade.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 183

A questão da poluição foi bastante discutida, disseram que se o rio São José dos Dourados
estiver poluído, poderá trazer prejuízos para os rios nos quais ele deságua. Em relação à preservação, alguns alunos chegaram a comentar medidas de conservação, como: tratar esgoto, não
jogar lixo em suas margens e também sobre a importância das matas ciliares: “Não só nós, mas
as outras regiões também devem preservá-lo, pois as situações de como ele é usado, contribuem
para o seu aspecto quando deságua aqui”.
Assim, nota-se uma semelhança ao trabalho desenvolvido por Trevisol et al. (2010), embora
com metodologias diferenciadas, já que os autores mencionam que,
O diagnóstico anterior ao ciclo de palestras havia chamado a atenção para o desconhecimento
da geografia regional, uma vez que ela encontra-se ausente nos livros didáticos. Essa realidade
levou-nos a empreender um grande esforço na busca de dados sobre a região, identificar mapas
e imagens que contemplassem a importância do conhecimento do espaço geográfico regional,
atribuindo a necessária familiaridade dos estudantes com seu ambiente de vivência. Objetivamos com isso tornar significativa a necessidade de preservação desse ambiente, como forma de
se obter uma condição adequada de saúde e bem-estar (TREVISOL et al., p. 150-151, 2010).
Os alunos envolvidos na atividade do grupo focal se mostraram bastante entusiasmados, descontraídos, chegaram a relatar a importância do conhecimento adquirido e até sugeriram mais
encontros como este: “Gostei... Essas informações ficarão pra sempre comigo, muita coisa eu
tinha dúvida, agora eu consegui entender bem.”.
Durante a confecção dos cartazes notou-se a predominância da fauna e flora (Figuras 9, 10 e 11).
Com relação aos seres humanos e as cidades, teve menor frequência de representação, pois na
concepção de alguns, somente animais e plantas faziam parte do meio ambiente.
Figura 9. Cartaz 1 elaborado por alunas com base no tema- Meio Ambiente

Fonte: as autoras.
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Figura 10. Cartaz 2 elaborado por alunas com base no tema- Meio Ambiente

Fonte: as autoras.
Figura 11. Cartaz 3 elaborado por alunas com base no tema- Meio Ambiente

Fonte: as autoras.
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De modo geral, gostaram de representar o meio ambiente por meio de colagens, mostraram-se bastante interessados, chegaram a pedir que a atividade fosse repetida em outra ocasião.
Trabalhou-se o conteúdo dos cartazes com a finalidade de ampliar o conceito de meio ambiente
desses alunos, já que neste trabalho foi enfatizado que o natural está totalmente relacionado com
as relações sociais, econômicas e políticas.
Dessa forma, a visão dos alunos e o presente estudo corrobora a visão de Trevisol et al. (2010),
quando os autores declaram:
Tendo em vista a influência que o cartesianismo e o pensamento científico moderno exerceram
sobre a formação cultural e institucional da modernidade, sobretudo nas sociedades ocidentais,
nós continuamos com frequência, reproduzindo uma das mais equivocadas dicotomias que a
ciência moderna e a sociedade industrial solidificaram: a dicotomia entre homem e natureza
(TREVISOL et al., p. 140, 2010).

No sexto encontro, ao finalizar a saída de campo, a equipe retornou ao laboratório junto
com os alunos e os grupos selecionaram algumas fotos de cada trecho (Figuras 12, 13 e 14).

Figura 12. Trecho 1. Foto selecionada por um dos grupos, Praça próxima ao Campus II da UNESP- Ilha Solteira

Fonte: Elaborada pelos alunos do Projeto - Biologia muito Além da Ilha, 2013.
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Figura 13. Trecho 2. Foto selecionada por um dos grupos, grande quantidade de lixo próximo à avenida.

Fonte: Elaborada pelos alunos do Projeto - Biologia muito Além da Ilha, 2013.
Figura 14. Trecho 3. Foto selecionada por um dos grupos, estacionamento próximo ao colégio.

Fonte: Elaborada pelos alunos do Projeto - Biologia muito Além da Ilha, 2013
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Comentaram com os demais colegas e explicaram o porquê da escolha das fotos, demonstram-se
bastante envolvidos com a saída de campo. Surgiram muitas dúvidas em relação aos nomes
populares da vegetação presente no trecho 1, que correspondia à uma praça.
Ambos os grupos relataram que no trecho 2 e 3, onde há maior presença do ser humano, o aspecto de preservação do local estava mais precário, enquanto que no trecho 1 a visão era mais
agradável, temperatura mais fresca devido a presença de muitas árvores: “No trecho 1 tinha bastante vegetação, percebi que nos outros, quanto mais próximo ao contato humano, pior estava...”.
No encerramento do projeto, durante a dinâmica, os alunos levantaram questões já estudadas
anteriormente, os relatos indicam que houve empolgação e satisfação pelo desenvolvimento das
atividades, mas infelizmente devido ao mau tempo não foi possível realizarmos todas as atividades de forma completa no balneário da cidade (Figura 15).

Figura 15. Saída de campo, Praia Catarina, Ilha Solteira, SP. Encerramento

Fonte: as autoras.
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5. Considerações Finais
Em artigo publicado em 2008, Tundisi aponta que uma das propostas para a solução dos problemas relacionados à água é a participação dos usuários, do público, da iniciativa privada e do
setor público, como um dos eixos principais da governança dos recursos hídricos no contexto
de bacias hidrográficas. Considera ainda que essa participação deverá melhorar e aprofundar a
sustentabilidade da oferta e demanda e a segurança coletiva da população em relação à disponibilidade e vulnerabilidade deste recurso. Porém, a população somente será capaz de participar
ativamente desse processo de governança a partir do momento em que for instruída e que desenvolver um sentimento de pertencimento ao meio onde vive e interage. Sendo assim, considera-se que o presente trabalho tenha colaborado para essa formação dos alunos participantes.
Acredita-se que com as atividades propostas os alunos participantes puderam desenvolver novos conhecimentos e novas percepções sobre o ambiente no qual está inserido e do qual é parte
integrante. Assim, foi possível valorizar as vivências e os ambientes de uso cotidiano dos alunos
para contextualizar o conteúdo programático do projeto, em conjunto com aquele trabalho pela
escola parceira em horário regular de ensino. Foi possível trabalhar com os alunos uma visão
mais ampla e sistêmica de bacias hidrográficas.
Embora reconheçamos as limitações do grupo focal, em razão do pequeno número de participantes, nossas primeiras impressões com a experiência de adoção desse método são positivas,
pois esse constitui uma via de mão dupla, ou seja, tanto aprendemos quanto podemos encontrar
respostas e proporcionar algumas soluções.
Assim, verifica-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados: todos os alunos se mostraram bastante interessados, os resultados foram satisfatórios, pois mostraram que tiveram grande
envolvimento com as atividades durante os encontros e uma boa produtividade.
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Resumo
Este artigo relata a experiência no processo de formação e educação ambiental do Grupo Semente, sediado em Mato Grosso. A análise parte do contexto atual do modelo de desenvolvimento econômico predominante e seus efeitos sociais e ambientais, aborda ainda conceitos e
práticas que abrem possibilidades para novas realidades. Essa abordagem orienta as atividades
desenvolvidas pelo Grupo Semente, que englobam cursos de agrofloresta, implantações de canteiros agroflorestais em assentamentos e terras indígenas, mutirões na Unidade de Observação
Participativa (UOP) utilizada como vitrine agroflorestal, participação em instâncias de articulação política e formação de redes. Apresenta-se também a organização interna do Grupo
Semente, que tem em seus princípios e práticas a horizontalidade na tomada de decisões. Como
resultados apresentamos dados sobre os cursos realizados, parcerias estabelecidas, dados qualitativos e quantitativos dos participantes, além de descrever a UOP. Nas considerações finais são
pontuados alguns desafios, perspectivas de novos projetos, parcerias e sonhos.
Palavras - chave: Agrofloresta, Mutirões, Formação Continuada.
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1. Introdução
O Grupo Semente tem sua sede em um sítio no município de Chapada dos Guimarães, MT,
Centro Geodésico da América do Sul. Fundado em 2004, o Grupo Semente é uma associação
que atua com Educação Ambiental na formação continuada em Agrofloresta tendo como missão criar, vivenciar e promover práticas sustentáveis referenciadas na permacultura contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e solidária. Possibilitar o consumo de
alimentos livres de agrotóxicos na terra, onde é dominante o agronegócio que tem como modelo grandes propriedades e monoculturas, é o desafio dessa organização constituída por uma
equipe multidisciplinar. Desde 2010 atua com diversos parceiros para realização de cursos de
agroecologia, agrofloresta, coleta e beneficiamento de sementes, entre outros, e na realização
de mutirões em uma Unidade de Observação Participativa (UOP), que possibilita a formação
continuada com indígenas, quilombolas, agricultores familiares, ribeirinhos, atingidos por
barragens, estudantes, professores e extensionistas. O Grupo Semente participa de uma rede
de empreendimentos da economia solidária que visa o envolvimento e empoderamento das
comunidades locais para promover segurança alimentar, recuperação de áreas degradadas,
reflorestamento, transição agroecológica e fortalecimento da sabedoria tradicional de vários
grupos enfraquecidos economicamente por efeitos do modelo econômico dominante.
Chapada dos Guimarães, embora tenha uma riqueza ímpar da biodiversidade, é um local que
está ameaçado pelo avanço do agronegócio. É um local que carece de educação ambiental, de
trabalho que envolva a comunidade local, revitalização dos saberes das populações tradicionais
às quais pretendemos ampliar a voz, para que possamos integrar tecnologia e conhecimento
tradicional no sentido da construção coletiva de uma realidade mais equilibrada e solidária.
Boff (2014), criticando o modelo de sociedade atual, enuncia que vivemos em um sistema que
prioriza a economia mediante a depredação da natureza e a exploração dos seres humanos. Destaca ainda que este modelo produz uma acumulação de riqueza de um lado e pobreza e miséria
de outro, onde o modelo econômico predominante supõe um crescimento ilimitado, da máxima
rentabilidade e de menor tempo e custo num crescente processo de exploração. Referenciando-se à definição de biodiversidade da Convenção sobre a Diversidade, Diegues et al. (1999, p. 03)
concluem que a biodiversidade é uma construção sócio cultural, sendo as espécies que constituem um ecossistema objetos de conhecimento, de domesticação, de uso e de caracterização de
sociedades e culturas tradicionais. No contexto brasileiro, de um país cuja riqueza de recursos
naturais vem sendo usurpada desde a expansão europeia de comércio além-mar iniciada no
século XV, temos o agravante da destruição cultural e social de inúmeras comunidades tradicionais indígenas e não indígenas.
O modelo criticado por Boff (2014) e a supressão da biodiversidade definida por Diegues et al.
(1999) tem em Mato Grosso características próprias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2009, p.110), no Censo Agropecuário de 2006, destaca a concentração agrária
que vem ocorrendo na Região Centro Oeste, particularmente no Bioma Cerrado localizado nos
chapadões do Planalto Central, devido à produção em grande escala de commodities agrícolas
com expansão em direção ao norte do estado de Mato Grosso, região do Bioma Amazônia.
Observa ainda que o estado de Mato Grosso é responsável por 35,5% da redução de matas e flo-
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restas contidas em estabelecimentos agropecuários (2009, p.122). As transformações verificadas
na economia agrícola do Brasil ao longo do período intercensitário transformaram o Estado
de Mato Grosso no maior produtor de soja e o terceiro maior rebanho do país. Outro fator que
corrobora e agrava esse quadro vem da análise que Theisen (2010) faz sobre o mercado de agroquímicos, onde Mato Grosso se destaca em primeiro lugar no ranking de consumidores, sendo
que a soja responde por 47,1% dos agrotóxicos vendidos no Brasil.
Bombardi (2011) intuindo trazer a tona o enorme impacto social trazido pelo uso de agrotóxicos no Brasil, analisa para o período de 1999 a 2009 as mortes e as intoxicações por agrotóxicos. A autora indica que ocorre no Brasil uma intoxicação a cada 90 minutos, pesando ainda
a extrema subnotificação destes casos já que a obrigatoriedade de notificação junto ao SINAN
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação) passou a ser obrigatória em todos os estados
somente a partir de janeiro de 2011. Para o Estado de Mato Grosso os dados são intermitentes
não existindo informação para todo o período do estudo.
Analisando dados do Estado de Mato Grosso do período de 1988 a 2005sobre condicionantes
e possíveis impactos a saúde do trabalhador correlacionando os “esforços produtivos” com as
intoxicações por agrotóxicos, neoplasias e má formação congênita, entre outras, Pignati e Machado (2007) verificam uma correlação linear positiva entre essas variáveis e concluem que o
modelo de desenvolvimento econômico baseado em uma agricultura dependente de agrotóxicos e fertilizantes químicos, intensa utilização de maquinários agrícolas e crescente “esforço produtivo” pioram progressivamente as situações de saúde da população nas variáveis estudadas.
Dentre suas considerações os autores indicam a construção de cenários alternativos de comparação ao modelo de desenvolvimento predominante destacando a agroecologia e a agricultura
familiar como possíveis caminhos (PIGNATI; MACHADO, 2007, p.13). Os dados do censo de
2006 indicam que Mato Grosso continha 112.978 propriedades rurais. Deste total 1.619 (1,4%)
identificaram-se como orgânicas sendo apenas 79 (0,7%) certificadas. Por outro lado 23.031
propriedades (20,4%) se identificaram com o uso de agrotóxicos.
França, Del Grossi e Marques (2009) contribuindo com o processo de apropriação dos resultados do Censo Agropecuário de 2006, destacando a agricultura familiar, concluem que no Estado
de Mato Grosso 76% dos estabelecimentos agrícolas são da agricultura familiar, representando
10% da área total ocupada, respondendo por 60% da mão de obra ocupada e por 12% do valor
bruto da produção. Esses dados demonstram a importância da agricultura familiar tanto na
geração de trabalho e renda, mas também a sua capacidade de geração de riqueza, pois proporcionalmente a área que ocupa produz um valor maior.
Em um estudo comparativo que considera os investimentos públicos e os modelos agrários, Faria (2012) faz uma análise histórica do desenvolvimento da cotonicultura de Mato Grosso com o
envolvimento dos dois modelos agrários existentes no Brasil, um de estrutura patronal, conhecido também como agronegócio, e a estrutura camponesa, caracterizado pela agricultura familiar.
Analisando dados do IBGE para o período de 1930 a 1980 o autor conclui que até a década de 80
a cotonicultura mato-grossense apresentava uma baixa produtividade e estava concentrada na
agricultura camponesa. No ano de 1984, com o apoio da EMBRAPA na geração e fornecimento
de tecnologia específica ao modelo camponês, sendo a cotonicultura camponesa alvo de política
pública específica, resultou na elevação da força produtiva e do excedente produzido. O autor
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conclui que o modelo camponês pode ser eficiente economicamente e propício à utilização de
novos métodos de trabalho se as instituições construírem um arranjo que o contemple e que se
“a meta é o desenvolvimento social atrelado ao desenvolvimento econômico de uma região, o
modelo camponês tem demonstrado sua superioridade em distribuir renda direta e difusa em
relação aos patronais. Não é uma questão ideológica, mas de eﬁciência”.
A partir dos apontamentos trazidos pelos autores citados anteriormente, o Grupo Semente se
propõe a atuar no apoio e desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa, que possibilite
uma melhor distribuição de renda, que valorize e potencialize a biodiversidade local e que seja
independente da utilização de agrotóxicos.
Avaliando o avanço do desmatamento da floresta amazônica, Boff (2004, p.53) indica estudos
que demonstram o valor da floresta Amazônica e sua potencialidade no fornecimento de riquezas. Esses estudos mostram que a utilização dos frutos das palmeiras (açaí, buriti, bacaba,
pupunha, etc.), da castanha do Brasil, da seringa, dos óleos e corantes vegetais, das substâncias
alcaloides, para a farmacologia, das substâncias de valor herbicida e fungicida, renderiam mais
do que todo o desmatamento, ainda hoje da ordem de 15 hectares por minuto. Para Boff a medicina mundial teria muitíssimo a ganhar se soubesse ouvir os caboclos e índios, mestres no
conhecimento das ervas medicinais.
Para o Grupo Semente a utilização de sistemas agroflorestais pela agricultura familiar é um dos
caminhos que possibilitam a manutenção e reconstituição das florestas e do cerrado.
Com o intuito de facilitar o diálogo e estimular a discussão, a Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação (FAO) lançou em 2013 um guia direcionado aos tomadores de
decisão, indicando a urgente implantação de agroflorestas na América Latina destacando alguns
pontos importantes sobre agroflorestas:
Agroflorestas produzem comida e fibras, contribuem para segurança alimentar e nutricional,
sustenta os meios de subsistência, reduz a pobreza e promove ambientes de cultivo agrícola
e pastagens produtivas e resistentes. Os sistemas agroflorestais podem também enriquecer os
ecossistemas, armazenando carbono, evitando o desmatamento, aumentando a biodiversidade,
protegendo recursos hídricos e reduzindo erosão. Além disso, quando aplicadas estrategicamente em grande escala, a agrofloresta permite que as terras agrícolas resistam a eventos climáticos, como inundações e secas, e as mudanças climáticas.

A FAO (2013) informa ainda que o potencial da agrofloresta para contribuição ao desenvolvimento sustentável foi reconhecido em reuniões políticas internacionais, incluindo a Convenção
de Redes das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas e na Convenção de Diversidade Biológica, justificando o aumento de investimento no seu desenvolvimento.
As agroflorestas são sistemas produtivos que conservam os solos, a água e a biodiversidade,
inspirando-se na floresta e adaptando-se ao ecossistema local. É por meio da observação da natureza e aplicação prática de conceitos desenvolvidos nos estudos de Ernst Gotsch, que o Grupo
Semente divulga e pratica a Agrofloresta.
Aproximando as referências internacionais com referências locais, colocamos aqui a grofloresta nas palavras de Ernst Gotsch, trazidas em entrevista pelo Coletivo Verde (2014) e que vem
orientando o trabalho do Grupo Semente:
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Um princípio é a diversidade, outro é o uso dinâmico da sucessão natural. No mesmo dia e local
em que plantássemos o arroz, plantaríamos o milho, bananas, mandioca, guandu e mamão, todos em densidade como se fossem para monocultivo e árvores de todo tipo, em alta densidade,
dez sementes por metro quadrado. A agrofloresta é um ser vivo, que tem relações de criadores
e criados; os os que têm ciclo de vida curto são criadores, como milho, feijão e mandioca. Os
criados são os de ciclo longo, as árvores, por exemplo. Usamos uma estratégia revertida, principalmente em terrenos que não estão preparados. Começamos com as espécies menos exigentes,
ao contrário do processo habitual, que parte da queima e uso da terra até seu esgotamento. A
queimada leva a uma escala descendente de aproveitamento do solo, com plantio de espécies
exigentes nos primeiros anos, um esgotamento rápido do solo e o plantio de espécies cada vez
menos exigentes. Sem a queima, o processo é revertido, enriquece-se o solo com as espécies
menos exigentes e inicia-se a capitalização para o plantio posterior das espécies mais exigentes.

Entendemos que os sistemas agroflorestais (SAFs) são uma alternativa para a recuperação de
áreas degradadas e para a reposição florestal das áreas já abertas. Podem, ainda, possibilitar a
agricultura permanente, permitindo produção de diversas culturas na mesma área, por muitos
anos, sem o uso do fogo ou agrotóxicos, com retorno a curto, médio e longo prazo. Um modo de
cultivo que fomenta as relações interpessoais, por se tratar de um trabalho direto com a terra e
por necessitar de capina seletiva, adubo constante e demandar podas e conhecimento específico
sobre cada espécie, possibilitando a manutenção da memória dos mais velhos e fomentando a
troca de conhecimentos, cultivando um modo de trabalho cooperativo, colaborativo, inclusivo e diverso. Integra a agricultura, a floresta e o ser humano num processo crescente rumo à
complexidade. Isto corrobora com o processo de formação proposto pelo Grupo Semente que
tem como premissas o empoderamento do indivíduo na busca de sistemas produtivos capazes de gerar renda a partir de processos ecológicos em maior equilíbrio com o ambiente e que
contribuem com a conservação da biodiversidade. Esses elementos estão alinhados com a base
conceitual proposta pela Educação Ambiental Crítica.
Nos trabalhos do Grupo Semente busca-se conhecer as espécies nativas e a adaptabilidade de
espécies de outros locais. A agrofloresta desenvolvida baseia-se em leis da natureza como: diversidade, abundância, cooperação, competitividade e resiliência, e segue o modelo defendido por
Peneireiro (1999) dirigido pela sucessão natural.
Enxergando a agricultura como um sistema vivo e que gera vida, observando que está em constante
transformação e expansão e vai tornando-se complexo de acordo com o desenvolvimento das relações entre plantas, micro e macroorganismos presentes no sistema podemos afirmar que “a dinâmica
da sucessão natural de espécies é sempre usada, mesmo em estágios mais avançados, como uma força
que direciona o sistema e assegura a saúde e o vigor das plantas” (GÖTSCH, 1995).
Ao contrário do que vem sendo praticado em larga escala por grandes produtores de alimentos
no Brasil, como foi mostrado em dados acima, a prática de agricultura requer cuidados especiais, pois a produção de alimentos está diretamente ligada à qualidade ambiental e de saúde
da população. Em seu guia para tomadores de decisão (2013) a FAO indica que a agricultura
sustentável consiste na “conservação do solo, da água e dos recursos genéticos animais e vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente apropriada, economicamente viável e
socialmente aceitável”.
A adequação tecnológica ou a criação de tecnologias apropriadas historicamente concebidas
por Ghandi no início do século XX, seguida por Schumacher na década de 70 com a publicação
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do livro “Small is beautiful: economics as if people mattered”, tem no Brasil atual um desenvolvimento próprio com autores como Dagnino, entre outros, que conceituam Tecnologia Social
como um processo de construção social e, portanto, político (e não apenas um produto) que terá
de ser operacionalizado nas condições dadas pelo ambiente específico onde irá ocorrer, e cuja
cena final depende dessas condições e da interação passível de ser lograda entre os atores envolvidos (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004). Essa conceituação traz na sua gênese a “teoria
crítica da tecnologia” desenvolvida por Feenberg (1999, 2002) oriunda do construtivismo social,
também conhecida como o enfoque da construção social da tecnologia. Entendendo os sistemas
agroflorestais como uma tecnologia social e a educação ambiental como um processo para a
transformação social o Grupo Semente faz o encontro dessas duas vertentes.
A multiplicação e a prática dos conhecimentos sobre agrofloresta, no sentido de superar as
contradições sociais, educacionais e ambientais presentes na sociedade atual, é construída pelo
Grupo Semente pautada por conceitos da pedagogia social, educação ambiental participativa, e
elementos da antroposofia, que permeiam os processos e a atuação dos membros.
A educação ambiental que praticamos baseia-se em ideias de Paulo Freire, que concebe a educação como um ato político, partidário, não neutro. É um ato de transformação no mundo, com o
mundo e pelo mundo; uma forma de intervenção. Freire (1996) afirma que a educação tratada
como espaço de reflexão crítica e ação/reflexão/ação num crescente conhecimento da realidade
em que vivemos, leva à conscientização, assim torna-se possível superar as situações de opressão e transformar a realidade, com práticas pedagógicas reveladoras das contradições existentes
na sociedade, vislumbrando junto aos diversos atores sociais, leques de possibilidades para resolver conflitos locais e globais. O pensamento de Freire dá base para a construção teórica da
Educação Ambiental Crítica que, trazida nas palavras de Carvalho (2004, p.18), contribui para
uma mudança de valores e atitudes para a formação de um sujeito ecológico, tendo o indivíduo
responsabilidade sobre o mundo a partir da responsabilidade consigo próprio sem dicotomizar
e/ou hierarquizar estas dimensões da ação humana. Carvalho ainda pontua algumas formulações que expressam pretensões de uma educação ambiental crítica que permeiam a educação
ambiental executada pelo Grupo Semente que são: a compreensão dos problemas socioambientais; a transformação dos atuais padrões de uso e distribuição dos bens ambientais; a formação
de uma atitude ecológica dotada de sensibilidades estéticas, éticas e políticas; a implicação dos
sujeitos da educação com a solução ou melhoria de problemas e conflitos através de processos
de ensino-aprendizagem; a construção de processos de aprendizagem significativa, conectando
a experiência e os repertórios já existentes e situar o educador como, sobretudo, um mediador
de relações socioeducativas, coordenador de ações, pesquisas e reflexões.
Bos (1996), descrevendo o impulso de Bernard Lievegoed para a criação da Pedagogia Social,
descreve as duas orientações antroposóficas utilizadas por ele sendo uma relacionada ao estabelecimento de condições organizacionais saudáveis e outra relacionada ao desenvolvimento de
pessoas. Nessa construção a formação do Pedagogo Social está relacionada aos quatro elementos da natureza humana que são: o aprendizado de uma observação precisa e do pensar claro;
desenvolvimento da capacidade de aprender a perceber a realidade dos processos que cuidam
da construção e da regeneração; percepção da realidade social através das relações humanas;
aprender a perceber a nós mesmos como seres, para que possamos também observar organismos sociais em sua essência (BOS, 1991).
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2. Desenvolvimento
Espelhando-se nas ideias de Freire, Carvalho e Bos, o Grupo Semente a cada reunião, na execução de atividades e nos diversos espaços de formação, vem praticando o diálogo, espaço para
a escuta e para a fala democrática e solidária, planejando o tempo para que todos possam expressar-se, atendo-se aos fatos e aos sentimentos que cada um percebe em cada momento. São
desenvolvidos trabalhos em pequenos grupos, tarefas distribuídas, percepção dos processos que
compõem o aprendizado e a organização, e autopercepção de cada envolvido no processo.
Autores como Moggi e Burkhard (2004), Schaefer e Voors (2000) e Kaplan (2005) defendem a
visão integral ou orgânica do ser humano, assim como das organizações sociais como expressões
de muitas partes que constituem um todo, levando em consideração o corpo físico (estrutura,
recursos), o corpo vital ou etérico (processos), o corpo anímico (relações), e o Eu (identidade),
para entender e integrar a organização social da qual fazemos parte. O olhar e os esforços do
Grupo Semente estão voltados no sentido dessa construção.
Os membros efetivos e colaboradores do Grupo Semente representam diversas áreas do conhecimento, entre elas as engenharias florestal, agronômica, ambiental e de alimentos, a biologia,
a assistência social e a pedagogia, cujas práticas convergem para a agroecologia. Concebemos a
relação de interdependência, tanto entre os membros do Grupo Semente, quanto entre as diferentes espécies dentro da agrofloresta, uma lógica de interação como Boff (2004) descreve como
uma das características de um paradigma nascente: “... Interdependência/religação/autonomia
relativa: todos os seres estão interligados e por isso sempre religados entre si; um precisa do outro para existir. Em razão deste fato há uma solidariedade cósmica de base. Mas cada um goza
de autonomia relativa e possui sentido e valor em si mesmo...”
Fundado em 2004 com onze membros, na sua primeira fase de desenvolvimento que vai até
2008 realizou trabalhos contando basicamente com o voluntariado de seus membros, sejam em
ações diretas com a comunidade de baixa renda de Chapada dos Guimarães ou em parceria com
o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães (PNCG). Destaca-se a participação no Conselho Consultivo do PNCG, a instalação de placas orientadoras em pontos turísticos e trilhas no
Cerrado, exposições de arte, saraus, oficinas de educação ambiental para crianças na praça da
cidade e oficinas de construção de brinquedos feitos com materiais recicláveis.
Com uma nova constituição que contava com quatro membros, o segundo período, entre os
anos de 2008 e 2009, foi marcado pela realização do primeiro curso de bioconstrução em julho de 2009, e em outubro do mesmo ano o primeiro curso de agroecologia em parceria com
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Ainda neste período, com o
apoio do Ministério da Cultura realizamos o Festival de Cinema “Tudo Sobre Mulheres”, para
trazer ao município o debate em relação ao gênero. Estas realizações possibilitaram os primeiros
aportes de recursos financeiros externos ao grupo. Outro destaque de grande importância para
o desenvolvimento do Grupo neste período foi o início de sua vinculação com o Sítio Jamacá e
a permacultura.
Na terceira fase (2010 – 2011), com o quadro de membros atuantes totalmente modificado,
mas ainda totalizando quatro pessoas, a sede do Grupo Semente instalou-se no sítio Jamacá.
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O membro mais experiente, agricultor e proprietário da sede, já tinha feito contato e vivenciado
as práticas agroflorestais junto com o agricultor Ernst Götsch, tendo iniciado alguns experimentos no sítio Jamacá. Nessa nova constituição e com a presença de profissionais da área ambiental
foi possível ao Grupo Semente realizar o primeiro curso de Sistemas Agroflorestais por meio de
parceria com o Instituto de Permacultura: Organização, Ecovilas e Meio Ambiente (IPOEMA)
de Brasília, em outubro 2010. Vários agricultores de diversas regiões do estado e pessoas de muitas partes do Brasil puderam participar do curso e levaram o que aprenderam para a prática em
suas comunidades. O curso abordou conteúdos sobre princípios agroflorestais, recuperação de
áreas degradadas, manejo, contexto socioambiental, sucessão natural e alimentação viva. Após
o curso, vários participantes plantaram agrofloresta em suas propriedades e houve uma vontade
forte de continuar espalhando o conhecimento construído e adquirido naquele espaço. Vários
participantes do curso que moravam no entorno tiveram forte interesse em integrar o Grupo
Semente. Iniciaram-se os mutirões de formação continuada, para manutenção dos canteiros
implantados no curso, realização de novos plantios e colheitas no sítio Jamacá, aprendizagem
prática e intercâmbio de conhecimento. Depois dessa experiência, além dos membros, havia
mais três agrofloresteiros atuantes e com o impulso de organizar mais cursos.
No início de 2011, foi realizado mais um curso de agrofloresta por essa nova equipe, com uma
dedicação nos momentos em que as pessoas estavam fora de seus trabalhos oficiais, pois o trabalho continuou voluntário, sobrando então os finais de semana e as madrugadas para reuniões e
envios de e-mails, tudo que precisava ser feito para divulgação e organização de mais um curso.
Foi estabelecida uma parceria com a incubadora sediada no Escritório de Inovação Tecnológica
da Universidade Federal do Mato Grosso (EIT/UFMT) e os membros do Grupo Semente foram
convidados a fazer reuniões de resgate histórico, pois a permanência de alguns membros era
apenas formal, enquanto as pessoas que estavam atuando não faziam parte oficialmente e desconheciam o histórico da ONG. Com o auxílio de um facilitador externo, formado pelo Programa
Germinar de base antroposófica, e com a presença de alguns de seus fundadores, o Grupo resgatou seu histórico e reconstruiu sua identidade, missão, visão e valores.
Essa ação impulsionou o sentimento de pertencimento e de continuidade do trabalho que já
havia sido desenvolvido no decorrer dos anos e foi possível receber oficialmente novos membros que já vinham envolvendo-se; momento impulsionador de vida nova na história do Grupo
Semente. Alguns dos novos membros também tinham participado da formação do Programa
Germinar do Instituto EcoSocial, o que facilitou ter uma linguagem comum e confiar na metodologia. A missão do Grupo Semente transformou-se em: “Criar, vivenciar e promover práticas
sustentáveis referenciadas na permacultura, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e solidária”.
Apesar do avanço em sua organização interna e a sistematização de alguns de seus processos, a
realização do terceiro curso de agrofloresta em outubro de 2011 ainda foi marcado pelo desencontro nas informações e sobrecarga de tarefas para uma ou duas pessoas. Para o ano de 2012 foi
realizada uma reunião de planejamento, com dinâmicas de grupo e muita escuta, uma nova fase
com maior organização, compartilhamento de metas individuais possibilitando o desenho de
objetivos, desejos, sonhos e práticas comuns. Os mutirões e reuniões tornaram-se mais frequentes e constantes, o que propiciou um ritmo maior e foi possível atender demandas da sociedade,
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ocupando os espaços de formação continuada, de diálogo, onde muitas vezes recebemos estudantes de universidades próximas e convidados que puderam ofertar seu conhecimento sobre as
plantas e a relação do ser humano como parte integrante do ambiente que o cerca.
Essa nova dinâmica organizacional caracteriza a quarta fase de desenvolvimento do Grupo Semente, que se inicia em 2011 e dura até o final de 2013, marcada pela entrada de mais membros,
totalizando doze sócios. Realiza-se uma eleição, mudando o quadro da diretoria.
As reuniões começaram a ocorrer mensalmente, devidamente registradas e processos administrativos e financeiros foram melhorados, houve organização da parte financeira, planejamento
de atividades, aumento dos membros em atividade, maior distribuição de tarefas, avaliações
contínuas a cada encontro e pontuais após os eventos realizados, além de uma maior interação
com outras organizações de comunidades tradicionais, membros da sociedade civil organizada, instituições governamentais e interação com a universidade. Destacamos aqui a importante
parceria realizada junto à incubadora da UFMT, que, no início de 2014, se transformou em Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/UFMT). Como incubado desde 2012,
o Grupo Semente contou com o apoio da Gestão Compartilhada da ITCP/UFMT para auxiliar
nos processos contábeis e financeiros e um Gestor em Tecnologia Social para acompanhar os
processos de incubação do Grupo. Neste cenário foi possível vincular os cursos de agrofloresta
do Grupo como atividades de extensão da UFMT. O Grupo passou a integrar a rede de empreendimentos incubados que envolvia atingidos por barragens, agricultores, pescadores, quilombolas, movimento de saúde popular, assentados, entre outros. Esse processo permitiu avanços
significativos nos processos de grupo, na sistematização das reuniões, na inclusão de cooperativas e associações da região da Baixada Cuiabana nos processos de formação oferecidos pelo
Grupo Semente, na evolução do entendimento interpessoal por meio de facilitação de reuniões
e por meio do incentivo à formação da maioria dos membros no Programa Germinar, o que
possibilitou maior autoconhecimento de cada membro e entendimento da organização sob uma
nova ótica. Embora existam cargos definidos, regras, políticas e papéis, isso não impede a flexibilidade e a criatividade na realização das ações e existe um diálogo aberto nas reuniões. O fato
de a organização ser composta por um número pequeno de pessoas, cuja maioria passou pelo
Programa Germinar, certamente facilita esse processo de evolução. As decisões são tomadas
de maneira bem democrática, as reuniões são espaços abertos onde todos os membros podem
falar, opinar e decidir, sempre buscando o consenso. Estamos aprendendo como tornar os espaços mais participativos, o que é um desafio, por termos uma formação que sempre priorizou a
hierarquia em vários espaços por onde passamos.
Há uma forte identificação dos indivíduos com os valores da instituição e cada um encontra
espaços e situações onde pode demonstrar a sua motivação e onde suas habilidades são plenamente reconhecidas. Ainda precisamos evoluir no sentido de trazer segurança financeira aos
integrantes por meio de remuneração adequada para garantir continuidade das ações.
Os cursos realizados na sede são no formato de imersão durante quatro dias, com aulas práticas
e teóricas, trilhas educativas, dinâmicas de grupo, filmes, debates e confraternização. A alimentação prioriza os produtos de agricultores orgânicos da região e também com alguns produtos
da agrofloresta. Durante os dias de curso, todos os participantes se incluem na divisão de tarefas, tais como levar o lixo orgânico, retirada das panelas da mesa, servir a comida, e outras
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contribuições entre as atividades propostas. É incentivado o cuidado com o outro e com o ambiente. No encerramento da cada dia é realizada uma avaliação em roda, onde cada participante
é convidado a falar como se sentiu, identificamos o que ajudou e o que atrapalhou o processo
e, assim, evitar repetir erros e ter consciência dos acertos.Também é avaliado se os objetivos do
dia foram alcançados, destaca-se o que andou bem, o que não andou e se deixa uma sugestão
para melhorar algo no dia seguinte. É um momento de reflexão de cada um, sem réplicas. Existe
sempre um tempo reservado para tomar banho de cachoeira, no momento de descanso.

3. Resultados
Até março de 2014 foram realizados oito cursos na sede provisória do Grupo Semente e outros
cinco cursos em outros municípios do Mato Grosso e Amazônia, totalizando 478 pessoas que
participaram dos cursos.
Tivemos a oportunidade de abrir espaço de interação para participantes de diversos setores da
sociedade, estudantes de engenharia florestal, ambiental e agrícola, estudantes de ensino médio,
engenheiros florestais formados, biólogos, pedagogos, diversas etnias indígenas (Bororo, Kulina, Miky, Xavante, Umutina), técnicos do SEBRAE, FUNAI, ICMBio, IPHAN, representantes de
movimentos sociais como MST, quilombolas de Mata Cavalo e do Quilombo do Chumbo, indigenistas, representantes de cooperativas e agricultores com experiências diversas. Nos mutirões
de formação continuada contamos com a presença de pelo menos 210 pessoas, somados aos que
visitaram a UOP entre início de 2011 e março de 2014. Nos cursos realizados em assentamentos
na região de Pedra Preta e Jaciara (MT), contamos com a participação de agricultores e técnicos
da EMPAER, já nas Aldeias Umutina e Bororo, 40 indígenas participaram, num curso realizado
na reserva Mamirauá (AM), 40 pessoas participaram e em uma parceria com a OPAN, que reuniu várias etnias em Lábria (AM), foram 100 pessoas entre indígenas e estudantes do IPHAN.
Além disso, foram realizados dois cursos de bioconstrução que contaram com a presença de
estudantes e pessoas da comunidade local, e que resultaram na construção parcial de um quiosque, onde são realizados os cursos e uma cozinha com teto verde, ainda em construção.
Nos anos de 2004 a 2009 as ações eram mais amplas e direcionadas à sociedade chapadense, com
eventos em praça pública ou na sede do PNCG e não temos dados quantitativos sobre esse período. Em outubro de 2013 foi realizado o primeiro levantamento das espécies que se desenvolveram desde o plantio em outubro de 2010. Iniciou-se uma preocupação maior em sistematizar
dados e acompanhar o crescimento e permanência das plantas no sistema. Foram contabilizadas
37 tipos de espécies, das quais: duas rasteiras, duas trepadeiras, cinco do estrato baixo, sete do
estrato médio, oito do estrato alto e nove emergentes.
O objetivo da agrofloresta implantada é servir como vitrine, local de observação oferecido aos
participantes dos cursos, local de plantio experimental, e não tem objetivo comercial, embora
tenhamos muitos produtos excedentes e que são distribuídos aos membros do Grupo Semente
e outras vezes utilizados para a alimentação nos mutirões, cursos e reuniões. São experiências
iniciais e a maioria dos canteiros foram produzidos na realização de cursos. Até o momento
a prioridade foi colocar o maior número de espécies para realmente verificar a adaptação de
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cada uma, e ver quais mostram maior facilidade no desenvolvimento. Já foi possível perceber o
melhor desenvolvimento de algumas espécies: vários tipos de banana, pupunha, beribá, abacate,
pinho cuiabano, jatobá, amora, inhame, cará e açafrão. Por outro lado, observou-se que não
houve grande crescimento de Moringa oleífera, caju e cumbaru. Não temos a pretensão de ter
um estudo científico, mas estamos abertos a parcerias com a universidade, que traga a força de
trabalho intelectual e formalize-se a integração da academia com a prática oferecida aos estudantes que procuram o Grupo Semente, que tanto se interessam em aprender fazendo.

4. Próximos passos
Estando em um ambiente onde predomina o agronegócio, um dos desafios é demonstrar a reaplicabilidade da agrofloresta e dos princípios que a norteiam para os agricultores e os técnicos
(para quem trabalha como agricultor ou com ele), já que se trata de uma profunda ruptura com
os modelos convencionais de plantio e com o que se ensina nessa área. Nessa perspectiva precisa-se ampliar o numero de UOPs, para demonstrar a adaptabilidade da tecnologia nos diversos
ecossistemas da baixada cuiabana, bem como fortalecer o papel produtivo da atual UOP e não
valorizar apenas o papel experimental.
Os membros da ONG têm a fonte de renda em outros trabalhos, e sempre são realizadas ações
pontuais, muitas vezes como uma atividade voluntária. Outro desafio é a aquisição de uma sede
própria para o Grupo Semente. Atualmente realizamos os cursos na sede do Grupo, que é de
propriedade de um dos seus membros, não tendo uma estrutura adequada com alojamento para
os participantes que normalmente acampam no local.
Ciente do contexto atual da agricultura familiar na sua região/localidade, o Grupo já desenhou
potenciais ações com um público prioritário de jovens, agricultores e agricultoras, porém ainda
precisa elaborar a melhor metodologia para essa aproximação de longo prazo. Tendo como potencialidade a multidisciplinaridade da equipe e da rede de parceiros existente, essa metodologia pode levar a ações inovadoras com um novo olhar sobre o ser humano e o desenvolvimento
da sociedade.
O Grupo Semente continua divulgando a agrofloresta por meio de mutirões e cursos, ou mostrando filmes de experiências em diversos territórios, desde a Mata Atlântica ao Semiárido, do
sul ao Acre, de Bélgica a Cuba. Policultura, policultivo, agrofloresta, agroforestry, Agroforesterie,
falando a língua da abundância e dos impactos positivos com a agricultura.
Um grande desafio é incluir mais pessoas do entorno nas ações educativas do Grupo. Por um
lado se faz necessário preservar e fomentar os conhecimentos dos membros mais antigos das comunidades do entorno de Chapada dos Guimarães, reflorestar áreas que foram ocupadas desordenadamente, recuperar nascentes e pensar coletivamente soluções de ocupação e planejamento
do território, saneamento e fonte de alimentos seguros oriundos de sistemas agroecológicos. Por
outro lado, incluir/oferecer/propor alternativas às crianças e aos jovens em um programa contínuo e em longo prazo que possibilite um olhar cuidadoso, e que possibilite ampliar o campo
de atuação profissional desses jovens, de modo que sejam apresentadas alternativas de geração
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de renda, formando agrofloresteiros multiplicadores e mostrando a viabilidade de trabalho com
base no agroextrativismo, no cultivo de canteiros agroflorestais e na produção de alimentos em
cada residência, como forma de complementar a renda da família com redução de custos na
alimentação e em gastos com saúde.
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Resumo
O ensino necessita mudar antigos paradigmas para alcançar uma educação autônoma e
participativa, como um processo que promova o desenvolvimento de uma compreensão
mais realista do mundo. Nesta perspectiva, abre-se um diálogo sobre a relação da educação
profissional com a sustentabilidade, especificamente a influência de um projeto de educação ambiental na unidade do SENAC do município de Bauru, estado de São Paulo. Água
Invisível, conhecida também como água virtual, é a quantidade de água exigida no processo
de fabricação de um determinado produto ou serviço, visto que ambos precisam de água em
alguma fase da cadeia produtiva. Contextualizado com o Dia Mundial da Água, o SENAC
Bauru lançou o desafio do projeto Água Invisível, uma atividade de pesquisa e que os
alunos elegeram um objeto ou serviço relacionado à sua área específica para estudar,
levantar informações por meio de diversas fontes e sugerir alternativas de diminuição
do consumo de água.
Palavras-chave: Educação para a Sustentabilidade, Pedagogia de Projetos para Educação Ambiental,
Água Invisível.
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1. Introdução
As instituições educacionais impulsionadas pelas profundas mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas, vêm buscando articular a educação geral com a profissional,
transformar as relações hierárquicas e rígidas que ainda predominam no interior da escola e
construir um ambiente de diálogo entre educadores e educandos, centrado na capacidade de
ouvir o outro, na autoavaliação de docentes e alunos, no protagonismo destes, e na responsabilidade e participação de todos.
De acordo com a proposta pedagógica do Senac São Paulo (2005) a educação profissional promove as pessoas, organizações e comunidades, buscando fortalecê-las por meio de um processo
que visa a inserção social e a ação participativa. Deve estar voltada para desenvolver as competências para o trabalho e para a melhoria da qualidade de vida.
A educação, segundo Ávila (2000) seria o processo pelo qual qualquer pessoa e, nesse caso,
inclui-se uma coletividade, conduz o desenvolvimento de suas capacidades do estágio em que se
encontra para outro mais aprimorado. E este processo educativo estaria, segundo o autor, relacionado com a “formação” na medida em que permite alterar as “formas de existência”.
Educar é uma ação intencional e política. Possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de competências, fundamentado em conhecimentos científicos e tecnológicos, aprendendo a conhecer,
viver, conviver, agir e transformar sua vida e sua prática social, e a participar da sua comunidade. Uma educação participativa e de qualidade deverá ser capaz de gerar ferramentas para que
as pessoas possam: ampliar a visão crítica de mundo; participar da vida pública; defender seus
direitos e ampliá-los; inserir-se e permanecer no mundo do trabalho, com desempenho de qualidade e com empreendedorismo; assumir responsabilidade social, com desempenho ético, de
conservação do meio ambiente e de atenção à saúde individual e coletiva.
O Senac São Paulo propõe-se à práticas pedagógicas inovadoras, que estimulam o aluno a construir o conhecimento e a desenvolver competências. Metodologias que são mais participativas,
estruturadas na prática, baseadas em situações reais de trabalho, através de estudos de caso,
pesquisas, solução de problemas, projetos e outras estratégias, especialmente algumas apoiadas
em recursos da tecnologia educacional.
[...] Se as competências serão formadas pela prática, isso deve ocorrer, necessariamente, em
situações concretas, com conteúdos, contextos e riscos identificados. Coloca o aprendiz em
situações que o obrigam a alcançar uma meta, a resolver problemas, a tomar decisões [...]
O exercício constante é indispensável; é preciso confrontar-se com dificuldades específicas,
bem dosadas, para aprender a superá-las [...] O aprendizado por problemas, desenvolvido
em certas profissões, notadamente em algumas faculdades de medicina, supõe “simplesmente” que os estudantes sejam colocados em situações de identificação e resolução de
problemas, construídos pelos professores de maneira a encorajar uma progressão na assimilação dos conhecimentos e na construção das competências. Os alunos devem procurar
a solução, construí-la – o que evidentemente supõe que a tarefa proposta esteja em sua zona
de desenvolvimento próxima e que possa apoiar-se em uma certa familiaridade com o campo conceitual implicado (PERRENOUD, 1999).
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No Senac São Paulo procura-se fortalecer a autonomia dos alunos na aprendizagem, desenvolvendo a capacidade crítica, a criatividade e a iniciativa. No âmbito desta proposta, a metodologia de educação profissional é baseada em projetos, estudos do meio e atividades de solução de
problemas, a partir da pesquisa, da busca das informações, da ação criativa e transformadora.
Em pertinente análise, Dias (2004) sustenta que a humanidade está produzindo um mundo
não desejado. Em conformidades com os grandes avanços científicos e tecnológicos, a espécie
humana experimenta um novo desafio à sua sustentabilidade: a perda do equilíbrio ambiental,
acompanhada da erosão cultural, injustiça social e econômica e violência, como corolário de
sua falta de percepção do seu empobrecimento ético e espiritual, também fruto de um tipo de
educação que ‘treina’ as pessoas para serem consumidoras fúteis, egocêntricas e ignorar as consequências ecológicas de seus atos.
Portanto, “a crise ambiental é a primeira crise do mundo real produzida pelo desconhecimento
do conhecimento, desde a concepção do mundo e do domínio da natureza que geram a falsa
certeza de um crescimento econômico sem limites, até a racionalidade instrumental e tecnológica como sua causa eficiente” (LEFF, 2003, p.16).
O desenvolvimento de projetos gera necessidades de aprendizagem e, nesse processo, os participantes irão se defrontar com os conteúdos das diversas disciplinas, entendidos como “instrumentos culturais” valiosos para a compreensão da realidade e intervenção em sua dinâmica. Há,
assim, a possibilidade, com os Projetos de Trabalho, de evitar que os alunos entrem em contato
com os conteúdos disciplinares a partir de conceitos abstratos e de modo teórico, como, muitas
vezes, tem acontecido nas práticas escolares. Nesta mudança de perspectiva, os conteúdos deixam de ter um fim em si mesmo e passam a ser meios para ampliar a formação dos alunos e sua
interação na realidade de forma crítica e dinâmica. Há, também, o rompimento com a concepção de “neutralidade” dos conteúdos disciplinares, que passam a ganhar significados diversos, a
partir das experiências sociais dos alunos, envolvidos nos Projetos.
Conforme Dias (2002), o ser humano precisa modificar o quadro de insustentabilidade existente
no planeta. Para tanto, será necessário descobrir um novo estilo de vida baseado em uma ética
global, resgatar e criar novos valores e repensar e modificar seus hábitos de consumo. Precisa-se
viabilizar o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental é o instrumento principal para
processar essas transformações.
A Educação Ambiental - EA é um instrumento de formação de uma nova consciência através do
conhecimento e da reflexão sobre a realidade ambiental, busca o desenvolvimento de atitudes e
condutas que favoreçam o exercício da cidadania, a conservação do meio ambiente e a promoção da saúde e do bem-estar de todas as populações.
Apresenta-se como uma das alternativas de transformação da educação, no marco do novo paradigma da sociedade e do conhecimento, capaz de superar a visão positivista e tecnocrática que
caracteriza a civilização ocidental, hoje em crise geral e global (MININNI-MEDINA, citado por
BRASIL, 2001).
Conforme as referências dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) e da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Educação Ambiental na escola tem por
objetivo formar cidadãos que se defrontem com a problemática do meio ambiente e se esforcem
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por compreendê-lo, sendo capazes de assumir pontos de vista críticos, preocupando-se com o
destino coletivo e se posicionando diante dos desafios do mundo. Nesse contexto, para cidadãos
conscientes, tratar o meio ambiente é uma tarefa inerente ao cotidiano.
A EA discutida por Leff (2003, p.57) é tratada como um processo no qual todos são aprendizes
e professores. Enfatizando: “os bons mestres sempre foram aprendizes até alcançar a maestria de
artes e ofícios”, onde toda aprendizagem é apreensão e transformação do conhecimento a partir
do saber que constitui o ser, assim como uma reapropriação subjetiva do conhecimento.
Por meio de projetos de educação ambiental as pessoas podem analisar a realidade de uma
maneira mais crítica, ou seja, buscando enxergar o que está certo e o que não está e procurando
meios para provocar as mudanças necessárias. Este entendimento pode acontecer através de
suas vivências e da troca de experiências com o outro.

2. Desenvolvimento
O Dia Mundial da Água é celebrado anualmente no dia 22 de Março. Vários países organizam
eventos para celebrar a ocasião e alertar as populações para a necessidade fundamental da
conservação deste recurso natural. A comemoração surgiu no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Ambiente que decorreu na cidade do Rio de Janeiro, em
1992. Os países foram convidados a celebrar o Dia Mundial da Água e a implementar medidas
com vista à poupança deste recurso e a promover a sua sustentabilidade.
Em dezembro de 2010, a Assembleia das Nações Unidas declarou o ano de 2013 como o Ano
Internacional das Nações Unidas para a Cooperação pela Água. A cooperação pela água tem
múltiplas dimensões, incluindo os aspectos culturais, educacionais, científicos, religiosos, éticos, sociais, políticos, jurídicos, institucionais e econômicos. Uma abordagem multidisciplinar
é essencial para entender as várias facetas implícitas no conceito e para misturar essas peças em
uma visão holística.
Conforme citado anteriormente, o desenvolvimento da cooperação pela água envolve uma
abordagem que reúne fatores e disciplinas culturais, educacionais e científicas e deve cobrir diversas dimensões: religiosa, ética, social, política, legal, institucional e econômica. É um veículo
para o intercâmbio, para a construção da paz e a fundação para um desenvolvimento sustentável
por meio da educação da sociedade.
O Planeta Sustentável é o programa liderado por uma grande empresa de comunicação a
debater, informar e produzir conhecimento sobre Sustentabilidade de maneira sistemática para
os mais diversos públicos. Este movimento lançado pela editora Abril combina um detalhado
planejamento anual à realização de novas ações para atender esta missão: disseminar informação e referências sobre sustentabilidade. Este programa traz a temática da água invisível que foi
considerado um tema relevante para ser trabalhado com alunos dos cursos de Habilitação Profissional de nível Técnico, Programa de Aprendizagem e Auxiliar de Escritório do Senac Bauru.
O Programa Planeta Sustentável foi uma fonte inspiradora do referido projeto por se tratar de
uma iniciativa de uma editora reconhecida nacionalmente com a finalidade de difundir conheANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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cimentos sobre desafios e soluções para as questões ambientais, sociais e econômicas da contemporaneidade, notadamente sobre um tema pouco conhecido, visto que o próprio termo água
invisível já fomenta a curiosidade motivando a pesquisa sobre o assunto.
“Água invisível”, conhecida também como “água virtual” é a quantidade de água exigida no processo de fabricação de um determinado produto ou serviço, ambos precisam de água em alguma
fase da cadeia produtiva. Neste contexto, no dia Mundial da Água de 2013 o Senac Bauru propôs
o desafio do projeto Água Invisível, uma atividade de pesquisa onde os estudantes em grupo
puderam eleger um objeto ou serviço relacionado à sua área específica para estudar, levantar
informações e sugerir alternativas de diminuição do consumo de água.
O desenvolvimento da prática multidisciplinar requereu uma comunicação eficaz entre os educadores das diversas áreas com a intenção de criar novas ideias, de construir novas associações
e de crescimento holístico. Foram considerados os aspectos físicos, econômicos e biológicos, o
modo de interação do ser humano com o recurso hídrico por meio de suas relações sociais do
trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia onde os resultados da referida pesquisa durante as
apresentações foram integrados às áreas do conhecimento envolvidas em uma relação transversal, de modo a impregnar a prática educativa em um contexto de múltiplas dimensões.

3. Projeto Água Invisível
Justificativa: Contribuir para que docentes e estudantes de ensino profissionalizante vivenciem
o estudo de forma a colaborar com a superação da visão simplificada, mecânica e fragmentada
da educação ambiental e gerar mais significado ao conhecimento mediante a associação entre a
contextualização e a multidisciplinaridade conforme orientações dos PCNS e da Política Nacional de Educação Ambiental.
Objetivos: A celebração do dia mundial da água de 2013 como condutor do projeto para promover uma participação ativa e responsável dos envolvidos por meio de enfoques interdisciplinares, desenvolver a sensibilidade entre indivíduos e grupos sobre problemas locais e globais,
ampliar conhecimentos que possibilitem maior compreensão sobre os recursos hídricos e seus
desafios associados; e fomentar mudanças de atitudes e valores visando a melhoria da qualidade
de vida e a minimização dos impactos ao meio.
Atividade: Tomando como referência o material informativo do programa Planeta Sustentável
da editora Abril iniciou-se a pesquisa de um serviço ou produto relacionado à cada área, por
exemplo: Moda poderia pesquisar a quantidade de água necessária para o processo produtivo
de uma certa quantidade de jeans; Nutrição poderia utilizar um certo alimento ou prato típico
como objeto de estudo e Design algum material de construção como um piso específico. Os alunos também deveriam pesquisar alternativas existentes (se houver) que reduzam o uso da água
no processo produtivo do objeto de estudo, isto é, deveriam procurar soluções já realizadas ou
proporem soluções que minimizem o consumo de água.
Metodologias: Os tipos de pesquisa utilizados pelos grupos de estudo foram diversificados
como bibliográfica, uso de entrevistas, documental e empírica. Vale destacar que durante o
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desenvolvimento das etapas do projeto foram realizadas estratégias participativas de ensino
-aprendizagem como apresentação e debate de vídeo, exposição dialogada, dramatização, dinâmica de grupo e visita técnica.
Perfil do público alvo: O público de estudantes envolvido possui a faixa etária entre 15 a 24
anos. Participaram do projeto aproximadamente 400 alunos e 20 docentes formados nas mais
diversas áreas do conhecimento, como: Tecnologia da Informação, Enfermagem, Recursos Humanos, Psicologia, Pedagogia, Biologia, Fisioterapia, Turismo, Segurança do Trabalho, Engenharia, Farmácia, Nutrição e Administração.
Período de realização: 18 de fevereiro a 28 de março de 2013.
Desenvolvimento: Um docente de cada área foi responsável pelo desenvolvimento da pesquisa
que dividiu os alunos em grupos para a busca de informações e escolha do objeto de estudo.
Após a conclusão dos trabalhos, os próprios alunos elegeram o trabalho mais significativo para
representar a sua turma. Os resultados das pesquisas foram apresentados no dia 22 de março de
2013 e os trabalhos ficaram expostos na unidade na semana de 25 a 28 de março.
Forma de apresentação: Os trabalhos selecionados que representaram as turmas tiveram 10
minutos para cada apresentação em Power Point com as referências utilizadas, assim como a
imagem que materializou o conceito da água invisível dentro de sua área específica. Esta imagem e os dados referentes à pesquisa foram expostos na unidade para apreciação de um comitê
que elegeu a melhor apresentação visual de acordo com os critérios de seleção.
Formato da imagem para exposição: a materialização da pesquisa foi impressa em banners
com os dados, a imagem e as alternativas sustentáveis da referida pesquisa. Os participantes
puderam escolher o formato da imagem entre digital ou manual, devendo esta ser inédita.
Concurso: Os trabalhos foram avaliados por um comitê de seleção formado por funcionários de
diferentes setores da unidade do Senac de Bauru.
Critérios: Os critérios utilizados foram a criatividade, coerência, clareza e design.
Premiação: Visita a uma empresa que atua na redução do uso da água em seu processo produtivo e distribuição de livros da editora Senac.

4. Resultados
Foram envolvidas dezesseis turmas no projeto proposto. Apresentamos aqui os resultados de
doze pesquisas com o objeto de estudo selecionado pela turma, imagem que a materializou e
dados obtidos por meio da investigação.
Turma: Técnico em Administração.
Objeto de pesquisa: Água invisível na produção do papel moeda.
Dados: Os alunos entraram em contato com a casa da moeda para obter a informação da quan-
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tidade de água utilizada no processo de fabricação do papel moeda. Os dados obtidos pelos alunos revelam que para cada quilo de papel moeda são utilizados 200 litros de água. Os alunos
pesaram em balança de precisão uma nota de R$ 20,00 e constataram que pesa 0,845 gramas e
consome 169 ml de água para a sua produção.
Figura 1: Imagem que materializou a pesquisa do papel moeda elaborada pelos alunos.

Turma: Técnico em Estética.
Objeto de pesquisa: Água invisível na produção de lençol de tecido e descartável.
Dados: Na produção do lençol de tecido são utilizados 10.600 litros de água. A cada lavagem
são consumidos 13 litros de água. Na produção do lençol de papel são utilizados 180 litros.
Utilizaram como referência uma folha de sulfite A4 e a quantidade de água utilizada para a sua
produção. Pelo tamanho de um lençol de maca estudaram a quantidade de água. Chegaram a
conclusão de que o uso do lençol de pano é mais sustentável e econômico.
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Figura 2: Materialização da pesquisa sobre os lençóis utilizados em atendimentos de estética.

Turma: Técnico em Segurança do Trabalho.
Objeto de pesquisa: Água invisível no treinamento da brigada de incêndio.
Dados: De acordo com a pesquisa sobre o treinamento de brigadistas uma mangueira tem um
tempo de descarga de 100 litros por minuto, o treinamento dura aproximadamente 1 hora o
que consumiria 6.000 litros de água. Como alternativa de redução do consumo, sugeriram o
reuso da água dos treinamentos da brigada.
Figura 3: Materialização da pesquisa sobre o consumo de água no treinamento de brigadas de incêndio.
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Turma: Técnico em Segurança do Trabalho.
Objeto de pesquisa: Água invisível na produção do calçado de segurança.
Dados: para a produção de um par do calçado de segurança são utilizados 9.000 litros de
água. Considerando uma obra com 60 funcionários, o consumo trimestral ficaria em torno de
540.000 litros de água e em um ano o consumo de 2.160.000.
Figura 4: Imagem que materializou a pesquisa sobre água invisível na produção de calçado de segurança.

Turma: Técnico em Secretariado.
Objeto de pesquisa: Água invisível na produção de energia elétrica consumido no telefone.
Dados: A cada 4 horas no uso do telefone, tempo médio que uma secretária utiliza o telefone
ao dia, são necessários 1.668.880 litros de água para seu funcionamento.
Figura 5: Materialização da pesquisa na produção da energia elétrica consumida pelo uso do telefone.
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Turma: Programa aprendizagem.
Objeto de pesquisa: Produção da carne.
Dados: pesquisa desde a criação do gado até o abate para a distribuição da carne. Os alunos descreveram que são necessários 3.060.000 litros de água para produção de 8.500 quilos de pasto,
ração e feno. São consumidos 24.000 litros de água para a ingestão; 7.000 litros para limpeza de
estábulos e 3.091.000 litros usados durante a vida do animal.
Figura 6: Materialização da pesquisa na produção da carne bovina.

Turma: Auxiliar de escritório.
Objeto de pesquisa: Papel.
Dados: São necessários 540 litros de água para produzir um quilo de papel. Quanto mais papel utilizamos, mais árvores são derrubadas e mais água é consumida. Devemos adotar medidas
para economizar papel.
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Figura 7: Imagem que materializou a pesquisa sobre água invisível na produção de papel.

Turma: Técnico em Administração.
Objeto de pesquisa: Caneta esferográfica.
Dados: As informações foram obtidas no site da fabricante de canetas e a imagem feita pelos
alunos do curso. A pesquisa foi realizada para descobrir a quantidade de água utilizada no processo fabril da caneta esferográfica, objeto utilizado em grande quantidade em escritórios de
administração. Para cada tonelada de caneta são utilizados 8.150 litros de água. Os alunos
sugeriram alternativas sustentáveis como o uso de canetas feitas com o corpo de papelão e o
plástico oriundo da cana-de-açúcar.

212| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Figura 8: Imagem que materializou a pesquisa sobre água invisível na produção de caneta esferográfica.

Turma: Técnico em Estética.
Objeto de pesquisa: Água invisível na produção do algodão.
Dados: Pesquisa sobre o algodão utilizado nos procedimentos estéticos a partir do levantamento da quantidade de algodão na limpeza de pele que são utilizados 19 gramas, pesada em balança
de precisão. Para produzir 250 gramas de algodão são utilizados 2.500 litros de água, portanto
em um procedimento de limpeza são utilizados 190 litros de água.
Figura 9: Materialização da pesquisa sobre a água invisível do algodão.

Turma: Técnico em Farmácia
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Objeto de pesquisa: Água invisível na produção do gel para cabelo.
Dados: para fazer um quilo de gel são consumidos 985,8 ml de água. Limpeza das vidrarias na
manipulação do produto são usados 4,5 litros de água.
Figura 10: Imagem que materializou a pesquisa sobre água invisível na produção de gel de cabelo.

Turma: Técnico em Nutrição e dietética.
Objeto de pesquisa: Água invisível na produção do chocolate.
Dados: São utilizados 24.000 litros de água na produção de um quilo de chocolate.
Figura 11: Materialização da pesquisa sobre a água invisível na produção do chocolate.

Turma: Aprendizagem Gestão em Negócios.
214| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Objeto de pesquisa: Água invisível na produção da camiseta.
Dados: Para a produção de uma camiseta são utilizados até 2.900 litros de água. Os alunos
deram como sugestão as camisetas feitas com a fibra de garrafa Pet.
Figura 12: Imagem que materializou a pesquisa sobre água invisível na produção de camiseta.

5. Considerações
Com a realização deste projeto, observamos um grande envolvimento dos grupos, integração
dos alunos, autonomia e interesse em escolher qual seria o objeto de pesquisa, o desenvolvimento da materialização de cada trabalho a partir de uma imagem e a preocupação em realizar
uma boa apresentação. Foram identificados a escassez de informações e conhecimentos sobre o
termo da pesquisa, o que oportunizou o contato com profissionais de empresas na busca de informações possibilitando a prática da comunicação. Os setores das empresas mais requisitados
para a procura de informações pelos estudantes foram marketing e produção. A exposição dos
banners do projeto Água Invisível despertou a curiosidade de todos sobre a temática, promoveu reflexões em sala de aula ampliando a formação dos alunos e sua interação na realidade de
forma crítica e dinâmica com significado. Isso reforça a importância da pedagogia de projetos,
especialmente de educação ambiental que promove a pesquisa participativa e coloca os alunos
para a resolução de problemas e busca de novos valores para a transformação de atitudes. O
projeto se apresentou como uma temática que agrupa várias áreas do conhecimento por tratar-se de uma dimensão fundamentalmente multi e interdisciplinar, proporcionando um trabalho transversal com envolvimento e compromisso de todas as áreas, evidenciando a dimensão
socioambiental como uma responsabilidade de todos os setores da sociedade. Compreender a
complexidade ambiental e aperfeiçoar o uso dos recursos naturais de forma sustentável é um
processo que pressupõe gerar e disseminar conhecimento. Por meio do projeto Água Invisível os
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participantes puderam analisar a realidade de uma maneira mais crítica, ou seja, buscando enxergar o que está certo e o que não está e procurando meios para provocar as mudanças necessárias. Este entendimento pode acontecer através de suas vivências e da troca de experiências com
o outro. De forma concreta, foi possível constatar algumas transformações de atitudes, como
por exemplo: foram substituídos os lençóis de papel pelos de algodão durante os atendimentos
de estética após a verificação de que o uso de lençol de algodão é mais sustentável, redução do
consumo de algodão nos serviços de saúde e bem-estar da unidade e uma ampla reflexão sobre
o impacto da alimentação no ambiente, especialmente no que se refere ao consumo de carne e
chocolate. Concluímos que o projeto Água Invisível promoveu o estímulo e o fortalecimento
de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social e o incentivo à participação
individual e coletiva, estendendo a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável
do exercício da cidadania.
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Resumo
A educação socioambiental desenvolve compromissos éticos por meio dos quais a humanidade constrói novos modelos de vida, que permitem suprir as necessidades vitais, segurança
e qualidade de vida para o presente e o futuro, respeitando o meio ambiente local e global. O
trabalho apresenta ações do projeto “Cultura Socioambiental em duas comunidades escola216| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

res de Ijuí, RS”. A mobilização e capacitação dos envolvidos ocorrem em oficinas baseadas
na metodologia da Agenda 21 brasileira. Ambiente, educação, cultura e comunicação, eixos
do projeto, são trabalhados interdisciplinarmente através de: Educomunicação, Agenda 21,
Permacultura, Vivencias com a Natureza e corporeidade pelas danças circulares, estimulando comunicação e aprendizagem. Envolvem-se as comunidades de duas escolas públicas.
Melhoria da qualidade de vida depende da discussão e implementação de ações articuladas
e que precisam envolver áreas econômica, social, cultural e ambiental. As estratégias trabalhadas de forma interdisciplinar e participativa contribuem para a educação socioambiental
e constroem respostas à pergunta: “como podemos passar de uma sociedade de crise ambiental para uma sociedade com futuro sustentável?”
Palavras-chave: Educação socioambiental, Ecocidadania, Ética ambiental.

1. Apresentando a proposta
A educação socioambiental possibilita o desenvolvimento de compromissos éticos, através dos
quais a humanidade deve e pode construir novos modelos da vida, culturais e econômicos que
permitam suprir as necessidades vitais, garantir segurança e qualidade de vida para o presente e
o futuro, sem degradar o meio ambiente local e global.
Este trabalho apresenta as ações do projeto “Cultura Socioambiental em duas comunidades escolares de Ijuí, RS” da Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural – AIPAN, o qual
integra a “Rede RS de Pontos de Cultura” (Edital SEDAC nº 11, de 22 de junho de 2012). Aspectos relacionados a meio ambiente, educação, cultura e comunicação, eixos desse projeto, são
trabalhados de forma integrada e transversal através de diferentes estratégias e programas, em
duas comunidades escolares de Ijui, com a participação de professores, funcionários, alunos e
pais, como também a comunidade do entorno.
As estratégias que norteiam as ações remetem as metodologias da Agenda 21 brasileira (BRASIL, 2004), de Vivências com a Natureza (CORNELL, 1998), de Permacultura (MOLLISON,
1991; 1998), das Danças Circulares (WOSIEN, 1997; 2000; 2002) e da Educomunicação (SOARES, 2002).

1.1 Agenda 21
A “Agenda 21 brasileira” é um processo participativo multissetorial de construção de um programa de ação estratégico dirigido às questões prioritárias para o desenvolvimento sustentável
local (BRASIL, 2004).
Com sua pauta objetiva para a ação sustentável, a Agenda 21, deixa claro que é impossível ver
a questão ambiental sem vê-la, ao mesmo tempo, como parte de um quadro social, econômico,
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institucional, político e principalmente cultural, uma vez que essa metodologia aglutina vários
grupos sociais na promoção de uma série de atividades no nível local, as quais implicam em
mudanças no padrão de desenvolvimento, integrando as diversas dimensões da sustentabilidade
e da cidadania.

1.2 Vivências com a Natureza
As metodologias de “Vivências com a Natureza” são reconhecidamente eficientes na sensibilização das pessoas para as questões de meio ambiente, pois oferecem a elas a oportunidade de
experimentar a percepção consciente da natureza, sendo assim consideradas como fortes vertentes na educação ambiental uma vez que trabalham através de técnicas lúdicas de interação
com o ambiente. Por trás da diversão e deleite, apresenta uma visão de mundo profundamente
preocupada com o desenvolvimento das potencialidades humanas Cornell (2008).
Os métodos de vivências auxiliam educadores ambientais a harmonizar o nível de entusiasmo
de um grupo levando-o ao contato alegre e cheio de energia com o mundo natural. Esse tipo de
aprendizado sequencial pode ser utilizado nas mais variadas situações, com grupos variados,
de diferentes culturas e idade. Está dividido em quatro fases que fluem de uma para a outra de
modo natural e suave:

Nos processos de “Vivências com a Natureza”, há um compartilhar de inspirações, o que traz um
fortalecimento das relações interpessoais e com a natureza trazendo luz às próprias experiências. Antes de começar a explorar a natureza é necessário refletir sobre o papel do educador na
natureza. Nesse sentido, são cinco as regras básicas que podem ajudar ao educador proporcionar ao grupo momentos alegres e gratificantes. São elas: Ensine menos e compartilhe mais; Seja
Receptivo; Concentre a Atenção do grupo; Observe e Sinta Primeiro; Fale Depois; Um Clima de
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Alegria deve Prevalecer Durante a Experiência (CORNELL, 2008) Além dessas regras são muito
importantes atitudes de respeito e reverência pela natureza pelos participantes.

1.3 Permacultura
Outra estratégia que trabalha sustentabilidade, cultura e preservação é a Permacultura, termo
cunhado por Bill Mollison e David Holmgren, em meados de 1970, para descrever um método
inovador de criar sistemas sustentáveis para cultivo de alimentos, que ao longo do tempo se
transformou em um movimento mundial que abraça todos os aspectos de como viver em harmonia, como seres humanos, respeitando a Terra e seus recursos finitos, ou seja, ao pé da letra,
Permacultura significa “cultura permanente”. Mas, conforme Legan (2009) pode ser resumida
como um sistema de planejamento para a criação de ambientes produtivos, sustentáveis e ecológicos para que possamos habitar na terra sem destruir a vida.
Este sistema de planejamento holístico trabalha com a natureza, imitando seus processos. Utiliza também a sabedoria dos sistemas tradicionais de produção e o conhecimento científico moderno. Tudo para que o estabelecimento de comunidades sustentáveis seja sólido (MOLLISON,
1991; 1998).
Para tanto, são três “pilares” que norteiam as ações em permacultura: o cuidado com a Terra, no
sentido de que haja provisões para que todos os sistemas de vida continuem e se multipliquem;
o cuidado com as pessoas, para que todas possam acessar os recursos necessários para sua existência digna e repartir os excedentes, num sentido de que ecossistemas saudáveis utilizam a saída
de cada elemento para nutrir os outros, de modo que os seres humanos possam fazer o mesmo.
Esses princípios oferecem uma direção para desenvolver a ética de cuidado com o planeta, com
as pessoas e a partilha dos recursos.

1.4 Danças Circulares
O trabalho corporal, através da Dança, é uma possibilidade de estimular a comunicação e aprendizagem, uma vez que conhecemos o mundo pela relação física, ou seja, pelas sensações e percepções dadas através dos nossos sentidos, os quais são muito estimulados pela estética. Dessa
forma, a corporeidade é crucial para a realização de um trabalho consciente e completo, possibilitando o desenvolvimento completo/integral do ser humano.
De acordo com Pantoja (2005), a dança é uma das raras atividades humanas em que o ser humano está totalmente engajado: corpo, espírito e coração. Por isso, a arte de imitar a natureza
através de movimentos rítmicos e repetitivos é uma virtude que torna o conhecimento definitivo, inesquecível. Além do mais, a dança é para todos! As histórias que ela conta são de domínio
público e pertencem ao campo da participação geral, da colaboração instintiva.
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As danças circulares sagradas trazem em suas raízes o passado longínquo, a ancestralidade da
dança dos povos de caráter comunitário e gregário (WOSIEN, 1997; 2000; 2002; RAMOS, 2002).
Reencontram e recuperam a dança como comunhão e transcendência. Relembram um tempo
em que dançar era celebração, participação, encontro e reafirmação dos ciclos da vida na tensão
entre os mistérios humano e divino.
A nossa região, o noroeste do Rio Grande do Sul, teve o “privilégio” de receber imigrantes de
diferentes etnias, de origens europeia e africana, no final do século XIX e início do século XX,
que se uniram aos habitantes que aqui estavam, desde o século XVII e XVIII, dentre indígenas,
espanhóis, portugueses e africanos. Essa miscigenação é atualmente traduzida num movimento
cultural muito forte, no qual as danças têm um papel fundamental, em especial danças de roda,
características de cada etnia.

1.5 Educomunicação
A articulação entre educação, comunicação e sustentabilidade está intrinsecamente ligada à promoção de mudanças de valores individuais, coletivos e institucionais com o objetivo de alcançar
comportamentos socioambientais sustentáveis. Assim, as estratégias de Educomunicação são
formas de socializar experiências, difundir ideias e sistematizar ações.
Segundo Soares (2002), Educomunicação pode ser definida como um conjunto das ações destinadas a:
1 - Integrar às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas de comunicação, ou seja,
cumprir o que solicita os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, no que diz respeito a observar como os meios de comunicação agem na sociedade e buscar formas de colaborar com nossos
alunos para conviverem com eles de forma positiva, sem se deixarem manipular;
2 - Criar e fortalecer “ecossistemas comunicativos”1 em espaços educativos e isso significa criar
e rever as relações de comunicação na escola, entre direção, professores e alunos, bem como da
escola para com a comunidade, criando sempre ambientes abertos e democráticos. Dessa forma,
muitas das dinâmicas adotadas apontam para as contradições das formas autoritárias de comunicação;
3 - Melhorar o coeficiente expressivo e comunicativo das ações educativas.

Lembrando o conceito clássico da ecologia:

Ecossistema (do grego oikos (οἶκος), casa + systema (σύστημα), sistema: sistema onde se vive; designa o conjunto formado por todas as comunidades que
vivem e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que atuam
sobre essas comunidades. Os ecossistemas estão em constante transformação,
na medida em que as diferentes populações interagem, interferem e sofrem
interferência do ambiente no qual estão inseridas, como também de outras
populações.
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Os ecossistemas comunicativos fazem essa “costura”, a integração de todas as atividades realizadas, colocando também a dimensão de uma rede de articulações, entre atores das diferentes
áreas trabalhadas.
Nesse sentido, fazer uma educomunicação ambiental tem o papel fundamental de despertar naquelas comunidades a conscientização, para que aconteçam as mudanças de atitudes necessárias
para que as ações dos seres humanos se tornem sustentáveis e respeitem o equilíbrio dos ecossistemas. De acordo com Sorrentino (2008), o exercício da cidadania na questão ambiental não
pressupõe apenas a conscientização dos deveres individuais, mas a conscientização dos direitos
coletivos para a efetiva participação política na gestão ambiental participativa.
Tomando como referência Jacobi (2005), que afirma que a participação da população nos processos
de tomada de decisões é fundamental para a responsabilização e independência de todos os atores
envolvidos no processo, as boas práticas comunitárias, informação e consciência ambiental são o
caminho para uma nova cultura baseada no interesse e na participação na gestão ambiental.
Quando Educação e Comunicação se cruzam, realiza-se o que a Educomunicação propõe: formar pessoas para que usem a comunicação como uma ferramenta poderosa para transformar
sonhos em realidade, para que cresçam altivos, autônomos, com capacidade de transformação,
intervindo diretamente na realidade em que vivem (BAPTISTA, 2011). Essas metodologias
são ferramentas pedagógicas a serviço da formação do indivíduo consciente e independente;
possibilitando contribuir para que pessoas, independente de idade, gênero, origem ou condição
social, exerçam o direito não só de receber informação, mas de produzir comunicação e, principalmente, aprender com isso. Todas essas metodologias fazem parte da dimensão pedagógica
dos processos de comunicação ambiental.
O projeto “Cultura Socioambiental em duas comunidades escolares de Ijuí, RS” está em execução
desde o primeiro semestre de 2013, com a mobilização de entidades parceiras. Para a efetivação
deste trabalho, a AIPAN conta com participação das seguintes instituições/entidades: Escola
Estadual de Ensino Médio Otavio Brochado da Rocha, Escola Municipal de Ensino Fundamental Tomé de Sousa, Incubadora de Economia Solidária – ITECSOL e Radio UNIJUI FM, sendo
ambas vinculadas à Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, além
da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ijuí – ACATA e do Centro Integrado de
Artes Alessandra Cavalheiro.

2. Metodologia
Este projeto propõe-se a trabalhar de forma integrada os aspectos relacionados ao MEIO AMBIENTE, ARTE, CULTURA e COMUNICAÇÃO, utilizando estratégias e programas governamentais e não governamentais.
Para que a participação e construção coletiva do projeto se efetivem, há um Comitê Gestor,
que congrega todas as entidades parceiras e organiza as diferentes etapas do projeto auxiliando
especialmente na execução orçamentária e organização dos cronogramas para as atividades reANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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alizadas com seus integrantes, bem como nas duas comunidades escolares, pois há necessidade
de adequação das ações, uma vez que são uma escola estadual e uma escola municipal, que apresentam calendários diferenciados, de modo que o projeto é inserido na programação de cada
uma e por isso, através de reuniões mensais, são definidos os passos a serem implementados.

2.1 Primeiras ações – Sensibilização e organização
Como uma das primeiras ações do projeto, foram construídos dois instrumentos para diagnosticar as realidades das escolas e sua comunidade, de forma participativa, a equipe da AIPAN,
comitê gestor e professores das escolas. O primeiro foi trabalhado junto às equipes diretivas de
cada escola, para conhecimento das características de cada uma delas. Já o segundo, trabalhado
pelos professores com os alunos, inicialmente em sala de aula, preparando-os para respondê-lo
juntamente com seus familiares.
Também, como ações iniciais de sensibilização, foram realizadas oficinas de Vivências a partir
de Trilhas dos Sentidos, construídas em cada escola e que contaram com a participação de alunos da educação infantil, dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, assim como professores e funcionários de ambas as escolas.

2.2 Agenda 21
Em cada escola faz-se um trabalho de mobilização de atores a partir das metodologias preconizadas pela Agenda 21 brasileira, de forma a aglutinar os diversos grupos envolvidos no projeto
(professores, alunos de diferentes anos, funcionários e comunidade).
Esse processo começou com o grupo de professores, funcionários e equipes diretivas das escolas,
a partir da oficina “Passo a Passo da Agenda 21”, com o objetivo principal de formar facilitadores
que atuarão como multiplicadores em cada comunidade escolar. A partir dessa atividade, cada
escola iniciou o processo de construção de sua Agenda 21 escolar e da COM-VIDA, a Comissão
de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (BRASIL, 2012), estimulando e organizando
a participação de todos os atores envolvidos.
Assim, a Educação Ambiental, poderá ser efetivada a partir de um processo permanente e continuado, de acordo com os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei
nº 9.795/1999) de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo,
dentro e fora da escola.

2.2 Vivências com a Natureza
Para a mobilização e sensibilização são realizadas atividades relacionadas à Vivências com a natureza, bem como Trilhas dos Sentidos. Ambas as metodologias constituem-se estratégias para
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rever/corrigir distorções da compreensão humana da natureza que influencia fortemente a percepção ambiental das pessoas e consequentemente, o grau de consciência sobre a preservação da
biodiversidade para as diversas dimensões da sustentabilidade planetária (cultural, ambiental,
social, ética, econômica, tecnológica, humana, institucional e política).
A COM-VIDA, em cada escola, participa da construção das oficinas, desde a sua concepção até
sua efetivação. São envolvidos grupos de alunos de diferentes faixas etárias e anos, com a intensão de que todos possam “ajudar” fazendo assim, uma integração.

2.3 Permacultura
A Permacultura é um método que objetiva desenvolver áreas humanas produtivas, de forma
sustentável, respeitando ciclos e o equilíbrio natural dos ecossistemas. Através da observação
e do planejamento, a permacultura desenvolve técnicas de aproveitamento de espaços, zoneamento de acordo com a importância de cada sistema produtivo, bem como a reciclagem dos
produtos excedentes.
Nesse sentido, a partir do segundo semestre de 2014, propõe-se trabalhar essas metodologias
a partir da realidade das escolas e bairros, verificada através dos diagnósticos realizados com
oficinas de identificação e manejo da vegetação, assim como separação e tratamento de resíduos
sólidos através da compostagem e vermicompostagem de resíduos orgânicos e reciclagem de
materiais encontrados no lixo seco (papel, plásticos etc).
A partir dessas atividades iniciais, serão construídos coletivamente, hortas e jardins temáticos,
criando diferentes ambientes que integrarão as atividades escolares cotidianas juntamente com
as disciplinas.
A produção de alimentos na horta escolar abre uma discussão em torno da alimentação saudável
e de formas de aproveitamento integral dos alimentos e a sua relação com a saúde individual e
coletiva na comunidade. Assim, são propostas oficinas para trabalhar essas temáticas, envolvendo todos os atores participantes do projeto, incluindo merendeiras e mães das escolas parceiras.
E, como complementação destas etapas, discute-se as questões relacionadas à água, pois grande parte dos problemas que dizem respeito à água no mundo “jorram de nossa incapacidade
de resolver as necessidades básicas do ser humano e nossa falta de habilidade para equilibrar
a necessidade do homem com a do meio natural” (LEGAN, 2009). Para tanto são trabalhadas
formas de reduzir seu consumo, reaproveitar e reciclar, assim como preservar mananciais.

2.4 Danças circulares
Numa continuidade de ações, coloca-se o trabalho corporal, através da Dança, como uma possibilidade de estimular a comunicação e aprendizagem, uma vez que nós conhecemos o mundo
pela relação física, ou seja, pelas sensações e percepções dadas através dos nossos sentidos, os
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quais são muito estimulados pela estética. Dessa forma, a corporeidade é crucial para a realização de um trabalho consciente e completo, possibilitando o desenvolvimento completo/integral
do ser humano.
Um dos trabalhos propostos é o de Danças Circulares, uma vez que apresentam características
interessantes e peculiares, tornando instigante a reflexão sobre a forma como podem ser inseridas no contexto educacional, folclórico e cultural, na prática da educação corporal para todas as
idades, na escola ou fora dela.
Um grupo a ser trabalhado de forma especial, é o das mães participantes dos Clubes de Mães de cada
uma das comunidades, visando ampliar os grupos que atuam no projeto como também proporcionar um melhor conhecimento, em direção ao bem-estar físico, mental, emocional, energético e
social. Serão trabalhados inúmeros ritmos, cantos e danças, de povos e culturas do mundo.
Nesse trabalho participarão pessoas de todas as idades, de modo que as danças circulares podem sensibilizar, socializar e resgatar valores humanos, bem como incentivar as interações entre
os grupos, promover o diálogo amoroso entre as pessoas, desenvolver o senso de organização
coletiva por meio da roda e o senso rítmico pela música e pelo movimento corporal e, principalmente, “despertar” relacionamentos saudáveis dentro das comunidades.

2.5 Educomunicação
Todas as etapas do trabalho são registradas através da produção de fotografias e vídeos. Assim,
dentre as primeiras atividades desenvolvidas com a equipe do projeto e comunidades escolares foram as oficinas de Educomunicação, para instrumentalizar as/os atores a construírem/
produzirem as mídias para a divulgação das atividades, de modo que poderão ser reconhecidos como autoras e autores, gente que tem o que dizer e que podem aprender cada vez mais a
expressar suas pesquisas, sentimentos, sonhos e inquietações.
A educomunicação deverá funcionar como uma ferramenta pedagógica a serviço da formação
do indivíduo consciente e independente; contribuindo para que pessoas, independente de idade, gênero, origem ou condição social, exerçam o direito não só de receber informação, mas de
produzir comunicação e, principalmente, aprender com isso. Por isso, a educomunicação faz
parte da dimensão pedagógica dos processos de comunicação ambiental neste projeto.
Dentre os trabalhos que são considerados fundamentais para a socialização e divulgação do
projeto, estão as oficinas de Rádio, que permitirão aos diferentes atores do projeto, se colocarem como produtores, repórteres para uma construção e transmissão coletiva de programas de
rádio, interagindo, assim, de forma criativa e crítica com todas as demais atividades do projeto.
Esse espaço constitui-se também como um espaço informal de ensino-aprendizagem estimulando reflexões e discussões, envolvendo temas transversais, valorizando a relação construtiva e
participativa entre professores, alunos e demais membros da comunidade escolar.
Nesse sentido, a Educomunicação estimula a busca do conhecimento, a autonomia, a liderança
e as competências necessárias a cidadania, transformando os atores de usuários passivos das
mídias a cidadãos sujeitos que se apropriam da informação.
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Para isso o projeto conta com a parceria da Rádio UNIJUI FM, uma rádio escola, vinculada a
UNIJUI e ao curso de Comunicação Social da instituição.

3. Considerações sobre os caminhos a seguir
O projeto “Cultura Socioambiental em duas comunidades escolares de Ijuí, RS” da Associação
Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural – AIPAN, que integra a “Rede RS de Pontos de Cultura” está em processo de execução desde 2013, nas duas comunidades escolares parceiras. Todavia não é algo inacabado, mas um processo que enriquece a medida que acontece, por este
motivo, as atividades sofrem adaptações que permitem maior aproximação e aproveitamento
dos participantes.
Durante primeiro ano de efetivação, o grande desafio, além da organização e mobilização das
equipes executoras em cada comunidade escolar, exigiu maior atenção e demanda de tempo por
trabalhar de forma interdisciplinar, os diferentes eixos do projeto, MEIO AMBIENTE, ARTE,
CULTURA e COMUNICAÇÃO. Existe uma clara compreensão de que essas dimensões são indissociáveis e o projeto está pensado ajustando a necessidade de articulação entre os diferentes
eixos, bem como na construção coletiva entre os profissionais dos diferentes campos do saber.
Acostumados ao fazer “disciplinar”, tanto nas escolas quanto na própria ONG, há um esforço
coletivo de toda a equipe de trabalho, desde a construção do projeto até o desafio da sua realização de forma interdisciplinar.
Há, neste sentido, dificuldades de articulação entre profissionais de distintos campos do saber
que se aprofundam na institucionalidade, pois as duas redes de ensino, estadual e municipal, das
escolas participantes do projeto têm formas próprias e distintas de desenvolver projetos sociais e
em especial este que articula diferentes áreas de ambas as instituições. Como superação das dificuldades, proporcionam-se momentos de compartilhamento de experiências e de divulgação
das atividades em ambas as comunidades. Assim são propostos espaços de encontros nas escolas
e entre escolas, nos quais os atores poderão apresentar suas práticas e ações, como amostras
dos trabalhos realizados. Também se ofertam momentos coletivos, com ambas as comunidades
escolares, de apresentação e divulgação para outras entidades e o município.
O desafio na construção de novos saberes implica também em ressignificar as práticas, porquanto, educação ambiental, é mais do que a construção de saberes, mas a construção da cidadania
comprometida com as questões ambientais e ecológicas, ou a ecocidadania.
Os problemas que nos preocupam e preocupam o mundo, incluem a degradação ambiental,
o risco de colapso ecológico, a desigualdade social e a pobreza extrema, todos os sinais eloquentes da crise socioambiental do mundo globalizado. A sustentabilidade é o significante
de uma ruptura fundamental na história da humanidade, o sintoma de uma crise de civilização que alcança seu momento culminante na transição da modernidade fragmentada, dividida e caótica, para uma pós-modernidade incerta, um novo momento histórico marcado
pela diferença e pela autonomia.
Conforme afirma Leff (2001), o saber ambiental emerge de uma reflexão sobre a construção social
do mundo atual, onde convergem e se precipitam os tempos históricos, abrindo as perspectivas
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de uma complexidade na qual se amalgamam o natural, a tecnologia e o simbólico; onde se (re)
significam tradições filosóficas e identidades culturais diante da cibernética, da comunicação eletrônica e da biotecnologia. Segundo o mesmo autor, o saber ambiental se configura na hibridação
do mundo marcado pela tecnologização da vida e economização da natureza, pela mestiçagem das
culturas, pelo diálogo dos saberes e pela dispersão de subjetividades, onde estão se (re) significando
os sentidos da existência à contracorrente do projeto unitário e homogeneizante da modernidade.
Tempos em que emergem novos valores e racionalidades que reorientam a construção do mundo.
A degradação ambiental emerge do crescimento e da globalização econômica. Ela se manifesta
não só na degradação das bases da sustentabilidade ecológica do processo econômico, mas como
uma crise de civilização que questiona a racionalidade do sistema social, os valores, os modos de
produção e os conhecimentos que os sustentam.
Fica evidenciado, de acordo com Leff (2001), que a crise ambiental surge da irracionalidade ecológica
dos padrões dominantes de produção e consumo, marcando os limites do crescimento econômico.
Neste contexto, emerge a importância do trabalho desenvolvido pelo presente projeto, com clareza
de objetivos para uma consciência ambiental, na percepção da crise ambiental, à apropriação dos
conceitos de ambiente e sustentabilidade.
Postula-se a necessidade de fundar novos modos de produção e estilos de vida, alicerçados pelas
condições e potencialidades ecológicas de cada região, assim como na diversidade étnica e na
autonomia das populações para a gestão democrática dos seus recursos. A construção deste novo
paradigma educacional e sua legitimação depende, no entanto, da formação de uma consciência
coletiva, da emergência de novos atores sociais e da condução de ações políticas através de novas
estratégias de poder em sociedades democraticamente imperfeitas onde a consciência ambiental
é pervertida pelas formas de controle dos poderes dominantes, ou seja, envolve a relação de forças
que surge no confronto de interesses diferenciados.
Em se tratando do tema ambiental e a importância da ação conjunta para buscar a sustentabilidade, o papel de cada cidadão na política ambiental deve envolver a capacidade de pensar,
valorizar e agir, e isso requer conceber os seres humanos como agentes, em vez de meramente recipientes (SEN, 2010). O autor aborda nesse sentido, que a postura passiva de “recipiente” atende
o interesse de mercado e, portanto, garante o cumprimento do papel de consumidor. A ideia de
reflexão/ação leva ao debate da democracia, pois a formação do pensamento crítico demandará
espaços de participação do cidadão na defesa de seus pontos de vista, proporcionando a mudança
prática comportamental. Este é fundamentalmente o propósito teórico de sustentação do projeto.
Segundo Leff (2001), o saber ambiental não está acabado, concluído em um paradigma já construído, mas está “em processo de gestação, em busca de suas condições de legitimação ideológica,
de concepção teórica e de objetivação prática”. Tal saber emerge de um “processo transdisciplinar
de problematização e transformação dos paradigmas dominantes do conhecimento”. O saber ambiental não se forma e nem se esgota nos laboratórios ou nas aulas universitárias. É um saber que
se constitui na aplicação das ciências aos problemas ambientais, num diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes populares.
Nesse contexto, o projeto “Cultura Socioambiental em duas comunidades escolares de Ijuí, RS”,
tem o desafio de pensar em cenários futuros, torna-los possíveis, a partir de uma participação
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coletiva nos processos de decisão. Assim, a ecocidadania está se constituindo como um processo
orientado para a busca de caminhos alternativos que contribuirão para a construção de uma sociedade diferente, justa, participativa e diversa.
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Resumo
O artigo dedica-se a expor resultados parciais de pesquisa para avaliar o projeto denominado Formação Socioambiental (FS). A FS destina-se a envolver Conselhos de Unidades
de Conservação (UC) do Estado de São Paulo com a fiscalização ambiental, visando contribuir para a melhoria ambiental das UC e de suas Zonas de Amortecimento e territórios.
É um trabalho integrado, envolvendo a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, o Instituto Florestal, a Fundação Florestal, o Instituto de Botânica e a Polícia Militar Ambiental.
Realizaram-se 19 encontros com gestores e Conselhos de 12 UCs, organizadas em sete polos
pelo estado. Os encontros destinaram-se a abordar causas e efeitos de problemas de fiscalização das unidades e desenvolver estratégias e ações para seu enfrentamento, compondo
as agendas dos Conselhos. Como resultados parciais, observa-se, até o momento, entre outros
indicadores, ampliação da compreensão dos participantes sobre a problemática socioambiental
que envolve as UCs e sobre o papel e atuação dos Conselhos Gestores.
Palavras-chave: Formação Socioambiental, Fiscalização Ambiental, Conselho Gestor de UC.

1. Introdução
Na Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) da Secretaria do Meio Ambiente de São
Paulo (SMA-SP), criada em 2012, foram definidos planos de fiscalização voltados a orientar
a atuação de agentes fiscalizadores em diferentes áreas, tais como fauna, incêndios florestais,
madeira, áreas de mananciais, áreas rurais, pesca, entre outros. Um desses planos destina-se às
unidades de conservação (UC) de proteção integral. É denominado Sistema Integrado de Monitoramento (SIM). Possui tal nome em função de duas de suas características: o planejamento
da fiscalização de forma integrada entre diferentes órgãos da SMA (Fundação Florestal-FF, Instituto Florestal-IF e Instituto de Botância-IBT) e a Polícia Militar Ambiental (PMA); a ênfase no
monitoramento, com diferentes tecnologias e estratégias traçadas no plano.
O SIM, ao dedicar-se à organização integrada e orientação estratégica da fiscalização ambiental
nas UCs paulistas, conta em sua estrutura com dois programas de suporte. Um destinado à familiarização e formação continuada dos envolvidos (gestores, técnicos e agentes de fiscalização)
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com técnicas de análise e planejamento, assim como com tecnologias utilizadas neste processo.
Outro programa é chamado de Formação Socioambiental (FS) e se concentra no envolvimento
ativo da sociedade com a fiscalização ambiental das UCs. Em sentido ampliado, propõe-se a observar a problemática socioambiental das UCs, a partir de seus problemas de fiscalização, procurando ampliar e dar um sentido à participação social na gestão ambiental, partindo da fiscalização.
Para desenvolver uma proposta de trabalho com o foco supramencionado foi constituído um
Grupo de Trabalho (GT), composto por membros representantes dos órgãos envolvidos com o
SIM. As tarefas deste GT foram: 1) definir estratégia, proposta de trabalho e de público; 2) definir as UCs a serem trabalhadas; 3) realizar a comunicação com gestores, agentes de fiscalização e
técnicos; 4) viabilizar as oficinas e avaliar o percurso. A exposição do presente trabalho compõe
parte do processo de análise e avaliação da FS.
Para a realização da FS, houve indicações pela FF e pelo IF de 15 UCs em todo o estado, a fim
de iniciar um primeiro ciclo de desenvolvimento da FS1, em 2013. Os critérios utilizados para
compor este quadro inicial de UCs foram: 1) Contar com o universo de UCs inscritas no SIM; 2)
Considerar as que têm Conselho formado; 3) Considerar a predisposição do Gestor em desenvolver a proposta; 4) Preferencialmente indicar dois polos/UCs de cada “faixa” do estado (recorte do SIM2). As UCs foram organizadas em nove polos, como exposto no quadro 1 e ilustrado no
mapa (figura 1). A expectativa sobre os polos foi de contribuírem à contextualização territorial
das UCs, havendo outras unidades próximas.
Quadro 1 – Polos, unidades de conservação e regiões do SIM previstos para a FS. Dos 9 polos previstos inicialmente, em 7 os
trabalhos foram iniciados e, em 5, concluídos em 2013.

POLO

SITUAÇÃO

1

(concluído)
4 encontros

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

REGIÃO SIM

1. Parque Estadual Itapetinga
2. Monumento Natural Pedra Grande

Metropolitana

3. Parque Estadual Itaberaba

2

(iniciado)
2 encontros

4. Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade

3

(não iniciado)

5. Estação Ecológica Angatuba - IF

4

(concluído)
3 encontros

6. Parque Estadual Aguapeí
7. Parque Estadual Rio do Peixe
8. Parque Estadual Morro do Diabo3

Interior
Centro-oeste

Interior
Extremo Oeste

1. Em 2014 a FS avança para mais dez UC, sendo quatro delas marinhas e três insulares, também em outro plano de fiscalização:
o de pesca costeira.
2. O SIM se distribui pelo estado em seis Coordenações regionais: Extremo-oeste, Centro-oeste, Litoral Norte/Vale do Paraíba,
Litoral Centro/Baixada Santista, Litoral Sul/Vale do Ribeira e Metropolitana.
3. O Parque Estadual Morro do Diabo participou como “observador” da FS. Por não ter um Conselho instituído, mas interesse por
parte da gestão da UC em acompanhar a FS, foi integrada ao polo 4.
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9. Monumento Natural Pedra do Baú

(iniciado)
1 encontro

10. Parque Estadual Mananciais de Campos do Jordão

6

(concluído)
3 encontros

12. Parque Estadual Serra do Mar - Caraguatatuba

7

(concluído)
3 encontros

13. Parque Estadual Serra do Mar - Itutinga Pilões

8

(concluído)
3 encontros

14. Parque Estadual Lagamar de Cananéia

9

(não iniciado)

15. Parque Estadual Carlos Botelho

5

11. Parque Estadual Campos do Jordão

Figura 1 – Distribuição pelo estado dos polos e unidades de conservação de FS apontados no quadro 1.

Fonte: CFA/SMA-SP, 2014.
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Litoral Norte Vale
do Paraíba

Baixada Santista
Litoral Sul Vale do
Ribeira

2. Construção de um quadro de referência
Para desenvolver uma proposta direcionada ao objetivo de envolver os Conselhos de UCs com a
fiscalização ambiental em um processo formativo, que qualificasse e buscasse fortalecer a participação na gestão ambiental de áreas protegidas, foi necessário construir um quadro referencial
conceitual, teórico e metodológico. Para tanto, foram definidos os campos (discursivos e de
práticas) que se relacionam mais diretamente com a proposta, de maneira a orientar tanto uma
revisão de literatura, como a inspiração à proposta de trabalho.
Os campos e respectivos debates que fundamentam a Formação Socioambiental, assim, apresentam-se sintetizados para este artigo no quadro 2.
Quadro 2 – Quadro referencial conceitual e teórico da Formação Socioambiental.

Eixo
temático

Principais contribuições à
construção de uma proposta
de Formação Socioambiental

Referências
consultadas

Representações
sociais de meio
ambiente

Há necessidade de se ressaltar a existência de
múltiplos pontos de vista, recortes ou enquadramentos
a partir dos quais uma área protegida pode
ser observada ou apreendida, em que pese o
reconhecimento de que uma ou outra perspectiva se
sobressaia diante das demais. Meio ambiente também
resulta das relações sociais de produção e modelo de
desenvolvimento.

Carvalho, M. (2003),
Carvalho, I. C. M.
(2004), Reigota (2002)

Gestão
Ambiental

Entendida como um processo essencialmente político,
pois assentado na mediação de interesses e conflitos
entre agentes sociais que atuam sobre os meios físico,
natural e construído.

Martinez Alier (2012),
Quintas & Gualda
(1995), Quintas (2006),
Acselrad; Mello;
Bezerra (2009),

Conforme definido na legislação. Com o complemento
de que a noção sofre “deslocamentos” sobre seu papel,
funções e relações com o território.

Brasil (2000), Morsello
(2001), Runte (1979),
Diegues (1996), Brito
(2000), Ibama (2008),
Moreira (2000), São
Paulo (2009),

Áreas
Protegidas
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Tidos como gestores. Como instância democrática
e legitimada pelos diferentes agentes sociais
envolvidos na gestão das UCs. Um espaço tanto de
ensino-aprendizagem como do contraditório (ideias,
representações sociais, posições, opiniões conflitantes
e contrapostas), com potencial de construção de
consensos para o desenvolvimento de agendas
positivas.

Gohn (1990; 2002;
2006), Abers & Keck
(2008), Palmieri e
Veríssimo, (2009),
Brasil (2002),
São Paulo (2005),
Steinmetz et al.,
(2010), Loureiro;
Azaziel & Franca
(2003; 2007).

Educação
Ambiental

Prioriza ações pedagógicas voltadas à reflexão sobre o
funcionamento dos sistemas sociais.
Parte do entendimento de que a problemática
socioambiental constitui-se de dimensões (social,
natural, cultural, política, histórica).

González Gaudiano
(2001), Layrargues
(in: Loureiro, 2000),
Loureiro (2006a;
2006b), Layrargues
(in: Quintas, 2006),
Guimarães (2000),
Loureiro (2003),

Participação

Como direito e como conquista, como aprendizagem
e percurso ou processo com horizonte emancipatório.
Dirige-se às tomadas de decisão, não exclusivamente à
execução de decisões já tomadas.

Gohn (2001), Dallari
(2004); Bordenave
(1987); Arnstein
(2002); Demo (1999);
Dagnino (2004).

Opções
metodológicas

Utilização de técnicas, linguagens e recursos com
vistas a proporcionar a participação equitativa de todos,
utilizando o espaço dos Conselhos para a articulação de
diferentes representações sociais e das contribuições
de diferentes agentes sociais representados nos
encontros da FS.

Loureiro, Azaziel,
Franca (2003), Franca
(2006), Matus (2007),
Cossart; Peixoto;
Moraes; Brose;
Schneider-Barthold &
Gagel (in: Klausmeyer;
Ramalho, 1985);

Conselhos
Consultivos de
UCs
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3. Elaboração e desenvolvimento de proposta de trabalho
A proposta de se trabalhar com os Conselhos de UCs no contexto da fiscalização ambiental buscou considerar as contribuições do quadro referencial teórico metodológico. Idealizou-se um
percurso que fosse de compreensão em maior profundidade da problemática socioambiental de
cada UC, a partir da partilha de saberes, informações, conhecimentos, posições e interesses; e de
envolvimento com os problemas de fiscalização ambiental, proporcionado pela participação no
percurso de refletir, debater, compreender, diagnosticar e planejar ações para o enfrentamento
destes problemas a serem realizadas pelos próprios Conselhos, constituindo agendas.
A figura 2 demonstra este percurso em três momentos, organizados em três encontros com cada
polo de UCs e Conselhos.
Figura 2 – Sequência de encontros da Formação Socioambiental.

Fonte: CFA/SMA-SP, 2013.

Na primeira rodada de encontros (momento 1), os objetivos foram de: 1) diminuir eventuais assimetrias com relação à familiaridade com temas importantes à atuação do Conselho; 2) ampliar
as noções sobre meio ambiente, gestão e participação; 3) construir um referencial para observar
o território da UC, identificando problemas ambientais.
Foram realizadas exposições dialogadas sobre alguns temas que serviram de referência à construção da proposta, tais como representações sociais de meio ambiente, gestão ambiental, conselhos e participação, tendo como transversal o debate sobre áreas protegidas e unidades de
conservação. Conforme avaliação dinâmica4 (FRAISSE; BONETTI; GAULEJAC, 1987, apud
RODRIGUES, 1993) houve a necessidade de sinalizar objetivamente o sentido de todo o aporte
conceitual e teórico que foi colocado em debate. Assim, a primeira rodada de encontros abrigou,
também, a exposição de todo o processo de planejamento da fiscalização ambiental nas UCs.
4. Forma de avaliação que procura “[...] criar uma interação entre análise e intervenção, de forma a sugerir correções, não só
quanto ao conteúdo da operação, mas quanto à forma de a organizar e conduzir” (FRAISSE; BONETTI; GAULEJAC, 1987, apud
RODRIGUES, 1993, p.3).
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Foi inserido o debate e definição do problema ambiental de fiscalização a ser priorizado para o
levantamento de seus efeitos dentro das UCs e causas de diferentes ordens, fora das unidades.
Os segundos encontros com os Conselhos (momento 2) tiveram como intenção: 1) identificar
sintomas e causas do problema escolhido; 2) mapear agentes sociais que guardam alguma relação com o problema, com os sintomas e com as causas.
O tempo – sempre de meio período (4h à 6h) – foi dedicado ao levantamento dos “descritores5”
e respectivas causas. A finalidade da técnica aplicada, inspirada no Método Altadir de Planicación Popular – MAPP (MATUS, 2007) foi gerar discussões com vistas à construção de um
mapa de manifestações empíricas dos problemas escolhidos (pesca, caça, incêndios, ocupações
irregulares, extração de produtos florestais etc). Definido este tipo de mapeamento, os participantes iniciaram outro debate, visando a definição de quais seriam as causas de cada “descritor”.
Na sequência, a etapa seguinte dedicou-se à escolha, por cada grupo de participantes, daquelas
causas as quais os presentes compreendiam ser possível e/ou necessário enfrentar, com vistas a
mitigar as manifestações do problema ambiental de fiscalização nas UCs.
Neste mesmo encontro, mais uma etapa foi realizada: o mapeamento de agentes sociais relacionados com as causas escolhidas. A finalidade deste exercício foi de identificar os grupos sociais,
as instituições, organizações, entidades, etc, envolvidas direta ou indiretamente com as causas
observadas. Tais agentes sociais poderiam ser tanto aqueles envolvidos com as causas dos problemas ambientais, como aqueles a serem envolvidos em uma espécie de rede de articulação
político-institucional dos Conselhos, com vistas ao desenvolvimento de ações de enfrentamento
destas causas. A técnica utilizada foi inspirada no “Diagrama de Venn”, apresentada como “uma
ferramenta de diálogo” para trabalhos coletivos. Segundo Cunha (2006, p. 52), o Diagrama de
Venn “auxilia na obtenção de informações exploratórias e permite obter uma visão geral das relações entre organizações e grupos sociais”. No caso, a técnica foi adaptada para ser desenvolvida
tendo as causas como ponto de partida para a exploração de informações.
Por fim, a terceira rodada (momento 3) teve os objetivos de: 1) definir situação-objetivo em
relação ao problema escolhido; 2) definir modos de enfrentamento das causas observadas
e escolhidas; 3) construir quadro de ações. Tratou-se, portanto, de um encontro de planejamento estratégico.
Nesta rodada, os participantes foram orientados a discutir e decidir qual a situação ideal para
cada causa escolhida e, na sequência, compartilhavam modos de enfrentamento ou estratégias
para buscar a situação idealizada (objetivo). A figura 3 apresenta algumas imagens dos participantes utilizando as técnicas compartilhadas pela FS durante os encontros e oficinas de trabalho. Para ter acesso a mais informações, resultados e imagens, acessar: http://www.ambiente.
sp.gov.br/formacao-socioambiental/.

5. Os descritores, segundo Matus (2007), descrevem os problemas expressando seus sintomas, suas manifestações observadas,
sentidas, percebidas etc.
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Figura 3 – Imagens que ilustram o predomínio de situações de reflexão, debate e produção coletiva.

Fonte: CFA/SMA-SP, 2013.

4. Resultados e discussão
Para analisar e avaliar o trabalho realizado foi desenvolvida uma pesquisa como forma de garantir sistematicidade no acompanhamento, registro e análise de cada componente da proposta. Assim, desde o referencial utilizado, passando pelas opções metodológicas até alcançar os
resultados obtidos, uma matriz lógica de avaliação foi elaborada para orientar a construção de
instrumentos de coleta de dados, com base em plataformas, critérios e indicadores de avaliação.
Tais indicadores deram origem a um grande volume de dados e informações que, observados
em seu conjunto, permitiram uma análise ampla do percurso da FS.
A seguir, os quadros 3.1 a 3.3 demonstram alguns destes resultados. Foram organizados em três
perspectivas: 1) contribuições ao planejamento dos próprios Conselhos; 2) ao desenvolvimento
de políticas públicas para trabalhar os Conselhos de UCs e de fiscalização ambiental; 3) ao desenvolvimento de metodologia que envolva os Conselhos com a gestão ambiental – a partir da
fiscalização – de maneira formativa e qualificadora da participação social.
Para este artigo selecionamos parte das contribuições, sob o critério de relevância6, devido à
limitação de espaço. O conjunto dos dados e informações, observações e análises (aproximações
e distanciamentos em relação às opções fundamentadas no quadro referencial), assim como o
total de contribuições estará disponível após o término do relatório de pesquisa, previsto para o
final do primeiro semestre de 2014.
6. Foram destacados no artigo aqueles resultados considerados pelos autores como mais significativos. Todos os resultados
deverão constar em relatório de pesquisa completo.
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Antes, alguns dados gerais: foram 7 polos trabalhados (integrando 13 UCs); 5 polos com ciclo
concluído (integrando 8 UCs)7; 467 participações8; 8 Conselhos com plano de ação; 120 causas
levantadas; 12 causas escolhidas; 51 ações projetadas.
Quadro 3.1 – Perspectiva das contribuições ao planejamento dos Conselhos.

Campo
ou eixo
temático

Contribuições da FS ao planejamento
e dinâmica dos Conselhos

Conselhos
gestores

1) Os Conselhos têm um plano de ações (o que não demonstraram ter antes); 2)
As ações foram direcionadas, também, para fora da UC; 3) Os agentes sociais dos
Conselhos pretendem articular suas ações com aquelas construídas no âmbito dos
Conselhos; os problemas de fiscalização servem como “temas geradores” para as
agendas dos Conselhos; 4) Os Conselhos devem envolver-se com a gestão das UCs
“de fora para dentro”; 5) Pode evoluir para o Conselho ter em sua composiç’ião
representantes de grupos sociais ausentes, mas que têm relação direta com a
problemática que manifesta-se na UC.

Gestão
ambiental

Os dados indicam que a FS contribuiu tanto para se reconhecer o “problema de
fiscalização” inserido em uma problemática socioambiental, como também para se
concentrar em causas consideradas estratégicas para os Conselhos (independente
dos critérios usados para as escolhas). Foi demonstrado, na prática, que este
processo de levantamento e escolha pode ser realizado dentro de um coletivo
com diferentes agentes sociais representando pontos de vista e representações
diversas.

Participação

A experiência contribuiu para: 1) Reconhecer que é possível (em situações
conduzidas de fora) organizar grupos que facilitam o debate e otimizam a produção
de informação e de conhecimento; 2) É preciso possuir estratégias para evitar o
domínio de um debate por sujeitos com mais recursos (conhecimento, capacidade
de expressão etc.); 3) O Conselho pode ser visto como espaço de legitimação de
decisões construídas de maneira mais ampla que sua representação formal.

7. Por ciclo concluído, entenda-se: todos os encontros necessários para se mapear efeitos e causas de problemas de fiscalização;
para se mapear agentes sociais que podem ser articulados e para construir um plano de ações dos Conselhos envolvidos para o
enfrentamento de causas de problemas de fiscalização.
8. Número de pessoas presentes na totalidade de encontros realizados em todos os polos trabalhados. Optou-se por “participações” no lugar de “participantes” devido a, por um lado, rotatividade de pessoas presentes (novos participantes a cada
encontro), assim como, por outro, à frequência contínua de outros participantes. Por se considerar como relevante a presença a
cada encontro, com contribuições variadas a cada demanda, foram somadas todas as presenças, em todos os encontros feitos.
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Educação
Ambiental

A contribuição foi demonstrar que a “formação socioambiental” pode ocorrer a
partir da práxis do próprio Conselho, ou seja, tomando por base um conjunto de
atribuições deste espaço de participação, mobilizar uma gama de informações,
conhecimentos e perspectivas (aqui tomadas como representações sociais).

Representações
sociais de meio
ambiente

Indicadores demonstram contribuição ao reconhecimento do Conselho como espaço
de debate entre diferentes pontos de vista, interesses e posições; demonstram a
possibilidade de se planejar mais a agenda dos Conselhos a partir da compreensão
de seu papel; contribuição com o compartilhamento de técnicas de planejamento
participativo.

Opções
metodológicas

O conjunto de técnicas utilizadas (distribuição em grupos menores para facilitar o
debate e otimizar a produção de informações e conhecimento; “destrinchamento”
por etapas dos problemas de fiscalização; mapeamento de agentes sociais; registro
das ideias em fichas e mapas de fácil visualização; organização sugerida das fichas
para maior compreensão; organização das ações em um quadro geral).
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Quadro 3.2 - Perspectiva das contribuições a políticas voltadas a Conselhos e à fiscalização em UCs.

Campo
ou eixo
temático

Contribuições da FS à construção de
políticas públicas

Conselhos
gestores

- Para trabalhar com Conselhos: contribuições para diretrizes que reafirmem os
Conselhos como espaços nos quais o contraditório se apresenta, é debatido e orienta
ações do Conselho e dos órgãos gestores das UCs (existem posições divergentes,
podem ser antagônicas; o debate pode e deve caminhar para o consenso sempre que
possível; o consenso deve gerar encaminhamentos: ações dos Conselhos voltadas ao
atendimento dos objetivos da UC e de sua compatibilização com os interesses dos
diversos segmentos sociais); políticas que apontem para maior representatividade de
grupos afetados pela existência das UCs.
- Para a fiscalização: contribuições no sentido de a CFA/SMA identificar
a quantidade e capilaridade dos agentes sociais que podem/devem ser
articulados para a construção de redes de monitoramento dos territórios
onde se localizam as UCs, bem como se relacionam com outros planos de
fiscalização. Possibilidade de desenvolvimento de ações que contribuem para o
enfrentamento de causas estruturais dos problemas de fiscalização. Apontam
para investimento na integração dos agentes sociais representados nos
Conselhos à política de monitoramento da SMA, assim como coparticipantes de
discussões sobre as normas que regem a fiscalização ambiental (aquelas que
são de competência da SMA, como resoluções e portarias).

Gestão
ambiental

- Para trabalhar com Conselhos: os resultados apontam para a necessidade
de programas e projetos que reforçarem a integração entre os Conselhos de UCs
e outros espaços de participação na gestão ambiental pública (comitês de bacia,
Conselhos de outras UCs, conselhos municipais e regionais de meio ambiente,
habitação, educação, saúde etc.).
- Para a fiscalização: contribuições para reforçar a importância de se considerar
os Conselhos de UCs como espaços para se trabalhar demandas de outros planos
de fiscalização (pesca, fauna, áreas rurais, mananciais, atividades potencialmente
poluidoras, incêndios florestais etc.); a observação sinaliza que políticas de
fiscalização devem considerar (em seu planejamento, monitoramento, avaliação),
também, a existência dos condicionantes das manifestações de problemas
ambientais nas UCs. Para tanto, pode organizar-se internamente (com a continuidade
de trabalhos e equipes), e ainda abrir canais de diálogo e articulação com outros
órgãos da própria SMA (Coord. Educação Ambiental-FF-IF para ampliação do alcance
da FS; Coord. Biodiversidade e Recursos Naturais para o direcionamento de ações
e programas de desenvolvimento sustentável; Coord. Planejamento Ambiental para
o desenvolvimento de estudos e análises voltados a ordenamentos territoriais nas
regiões das UCs).
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Participação

- Para trabalhar com Conselhos: os resultados sugerem a demanda por
programas que contenham ações de instrumentalização dos Conselhos com técnicas
de elaboração de diagnósticos socioambientais e de planejamento participativo
devem ser sistematicamente compartilhadas a partir de situações concretas (como
na FS foram os problemas de fiscalização). Tais técnicas devem ser acompanhadas
do devido acesso a informações (muitas vezes acessadas pelos representantes do
poder público) e também de aportes conceituais necessários ao aprofundamento da
compreensão sobre os temas em questão; Os indicadores demonstram que à medida
que os participantes lidam com algo que consideram “útil” ou que forneça sentido à
sua participação em um espaço como o Conselho, acentuam seu comprometimento.
- Para a fiscalização: foram identificadas contribuições para potencializar
mecanismos de compartilhamento e troca de informações e instrumentos para
fins de monitoramento em rede; programas e ações de formação que tenham por
finalidade ampliar a compreensão de agentes sociais sobre as premissas das
normas que regem o trabalho de fiscalização. Não se recomenda a utilização de
estratégias informativas, mas sim reflexivas em perspectiva crítica. Recomendase acompanhamento sensível aos problemas e dificuldades que grupos sociais
mais vulneráveis têm de compreensão, assimilação e adequação à legislação
ambiental; demonstração de que há interesse em envolver-se com a fiscalização
das UCs. Tal demonstração sugere a possibilidade de ações, partidas da CFA,
de manter o envolvimento de diferentes segmentos sociais como estratégia de
fiscalização ambiental, com duas finalidades, em princípio: 1) apoio à ideia de
fiscalização como “cuidado” com a biodiversidade (e ampliação para o cuidado com
a “sociodiversidade” em populações tradicionais); 2) maior debate e participação,
qualificados, sobre as normas e prioridades da fiscalização.

Educação
Ambiental

- Para trabalhar com Conselhos: houve reforço de que o trabalho com Conselhos
deve compreendê-los como espaços de ensino-aprendizagem.
- Para a fiscalização: obtiveram-se evidências de que a temática da fiscalização pode
servir de tema gerador ou ponto de partida para processos formativos que culminem
em ações preventivas aos problemas de fiscalização; o tema da fiscalização pode
pautar significativamente a agenda destes Conselhos.

Representações sociais
de meio
ambiente

- Para trabalhar com Conselhos: a FS demonstrou a necessidade de se buscar
ações e programas que partam das diferenças para exercitar a busca por consensos
possíveis e construção de agendas.
-Para a fiscalização: mesmo havendo visões sobre a problemática socioambiental
diferentes e conflitantes em Conselhos, demonstrou-se que problemas de
fiscalização podem gerar processos que culminem em ações, dos Conselhos, que
auxiliem na prevenção.
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Opções
metodológicas

- Para trabalhar com Conselhos: os resultados obtidos apontam que alcançaramse ações que os envolvem efetivamente com a política de gestão das UCs. Ainda
há demandas por ações e programas com vistas a qualificar os Conselhos com
informações (de bancos de dados e sobre políticas e procedimentos de gestão
ambiental pública afetos às UCs), técnicas e instrumentos de gestão (normas, mapas,
imagens etc.).
- Para a fiscalização: o envolvimento dos Conselhos ampliou o espectro de
atuação da fiscalização, seja em termos de ações de enfrentamento dos problemas
(na direção de suas causas), seja em se tratando de agentes envolvidos com
preocupações semelhantes (tratadas em diferentes dimensões, competências,
atribuições e espaços no território); proporcionou maior envolvimento de agentes
públicos com a política de fiscalização de UCs; o compartilhamento de informações
sobre a política de fiscalização contribuiu para maior compreensão e consequente
“apoio” à fiscalização em determinados grupos sociais representados nos Conselhos.
Todavia, inspira diminuição na desigualdade de participação, tanto no que se refere
às decisões tomadas sobre acatar as normas, como também à própria elaboração
das normas.

Quadro 3.3 - Perspectiva das contribuições a uma metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização de maneira
formativa.

Campo
ou eixo
temático

Contribuições da FS ao desenvolvimento de metodologia

Conselhos
gestores

Observações sugerem que: 1) o envolvimento dos Conselhos com a fiscalização
ocorreu com a extensão e articulação com o território e seus agentes sociais; 2)
essa ampliação fomentou o debate sobre um dos papéis dos Conselhos: servir de
espaço para participação na gestão ambiental pública e tornar-se agente social
provocador de debates públicos com vistas a transformações culturais, mas
também sociais. Este processo carece, ainda, de envolvimento de grupos sociais
que ainda estão distantes de espaços de participação e guardam relação direta com
os problemas que se manifestam nas UCs. Os indicadores sobre as características
das ações apontam que a formação dos Conselhos pode contemplar, também,
discussões mais aprofundadas sobre a relação entre educação e gestão ambiental
(que engloba a fiscalização). Também sugerem que a intenção de direcionar a
atuação dos Conselhos para fora das UCs foi alcançada com o resultado de 20%
das ações serem de articulação político-institucional.

Gestão
ambiental

Para alcançar os objetivos de conservação da UC, objetivos sociais e econômicos
devem ser alcançados antes. Embora o raciocínio observado não tenha sido
explicitamente verbalizado ou debatido nas oficinas, o indicador que o sustenta
aponta para a eficácia da metodologia no que se refere ao objetivo de ampliar o
entendimento dos Conselhos sobre os problemas que afetam as UCs.
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Participação

Os grupos com menos familiaridade com as técnicas, conteúdos e sentidos
trabalhados na FS foram subsidiados. Isso é muito importante para dar acesso à
participação esclarecida. Contudo, os dados sugerem que ainda é necessário maior
esforço nas adequações linguísticas a estes agentes, com vistas a uma maior
participação consciente e autônoma (menos dependente dos demais participantes
que, no caso em tela, auxiliaram a equipe e demais participantes em diferentes
momentos). Se por um lado essa “solidariedade” é positiva e coerente com os
esforços da FS, por outro reduz a autonomia de determinados sujeitos.

Educação
Ambiental

Demonstração de que experiência contribuiu para maior compreensão sobre as
possibilidades de atuação do Conselho, para o encaminhamento de ações de interesse
da fiscalização ambiental (numa perspectiva preventiva) e para o entendimento de que o
envolvimento com a fiscalização integra a gestão da UC e do território.
A experiência mostrou-se eficaz no que se refere à construção de agendas a partir
do reconhecimento das diferenças e busca por construir consensos (atribuições
legais dos Conselhos). No entanto, não houve teste, nesta experiência, de
aprofundamento ou politização das diferenças.

Representações
sociais de meio
ambiente

Os indicadores expõem contribuições à metodologia que considere as diferenças,
trate-as de maneira dialógica (mesmo reconhecendo contradições) e aponte para
sínteses. Tais sínteses podem ser representadas por ações, em uma agenda, como
também por maior compreensão das limitações impostas pelo modo de produção,
pela formação social e modelo de desenvolvimento hegemônico.

Opções
metodológicas

Mostraram-se eficazes no que se refere à amplitude de causas de um problema;
do ponto de vista qualitativo, alcançou o objetivo de tornar os problemas de
fiscalização mais complexos, não mais restritos à repressão de infratores; auxiliou
no reconhecimento dos papéis da PMA, da CFA e do Conselho. Os dados sugerem
contribuições para integrar causas e efeitos como parte de problemas complexos de
natureza socioambiental. Esta integração serve tanto ao envolvimento, formativo,
de agentes sociais com a gestão ambiental pública, especialmente em UC, a partir
de objetos de preocupação da fiscalização ambiental.

5. Considerações parciais
À luz do quadro referencial conceitual e teórico construído na revisão de literatura, observam-se
algumas aproximações e distanciamentos em relação às opções políticas, filosóficas e pedagógicas, que são expostas no quadro 4.
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Quadro 4 – Análise dos resultados obtidos, a partir do quadro referencial conceitual e teórico.

Campo de
referência

Aproximações (A) e distanciamentos (D)

Representações
sociais de meio
ambiente

A - A partir de uma exposição/discussão que colocou sob suspeita conceitos cujas
definições muitas vezes são consideradas razoavelmente óbvias – tais como de
meio ambiente e de natureza, por exemplo –, apontou-se para a possibilidade
de ampliação de controvérsias acerca da UC e, concomitantemente, para a
necessidade do exercício da participação baseada no diálogo, considerando pontos
de vista distintos entre os participantes.
D - Dificuldades na avaliação deste tema geral têm relação com o próprio caminho
traçado durante o planejamento e a execução do tema durante as oficinas.
Tais dificuldades foram paulatinamente sendo expostas na medida em que se
desenrolava a realização das oficinas nos diferentes polos. Alguns desvios de
rota durante o percurso foram necessários (ajustes no conteúdo apresentado), no
entanto as dificuldades não foram vencidas satisfatoriamente.

Gestão
Ambiental

A - A observação de que houve ampliação do olhar dos Conselhos para além das
UCs, no sentido dos territórios a que pertencem, estabelece pontos de contato com
o debate sobre gestão ambiental realizado neste trabalho. Se não especificamente
um diálogo direto com algumas das três correntes de pensamento que orientam
discursos e práticas de gestão ambiental, ao menos não se restringem à gestão
ambiental de áreas protegidas como sendo essencialmente direcionada ao interior
das UCs.
D - Pode-se compreender que a proposta da FS e seus resultados ilustrados
nestes indicadores e respectivas observações estão distantes da ideia de gestão
ambiental pública (ainda que tenhamos identificado alguns pontos de contato).
O reconhecimento desse distanciamento apoia-se na observação de que o olhar
para o território ainda não efetivou que causas estruturais fazem parte do “rol” de
preocupações dos Conselhos Gestores de UCs.
Os indicadores sobre participação9 também afastam a FS e seus resultados da
proposta de gestão ambiental pública, quando esta afirma a necessidade de
se buscar a integração de grupos sociais com menores recursos econômicos e
políticos e afetados por decisões da gestão ambiental levada a cabo pelo Estado.

9. Predomínio de presença de representantes do poder público das três esferas (federal, estadual e municipal). Reduzida participação de grupos sociais afetados pela existência das UCs ou compreendidas como conflitantes com as unidades.
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Áreas
protegidas

A- Aproximação no sentido de a proposta buscar trabalhar a importância de se
compreender as áreas protegidas como integradas no território; a receberem todas
as pressões decorrentes da gestão ambiental deste território. Gerir a unidade pode
ser, assim, observar e intervir nas dinâmicas deste mesmo território.
D - As observações feitas ao longo do processo de análise indicam que ainda é
latente o entendimento da unidade de conservação como a principal estratégia de
conservação da biodiversidade. A proteção integral ainda predomina em relação
à necessidade (inclusive reconhecida e expressa na FS) de se enfrentar, num
contexto de gestão ambiental, questões estruturais de diferentes ordens (social,
econômica, cultural, histórica etc.) que geram pressões sobre o meio ambiente.

Conselhos
Gestores de UCs

A - Um ponto de aproximação se refere à possibilidade, também estratégica,
dos Conselhos voltarem-se aos seus territórios, aos agentes sociais e às causas
estruturais de problemas ambientais que afetam as UCs, ampliar a capacidade de
“enxergarem” um papel político de buscar interferir em decisões afeta as políticas
públicas deste território, tais como habitação, fiscalização, ordenamento territorial,
de desenvolvimento socioeconômico, de educação, saúde (ambiental) etc. Esta
projeção guarda relação com a participação social mais ligada à tomada de
decisões sobre gestão pública, do que da execução de funções do Estado.
D - Um ponto de distanciamento relaciona-se ao papel e sentido da atuação
dos Conselhos, pode-se considerar ainda afastado do debate sobre Conselhos
qualificados e a disputarem espaço político em tomadas de decisões sobre gestão
pública, o fato de, no âmbito da FS, reconhecerem como predominantes as causas
estruturais de ordem socioeconômica, mas escolherem atuar sobre aqueles,
também estruturais, mas de ordem diferente daquela predominante. Uma leitura,
também hipotética, é a de que os Conselhos não enxergam sua atuação a partir
das UCs na direção de debater políticas públicas de habitação, de ordenamento
urbano, de desenvolvimento, de saneamento etc.
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Educação
Ambiental

A -Em se tratando da proposta da FS, identificamos aproximações com a
perspectiva crítica, devido às seguintes características:
1) a FS dirigiu-se a adultos com atuação política no espaço do Conselhos Gestor;
2) A FS pautou-se por direcionar a reflexão, o debate e as compreensões sobre
os problemas ambientais das UCs no sentido de identificar os conflitos sociais,
relacionados às causas estruturais de tais problemas. Convidou os participantes a
observarem a problemática socioambiental em sua complexidade; 3) Proporcionou
situações de diálogo e debate entre conhecimento científico e saberes populares;
4) proposta de se construírem intervenções nos territórios das UCs dialoga com
a ideia de que a EA em perspectiva crítica direciona-se a “[...)] criticar a realidade
historicamente dada e propor a alteração das injustas relações de poder”; 5) A
FS priorizou discussões e abordagens dos problemas ambientais com foco na
compreensão dos sistemas sociais relacionados às causas; 6) Ao apontar as
causas como objeto de enfrentamento com ações articuladas e no território da
UC, a FS direcionou-se à diminuição dos riscos e vetores de pressão às UCs; 7)
A FS partiu do entendimento de que a “resolução de problemas” pode ser um
tema gerador, tanto para a reflexão e debate com vistas a uma ampliação da
compreensão, assim como para o desenvolvimento de ações (não foram voltadas
às manifestações dos problemas, mas sim às suas causas).
A predominância na escolha por causas de ordem cultural e aquelas ligadas
à gestão da UC e à fiscalização indica distanciamento com a ideia de uma EA
que resulta no reconhecimento de que há conflitos socioambientais a serem
enfrentados por intermédio da Gestão Ambiental na arena política. Reconhecimento
houve, mas não foi relacionado diretamente com a atuação dos Conselhos.
Os indicadores sobre os recursos utilizados, especialmente as variáveis “clareza”,
“complexidade” e linguagem10 sugerem que, no caso de Cananéia, houve um
distanciamento daquilo que a EA crítica tem de contato com a Educação Popular.
Cananéia foi o polo no qual a presença de representantes de comunidades
tradicionais demandou maior esforço de adequações da FS. Considerando os registros
feitos pela observação participante na pesquisa, tais esforços foram insuficientes.
Outro distanciamento revela-se com a não politização dos conflitos relacionados
às causas. Nem por parte da FS, nem por parte dos participantes. A ausência de
representantes de grupos sociais em conflitos com as UCs reforça esta leitura.

10. Indicadores de baixa aprovação.
11. Ficou demonstrado que os Conselhos reconhecem que são predominantes as causas de ordem social e econômica entre
aquelas que condicionam as manifestações de problemas de fiscalização nas UCs. Entretanto, as causas escolhidas para serem
enfrentadas pelos planos de ação dos Conselhos são predominantemente de ordem cultural. Este indicador evidencia que há um
distanciamento entre causas levantadas e causas escolhidas.
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A - Utilizando a “escada de participação” de Arnstein como referência, encontrase na possibilidade de “enquadrarmos”, tanto em termos de proposta da FS como
de resultados alcançados, nos degraus da “parceria” e da “delegação de poder”.
De parceria devido ao caráter das ações, voltadas ao enfrentamento de causas
que, em tese, reduziriam a dimensão dos problemas ambientais e, assim, de suas
manifestações nas UCs. De “delegação de poder” porque, ao longo dos encontros,
foi possível observar que, embora de natureza consultiva, os Conselhos assumiram
decisões próprias relacionadas àquilo que os próprios participantes deverão
realizar, ou seja, uma característica identificada com a deliberação. Houve,
inclusive, menções por parte da equipe da FS de que os Conselhos permaneciam
consultivos sobre a gestão das UCs (de competência do Estado), mas estariam
“deliberando” sobre a própria agenda de Conselho Gestor. Já observando a
“régua de participação” de Bordenave, identificamos aproximação com o ponto de
“delegação”, caracterizada pelo poder de decisão sobre “partes ou setores” por
determinados membros.
D - Distanciamento entre aquilo que se pretendeu em termos de formatação e
intencionalidade da proposta (FS) e os resultados alcançados. O indicador que
distancia as causas levantadas (socioeconômicas) e as escolhidas (culturais e
vinculadas à gestão da UC e à fiscalização) sugere esse distanciamento11. Os
Conselhos, com base neste indicador, aparentam não enxergar (em princípio)
seu papel vinculado à vetorização de debates públicos e mesmo de “vanguarda”
política no que se refere à discussão (e identificação de alternativas) sobre a
problemática socioambiental do território.

Observando o percurso realizado no âmbito da FS e os resultados alcançados, entre dados,
informações e análises, constata-se que o “saldo”, até este momento das análises, é positivo. O
fato de conquistar espaço em um cenário de fiscalização ambiental já pode ser considerado
digno de nota. Haja vista o Decreto Estadual n.º 60.302/2014, que institui o Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de São Paulo – SIGAP.
Entre os objetivos e diretrizes, há os que dizem respeito à participação social e envolvimento
comunitário na gestão ambiental do território das UCs. Observa-se a consolidação e institucionalização das práticas identificadas com a FS, como o “envolvimento da sociedade civil, de
entidades ambientalistas e das comunidades do entorno das unidades de conservação”.
Podemos definir dois eixos orientadores de uma análise realizada essencialmente com base nos
indicadores gerados12. O primeiro eixo refere-se às contribuições da FS: ao planejamento e dinâmica dos Conselhos; à construção de políticas para se trabalhar com os Conselhos e para a fis12. Estes indicadores fazem parte de um conjunto de critérios de avaliação da FS. Ambos são organizados por sua distribuição
em 5 plataformas de avaliação: 1) Desenvolvimento, para avaliarmos o processo de desenvolvimento da proposta de Formação Socioambiental num contexto institucional de fiscalização e, especificamente, de gestão de unidades de conservação; 2)
Execução, para avaliarmos a eficácia – se objetivos colocados à FS foram alcançados – e eficiência – disponibilidade e uso de
recursos, bem como a necessidade de alterações, suas razões, justificativas etc.; 3) Receptividade, para avaliarmos a pertinência
da proposta em áreas mais ligadas à gestão e à fiscalização, o quanto foi compreendida e aceita pelos grupos aos quais a FS foi
exposta como componente da gestão ambiental pública e estratégia de enfrentamento dos problemas de fiscalização nas UC;
4) Efetividade, para avaliarmos o alcance da proposta, ou seja, se a FS foi apropriada pelos participantes que tiveram acesso à
metodologia; 5) Impacto, para avaliarmos se houve desdobramentos das experimentações realizadas em cada Conselho.
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calização ambiental; ao desenvolvimento de metodologia de trabalho para envolver Conselhos
de UCs na fiscalização ambiental de maneira formativa.
No segundo eixo13, analisamos até aqui os resultados em mais três perspectivas: a institucional, a legal e dos indicadores mais afetos às intenções formativas da FS obtidos (reflexão
sobre o papel do Conselho de UC, desenvolvimento da capacidade de elaboração de planos
de ação voltados à problemas de fiscalização, atenção também ao território no qual a UC se
localiza como condicionantes dos problemas ambientais que afetam as unidades, capilarização da política de fiscalização conduzida pela SMA, maior compreensão e envolvimento
de gestores de UCs com o SIM).
Da perspectiva institucional, a FS apresenta-se como integrada a um projeto de Coordenadoria,
ao levar-se em conta a criação de um departamento de planejamento que responde pelo plano
de fiscalização. Por seu turno, a FS é parte integrante do plano de fiscalização de UCs (o SIM) e
pode adequar-se a outros planos.
A partir de outro prisma, da legislação, pode-se afirmar que a FS corresponde a um conjunto
de normas das esferas federal e estadual, tais como as Políticas Nacional e Estadual de Meio
Ambiente, à Lei Federal que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC) e o decreto que o regulamenta.
Observando a FS a partir dos indicadores relativos às intenções formativas da FS, além das
contribuições expostas no primeiro eixo (planejamento do Conselho, políticas públicas e metodologia de se trabalhar com Conselhos), identificam-se alguns pontos que são ressaltados a
seguir: 1) a FS promoveu reflexões e debates sobre o papel do Conselho; 2) houve o alcance dos
resultados propostos (planos de ações voltados para as causas de problemas de fiscalização); 3)
ampliou-se o olhar dos Conselhos para os territórios das UCs; 4) foi observada a integração de
novos agentes à política de fiscalização (como as prefeituras representadas nos Conselhos); 5) FS
reforçou a importância do envolvimento dos gestores com o plano de fiscalização.
Entende-se, com base na breve exposição das análises realizada neste artigo, que a FS abre mais
uma frente tanto em termos de gestão, como de educação ambiental. Articulando ambos os
campos a partir da fiscalização, evidencia os Conselhos Gestores de Unidades de Conservação
como espaços de ensino-aprendizagem alinhados a uma vertente da educação ambiental inspirada por leituras das questões socioambientais em perspectiva crítica.
Uma das etapas da análise encontra-se ainda em andamento. Trata-se da avaliação sobre as
aproximações e distanciamentos entre a proposta desenvolvida e seus resultados, tendo como
parâmetro as opções conceituais e teóricas. Os distanciamentos, antes de guardarem um sentido
desmotivador, pelo contrário, instigam à reflexão e identificação de possibilidades de realização
da idealização teórica e readequações objetivas quanto ao formato, abordagem, uso de técnicas e
demais recursos, sem perder de vista o confronto entre reflexão e ação, necessário e fundamental àquilo denominado práxis (FREIRE, 1975; 1978; 1997; IMBERT, 2003).

13. Este segundo eixo de análise apoia-se em observações registradas ao longo de todo o desenvolvimento e execução da FS, por
meio de instrumentos de coleta e registro de evidências correspondentes às plataformas, critérios e indicadores de avaliação.
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Resumo
A denúncia e enfrentamento da crise ambiental em comunidades campesinas do sudoeste de
Goiás hoje direciona a matriz de educação ambiental utilizada. Apesar de a beleza ter sido
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exaustivamente estudada pelos pais fundadores do pensamento ocidental, o conceito de beleza
nunca foi definido e é subestimado em qualquer ciência ocidental contemporânea. Associado
à harmonia das formas, à ética dos atos e à lógica do raciocínio (belo, bom, verdadeiro), seu
entendimento é fundamental para a potencialização das ações de educação ambiental. A beleza
é uma forma da perfeição (divina?), mas variáveis étnico-culturais e histórico-geográficas influem na sua expressão. Partindo de uma metodologia de pesquisa-ação-participativa pautada
no diálogo, procura-se entender a beleza enquanto parte fundamental das ações de educação
ambiental. Os resultados relativos à transição agroecológica não têm vocação para “receita”.
Palavras-Chave: Estética, Agroecologia, Pesquisa-ação-participativa.

1. Introdução
«Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres?
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.»
“Do you come from the stars or rise from the black pit?
Destiny, bewitched, follows your skirts like a dog;
You sow at random joy and disaster,
And you govern all things but answer for nothing.”
Charles Baudelaire, Hymne à la beauté

Baudelaire, (1857) nos canta a doce ditadura da beleza, conceito indefinível e que seria responsável
por todos os atos, dos mais iluminados aos mais demoníacos, sem responder por nada. A “beleza”, o
“belo”, foram exaustivamente estudados pelos pais fundadores do pensamento ocidental (Platão,
Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Locke, Burke, Kant, Schopenhauer, Hegel,
etc), implicando uma relação entre a ética e a ação, sendo, como nos lega a antiguidade, a trindade belo-bom-verdadeiro inelutável ao estudo da filosofia. O belo, de alguma maneira, está
associado à harmonia das formas, à ética dos atos e à própria lógica do raciocínio.
A crise ambiental associa-se a uma crise civilizatória, e esta a uma crise ética e estética, que se
materializou, a partir da década de 50, em incontáveis desastres ambientais dentre os quais são
emblemáticos os de Minamata, Bhopal, Chernobyl e a inversão térmica de Londres. As respostas
mais conhecidas a esses eventos, por sua vez, são urbanas, o movimento contracultura, por exemplo, e deram origem ao movimento ambientalista (PAULA, 2010).
Estas preocupações ambientais encontraram voz, na América Latina, em diversos movimentos sociais de resistência a regimes ditatoriais ou de luta por direitos humanos, dentre os quais os emblemáticos “empates” dos seringueiros, catalizadores da criação de um movimento socioambiental.
É apenas dentro desta matriz que podemos conceber a educação ambiental em comunidades
campesinas do Sudoeste de Goiás. Lá, a crise ambiental hoje é percebida brutalmente pelos assentados e acampados, através do súbito impacto no bioma cerrado (impacto este diretamente
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ligado ao agronegócio) e através da desapropriação (muitas vezes ilegal) de terras tradicionalmente ocupadas. Estes impactos têm causado uma perda dramática, ainda que não mensurada,
na cultura local de raizeiros, agricultores e extrativistas. Mais que isso, a região tem sofrido com
o envenenamento sistemático de seus recursos naturais e da própria população.
A denúncia deste envenenamento se torna mais ágil com o advento das novas tecnologias (celular, filmadoras e internet), e tornou-se pública com a divulgação de filmes como “Pontal do
Buriti – Brincando na chuva de Veneno”, “O Veneno está na mesa” 1 e 2, emblemáticas expressões atuais do movimento socioambientalista.
É neste contexto de denúncia e enfrentamento da crise que os movimentos sociais se apropriam
desta educação e se identificam com ela, propondo, não mudanças de comportamento que visem
um suposto “desenvolvimento sustentável”, mas uma mudança de paradigmas que permita um
desenvolvimento humano focado na mudança de valores éticos e estéticos permitindo a inversão
de uma lógica que pretende se estabelecer como inelutável.
As tentativas de enfrentamento desta crise passam pela transição agroecológica. Esta, por sua
vez, segundo indica esta experiência, passa pela presença do “Belo” no discurso dos próprios
Assentados e Acampados de Jataí (GO). Tudo nos indica que o juízo estético, quanto à opção por
seus projetos, trabalhos e manejos, é preponderante, seu estudo, portanto deveria ser condição
sine qua non para o andamento de projetos de transição agroecológica. Entretanto, “beleza” é um
conceito subestimado em qualquer ciência ocidental contemporânea. Verificamos que, em todas
as ações neste sentido, (e mesmo antes, nos diagnósticos) o conceito de beleza era fundamental
para o entendimento das opções de manejo. Como veremos, o conceito de beleza nunca foi definido, mas foi amplamente discutido ao longo dos tempos no pensamento ocidental. Este trabalho
procura nas discussões da filosofia ocidental um amparo para o seu entendimento. Nossa premissa: este entendimento é fundamental para a potencialização das ações de educação ambiental.

2. Revisão bibliográfica: como o homem se relaciona com o belo?
Por mais que a beleza e a inclinação pelo belo impregnem nossas vidas, nossas vivências, aspirações, e os mais diversos âmbitos da existência humana, a questão da beleza sempre ocupou
um plano secundário dentre os objetos de especulação filosófica e científica. Ainda que inúmeros filósofos tenham se debruçado sobre ela, sempre o fizeram tendo-a como questão menor.
Fazendo-se justiça a Platão (1980, 1987, 2006), Kant (1876) e Hegel (1991), suspeitamos que,
afora estes, jamais se tenha dado o devido valor ao tema. Curiosamente é sempre subestimado
o quanto a estética influi em nossas escolhas, ímpetos e inclinações. Mesmo ao filósofo, quantas
vezes sua afeição por determinada intuição em detrimento de outra não se dá devido a uma ser
esteticamente mais atraente que outra? O exemplo clássico de Schopenhauer (1991) demonstrando o quanto Kant forçou seu sistema de categorias até conseguir enquadrá-lo num esquema
simétrico, é um dos mais emblemáticos deste aparente contrassenso.
Provavelmente o menosprezo filosófico e científico pelo relevo da impressão do belo em nossas
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existências deva-se ao fato disso parecer supérfluo, concernindo a uma espécie de “campo de
irracionalidade” em nossa compreensão e expressão culturais. Por outro lado, o fato de concernir, se não exclusivamente à arte, também intimamente a esta, sobretudo à Grande Arte,
acaba por remeter a discussão a uma espécie de círculo aristocrático onde o refinado gosto do
cultivado apreciador da alta expressão artística se lançará à análise da obra de arte penetrando
seus recônditos segredos históricos, técnicos, metafísicos, deixando contudo de fora as relações
entre a experiência da beleza e os mais profundos campos do saber e da existência humana.
Ao nosso ver tudo isso não passa de um grande equívoco que se inicia quando Baumgarten
(1993) cunha o termo estética. Ora, da ética à lógica, tudo se impregna de inclinação para o
belo. Quem sabe essa inclinação seja mesmo o suporte da própria possibilidade de conhecer a
pedra fundamental do edifício da razão, como sugere Peirce (1989) ao propor que “O homem
justo é aquele que controla suas paixões e as conforma aos fins que deliberadamente adota
como verdadeiros. Um raciocínio lógico é aquele que exerce grande autocontrole nas operações
intelectuais; a excelência lógica é uma espécie do moralmente excelente. [...] a excelência moral
depende do excelente estético”.
Resumindo muitíssimo sucintamente o decorrer da especulação sobre a beleza ao longo da
história do pensamento ocidental, temos Platão e os neoplatônicos, circunscrevendo o belo ao
mundo das idéias, ou a uma idealidade e perfeição da qual os seres participam em alguma medida.
Posteriormente Aristóteles nos sugere que a beleza é uma forma de perfeição (ARISTÓTELES;
HORÁCIO; LONGINO, 1985). Em sua Ética a Nicômaco Aristóteles, (1991) diz que “às boas
obras de arte não é possível tirar nem acrescentar nada [...] o excesso e a falta destroem a excelência destas [...]”, ou seja, é uma forma de equilíbrio, de excelência, de mediania. Podemos
afiliar a este grupo, já na idade média, S. Tomás de Aquino que propunha uma objetividade do
belo, uma vez que, para ele, a beleza se dá por uma relação de proporcionalidade que apetece
ao próprio aparelho perceptor, também por participação no belo divino, o que parece recuperar
Platão em perspectiva teológica (ECO, 1989). O mesmo pode-se dizer quanto a Hegel, (1991)
para quem, em sua estética, o belo provém do espírito, ainda que negue espiritualidade, bem
como beleza à natureza, ao contrário de Platão.
Se admitirmos que a beleza consiste numa condição ideal de excelência formal, então quando
tratamos de estética, estamos tratando da excelência na manifestação formal, quando tratamos
de ética tratamos por sua vez de excelência moral, quando de lógica, por fim, de excelência
racional. Isto nos remete uma vez mais ao antigo triângulo aristotélico, retomado pela escolástica do belo, bom, verdadeiro.
Há, certamente, variáveis étnico-culturais, bem como histórico-geográficas (ou tempo-espaciais) agindo sobre nossas inclinações de gosto particulares. Estas são bem mais óbvias e fáceis
de detectar que as anteriores, basta que olhemos a arte, entre os diferentes povos e através da
história, para que tenhamos algum parâmetro do quanto isso é evidente. O que num certo povo
e período histórico é belo, noutro pode ser feio e mesmo inaceitável, noutro ainda pode voltar
a ser belo. Os referenciais estéticos coletivos variam tanto quanto os individuais segundo um
imenso elenco de fatores que incide sobre os elementos geradores de seus estatutos formais.
Assim, tal qual nossas instâncias morais (e mesmo lógicas, já que há uma gênese também desta
em cada ser humano e em cada sociedade), nossos referenciais estéticos têm sua dinâmica temANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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poral, portanto histórica, e espacial, portanto geográfica. Se abstrairmos o belo como uma forma
de equilíbrio, e o equilíbrio como condição ontológica, plantada em todo ser vivo, inerente à
vida, então talvez possamos ver na inclinação para o belo uma inclinação para um equilíbrio
que, de alguma forma, intuímos como propício à vida.
Tal visão pode ser aplicada a muitos e diferentes âmbitos. Aplicada à perspectiva sociológica, por
exemplo, temos a inelutável necessidade de resolução das contradições da sociedade. Ou seja, a
vida em si mesma, também em sua manifestação como sociedade, implica toda uma dialética de
oposições e desequilíbrios que traz, consigo, a imperiosa tarefa de solucioná-los, buscando recuperar o equilíbrio, ou perecer. Esta perspectiva permite termos uma visão dinâmica do devir da
vida e da história, ainda que, tal como o motor imóvel de Aristóteles, suspenda arbitrariamente
a cadeia causal numa suposta característica intrínseca do fenômeno vital. Sabemos do risco de
deslize totalitário que uma tal perspectiva de visão implica, mas cremos que se entendermos que
o aprendizado de cada ser humano bem como de cada povo na terra compreende uma perspectiva individual legítima e inalienável de compreensão do belo, tal possibilidade seguramente está
definitivamente afastada.
Esta questão da eliminação das realidades de determinados grupos sociais face àquelas estabelecidas pela hegemonia científica foi explorada por Santos (2009). Neste sentido, se um assentado
vê em determinado manejo o belo e, inclinando-se para ele, por ele opta, talvez devêssemos
buscar compreender por que, para ele, ou para aquele grupo humano, tal manejo representa
o propício à vida, e em que medida podemos aproximar as propostas de manejo (que o saber científico sugere como mais eficientes e recomendáveis) da organização reconhecida como
bela e propícia pelo camponês, ou por determinado grupo humano. Assim, tal manejo poderia
apresentar-se como algo que vem inserir-se na esfera do desejável e compreensível para aquele,
propiciando a consolidação de uma excelência naturalmente almejável, e quiçá ensejando sua
integração com as demais esferas da existência daquele grupo humano.

3. Metodologia
O projeto “Pesquisas e Experimentações Agroecológicas para Diversificação Produtiva e Segurança Alimentar em Áreas de Cerrado” desenvolvido pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí (NEAF/UFG),
estuda diversas estratégias no sentido da transição agroecológica no assentamento Santa Rita,
no município de Jataí - GO. Dentre estas estratégias está o trabalho de educação ambiental voltada à autonomia do sujeito, que tem por princípio ser crítica e engajada. Todas as atividades e
reflexões propostas procuram partir das diferentes racionalidades, culturas e realidades locais
para propor um diálogo entre a teoria e a práxis e produzir assim o saber ambiental.
Desta forma, toda a metodologia de pesquisa-ação-participativa do projeto foi pautada nesta intencionalidade transformadora, descrita por Falls Borda (1985) como “uma metodologia dentro
de um processo vivencial, um processo que inclui simultaneamente educação de adultos, pesquisa científica e ação social ou política, e no qual se consideram como fontes de conhecimento:
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a análise crítica, o diagnóstico de situações e a prática cotidiana” e citada pelos autores referência
da educação ambiental brasileira como Marcos Sorrentino, Carlos Rodrigues Brandão, Moema
Viezzer, Pedro Demo dentre muitos outros (FERRARO JR, 2005; 2007; 2014).
Participaram do presente estudo assentados do Assentamento Santa Rita, fundado em 1998, localizado a 23 km da cidade de Jataí, na microrregião Sudoeste de Goiás, que possui uma área de
968 hectares, distribuídos em 23 lotes, com área média de 38,7 hectares, assim como 30 famílias
acampadas do Acampamento Padre Josimo, em Jataí-GO. O trabalho de diagnóstico participativo do Assentamento Santa Rita é feito lote por lote, desde o ano de 2010, de forma continuada.
Ou seja, as intervenções de transição agroecológica são paralelas às atividades de diagnóstico.
Consideramos que a continuidade na realização do trabalho de diagnóstico auxilia no aumento
da profundidade nas discussões sobre o ambiente.
Durante este período eram realizadas duas oficinas mensais com temas ligados à agroecologia,
além das visitas aos lotes. Nas oficinas eram propostas atividades de planejamento dos lotes. Este
trabalho evidenciou a onipresença do belo enquanto parâmetro de tomada de decisão em todas
as atividades do lote (foram citadas, sobretudo queimadas e apicultura). Este parâmetro passou
então a ser colocado no planejamento das atividades de transição agroecológica, por exemplo, a
poda e disposição da matéria picada de forma ordenada, harmônica, evocando “tapete de procissão” e a brotação das espécies podadas, que provocaria o surgimento do mesmo “verde novo”
resultante das queimadas.
Eram ainda realizadas idas a campo periódicas nas quais foram realizadas entrevistas semidiretivas. Nessas entrevistas, procuramos dar espaço para que as interlocutoras se sentissem à vontade em relatar aspectos íntimos de suas histórias, desde o acampamento em que viviam até a
chegada ao assentamento (em 1997). Procuramos entender qual a percepção das famílias sobre
a atividade apícola, os fatores ambientais em geral e, particularmente, em relação à preservação
dos cursos d’água. Durante a entrevista procuramos captar as percepções pessoais com relação
a todas as atividades desenvolvidas no lote, recuperando dados que esboçassem um histórico
das atividades.
Diferentemente de “convencer” a (por exemplo) não queimar, procuramos estabelecer um diálogo buscando a conjunção da racionalidade camponesa com a do saber universitário, sendo
que o conceito de beleza norteou este saber dialógico. As técnicas utilizadas foram adaptadas
de acordo com a história, a cultura, o local e os desejos e aspirações das pessoas. O processo de
reavaliação das técnicas deve ser feito na próxima etapa do projeto, ainda este ano.

4. Resultados
Resistindo à tentação de concentrar a narrativa nos resultados relativos à transição agroecológica (que já foram parcialmente analisados em PAULA; RIBEIRO, 2013), o que caracterizaria um
viés comportamental à nossa análise e ao processo educativo, não iremos nos pautar por esta,
mas sim pelos resultados do processo dialógico, que nos mostrou que a escolha dos camponeses
por determinadas atividades ou práticas culturais orienta-se pela percepção da beleza.
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Tal orientação ficou clara na insistência da utilização de queimadas como preparo do solo, e em
algumas atividades de transição agroecológica como a escolha do trabalho com apicultura. Esta
atividade foi escolhida por um grupo de assentadas, em completa independência da equipe, a
partir, segundo os relatos recolhidos, do sentimento de prazer estético advindo de imagens de
televisão mostrando o movimento de enxames, a perfeição dos favos, a regularidade da arquitetura da colmeia e alguns aspectos do manejo, como a fumigação, que detalhamos em seguida:
Sra. J., assistindo a um programa de televisão, se interessou pela criação de abelhas. Este interesse, segundo ela, veio através da “beleza”. J. descreve o sentimento de encanto com as imagens
das abelhas que se moviam em conjunto “como se formassem um corpo”, as formas dos favos de
mel e de cria, a organização dentro da colmeia, assim como com o gestual harmônico do apicultor. Esta primeira impressão a levou a buscar sua primeira capacitação no Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) da cidade de Jataí. Foi ela quem convenceu a Sra. M. a também
começar uma formação em apicultura. Observamos uma grande insistência das duas no aspecto
estético desta atividade. As assentadas relataram ter se sensibilizado com a beleza do trato com
as abelhas em todas as etapas do processo de aprendizado e ainda se maravilharem com este
aspecto, mesmo agora, quando a apicultura se tornou um trabalho com finalidade produtiva.
Pudemos observar a força desta percepção após a retirada de um enxame, que aconteceu durante uma de nossas visitas a campo. A retirada de enxames é um trabalho que envolve alguns
aspectos imprevisíveis, que exige calma e concentração. Ao contrário de outros apicultores, que
consideram esta atividade lenta e até fastidiosa, J. e M. terminaram a atividade se sentindo “realizadas”, apesar das numerosas picadas de que foram vítimas: “eu nem sinto”, “nem presto atenção”, “enquanto estou pegando (os favos)”, “é tão bonito!”.

Após um primeiro momento de formação e de trabalho destas duas assentadas, mais 5 famílias deste assentamento se associaram, em janeiro de 2010, num projeto comum de apicultura,
também iniciado pelas famílias dos lotes 16 e 17, envolvendo outro assentamento (Rio Claro)
a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O aspecto estético do trabalho com as abelhas volta à tona em todas as falas das assentadas. É
esta a dimensão determinante em todas as etapas do trabalho, formação e até venda do produto.
É curioso que J., por exemplo, não se sente atraída pela estética das abelhas nativas Jataí (Tetragonisca agustula), enquanto M. encontra um apelo estético importante nestas abelhas e tem uma
“caixinha de estimação” no seu alpendre. Mesmo se, nas formações que ambas seguiram, houve
um conteúdo de abelhas nativas, mesmo a criação delas apresentando vantagens financeiras e
não oferecerem riscos de picadas por não terem ferrão, J. não se sente atraída por elas. Nas idas a
campo, pudemos verificar que este “encantamento” se reproduz durante o trato com as abelhas,
mesmo quando há acidentes de ferroadas. As assentadas afirmam que esta “beleza faz esquecer
a dor, a tristeza, o resto do mundo”.
Apesar de o ganho econômico ser um objetivo, ele não transparece no discurso tanto quanto
a preocupação com a beleza do trabalho. Os relatos mais surpreendentes foram feitos após um
manejo (captura de enxames) em que algumas assentadas levaram entre 10 a 20 picadas de
abelhas cada, e declararam que “nem sentiam as picadas, pois o trabalho era tão lindo”. Outros
relatos minimizam os aspectos cansativos do manejo, pelo fato dele ser tão belo.
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Em alguns lotes, houve um movimento no sentido de trocar a queima pela poda drástica e
disposição da Matéria Orgânica (MO) no solo. Esta foi uma proposta levantada pelo grupo
extensionista através de discussões sobre os malefícios das queimadas e benefícios da MO. A resistência a esta mudança é muito grande em todo o sudoeste de Goiás. Nesta comunidade ficou
evidente que esta resistência era motivada também por uma razão estética: o fogo é considerado
bonito, o verde que brota após a queimada é bonito e o quintal “limpo” é bonito. Assim, consideramos que o abandono da queima constitui uma quebra drástica nos paradigmas de manejo,
porém, conforme foi apresentada, a poda revelou possuir algumas semelhanças ou mesmo ganhos estéticos em relação à queima. Assim, o verde “novo” que a sucedia, que é um elemento de
beleza almejado pelo camponês, pode ser alcançado por uma poda drástica bem conduzida, e a
disposição da MO em diferentes padrões, relevos e texturas, formando o que se comparou a um
“tapete de procissão” é um ganho estético que foi apreciado por alguns assentados.
A utilização dessas técnicas é feita com parcimônia pelos assentados. Alguns se restringem
aos locais em que os plantios demonstrativos são feitos, outros começam a testar a cobertura vegetal em pomares, cada um com suas interpretações próprias. Uma assentada criou
“bacias” em volta das árvores do pomar, onde deixava a matéria orgânica, continuando a
“varrer” o quintal à sua volta.
A perspectiva de plantios perenes, com maior biomassa e umidade (Sistemas Agroflorestais –
SAFs), apresentados a partir de filmes, fotos e relatos também criou uma grande expectativa
estética na maioria dos assentados, porém apenas uma das 4 implantações de SAF realizadas
neste assentamento foi corretamente manejada e continua produzindo. Este resultado está intimamente ligado à proximidade do assentado que se implicou nesta implantação com o bioma
cerrado. Enquanto os outros têm maior afinidade com a “criação” ou hortas tradicionais, este
possuía um encanto e imenso conhecimento do bioma local, o que foi o grande diferencial no
planejamento, implantação e manejo destas atividades. Os demais, ainda que empolgados pela
perspectiva estética final, simplesmente não possuíam repertório em sua história de vida para
concretizar suas expectativas no desenvolvimento desta atividade. Esta falta poderia (e deveria)
ser sanada com uma extensão rural de qualidade, com maior tempo de escuta.
Na análise dos resultados obtidos a partir do referencial teórico, abre-se um imenso leque de
hipóteses, que talvez possam ser sistematizadas para verificação em campo, no que toca à caracterização dos elementos de beleza. O belo das abelhas, ou das formas e relevos formados pela
cobertura do solo, é um belo objetivo ou subjetivo? Independe ou não do observador? Podemos
retirar parâmetros de unidade, número, igualdade, proporção e ordem? Neste caso, podemos
dizer que o belo percebido pelos assentados possui elementos que nos remetem à percepção
pitagórica e agostiniana de beleza? Nossos resultados preliminares nos indicam que, apesar de
alguns elementos culturais fortes nos remeterem aos trabalhos de Tomás de Aquino sobre a influência do sentimento de prazer na sensação de beleza, que seria subjetiva, existem elementos
que apontam para esta primeira opção (o belo enquanto parâmetro objetivo). Pouco discutimos
sobre estas considerações com os assentados, e esta pode ser uma pista para atividades futuras,
de avaliação e planejamento.
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5. Considerações Finais
No momento em que o saber ambiental se propõe a ser guiado pelo “desejo insaciável de saber e
justiça” (LEFF, 2012), a tríade belo-bom-verdadeiro está manca, ou seja, negligencia-se o âmbito
do belo. Isto se traduz dramaticamente nas crises ambientais que vivem os camponeses assentados. A monocultura, já responsável por grande parte desta crise, também implica uma estética
onipresente, destrói a agri-cultura, porque obedece a uma lógica de simples lucro, desconectada
de seus possíveis vínculos com a responsabilidade socioambiental.
Esta estética imposta está presente nas modas “country”, que se estendem das vestimentas aos
rodeios, passando pela música, fazendo tábua rasa da imensa diversidade de saberes, cores, sabores e sons do campesinato. Mais que isto, constatamos que esta estética do “limpo”, uniforme, monotônico e monoespecífico, onipresente no pensamento abissal de que nos fala Santos
(2009), se impôs no imaginário do belo enquanto paisagem, e que a recuperação de elementos
de beleza camponesa vai de par com a recuperação de biomas, de formas de cultivo agroecológicas e de todos os modos de vida que tornam possível a agricultura.
Da educação ambiental vem então a proposta de se mudar valores e não mudar comportamentos para um suposto “desenvolvimento sustentável”. A beleza, enquanto companheira da ética
tem, portanto papel fundamental neste processo.
Entendemos, a partir dos relatos ouvidos, que o histórico de anos de acampamento, em condições de insegurança, desenraizamento e precariedade deixaram traços indeléveis nos assentados, e que isto afetou profundamente suas perspectivas estéticas: é muito comum, por exemplo,
mesmo com a casa e madeiramento pronto, se “puxar” uma varanda de lona preta, muito semelhante ao acampamento. Isto é feito de forma provisória, para estocar algum material de ração
ou colheita, mas chama a atenção por se repetir constantemente apenas nos lotes de famílias que
ficaram muitos anos acampadas.
Enfim, temos a convicção de que, se as técnicas descritas nos resultados não podem ser, de
forma alguma, generalizadas para outras populações sem adaptações às diferentes realidades
culturais, o conceito de beleza deve ser tratado com grande seriedade e de forma sistemática
em trabalhos de pesquisa-ação-participativa, sob pena de passar ao largo do real significado e
importância da maioria, se não de todos os atos, escolhas e reflexões realizados pelos envolvidos.
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Resumo
O Brasil é um dos países com a maior diversidade biológica do planeta, abrigando entre 15 e
20% do número total de espécies. Parte dessa riqueza tem sido perdida de forma inexorável,
portanto, é necessário conhecer com mais profundidade o patrimônio natural do país, identificar os principais fatores que os ameaçam e estabelecem prioridades de ação. O conhecimento,
respaldado no rigor científico, constitui instrumento poderoso para envolver de forma definitiva a ação do poder público no processo de planejamento e conservação que, assim podem
instituir instrumentos de controle, fiscalização e proteção mais eficazes. A Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Sorocaba, com o objetivo de subsidiar e dar diretrizes às ações ambientais,
no âmbito do município, articulou junto às instituições e pesquisadores, durante o ano de 2013,
o tema “Biodiversidade do Município de Sorocaba”, que culminou em dois produtos (publicação
no diário oficial do município e um livro) sendo estes importantes mecanismos que subsidiarão
ações de conservação e educação ambiental.
Palavras-chave: Biodiversidade, Municipalidade. Universidade, Ecossistemas Urbanos.

1. Introdução
Um dos grandes desafios atuais da sociedade está em concatenar a gestão da biodiversidade com
as necessidades das populações humanas (Cabral et al., 2012). Metade da população mundial
encontra-se atualmente vivendo em centros urbanos e a perspectiva é de que até o ano de 2030
essa população duplique (UNFPA, 2007), sendo que a relação entre a biodiversidade e o ser
humano passa hoje principalmente pelo o que acontece nas cidades.
A urbanização da paisagem fragmentou o ambiente natural, alterando por completo o aspecto
da paisagem e seus processos ecológicos para dar lugar ao espaço urbano (MCKINNEY, 2002;
Cabral et al., 2012). A biodiversidade que ocorre na cidade em particular nos seus espaços
verdes fornece um conjunto essencial de serviços ecossistêmicos às populações humanas (Pereira et. al., 2009) tais como a regulação do clima local, a infiltração das águas pluviais e a
proteção de cheias, a purificação do ar e o lazer.
Em 2002 na Convenção da Diversidade Biológica (CBD) foi estabelecida uma redução no ritmo
da perda da biodiversidade até o ano de 2010. No entanto uma avaliação recente usando vários
indicadores constatou que a meta não foi alcançada e a velocidade da perda da biodiversidade é
a mais rápida já evidenciada.
Essa constatação revela que as políticas públicas quando foram adotadas se mostraram inadequadas e que a lacuna entre as pressões sobre a biodiversidade e as respostas para sua mitigação
estão cada vez maiores (Butchart et. al., 2010).
O Brasil é um dos países com a maior diversidade biológica do planeta, abrigando entre 15 e
20% do número total de espécies. Parte dessa riqueza tem sido perdida de forma inexorável,
portanto, mais do que nunca é necessário conhecer com maior profundidade o patrimônio
natural do país, identificar os principais fatores que os ameaçam e estabelecer ações prioritárias de conservação.
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À medida que o mundo se urbaniza, pesquisadores e administradores das cidades reconhecem
a importância de proporcionar um hábitat urbano que favoreça a biodiversidade, o que poderia
ser o princípio de um movimento urbano em prol da flora e fauna silvestres. As cidades são continuidade de ecossistemas naturais e o principal ecossistema humano. A valorização da ecologia
urbana e seus serviços ecossistêmicos promovem o planejamento e a gestão urbana sustentável.
A criação da Secretaria do Meio Ambiente e a crescente realização de pesquisas, promoveu em
Sorocaba o início de um processo indutor de discussões, reflexões e implementação de políticas
locais de proteção da biodiversidade. Também contribui com este processo a presença da maior
concentração de fragmentos florestais do Estado de São Paulo, além da presença de unidades de
conservação representativas.
O objetivo do presente trabalho foi o de promover a discussão entre pesquisadores que atuam
nas universidades e instituições que trabalham com a biodiversidade do município articulados
pela municipalidade por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente. Inventariar as espécies
existentes no município de Sorocaba, divulgando por meio da elaboração de uma listagem de
espécies publicada no Jornal do Município e um livro, cujos capítulos abordam os grupos biológicos inventariados, espécies ameaçadas, distribuição geográfica e o que pode ser feito para
ampliar o conhecimento e sua conservação. Essa obra distribuída a todas as escolas, faculdades,
universidades e bibliotecas de Sorocaba, subsidiará projetos e estratégias de educação ambiental
com foco no tema.

2. Metodologia
O município de Sorocaba é o quarto mais populoso do interior de São Paulo (precedido por
Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto), com uma população de mais de 600 mil
habitantes, sendo recentemente criada a região metropolitana de Sorocaba, englobando 26 municípios. Possui uma área de 456,0 km², sendo 349,2 km² de área urbana e 106,8 km² de área
rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2011; SOROCABA, 2013). A cidade é um
importante polo industrial no interior do Estado de São Paulo e do Brasil.
Sorocaba faz limite com os seguintes municípios: Porto Feliz, Votorantim, Mairinque, Itu, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Iperó, Alumínio, Capela do Alto, Boituva, Piedade, Ibiúna,
Cabriúva e Tatuí (PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2011; SOROCABA, 2013).
Está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI-10) Sorocaba e
Médio Tietê. O uso do solo nessa bacia engloba áreas intensamente urbanizadas e industrializadas nas proximidades de Sorocaba e atividades hortifrutigranjeiras, reflorestamento, pastagens
naturais e cultivadas na zona rural.
A região de Sorocaba se caracteriza por apresentar a maior concentração de fragmentos do
Estado de São Paulo e sua vegetação típica de ecótono com interseção de diferentes tipologias
florestais contribui para o seu papel estratégico no cenário da conservação da biodiversidade
(Piña-Rodrigues et al., 2014).
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A estratégia utilizada foi conduzida em três etapas: 1- articulação dos pesquisadores e universidades; 2- reuniões preparatórias e workshops; 3- Elaboração dos produtos (publicação no diário
oficial do município e livro). A seguir são detalhadas cada etapa realizada.
A primeira etapa foi conduzida pelos técnicos da secretaria do meio ambiente que levantaram
os pesquisadores e universidades que desenvolvem ou desenvolveram pesquisa com biodiversidade no município. A segunda etapa foi a de convencer e articular os pesquisadores, apresentando o projeto, seus produtos e objetivos. Foram realizadas duas reuniões preparatórias para
explicação e convencimento dos envolvidos. A partir dessas reuniões foi realizado o I Workshop
“Biodiversidade no Município de Sorocaba”.
Participaram professores, pesquisadores e representantes de órgãos ambientais responsáveis
pelo desenvolvimento de projetos ligados à biodiversidade no município. A terceira etapa foi
a elaboração e publicação de dois produtos: lista das espécies no Diário Oficial do Município e
livro “Biodiversidade do Município de Sorocaba”. As informações foram obtidas a partir de estudos realizados pelos pesquisadores, englobando trabalhos de iniciação científica, dissertações
e teses, além de livros e artigos publicados.

3. Resultados e Discussão
A metodologia executada em cooperação com cientistas e técnicos reuniram informações em
três categorias: biodiversidade no território do município, serviços ecossistêmicos e governança.
As informações inventariadas foram adequadas ao objetivo proposto e também às aplicações
futuras desejadas. Além disso, foi capaz de responder as principais incógnitas sobre a biodiversidade do município. Os dados gerados e as formas de apresentação são importantes para facilitar
o planejamento e a tomada de decisão pelo poder público.
Durante as três etapas do projeto foram envolvidos 59 pesquisadores de 12 instituições, pertencentes a instituições nacionais e internacionais (Figura 1, 2 e Tabela 1). As principais informações levantadas foram: compilação de todos os trabalhos realizados no município que abordem
a biodiversidade; Aspectos Socioambientais, e Legais, Inventário de espécies; Áreas prioritárias
de conservação e Modelo de conectividade dos fragmentos.
Os 14 capítulos que compõem o livro fornecem, de forma clara e objetiva, um panorama sobre
a biodiversidade de Sorocaba, abordando os temas como: embasamento legal, remanescentes
florestais com identificação de áreas de alto valor ambiental, criteriosos levantamentos de flora e
fauna, políticas públicas municipais e as atividades do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho
de Barros” na conservação da biodiversidade faunística da região. Além disso, foram identificadas lacunas de conhecimento, que deverão ser sanadas em pesquisas futuras.
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Figura 1: Reunião Preparatória para apresentação do projeto

Figura 2- Lançamento do Livro “A Biodiversidade do Município de Sorocaba”.
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Tabela 1 – Biodiversidade do Município de Sorocaba.

GRUPO

BIODIVERSIDADE

ANGIOSPERMAS

441

FITOPLÂNCTON
ZOOPLÂNTON

158

ARACHNIDA

58

INSECTA

75

CHILOPODA

03

GASTRÓPODA
OSTEICHTHYES
BIVALVIA
AMPHIBIA

02

REPTILIA
AVES
MAMMALIA
TOTAL
NATIVAS
EXÓTICAS INTRODUZIDAS

49

21

53
06
23
280
49
1218
1182
36

Fonte: SMITH et al. (2014).

Esta obra contribuiu com os programas de Educação Ambiental da cidade, cujo conceito vem
sendo ampliado, no sentido de orientar a educação ambiental do cidadão. As ações realizadas
a partir da geração das informações culminaram em atendimentos mais qualificados da comunidade escolar nos parques municipais, além de fornecer ao professor informações locais
para o desenvolvimento de projetos (Figura 3). Campanhas educomunicativas também foram
adotadas (Figura 4) com o objetivo de levar à população o conhecimento das principais espécies despertando o respeito e a admiração pela biodiversidade do município, popularizando o
conhecimento científico.
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Figura 3: Atividades educativas realizadas nos parques do município com a temática biodiversidade.

Figura 4: Ação educomunicativa com a temática biodiversidade.

Há ainda que se ressaltar o caráter de ineditismo dessa obra uma vez que reuniu vários pesquisadores, de várias entidades, em torno de um tema único. Essa experiência enriqueceu não só a
discussão dos assuntos tratados no livro, mas também o trabalho dos especialistas que puderam
compartilhar com os colegas, metodologias, resultados e o conhecimento acumulado em suas
vidas profissionais.
Sorocaba hoje possui mais de 90% da população vivendo em áreas urbanas consolidadas. “Embora muitos acreditem que a cidade tenha destruído completamente seus sistemas naturais”, eles
continuam vivos, mas em estado fragmentado e muitas vezes altamente fragilizados. Do ponto de
vista ambiental, Sorocaba só será sustentável se a integridade dos ecossistemas e o cuidado com
os serviços ecossistêmicos forem assegurados.
As discussões geradas pela integração entre as universidades e o poder público reconhecem que o
papel das cidades e das autoridades locais, assim como a implementação de estratégias e um plano de ação requerem uma estreita colaboração entre ambos. Neste contexto, pode ser proposta a
continuidade através do estabelecimento de um índice para medir a biodiversidade em Sorocaba.
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5. Considerações Finais
A forma como as informações foram geradas e como o livro foi produzido facilitou o acesso
dos cidadãos a este tipo de informação, criando um instrumento de pesquisa de referência.
Outro aspecto relevante é o de fornecer diretrizes para a elaboração de material informativo,
estratégias e atividades educativas, além de políticas públicas na questão da biodiversidade. O
conhecimento sobre a flora e a fauna silvestres é o ponto de partida para a elaboração de políticas públicas nas áreas do manejo e conservação.
O presente trabalho também contribui com os programas de Educação Ambiental da cidade,
cujo conceito vem sendo ampliado, no sentido de orientar a educação do cidadão, independente
de sua faixa etária, dentro do contexto social e da realidade ecológica e cultural onde vive. Isto
implica na sensibilização e a formação de saberes e responsabilidades que vão sendo construídos a partir da experiência concreta com o meio físico e social, buscando a compreensão e
soluções para os problemas ambientais locais.
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Naturando, construindo cidades na história da humanidade
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Resumo
Há 30 anos Sorocaba - SP é palco de ações de Educação Ambiental nos parques da cidade.
Entre elas os projetos de férias, onde crianças de diferentes idades realizam gincanas e jogos
durante as férias escolares. Nesse contexto, a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de
Sorocaba realizou “Naturando, Construindo Cidades na História da Humanidade”, abordando aspectos socioambientais da história da humanidade, o surgimento e o futuro das
cidades. Em duas edições foram 80 participantes, coordenados por 12 monitores, a primeira
para a faixa etária de 7 a 12 anos e outra para 12 a 17 anos. Apresentação de forma lúdica
e interativa das cidades, onde surgiram, como funcionam e como melhorá-las. A fim de
sensibilizar os participantes para questões do cotidiano, buscou-se demonstrar ações que
contribuam para o ambiente e qualidade de vida. Um jogo interativo uniu práticas, histórias
e tarefas nos espaços do parque e no Paço Municipal da Cidade.
Palavras-chave: Educação Ambiental Não Formal, Áreas Verdes, Cidades.

1. Introdução
A Educação Ambiental pode ser definida como um processo onde os indivíduos e o coletivo
constroem valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que colaborem para um ambiente
equilibrado (BRASIL, 1999). Essa deve estar presente em todos os níveis da sociedade e dos processos educativos em busca da qualidade de vida e da sustentabilidade ambiental (BRASIL, 1988).
A existência de processos de educação ambiental no interior de parques urbanos é essencial para
a apropriação da comunidade para com o espaço de maneira mais harmoniosa e amadurecimento de pensamentos críticos e emancipatórios.
Sorocaba possui um histórico de 30 anos ligado a projetos educativos na área ambiental e
perfazem hoje em diversos locais reconhecidos como espaços educadores (MERGULHÃO,
1998; GARCIA, 2006).
Nesse contexto a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Sorocaba realiza no Parque
Natural dos Esportes “Chico Mendes” durante os meses de férias escolares o tradicional projeto
Naturando. Nos anos de 2013 e 2014 foi abordada a temática “Construindo Cidades na História
da Humanidade”, abordando aspectos socioambientais da história da humanidade, o surgimento e o futuro das cidades.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 265

O curso teve como meta sensibilizar os participantes para questões relacionadas dentro de sua
realidade, demonstrando ações para que entendam e contribuam para o meio ambiente e a qualidade de vida. Apresentando de forma lúdica e interativa a realidade atual sobre as cidades, de
onde surgiram, como funcionam e o que fazer para melhorá-las.
Esse tema foi trabalhado nas duas edições de julho de 2013 com crianças de 7 a 12 anos e em
janeiro de 2014 com adolescentes de 12 a 17 anos, totalizando 80 participantes. O projeto ocorreu no próprio Parque e foi coordenado por 12 monitores. As atividades aconteceram por meio
de jogos interativos, atividades práticas, “contação” de histórias, tarefas socioambientais e uma
visita técnica ao Paço Municipal (Biblioteca, Palácio dos Tropeiros e Câmara dos vereadores).
O objetivo geral foi desenvolver um projeto de férias para atender ao público infantil e jovem,
trabalhando conteúdo referente à história das cidades e práticas sustentáveis.
Os objetivos específicos foram:
- Desenvolver o senso crítico nos participantes, o sensibilizar para as questões relativas às cidades, seu envolvimento com a natureza e práticas sustentáveis para o seu desenvolvimento, dentro
de sua realidade local promovendo ações em diferentes níveis para a cooperação no convívio
urbano-social e com a natureza.
- Formar agentes multiplicadores da Educação Ambiental para que atuem como aliados.
- Valorizar a importância das ações individuais e coletivas para a conservação do meio ambiente
e qualidade da vida.
- Realizar a sensibilização dos participantes por meio de atividades práticas e lúdicas.

2. Metodologia
O projeto e a abertura das inscrições foram divulgados na imprensa escrita e digital. Nos casos
da procura pelo público ser maior que a quantidade de vagas, um sorteio foi realizado.
Os monitores, tanto estagiários como voluntários, participaram de uma capacitação nas semanas que antecederam os eventos.
Para realização do Naturando foram adotados quatro subtemas (vida, sociedade, democracia
e sustentabilidade). Cada tema foi trabalhado em um dia e abordada à temática em diferentes
bases de um jogo.
Cada equipe foi nomeada com nomes indígenas de origem tupi, ligada à cultura e espaços locais:
Equipe Guaríni – Significado da palavra: guerreiro, lutador – Contexto local: do Guarani, antiga
tribo que vivia na região sul do Brasil. Equipe Cajuru – Significado da palavra: boca do mato,
onde se entra no mato – Contexto local: nome de bairro Sorocabano localizado no extremo da
região nordeste limite com a cidade de Itu. Equipe Peabiru – Significado da palavra: Caminho
gramado amassado – Contexto local: estrada criada a mais de mil anos. É o caminho mais curto
entre os oceanos Pacífico e Atlântico passando por Sorocaba. Equipe Taquariahi – Significado
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da palavra: rio com haste furada fina, rio com bambus – Contexto local: nome do rio que atravessa o Parque “Chico Mendes”.
Os projetos tiveram duração de quatro dias. Diariamente era contada uma história de abertura
sobre o tema do dia e realizado um jogo com quatro bases. Os elementos foram trabalhados
sempre abordando o tema central “Construindo cidades na história da humanidade” e específicos “Vida, sociedade, democracia e sustentabilidade”.
O jogo possuía a seguinte dinâmica:

Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba

1-Demonstração: imagem ou objeto que ilustra o tema.
2-Explicação: orientação dada pelo do monitor sobre o tema e ilustração observada.
3-Prática: tarefa ou dinâmica, atividade a ser realizada pelos participantes após o entendimento do tema.
4-Questão: pergunta a ser respondida pelo grupo acerca da atividade realizada.
5-Pista: passaporte para a próxima base, com dica de onde encontrá-la.

2.1 Descrição das atividades
Primeiro dia “O jogo da vida”
Por meio de uma “contação” de história foi iniciada a temática “O homem sem cidades” e apresentada a dinâmica do dia, com as atividades de cada base.
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Base 1 – O homem na selva
Nesse momento as equipes percorreram uma trilha buscando elementos que eram usados como
fonte de recurso para a sobrevivência do homem nômade, vivenciando formas de coleta de alimentos e observando recursos utilizados, armadilhas e animais alvos da caça.

Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Base 2 – Conhecendo as sementes
No viveiro de mudas do Parque, as equipes observaram a forma de reprodução das plantas e
as etapas do crescimento de uma muda, bem como perceberam como esse processo ocorre na
natureza, com a dispersão e beneficiamento das sementes feito pelos animais. Foi realizado um
“Jogo da memória das sementes” com o objetivo de restabelecer o contato com nomes e tipos
de sementes.
Base 3 – O funcionamento de um ecossistema
Nessa base cada equipe montou, em um terrário presente no parque, os elementos presentes,
suas inter-relações e ciclos biogeoquímicos existentes utilizando adesivos. A equipe também
teve a tarefa de construir um pequeno ecossistema em um pote de vidro.
Base 4 – Cultura indígena
Mediante observação de elementos, materiais e equipamentos usados pelos índios locais, cada
equipe teve o desafio de criar instrumentos musicais com material reaproveitado e compor um
grito contendo o nome da equipe, palavras indígenas de origem tupi e/ou ligada à temática da
construção das cidades.
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Segundo dia “Jogo das Sociedades”
Por meio de uma “contação” de história foi iniciada a temática “A vida em sociedades” e apresentada a dinâmica do dia, com as atividades de cada base.
Base 1 – Construindo sociedades
A atividade buscou entender como o homem passou a viver em residência fixa e construir objetos e casas, utilizando-se de materiais acessíveis. Nessa base a equipe praticou a construção
de uma geodésica com palitos de churrasco. A geodésica consiste em uma forma geométrica,
formada por triângulos ou pentágonos utilizada para compor casas e abrigos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Base 2 – Alimentos e os sentidos
Ao observar e experimentar os frutos, raízes e folhas dos vegetais o homem foi descobrindo o
que era comestível ou não. Hoje, sabemos o que cada alimento nos oferece. Mas será sabemos
identificar os alimentos pela sua forma e cheiro? Nessa prática a equipe vendada tentou descobrir qual é o alimento por intermédio do tato e olfato.
Base 3 – Expressão cultural em pinturas
Uma das formas de expressão da cultura é a pintura. A terra e o carvão foram os primeiros recursos usados na pintura. Outros recursos como seiva de plantas (pau-brasil) ou sementes (urucum) também eram usados. Aqui a equipe utilizou da tinta de terra para colorir, com desenhos
de animais da nossa região, o muro que cerca o Parque.
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Base 4 – A vida em sociedade
A vida em sociedade acontece quando seres da mesma espécie enxergam a necessidade de
se organizar para continuar sobrevivendo juntos. Vivendo juntos, consumindo os mesmos
recursos, dividindo espaço, isso não aconteceria se não tivesse organização em sociedade.
Ao conhecer o Meliponário do Parque os participantes observaram a forma de vida desses
insetos, sua importância ecológica e cumpriram o desafio de uma dinâmica onde o trabalho
em grupo era a chave da solução.
Terceiro dia “Jogo da Democracia”
Ao realizar um bate-papo com um vereador e a Vice-Prefeita de Sorocaba os participantes tiveram a oportunidade de discutir sobre o que é a democracia, por que vivemos nesse regime e
como funciona o sistema que cuida de uma cidade.
Base 1 – O Chico quer saber
O pensamento do povo cria e transforma a democracia, forma de viver em conjunto que leva a
formas diferentes de pensar. A opinião das pessoas é de extrema importância na formação da
democracia, elas decidem o rumo da cidade e quem serão seus governantes. Aqui as equipes
abordaram pessoas presentes na entrada do Palácio dos Tropeiros, Sede da Prefeitura de Sorocaba, preenchendo um questionário sobre questões ambientais no município.

Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba
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Base 2 – Corrida do voto
Tendo em vista demonstrar que uma democracia funciona com leis que regem a cidade, impondo
normas e regras para que vivamos de maneira harmoniosa. Quem elabora e vota nas leis são os
vereadores, eleitos pelo povo por meio do voto, nessa atividade os participantes tiveram que correr até uma urna e escolher um personagem para votar, considerando sua proposta de governo.
Base 3 – Biblioteca
Mediante uma visita monitorada à biblioteca, os participantes conheceram como funciona o
local, o empréstimo de livros, hemeroteca, acervo circulante, salas de estudo e linguagem em
braile. A prática realizada foi a leitura e busca de livros específicos.
Base 4 – Visita monitorada no Paço
Foi realizado um percurso no Parque do Paço Municipal, contando a história natural e antrópica, relacionado ao local dos elementos presentes como áreas verdes e prédios históricos.
Quarto dia “Jogo da Sustentabilidade”
Tendo em vista levantar a temática “Uma vida sustentável”, foi abordada em uma “contação”
de histórias quais maneiras podem colaborar para que nossas cidades vivam mais saudáveis e
por mais tempo.
Base 1 – Cultivar seu alimento
Sem roça a cidade não almoça. Sem planta a cidade não janta. Uma cidade depende da comida
que é produzida, na área rural, distante da população urbana e das pessoas que consomem. Mas
isso não precisa ser necessariamente assim... Nessa base a equipe construiu uma horta vertical
colaborando para os espaços educativos locais.
Base 2 – Compra Sustentável
Nessa base a equipe conheceu a Feira Orgânica local, recebendo de forma fictícia R$ 50, com
o objetivo de pesquisar na feira a maior quantidade de produtos para uma pessoa sobreviver
durante uma semana calculando os valores dos produtos e suas fontes nutricionais.
Base 3 – Cuidar do próprio lixo
Em uma cidade, para onde vai nosso lixo? Lixões, aterros e incineradores. O lixo é resultado do
nosso consumo, pare para pensar... Tudo que possuímos e consumimos gera algum tipo de lixo.
Para contribuir com a natureza e ser mais sustentável pessoas de todo o planeta devem cuidar
do seu lixo. Aqui os participantes tiveram que montar uma composteira, dando um destino
ecológico para restos de alimentos, formando um adubo orgânico.
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Base 4 – Ocupar os espaços livres
Hoje nas cidades existem muitos espaços que são mal utilizados ou até mesmo abandonados.
São praças, centros esportivos, parques e até casas e terrenos baldios. É nosso dever ocupar esses
locais e dar um destino de interesse para a sociedade para o mesmo. No Parque um espaço ainda
mal utilizado são os tocos de antigos Eucaliptos retirados da vegetação, um buraco no centro
desses tocos acumula água e pode ser foco do mosquito que transmite a dengue. Para contribuir
ocupando esse espaço realizou-se de ocupá-los com terra e plantas medicinais repelentes.

Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba

3. Avaliação Geral
Durante o projeto os participantes, monitores e pais foram entrevistados procurando obter uma
avaliação geral das atividades desenvolvidas. A seguir os resultados.
A temática “Construindo Cidades na História da Humanidade” foi realizada em duas edições
atendendo 80 participantes, em 4 dias de atividade cada edição, sendo que cada uma também
contou com a capacitação e atuação de 12 monitores colaboradores. Foram atendidos cerca de
20 bairros da cidade entre os participantes.
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3.1 Avaliação dos participantes
65% dos participantes disseram que o projeto superou suas expectativas, 30% acreditou estar
adequado e 5% regular.
Em relação às atividades de que mais gostaram, os participantes apontaram em ordem decrescente: Fazer novos amigos, Jogos noturnos, Tudo, Atividades, Trilhas, Monitores, Brincadeiras,
Aprender, Prefeitura, Bases e Interação com o grupo.
A avaliação questionou o que os presentes aprenderam durante a semana e as respostas em sua
grande maioria foram: Sobre a Natureza e Utilidade das Plantas.
Sobre o que gostaria que fosse melhorado os participantes citaram: mais jogos noturnos e mais
dias de projeto.
Sobre o que fazer para melhorar as cidades as respostas mais citadas foram: Plantar árvores,
Poluir menos e Reciclar.
No decorrer do projeto foi feita uma reunião de pais, onde foi apresentado o projeto, seus objetivos e realizada uma avaliação. 60% dos pais avaliaram como Superou as expectativas e 40%
como Adequado.
Em relação ao tema os pais responderam de forma positiva, acreditando na colaboração para a
formação das crianças e divulgação de novos conhecimentos. A totalidade dos pais citou incentivar o filho a participar do projeto.
Os pais citaram algumas práticas para ajudar o meio ambiente que realizam em casa, como
economizar água e energia e fazer a coleta seletiva. Também foi citado que “Construir Cidades”
para eles estava ligado à sustentabilidade, meio ambiente e cidadania.
Como sugestão para melhoria foi citado realizar a prática como projeto final-anual de projetos
pedagógicos, trabalhar o roteiro com os pais e realizar visitas a outros municípios.
Os monitores que participaram do projeto também contribuíram para a avaliação, sendo que
80% desses acreditam estar adequado e 20% Superou as expectativas.
Sobre a metodologia utilizada teve um retorno positivo, acreditando estar bem planejada, didática
e divertida. Como sugestão foi dada a proposta de melhorar e aumentar o tempo do Jogo Noturno.

4. Considerações finais
O projeto Naturando existe desde a década de 90, e a temática “Construindo Cidades na História da Humanidade” foi a primeira experiência do atual Programa de Educação Ambiental do
Parque (2012-2014) em desenvolver atividades com adolescentes.
O projeto foi de grande aproveitamento por parte dos participantes. Essa percepção foi observa-
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da no cumprimento de tarefas nas bases dos jogos, onde trocavam experiências com os colegas
para melhor desenvolvimento das atividades.
Os participantes alegaram interesse em realizar algumas das práticas em casa e na escola como a
confecção da horta vertical. Além de aprender coisas novas no contato com a natureza.
Durante o projeto foi abordada de forma lúdica a problemática atual das cidades contextualizada na origem das sociedades. As práticas realizadas em cada base, as respostas dadas a cada
questão, bem como uma avaliação final colaborou com indicadores positivos da sensibilização
dos participantes durante a ação. O envolvimento das crianças durante a semana de vivências
também cria uma relação de pertencimento às áreas verdes e espaços públicos, além de contribuir para a formação de agentes multiplicadores de práticas sustentáveis para as cidades.
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Resumo
Apresentam-se neste trabalho os resultados do projeto de extensão desenvolvido em Pedro do
Rosário (MA). Esta área caracteriza-se por aumento das queimadas nos campos de várzeas;
redução de pescados, diversidade de espécies animais e assoreamento dos rios. Com base nas
estratégias de educação ambiental e considerando a realidade local, o projeto foi desenvolvido
priorizando o conhecimento dos ecossistemas e da problemática social. O objetivo foi sensibilizar estudantes de ensino fundamental a partir de estratégias de educação ambiental formal
para a conservação da alta bacia do rio Pericumã. Realizou-se o levantamento e a catalogação
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de fontes bibliográficas, viagens de campo, planejamento e realização de oficinas. Os resultados
demonstraram um elevado interesse e motivação de toda comunidade escolar e efetiva participação dos alunos nas atividades. A expectativa é de continuidade do projeto com expansão para
outros municípios e elaboração de materiais didáticos.
Palavras-chave: Pedro do Rosário, Educação ambiental, Oficinas pedagógicas.

1. Introdução
Apresentam-se neste artigo os resultados de um projeto de extensão intitulado “O meio ambiente começa no meio da gente: Educação Ambiental para conservação da alta bacia do Pericumã
(Pedro do Rosário – MA)”, desenvolvido no período entre agosto de 2012 e agosto de 2013 em
escolas municipais de Pedro do Rosário (MA).
O referido projeto resulta das atividades de pesquisas que vem sendo realizadas na alta bacia do
rio Pericumã por Pereira (2006; 2010; 2012) e teve por objetivo sensibilizar estudantes do ensino
fundamental, a partir de estratégias de educação ambiental formal, para a conservação da alta
bacia do rio Pericumã.
A população total dos municípios da alta bacia do Pericumã, segundo o Censo 2010, constituía
265.819 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011). Na
última década houve um crescimento percentual de 16,7%. Até o ano 2000, a população dos
municípios era predominantemente rural e apenas em Pinheiro, São Bento e Viana, a população
urbana era maior.
A predominância da população rural está relacionada ao processo de ocupação ocorrido no noroeste do Maranhão, historicamente iniciado ao longo dos séculos XVIII e XIX, orientado por
fazendeiros à procura de espaços com condições ambientais mais amenas, solos férteis e pastos
naturais favoráveis à criação de gado, bem como, por missões jesuíticas instaladas no vale do
rio Mearim. Os municípios da alta bacia do Pericumã foram sendo ocupados em consequência
dessa expansão (PEREIRA, 2012).
Atualmente, trata-se de uma área com incidência de pobreza acima de 50% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011), agravada por problemas sociais, como o
acesso à educação básica de qualidade, ao saneamento básico, à segurança e à renda. Além destes, ocorrem problemas relativos à questão ambiental, como as queimadas, o desmatamento, assoreamento de rios, que afetam diretamente a produtividade das atividades primárias praticadas
pela população, sobretudo a pesca artesanal e a agricultura familiar.
Segundo Pereira (2012), estes problemas ambientais provocam o desequilíbrio ambiental da
bacia, pois atingem a diversidade das paisagens ali presentes. Assim, a autora expõe o aumento
do desmatamento nas áreas anteriormente cobertas por matas secundárias ou florestas secundárias; aumento de queimadas nos campos de várzeas e redução do período de pousio do solo;
agravamento de conflitos fundiários pela expansão da criação de búfalos nas áreas de campos;
redução da quantidade média de pescados e da diversidade de espécies; seguido do aumento do
número de espécies de peixes exóticos; e assoreamento dos corpos hídricos.
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Diante de tal conjuntura, se considera que a área da alta bacia do Pericumã apresenta diferentes
problemas que demandam urgentes medidas mitigadoras voltadas para a conservação ambiental dos sistemas naturais, integrando a sociedade e a natureza ali presentes. Com base nestes
dados, buscou-se nas estratégias de educação ambiental um meio para o enfrentamento dos
problemas ora apresentados, pois esta reúne ferramentas capazes de promover mudanças entre
os agentes envolvidos nos processos receptores das estratégias.
Assim, o desenvolvimento do projeto de extensão em educação ambiental para a realidade da
conservação da alta bacia do Pericumã priorizou o conhecimento da realidade, dos ecossistemas, da problemática social e da população do lugar. A partir destas variáveis, delineou-se o
caminho aspirado para a melhoria da qualidade ambiental e de vida das pessoas ali residentes.
Considerando Dias (1994), a educação ambiental acentua a necessidade de uma abordagem integrada, holística, além de configurar como um importante instrumento de promoção da consciência ambiental. Para Sabiá (1998), é uma estratégia fundamental para se criar e aplicar formas
mais eficazes e sustentáveis de integração sociedade/natureza.
Entre muitas noções conceituais sobre a educação ambiental, ressalta-se ainda que a mesma:
É uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitam o entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e
responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente (LOUREIRO, 2002, p.69).

Ao se mencionar aspectos como a construção de valores, conceitos e atitudes como finalidade
da educação ambiental, necessariamente confronta-se esta ideia, com a real demanda mundial
de transformar o quadro de crise ambiental em que se vive, a partir de uma implantação de um
padrão civilizacional distinto do vigente, pautado numa noção ética da relação sociedade-natureza, a partir da conjuntura supracitada que se desenvolveu o projeto.

2. Metodologia
2.1 Localização da área de estudo
O rio Pericumã está situado na Baixada Maranhense, uma das regiões geográficas do Maranhão,
cujo sistema ambiental é muito frágil em função de suas características ecológicas, sujeita à
inundações periódicas.
O município de Pedro do Rosário, por sua vez, está inserido na bacia do Pericumã e foi escolhido para aplicação do projeto, por apresentar um aumento das queimadas nos campos de
várzeas; redução da quantidade de pescados e da diversidade de espécies de animais e vegetais,
além de assoreamento dos rios.
Fazem parte do recorte espacial da alta bacia do rio Pericumã os territórios municipais de Matinha, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Pinheiro, São Bento, São Vicente Férrer e Viana,
todos na região da Baixada Maranhense (Figura 1).
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.

2.2. Procedimentos de pesquisa
Para o alcance do objetivo proposto no projeto, o trabalho foi iniciado com o levantamento e catalogação de fontes bibliográficas que fundamentaram os pressupostos e as estratégias desenvolvidas
ao longo do mesmo. As obras foram discutidas de modo a facilitar o conhecimento do sistema ambiental da alta bacia do pericumã e de sua sociedade, tendo em vista a identificação dos aspectos
ambientais mais críticos, relativos à natureza, à pessoa e à cidadania.
Posteriormente foram realizadas viagens ao município de Pedro do Rosário com o objetivo de
apresentar a proposta nas escolas previamente definidas pela coordenadora do projeto; montar o
cronograma das oficinas em concordância com o calendário escolar e por último, realizar as oficinas pelos alunos bolsistas e voluntários do projeto. A escolha das escolas e dos povoados ocorreu
em função do critério de proximidade dos campos de várzeas do pericumã; tais comunidades são
tipicamente rurais e remanescentes de quilombos.
Foram realizadas seis oficinas, duas sobre cada um dos temas sugeridos (meio ambiente, pessoa
e o lugar), contemplando duas escolas em três localidades do município de Pedro do Rosário.
Com uso da participação e da ludicidade das crianças, os alunos bolsistas e voluntários realizaram
as oficinas. Neste momento, a equipe do projeto utilizou o pressuposto de que a educação ambiental
permite que o processo pedagógico aconteça sobre diferentes aspectos que se complementam, possibilitando espaços de diálogo para a construção e transmissão de conhecimentos (GUIMARÃES, 2005).
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Nas oficinas sobre o tema “meio ambiente” se abordou noções fundamentais da natureza, seus
elementos e a necessidade de conhecimento das interações entre os mesmos; nas oficinas sobre
o tema “lugar” houve oportunidade de socializar junto aos estudantes o conhecimento produzido em pesquisas científicas realizadas na alta bacia do Pericumã, complementando-o
com os saberes da comunidade, fruto do seu modus vivendi. Houve maior dificuldade de
elaboração do tema “pessoa”, pois se seguiu a lógica de manter uma integração dos assuntos
na perspectiva de conservação do meio ambiente, então se abordou a “pessoa” como mais
um elemento do meio ambiente e com necessidades de cuidados específicos, assim como a
natureza e a sociedade. Desta forma, se relacionou o cuidado com o corpo como procedimento para evitar doenças como as verminoses e as infecções, ressaltando a importância da
limpeza do corpo, da casa e do ambiente.
Após o cumprimento de cada atividade, foi realizada uma avaliação da mesma, na perspectiva
de melhoria das oficinas seguintes e de discutir sobre as dificuldades identificadas e os avanços
alcançados. No encerramento desta etapa realizou-se uma culminância onde as produções dos
alunos foram socializadas para a comunidade escolar.
Por fim, produziu-se o relatório e a apresentação da experiência em evento específico de extensão universitária.

3. Resultados
O projeto de educação ambiental voltado para sensibilização sobre a necessidade de conservação
ambiental da alta bacia do rio Pericumã foi concluído em agosto de 2013. O público beneficiado
foi, em média, 151 alunos do ensino fundamental, das escolas municipais “Unidade Integrada
Raimundo Lázaro Pinheiro” (Povoado Três Palmeiras) e “Unidade Escolar Nossa Senhora da
Conceição” (Povoado Alto Bonito) na faixa etária entre 06 e 15 anos. Estas escolas localizam-se em
áreas rurais cuja população, trabalha prioritariamente em roça, logo incluindo crianças e jovens
provenientes de famílias tradicionais, residentes em assentamento e/ou território quilombolas.
A meta inicialmente era desenvolver as oficinas em quatro escolas do ensino fundamental no município de Pedro do Rosário, especificamente no assentamento Área Comunitária, no povoado
Três Palmeiras, no Território Quilombola Santo Inácio e na sede municipal de Pedro do Rosário.
Entretanto, ao se fazer o primeiro contato, identificou-se que na localidade Área Comunitária, o
número de crianças matriculadas no ensino fundamental I era muito baixo e no Fundamental II
não haviam estudantes matriculados. Estes foram então matriculados na Unidade Escolar Nossa
Senhora da Conceição situada no Assentamento Alto Bonito, polo dos assentamentos o qual faz
parte a Área Comunitária. Situação semelhante ocorreu no Território Quilombola Santo Inácio,
onde funciona apenas uma escola da Educação Infantil. As crianças que cursavam o ensino fundamental I e II foram matriculas na escola Unidade Integrada Raimundo Lázaro Pinheiro, situada no povoado Três Palmeiras, que foi contemplada com o projeto. A escola da sede municipal
de Pedro do Rosário não foi atendida devido às restrições orçamentárias.

278| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Observou-se ao longo do projeto que havia um número elevado de alunos faltosos e que muitos
dos que estavam presentes retiravam-se da sala e da escola com frequência durante o turno escolar. Tal comportamento dificultou um controle mais preciso do quantitativo envolvido no projeto.
O desenvolvimento das oficinas ocorreu com uso de estratégias que favoreceram a participação
dos discentes, a troca de experiências e conhecimentos entre os alunos do nível fundamental e
os estudantes de graduação, numa perspectiva de que na educação ambiental, o ato de aprender
pode acontecer entre os desiguais (REIGOTA, 1998). Inicialmente enfatizou-se que o título do
projeto “O meio ambiente começa no meio da gente”, no sentido de que viemos da natureza e
fazemos parte dela.
Planejadas para que houvesse os momentos de sensibilização, informação e socialização dos
conhecimentos, foi possível manter durante as oficinas um diálogo que conduzisse os alunos
a demonstrar os conhecimentos que tinham em relação à natureza do lugar onde vivem, possibilitando que a equipe desconstruísse algumas das representações ambientais historicamente
construídas, tipo “jogar aquilo no mato que não serve mais”.
Outro princípio mantido no desenvolvimento das oficinas foi proporcionar aos estudantes o entendimento de que a sociedade e a natureza fazem parte de um conjunto maior de dinâmicas, as
quais constituem os ecossistemas e os biomas, e que o local onde vivem faz parte de um sistema
maior, no caso a bacia hidrográfica do rio Pericumã, onde tudo o que acontece naquela área tem
efeitos em lugares mais distantes. Dessa forma buscou-se contemplar o princípio holístico e da
integração previsto no desenvolvimento da educação ambiental.
A falta de recursos financeiros e de alguns equipamentos para a realização das viagens impossibilitou um melhor desenvolvimento das oficinas, entretanto tais dificuldades foram superadas
pelo elevado interesse de toda a comunidade escolar, pois houve efetiva participação dos alunos,
além do apoio de diretores e professores disponibilizando tempo para as atividades, o que contribuiu para o êxito do projeto.
Foi possível identificar algumas das deficiências do ensino nas referidas escolas, como por
exemplo, a existência de crianças não alfabetizadas em turmas de 4º e 5º ano e dificuldades no
trato com crianças especiais lá matriculadas. Entretanto, tais deficiências contribuíram para ratificar a necessidade desta troca de informação entre universidades, estudantes universitários e
comunidades, que estão ou estiveram envolvidas em pesquisas.

4. Considerações finais
Grande parte da sociedade atual vive o desafio de evitar a degradação ambiental instalada há
mais de dois séculos. No Maranhão, especificamente, este processo vem ocorrendo atrelado aos
modelos de ocupação e apropriação do espaço e de seus recursos, produzindo transformações
na realidade, permeada por crescimento econômico e desigualdades sociais.
Considerando que a região da Baixada Maranhense apresenta índices de pobreza acima de 50%
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011), esta taxa a coloca entre
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as regiões maranhenses com elevada demanda de estudos e programas que possam enfrentar
as desigualdades e injustiças sociais, que se refletem na qualidade de vida da população e das
condições ambientais (PEREIRA, 2012). Em Pedro do Rosário, tal conjuntura não é diferente, logo
as produções científicas devem estar à serviço das populações investigadas ou populações
parceiras de pesquisas. Dessa forma, foi desenvolvido este projeto, cuja intenção foi divulgar o conhecimento produzido sobre uma área, sobretudo, em relação aos seus problemas,
levando as pessoas a conhecê-los e compreendê-los de uma forma mais crítica, integralizada
e participativa. Além disto, acredita-se no efeito multiplicador e transformador da educação
que informa, discute e sensibiliza.
Sabe-se que esta experiência ainda é muito pequena diante dos problemas das populações envolvidas, mas, considerando as temporalidades da realidade, uma semente foi plantada, devendo germinar, crescer e se multiplicar.
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Resumo
Realizamos durante os anos de 2011 e 2012 um programa de Educação Ambiental, em Bonito – MS, com objetivo de despertar nas crianças e adolescentes do município o sentimento de orgulho em relação ao patrimônio ambiental local e contribuir para a formação de
uma geração de cidadãos que conheçam, gostem e cuidem do meio ambiente ao seu redor.
Para tanto, utilizamos como principal ferramenta de sensibilização a observação de aves na
natureza, aliada à fotografia. As atividades foram semanais e predominantemente práticas,
totalizando 176 horas/aula, distribuídas em 16 meses. Ao todo foram atendidas cerca de 80
crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, integrantes do Instituto Família Legal (IFL). Essas
atividades estimularam, de maneira lúdica e agradável, a disciplina, a concentração, o respeito, a cidadania e o exercício de habilidades próprias. Os alunos tiveram a oportunidade
de conhecer diversos atrativos turísticos da região, o que contribuiu para ampliar a interação entre a comunidade e a atividade turística.
Palavras-chave: Educação ambiental, Aves, Atividades em ambiente natural.

1. Introdução
Segundo Capra (2002), uma comunidade humana sustentável é diagnosticada por seus modos
de vida, negócios, economia, estruturas físicas e tecnologia que não prejudiquem a capacidade
intrínseca da natureza de sustentar a vida. A definição de sustentabilidade exige que o primeiro
passo do nosso esforço de construção de comunidades sustentáveis seja a alfabetização ecológica (CAPRA, 2002). Uma mudança urgente é necessária, que envolva a comunidade, cada lar e
cada individuo (LEGAN, 2007).
De acordo com Malhadas (2001), a educação para sustentabilidade incorpora os princípios e
aplicabilidades da Educação Ambiental (EA), testados e aprovados desde a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental aos Países Membros da UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), em Tbilisi (1977). Essa é uma ferramenta
capaz de fornecer o desenvolvimento da ecoalfabetização, fundamental para modificar o panorama de degradação ambiental, observado em diferentes regiões que podem, inclusive, levar à
perda da biodiversidade e, em seu extremo, até à extinção da espécie humana.
Uma forma de evitarmos os processos de degradação ambiental é colaborarmos para a formação
de cidadãos mais bem informados quanto à importância da biodiversidade. Deve-se buscar a
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intrínseca conexão da biodiversidade com a vida, para tanto é importante aproximar o tema
biodiversidade de nosso dia a dia (CONSEVAÇÃO INTERNACIONAL, 2010).
O município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, recebe aproximadamente 200 mil turistas por
ano (SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE BONITO MS, 2013), graças à riqueza de
sua biodiversidade e belezas naturais. Porém, apesar de viverem em um local, conhecido e reconhecido como “paraíso ambiental”, uma grande parcela da população do município e, em
especial, da área urbana e de baixa renda, não conhece essas belezas ou mesmo se dá conta da
abundante biodiversidade ao seu redor.
Mudar essa relação é fundamental, de forma a possibilitar que as pessoas que residem em Bonito estabeleçam uma nova interação com a natureza local. Esse processo deve ser pautado em
conceitos de cidadania e sustentabilidade e suas relações de interdependência entre as espécies
e suas funções, valendo-se também das potencialidades e cultura locais. Uma ferramenta utilizada, desde o início da década de 90, em programas de EA é o “uso” das aves como instrumento
de sensibilização (ALLENSPACH; ZUIN, 2013). Em geral, as aves são escolhidas como foco dos
projetos por serem carismáticas, de variadas espécies e muito abundantes. A facilidade na sua
observação também é um aspecto importante e a maioria dos projetos prioriza as atividades ao
ar livre, aproximando o indivíduo à biodiversidade local.
O presente projeto buscou despertar nas crianças e adolescentes de Bonito - MS o sentimento
de orgulho do patrimônio ambiental da região e contribuir para a formação de uma geração de
cidadãos que conheçam, gostem e cuidem do meio ambiente ao seu redor. Para tanto, usamos
como principal ferramenta de sensibilização ambiental a observação de aves no seu ambiente
natural, o contato direto com a natureza e as belezas cênicas da região, aliados com a fotografia.

2. Material e método
Área de estudo
O Projeto Observadores Mirins de Aves da Serra da Bodoquena foi realizado no município de
Bonito, inserido no Planalto da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Teve como público alvo cerca de 80 crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, integrantes do Programa Família
Legal. Esse é realizado pelo Instituto Família Legal (IFL) que, desde 2003, atende crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social (situação de extrema pobreza e de exclusão).
O município de Bonito - MS recebe, aproximadamente, 200 mil turistas por ano (SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO DE BONITO MS, 2013). Devido à sua rica biodiversidade e belezas naturais recebeu diversos prêmios, com destaque para o Prêmio Internacional de Melhor
Destino de Turismo Sustentável (2013) e Prêmio de Melhor Destino Nacional de Ecoturismo
(2013/2014), pela 13ª vez consecutiva. Além disso, está se tornando um dos principais destinos
nacionais para o turismo de observação da vida silvestre e, principalmente, de observação de
aves (birdwatching).
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O Planalto da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, apresenta grande diversidade de avifauna e
relevante potencial para o turismo de observação de aves. São conhecidas atualmente 353 espécies para a região, sendo algumas de relevante interesse turístico (PIVATTO et al., 2007).
Procedimentos metodológicos
O projeto foi executado em duas etapas, durante o período de abril de 2011 a agosto de 2012.
A primeira etapa, de abril a julho de 2011, foi inserida no Projeto “Ecologia e Conservação de
Psitacídeos no Parque Nacional da Serra da Bodoquena e seu entorno, Mato Grosso do Sul”, financiado pela Fundação Grupo O Boticário de Proteção à Natureza (FGB). A segunda etapa, de
outubro de 2011 a agosto de 2012, foi realizada no Projeto “Inclusão Verde”, financiado pela Oi
Futuro. Além do apoio destas instituições, foram estabelecidas parcerias com empreendimentos
privados e instituições públicas de Bonito MS.
Inicialmente elaboramos o planejamento e cronograma das atividades, incluindo datas, locais,
temas e metodologias. As aulas foram realizadas semanalmente, com uma carga horária de 4 horas/aula, totalizando 176 horas/aulas, em 16 meses. Foram formadas duas turmas de, aproximadamente, 30 alunos cada, sendo uma para cada período (matutino e vespertino). As atividades
realizadas foram lúdicas e majoritariamente ao ar livre, em catorze locais distintos, incluindo as
praças urbanas de Bonito e matas ciliares circunvizinhas ao local das aulas (IFL). No total foram
realizadas 44 aulas para cada turma, sendo 57% práticas (em ambiente natural) e 43% teóricas
ou nas dependências do IFL.
As atividades tiveram como eixo temático as aves locais, incluindo o comportamento, alimentação, vocalização e uso de habitats por esse grupo. Paralelamente foram abordados os principais
ambientes naturais e outras espécies da fauna e da flora da região. As aulas teóricas deram suporte aos temas abordados nas aulas práticas. Durante as práticas utilizamos como ferramenta
didática os binóculos (10), as máquinas fotográficas (10), os guias de campo para identificação
das aves (3) e um diário de campo individual. Os diários são cadernos de anotações e desenhos
sobre as aves e novas descobertas, bem como o registro de suas lifelist (lista que cada birdwatcher
faz para registrar as espécies avistadas).
Cada turma foi divida em dois grupos que revezavam o uso dos equipamentos (máquinas fotográficas e binóculos) e, dessa forma, aprenderam a manuseá-los e receberam conceitos sobre a
composição visual (gênero, composição e iluminação) para as fotografias. Assim, sedimentaram
os conteúdos e fotografaram todas as vivências (Figura 1). Em cada aula trabalhamos um tema
específico, com recursos didáticos complementares, tais como vídeos, dinâmicas, jogos cooperativos, elaboração de jornais e contação de histórias.
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Figura 1. Atividades de fotografias dos observadores mirins de aves.

Fonte: Arquivo FNB.

Com a finalidade de divulgar as ações do projeto e as atividades desenvolvidas pelos alunos,
em março de 2011, elaboramos uma exposição itinerante de fotos com o tema “água”. Em cinco
aulas tiveram contato com diferentes ambientes e receberam informações quanto: formação e
proteção de nascentes, importância de preservação de mata ciliar, biodiversidade na água, áreas
úmidas da região (banhado do Rio Formoso), importância do tratamento da água e esgoto e poluição dos corpos d’água, relacionando com os ambientes e as aves. Essas aulas foram realizadas
em diferentes atrativos turísticos e instituições públicas de Bonito, quando os alunos fotografaram tudo o que aprenderam sobre o tema. Após, foram selecionadas 17 fotos clicadas por eles,
que foram compostas com frases do poeta local, Manoel de Barros, que formaram a exposição
itinerante. Essa foi lançada no Dia Mundial da Água (22 de março), na Agência do Banco do
Brasil – Bonito - MS. Posteriormente, essa exposição foi exibida em 16 escolas de Bonito e região, sendo visitada por aproximadamente 3.100 alunos do ensino fundamental e médio. Além
do uso das câmeras, as crianças produziram “jornais murais”, onde decidiam os conteúdos e as
informações e notícias que seriam elaboradas e transmitidas.
Em junho de 2011, oito alunos do projeto participaram como monitores na II Feira Ambiental
e Social de Bonito: Conhecer para Preservar, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Inicialmente esses alunos passaram por um treinamento, onde receberam orientações para atendimento dos visitantes durante a visita ao estande da Fundação Neotrópica do Brasil. Nesse
momento o público era convidado a analisar um painel (3m x 3m), que continha a paisagem de
mata ciliar e quinze aves da fauna local escondidas. De forma lúdica e divertida os visitantes,
com o auxilio de um binóculo, localizavam as aves e identificavam as espécies. Nesse momento
os alunos (monitores) do projeto repassavam as informações apreendidas durante as aulas. Esse
painel foi cedido para essa atividade pelo Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB) e
a Empresa Photo in Natura.
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Ao final do projeto realizamos uma cerimonia de “formatura” para os novos observadores mirins de aves da Serra da Bodoquena, como forma de valorizar e estimulá-los a colaborar com a
conservação da natureza. Nesse momento entregamos um certificado, um álbum personalizado
de cada aluno (contendo fotos deles e da turma) e um CD interativo sobre o projeto, que sistematizou os processos para replicar a outros públicos. Na ocasião, estavam presentes cerca 300
pessoas, incluindo alunos, familiares e parceiros.

3. Resultados e discussão
Após 16 meses de atividades observamos que as crianças e adolescentes adquiriram diversos
conhecimentos sobre os ambientes naturais e a avifauna local. Agora são capazes de reconhecer
diversas espécies de aves e seus hábitos, sabem como se comportar em campo, possuem seus
próprios cadernos de anotações e lifelists. Ao longo dos meses as aves, com suas diversas cores,
formas, tamanhos, hábitos e cantos, chamavam cada vez mais a atenção dos alunos. A cada
saída de campo, quando uma nova espécie era avistada, percebíamos a alegria e o fascínio deles e, mais ainda, observamos que demonstravam prazer em estar em contato com a natureza.
Mudanças de comportamento também foram observadas em alguns alunos que antes resistiam
a realizar as atividades e, ao final, seguiam para as aulas com seus diários de campo, animados
para mais uma vivência em contato com a natureza (Figura 2).
Allenspach e Zuin (2013) defendem o uso da observação de aves como ferramenta didática no
ensino formal. Este tipo de atividade estimula a capacidade de observação e permite a sensibilização do aluno com o meio ambiente (COSTA, 2007). Somam-se os benefícios do contato
com o meio ambiente natural, mesmo as mais breves e simples interações, um aumento das
funções cognitivas, como concentração, memória e atenção (BERMAN et al., 2008). Durante
o desenvolvimento do projeto, percebemos que, concomitante, a prática de observação de aves
estimulou também, de maneira lúdica e agradável, a disciplina, concentração, observação, respeito e cidadania.
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Figura 2. Observadores mirins de aves em vivência em atrativo turístico da região.

Fonte: Arquivo FNB.

A utilização de jogos cooperativos, contação de historias e filmes auxiliou nos processos reflexão
de novos valores, complementando a busca por uma nova relação com o outro e com a natureza
ao seu redor. O uso da tecnologia, como o binóculo e máquina fotográfica, foi um facilitador
para a realização das aulas e aumentou o interesse dos alunos pelo projeto e, consequentemente, auxiliou na memorização dos conteúdos. Através da análise das imagens fotografadas pelos
alunos, foi possível identificar como observam a natureza e avaliar a evolução de seus “olhares”
ao longo do tempo. A exposição de fotos permitiu o reconhecimento das próprias habilidades,
aumentando a autoestima coletiva do grupo, ao identificar os resultados de suas ações disseminados na comunidade local.
Outro resultado que merece destaque foi o aumento da compreensão dos alunos quanto às belezas naturais de Bonito - MS, que atraem turistas do mundo inteiro. Desta forma, o projeto
contribuiu para despertar o sentimento de orgulho em relação ao patrimônio natural da região
onde eles vivem. Segundo Suzana Pádua, citada por Czapski (1998), um dos segredos para conquistarem a autoestima é descobrirem que o ambiente onde vivem possui algo único, que ninguém mais tem cuja sobrevivência depende delas. Visto o potencial regional para observação de
aves, espera-se que os resultados alcançados contribuam para a formação de uma cultura local
vinculado a esta atividade. Esse pode ser apenas o estímulo inicial para que, no futuro, possam
encontrar na observação das aves uma oportunidade profissional ou mesmo venham a contribuir com as ações de conservação da natureza na região.
Ao longo do projeto registramos os relatos e depoimentos das crianças, adolescentes e professores, sob a ótica dos envolvidos diretamente no processo, como podem verificar a seguir:
“Aprendi muitas coisas sobre os bicos,as patas, o que os bichos comem, onde vivem...
Não pode matar passarinho...
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O Parque Nacional da Serra da Bodoquena serve para proteger os animais...
Lá tem tamanduá”.
Aluno Ivan
“Achei o curso legal, ótimo... Aprendi a ver passarinho... Eu achei que ia ser chato...
Depois vi que era legal e comecei a respeitar vocês...
Se tizer outro curso eu vou fazer...
Aprendi sobre os bicos, as patas e que os representantes dos
psitacídeos são as araras, papagaios e periquitos.
E que não pode ter papagaio em casa”.
Aluno Luiz Henrique
“ Achei o curso fundamental para que as crianças
tenham contato com o meio ambiente, cuidar da natureza...
Agora as crianças buscam os nomes dos animais e o que eles comem...
Antes eles não percebiam os animais, agora passaram a perceber,
observar e ainda discutem sobre qual espécie estão observando...
Já houve mudança no comportamento, até para a questão do lixo eles estão mais atentos...
Depois de uma aula em que vocês falaram sobre esse problema,
quando saímos com eles, uma das crianças observou lixo no chão e começaram a recolher..
Não tinham sacolas e levaram braçadas de lixos...
Discutiram sobre quanto tempo leva para se decompor no meio ambiente...
Foi muito legal...
A iniciativa da Neotrópica foi maravilhosa e fundamental para as crianças...
Seria ótimo dar continuidade com a questão do meio ambiente”.
Professora Mariely do Instituto Família Legal
“A gente aprendeu muito também com esse curso...
Muita coisa que a gente nem notava, passamos a observar...
Tipo, as cores, as patas, o porquê daquelas garras no gavião,
do bico do tucano, aprendemos bastante, ajudou até no pessoal...
Esse projeto deveria estender até para outras crianças, para turmas de escola...
Antes eles não tinham noção de preservar,
já queriam logo prender, jogar pedra, agora tem outra visão...
O curso foi muito dez, gostei muito do curso”.
Professora Sandra do Instituto Família Legal
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4. Considerações finais
A exposição de fotos itinerante, a participação dos alunos na Feira Ambiental de Bonito e a
formatura, possibilitaram maior divulgação dos resultados do projeto no município e aumentaram a autoestima dos alunos.
Acreditamos que, através do estímulo a prática da observação de aves, é possível contribuir
com o processo de formação de uma nova geração de cidadãos que conheçam, goste e cuide
do meio ambiente ao seu redor.
Com base nos resultados observados junto às crianças e adolescentes do IFL que participaram
desse projeto, acreditamos que esta ferramenta educacional pode ser replicada para outros
grupos, com faixas etárias semelhantes, em outras áreas (urbanas, rurais ou naturais).
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Resumo
A ação do Sesc é fruto de um projeto cultural e educativo que trouxe, desde sua criação
pelo empresariado do comércio e serviços em 1946, a marca da inovação e da transformação social. A instituição desenvolve o Programa de Educação para a Sustentabilidade, que
tem como missão formar diferentes públicos, visando o desenvolvimento da capacidade de
compreensão das inter-relações entre natureza e sociedade e suas implicações no cotidiano,
buscando construir modos de viver inclusivos, solidários e sustentáveis. Uma dessas experiências é o trabalho desenvolvido no Sesc Itaquera, inaugurado em 1992, que ocupa uma
área de 350 mil metros quadrados, em um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica da
cidade de São Paulo, integrando a Área de Proteção Ambiental (APA) do Carmo.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Educação. Transformação Social.

1. Introdução
Na década de 1940 o Brasil passou por grandes transformações, entre elas, a crescente industrialização que levou a um aumento das populações nas cidades, em parte pelo fluxo dos imigrantes
e também pela migração da população para os grandes centros urbanos. Neste cenário, surge,
em parceria com o governo, o Serviço Social do Comércio – Sesc, uma instituição privada que
buscava oferecer alternativas de educação e cultura como forma de melhorar a qualidade de vida
dos trabalhadores do comércio e serviços, bem como da comunidade.
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Neste momento, a elaboração da Carta da Paz Social orientou a destinação de 1,5% do valor da
folha de pagamento das empresas do setor de comércio e serviços para um fundo comum,
abrindo assim a possibilidade de criação de uma estrutura independente dos recursos governamentais, que poderia oferecer à esta nova classe trabalhadora serviços de cultura e
lazer em seu tempo livre.
Desde sua criação, em 1946, o Sesc atua nas áreas de educação, cultura, lazer e assistência. Até
o ano de 2013, por meio de suas 32 unidades físicas no Estado de São Paulo, a educação permanente é a base de uma programação que tem a proposta de oferecer ao público acesso a um
ambiente permeado por diversas linguagens, buscando a pluralidade de olhares e incentivando
a troca de saberes entre os diferentes atores da sociedade.
O Sesc Itaquera, localizado em uma área de 350 mil metros quadrados, dentro da Área de Proteção Ambiental do Carmo, na Zona Leste da Cidade de São Paulo, é uma das unidades operacionais da instituição, que, por sua vocação, oferece atividades permanentes do Programa
Institucional de Educação para a Sustentabilidade.
O fato de estar inserido em um local onde se pode observar a biodiversidade associada a este
bioma favorece o desenvolvimento de ações de educação ambiental, por meio de programas
permanentes e projetos eventuais, que têm por objetivo aproximar o público que visita a instituição da realidade socioambiental do entorno.

2. Referencial metodológico
O modelo de desenvolvimento da sociedade humana ocidental está baseado no pensamento de
dominação do homem sobre todas as outras coisas, principalmente sobre a natureza, o que o leva
a explorá-la de forma agressiva, progressiva e sem controle. Essa exploração culmina no esgotamento de recursos e produz um desequilíbrio ecológico que atinge a todos os seres vivos, inclusive
o próprio homem. E essa é apenas uma ponta do iceberg, pois problemas de ordem econômica, política e principalmente social são produtos do modelo insustentável adotado pela atual civilização.
A educação ambiental, em suas diferentes definições, pressupõe que o tema seja trabalhado de
forma transversal dentro da escola formal, o que pode ser realizado por meio de visitas aos espaços educadores que utilizam a sensibilização e a educação ambiental para fundamentar suas
ações, como é o caso do Sesc Itaquera.
A unidade de Itaquera busca trabalhar a partir dos princípios da Educação Ambiental Crítica,
com o objetivo de promover ambientes educativos de mobilização dos processos de intervenção
sobre a realidade e seus problemas socioambientais, para que seja possível nestes ambientes propiciar um processo educativo onde se tenha educandos e educadores, formando e contribuindo,
pelo exercício de uma cidadania ativa, na transformação da grave crise socioambiental que está
sendo vivida (GUIMARÃES, 2004).
O conhecimento que se tem do meio ambiente e o papel do ser humano, que permite sua ação
e interferência sobre a problemática ambiental, é o que baseia o Programa de Educação para a
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Sustentabilidade na unidade, visto que o projeto de uma EA crítica deve fundamentar-se em
valores e atitudes, individuais e coletivas, que contribuam para a formação do sujeito ecológico
por meio de sensibilização do meio social e ambiental (CARVALHO, 2004).
Localizado na Zona Leste de São Paulo, área mais populosa da cidade, a Unidade tornou-se
referência em educação, cultura e lazer para os habitantes da região, sendo que as ações de educação ambiental compõem a ampla grade de atividades oferecidas à população. A diversidade de
abordagens das atividades realizadas possibilita que o público amplie seu repertório, se aproprie
de conceitos e ressignifique espaços, compreendendo as relações sistêmicas entre os seres vivos.
Baseado na experimentação e nas vivências ao ar livre, como propõe Joseph Cornell (2008) em
seu aprendizado sequencial, as atividades do Programa de Educação Ambiental desenvolvidos
no Sesc Itaquera buscam, por meio da sensibilização do sujeito, despertar novos olhares para o
ambiente e sua diversidade, pois a diversidade é um dos caminhos que abrem a possibilidade de
troca de saberes para a formação de opinião.
Uma equipe multidisciplinar é responsável pela gestão do Programa de Educação Ambiental
e dos projetos desenvolvidos, cuja base é discutir temas relevantes na formação da cidadania e
sensibilizar o público para que sejam protagonistas da transformação local a partir da ação individual. Desta forma, muitas atividades são pautadas pelo diálogo com os grupos de interesse e
construção coletiva, aproximando assim a prática educativa da realidade do entorno.
Nesse contexto, são oferecidos cursos de capacitação de educadores e lideranças de maneira
permanente, onde estes são estimulados a desenvolver projetos nas instituições de ensino e comunidade. Outra ação refere-se ao atendimento de grupos escolares organizados, oferecendo
um roteiro de experimentação nas áreas verdes e outros espaços educadores da unidade.
Além dessas iniciativas, destacam-se as exposições temáticas, os programas de oficinas para diferentes públicos – crianças, adultos, idosos e intergeracionais – e o fomento à articulação social
para a criação de fóruns de discussão do contexto socioambiental da região.

3. Atividades do Programa de Educação para Sustentabilidade
do Sesc Itaquera
São oferecidas atividades de caráter permanente, que utilizam os processos da educação não
formal e buscam envolver o público que visita o Sesc Itaquera para a discussão das questões
ambientais da região. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente, como forma de ampliar
o acesso de diferentes públicos.

3.1 Atendimentos a grupos escolares organizados
Por meio de um programa de agendamento escolar, o Sesc Itaquera oferece um conjunto de
atividades para crianças entre 6 e 10 anos, como forma de permitir que entrem em contato com

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 291

características de diversas espécies de animais, seus modos de vida, seus habitats e suas relações
com os seres humanos, e com o ciclo de vida dos produtos que os seres humanos consomem. O
objetivo destas atividades é contribuir com uma visão holística dos processos naturais e sociais,
para desenvolvimento da noção de pertencimento e protagonismo de cada indivíduo no local
onde vive, considerando não só sua casa, o bairro ou a cidade, mas entendendo a relação sistêmica entre os seres vivos e o planeta (figura 1).

Fonte: Acervo Sesc

As atividades são oferecidas para todas as escolas que tenham interesse em realizá-las e também
atendem escolas que integram o Programa Cultura é Currículo, em parceria com a Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), do Governo do Estado de São Paulo, dentro do
Projeto Lugares de Aprender.

3.2 Formação de educadores
Cursos, oficinas e palestras são oferecidos mensalmente para educadores da rede pública municipal, estadual e particular, com o objetivo de instrumentalizar o educador para o desenvolvimento de projetos educativos na escola, envolvendo a comunidade escolar e o entorno. Os
encontros são organizados de forma a oferecer um aprofundamento teórico e uma abordagem
prática dos assuntos discutidos, realizados por profissionais contratados e com acompanhamen292| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

to e avaliação da equipe do Programa de Educação Ambiental do Sesc Itaquera. A importância
deste programa reside na possibilidade de criação de espaços de troca de experiências de diferentes realidades e diálogo entre diversos atores da sociedade, como forma de ampliar a rede de
cooperação entre os envolvidos em projetos socioambientais.

3.3 Exposições temáticas
Por meio de exposições temáticas de longa duração, o Sesc Itaquera busca ampliar e aprofundar a discussão de temas relevantes para a sociedade. Desde 2010, duas exposições temáticas
ocuparam o Galpão de Exposições da Unidade: Energia (setembro de 2010 a julho de 2012) e
Amazônia Mundi (novembro de 2013 a maio de 2015) (figura 2). Estas exposições contaram
com uma equipe de educadores formados em diferentes áreas do conhecimento, que receberam
uma formação específica sobre os temas da exposição e sobre mediação em espaços expositivos,
para desenvolver visitas e atividades mediadas para o público a partir de 7 anos. Essa formação
multidisciplinar da equipe contribuiu para a discussão dos temas propostos pelas exposições,
além de enriquecer o repertório das atividades desenvolvidas.

Fonte: Acervo Sesc
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3.4 Oficinas e vivências
O programa de oficinas e vivências tem o objetivo de trabalhar com o público diverso que frequenta a unidade do Sesc Itaquera de forma a promover o convívio entre diferentes realidades.
São oferecidas desde atividades com temas específicos a atividades abertas onde o foco principal
é sensibilizar o indivíduo para as possibilidades de experimentação das áreas verdes da unidade.
Trabalham com a memória e a afetividade, proporcionam um local de trocas de saberes entre diferentes gerações e abrem uma possibilidade de aproximação com práticas sustentáveis (figura 3).

Fonte: Acervo Sesc

3.5 Fóruns
Mensalmente dois Fóruns se reúnem no Sesc Itaquera para a discussão da realidade socioambiental da região – Agenda 21 Macroleste e Coleta Seletiva Zona Leste Faz!. Ambos surgiram de
uma mobilização da sociedade civil organizada, com o apoio do Sesc Itaquera, como forma de
reunir interessados em ampliar a discussão ambiental da região.
O Fórum Agenda 21 reúne representantes de instituições governamentais que regulamentam e
fiscalizam as atividades ambientais na cidade de São Paulo (Sabesp e Cetesb), representantes de
conselhos municipais e sociedade civil organizada que discute, articula parceiros e desenvolve
ações para melhoria da qualidade socioambiental da Zona Leste.
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O Fórum Coleta Seletiva Zona Leste Faz! reúne catadores de materiais recicláveis organizados
ou não em cooperativas, para discutir os caminhos para a coleta deste tipo de material na região,
organizando formações para incentivar a formalização de cooperativas de catadores, instrumentalizando para a realização da coleta de forma segura do ponto de vista sanitário e auxiliando o
estabelecimento de parcerias com instituições para doação de resíduos recicláveis. O Sesc Itaquera realiza doação dos resíduos recicláveis que estejam em condições de serem manipulados
de forma segura para cooperativas que participam do Fórum. A partir do ano de 2014 também
foi iniciado um trabalho de inclusão social com os catadores, com a proposição de atividades
direcionadas dentro da unidade do Sesc Itaquera, como forma de ampliar o acesso dessas pessoas aos serviços de lazer e cultura oferecidos pelo Sesc e com o objetivo de sensibilizá-los para
a busca de atividades socioambientais e culturais em seu tempo de lazer.

3.6 Área de Proteção Ambiental (APA) do Carmo e Plano de Manejo
A unidade do Sesc Itaquera está localizada dentro da Área de Proteção Ambiental do Carmo,
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 37.678, de 20 de outubro de 1993. De gestão estadual, a APA do Carmo possui um conselho consultivo e deliberativo, do qual o Sesc faz parte,
contribuindo para a discussão da elaboração do Plano de Manejo da área. Compõem, ainda,
o conselho: representantes do poder público estadual e municipal, representantes dos órgãos
ambientais da cidade de São Paulo, representantes de instituições que possuem equipamentos
dentro dos limites da APA e sociedade civil organizada. As discussões do Conselho orientam a
elaboração do Plano de Manejo da unidade do Sesc Itaquera.
Buscando a recuperação da área verde existente dentro do Sesc Itaquera, que também possui vários exemplares de eucaliptos, plantados no período de recuperação da área antes da construção
do Sesc, está em andamento a elaboração do Plano de Manejo, que tem o objetivo de diagnosticar a área, realizando o levantamento das espécies vegetais existentes e orientando a recuperação
desta área com o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica.

4. Resultados e discussão
Em levantamento quantitativo realizado ao longo dos anos 2012 e 2013, pôde-se avaliar que o
número de atendimentos nas atividades do Programa de Educação para Sustentabilidade do
Sesc Itaquera variam de acordo com as atividades oferecidas ao público e sua capacidade de
atendimento. Apesar do número geral de atendimentos ter diminuído, principalmente por conta da diferença de período em que se pôde avaliar os atendimentos nas exposições temáticas,
em 40% das atividades houve um aumento significativo de atendimentos, conforme mostrado
na tabela 1.
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Tabela 1. Atendimentos do Programa de Educação para Sustentabilidade

Atividade

2012

2013

OFICINAS E VIVÊNCIAS

1.854

3.358

ATENDIMENTOS A GRUPOS ESCOLARES
ORGANIZADOS

2.514

4.593

552

341

32.802

8.432

489

472

38.211

17.196

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS*
FÓRUNS
TOTAL DE ATENDIMENTOS

*Números de 2012 referentes à exposição Energia (janeiro a julho) e números de 2013 referentes à
exposição Amazônia Mundi (novembro e dezembro)

As atividades em que foi observado aumento de atendimento são duas ações muito importantes
para a unidade de Itaquera, pela sua característica: atendimentos aos grupos escolares por meio
de atividades monitoradas (agendamentos) e oficinas com o público frequentador. Essas duas
formas de atendimento existem há muito tempo dentro do Programa de Educação para Sustentabilidade da unidade e são a base para a discussão dos demais programas oferecidos, a partir da
avaliação qualitativa dos resultados deste processo.
Atualmente apenas as atividades de agendamentos de escolares possuem um formulário de avaliação que é entregue ao professor /educador ao final da visita que tem por objetivo avaliar qualitativamente o trabalho desenvolvido. Neste formulário, composto por questões fechadas com
a possibilidade de inserção de comentários, podemos avaliar a pertinência do conteúdo desenvolvido ao longo da atividade, a adequação de linguagem para cada faixa etária e a dinâmica de
mediação proposta, além de questões estruturais que podem ser melhoradas.
Como resultado, podemos identificar as demandas que os educadores trazem a partir da realidade do cotidiano escolar, fornecendo subsídios para a adequação das atividades e para a proposição de ações complementares, como a formação de educadores, por exemplo.
Demanda da realidade do cotidiano escolar:
O desenvolvimento de projetos com a temática socioambiental nas escolas é uma demanda que
vem crescendo nos últimos anos, porém nem todos os educadores se sentem à vontade para
trazer de forma transversal a discussão em sala de aula. A proposição de atividades não formais
de educação ambiental, especialmente em áreas verdes preservadas, pode facilitar este processo.
No entanto, a partir da avaliação dos educadores, é possível identificar que a informação das ati296| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

vidades oferecidas nem sempre chega até o professor interessado e existem grandes dificuldades
da escola em conseguir que os alunos se desloquem para outros espaços.
Alguns comentários presentes nas avaliações:
“Mais passeios culturais ao longo do ano”.
“Deveria ter esse tipo de atividade muito mais vezes durante o ano letivo”.
“Sugiro que sempre que possível, ofereçam mais eventos como esse para as escolas”.
“Deveria haver mais eventos como este (sugestão). Os educadores transmitem o conteúdo de
maneira clara facilitando o entendimento dos alunos”.

A partir desta avaliação, podem estruturar atividades que possam ser desenvolvidas junto às escolas (em suas dependências) e avaliamos constantemente a forma de divulgação das ações para
que o professor tenha acesso às atividades, que são oferecidas de forma gratuita.
Avaliação sobre o desenvolvimento das atividades:
Ao solicitarmos que os educadores comentem a experiência durante as atividades, podemos
realizar um processo constante de avaliação da dinâmica do que está sendo proposto, considerando a adequação de materiais e espaços para as atividades.
Alguns comentários presentes nas avaliações:
“O tempo é curto, o ideal seria que fosse realizado em um período maior”.
“Atividades enriquecedoras. Crianças ficaram entusiasmadas e espantadas com o que viram.
Novidades”.
“Se possível placas com os nomes científicos das plantas (árvores) ou animais”.
“Parabéns pelo trabalho que vem de encontro com os conteúdos desenvolvidos na sala de aula,
contribuindo positivamente para o crescimento pessoal e social de cada educando”.
“Em dias de chuva é necessário fazer adequações quanto ao espaço físico que hoje ficou muito
limitado. É preciso pensar em atividades que sejam tão interessantes quanto das que são realizadas no espaço externo e oferecer outra data para agendamento”.
“Sugestão: ter informações no site para que possamos trabalhar com os alunos em sala de aula
antes da visita”.
“Gostaria que tudo que é trabalho aqui estivesse no site para que possamos aproveitar em sala
de aula”.
“Penso que os alunos estão muito satisfeitos pela oportunidade de realizar atividades ao ar livre.
Hoje a ‘escola’ parece uma prisão. Eu também fiquei muito feliz”.
“Quanto as atividades propostas do grupo, os alunos mostraram-se bem interessados e houve uma
interação maravilhosa. Acredito que os alunos sairão daqui felizes e informados. Nós também”.
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Nosso objetivo é, a partir deste levantamento qualitativo, construir um processo avaliativo sistematizado de todas as atividades desenvolvidas no Programa de Educação para Sustentabilidade
do Sesc Itaquera, de forma a repensar os espaços para que estes sejam sempre educadores e as
atividades ampliem o repertório do nosso público visitante. Buscamos ainda aprimorar cada vez
mais nosso processo de divulgação destas atividades para o nosso público, de forma a ampliar e
oportunizar o acesso às diferentes ações ao maior número de pessoas.

5. Considerações finais
O trabalho de educação ambiental desenvolvido no Sesc Itaquera, que parte da premissa do
diálogo com a realidade local, é embasado pelos valores e princípios que norteiam o Programa
de Educação Ambiental não formal da Instituição – cooperação, convivência, respeito, não
violência, cuidado – e ilustram as estratégias utilizadas para o desenvolvimento deste programa.
A partir da avaliação do público das atividades desenvolvidas dentro do Programa de Educação
Ambiental do Sesc Itaquera, podemos ressaltar a importâncias dessas ações para o fomento de
discussões e projetos na Zona Leste de São Paulo. As atividades sensibilizam o público, desde
crianças a idosos, a repensar o olhar sobre o espaço urbano sobre as áreas verdes e o protagonismo de cada um para a transformação local. Representam ainda uma opção de atividade
educativa para escolas presentes na região Leste de São Paulo, oferecendo um local de educação,
cultura e lazer de forma gratuita.
Tais ações são de extrema relevância para o fomento da educação local, que aliadas ao espaço
educador de referência que a Unidade representa e a ação de mediação dos educadores, compõem um cenário que contribui para o desenvolvimento contínuo das comunidades do entorno
e demais instituições no que tange a Educação para a Sustentabilidade.
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Resumo
O programa de educação e sensibilização ambiental “Verde com Vida” realizado na Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da empresa ArcelorMittal Vega visa promover
vivências educativas, em contato direto com a natureza preservada, despertando sentimentos de respeito pela Mata Atlântica. A metodologia fundamenta-se na Política Nacional de
Educação Ambiental, tendo o desafio de reaproximar as pessoas da natureza e de se reconhecerem como parte dela. As atividades inserem-se no campo do teatro, jogos cooperativos, dinâmicas de sensibilização e práticas no viveiro de mudas. O programa, desde o seu
começo em 2007, recebeu 11.992 visitantes, na maioria, provenientes de escolas da região.
Na ficha de avaliação, preenchida pelos visitantes no final da vivência, o Programa foi classificado como ótimo por 97% dos visitantes. Conclui-se que a RPPN anexa ao condomínio
industrial, através do programa de educação ambiental, desenvolve seu potencial educador e
pode ser vista como modelo de sustentabilidade.
Palavras-chave: Unidade de conservação, Sensibilização ambiental, Condomínio industrial.

1. Introdução
A degradação ambiental já alcança 60% dos ecossistemas mundiais (JACKSON, 2009). Victor
(2008) acredita que o fator que limita a continuidade do modo de vida da humanidade, centrado
no crescimento econômico e na transformação dos recursos naturais em bens de consumo, não
seja a finitude dos recursos, mas a deficiência nos serviços ecossistêmicos.
O modelo civilizatório vigente prioriza os avanços econômicos e a geração de emprego e renda,
portanto, é inequívoco que os objetivos econômicos anulam as salvaguardas socioambientais
preconizadas na legislação (QUINTAS et al., 2006).
O artigo 225 da Constituição Federal, promulgada em 1988, ao mesmo tempo em que estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito e bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, também impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para a presente e às futuras gerações (BRASIL, 1981).
A educação ambiental instituída na Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei n°
9.795,1999, p. 01) e o Decreto n° 4.281/02, que a regulamenta, diz que devem ser proporciona-
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dos meios para “o indivíduo e a coletividade construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Desta forma, a educação ambiental coloca-se
como importante instrumento para cumprir com a finalidade definida na Constituição Federal
(CF), de viabilizar a participação social nas melhorias ambientais (BRASIL 1999; 2002).
A CF também determina incumbências ao Poder Público em promover a educação ambiental em
todos os níveis de ensino, consoante ao inciso II do art. 6° do Decreto Regulamentador n° 4.281/02,
que define a criação, manutenção e implementação de “programas de educação ambiental integrados
às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras [...]”. (BRASIL, 2002, p. 13, grifo nosso).
Na perspectiva de se repensar esta situação, o Programa de Educação Ambiental Verde Com Vida
reafirma o papel estratégico das empresas responsáveis pelo uso e apropriação dos recursos naturais em organizar e implantar estratégias consoantes ao meio ecologicamente equilibrado e com a
participação da população neste sentido, como propugnado na Constituição Federal e na PNEA.
O Grupo ArcelorMittal representa um dos maiores conglomerados siderúrgicos do mundo, e
a visão de sustentabilidade do grupo inclui a criação e manutenção de Unidades de Conservação
(UC) em praticamente todas as suas unidades industriais e mineradoras, para assegurar a
conservação ambiental. A ArcelorMittal Vega, uma empresa do Grupo ArcelorMittal, instalada
em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina, produz laminados de aço, que entre
outras aplicações, formarão as chapas de automóveis fabricados no Brasil e também nos
países do Mercosul. Seguindo os princípios de sustentabilidade do grupo, a unidade Vega criou
em 2005, dentro do condomínio industrial da empresa uma Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), integrada ao processo de licenciamento ambiental de implantação da unidade
industrial. Na RPPN preservam-se 76 hectares de Floresta Atlântica de planície quaternária
em estágio médio a avançado de regeneração, sendo esta a floresta brasileira mais ameaçada
(SCHÄFFER et al., 2002). A área de conservação está dotada de estruturas ideais para abrigar
programas de pesquisa, conservação e de educação ambiental, como: trilha interpretativa de 860
metros de extensão, duas torres de observação de 12 metros de altura, horta, viveiro de mudas,
e ainda um Centro de Educação e Treinamento Ambiental (CETA), com auditório para 300
pessoas e um espaço administrativo.
O Programa de Educação e Sensibilização Ambiental Verde Com Vida, instituído em 2007 pela
ArcelorMittal Vega, tem transformado a RPPN da unidade industrial em uma verdadeira sala
de aula ao ar livre, ou ainda, em um espaço educador sustentável. Pois, em suma, as definições
relacionadas ao termo espaço educador definem uma estrutura inicialmente ambiental que pode
se tornar uma estrutura educadora, caso carregue o potencial educador visando a sustentabilidade, sendo esta uma diretriz observada na RPPN da ArcelorMittal Vega, mediante à realização
do Programa Verde Com Vida (PVCV).
Assim, o Programa Verde Com Vida propicia ao público visitante da RPPN experiências educativas
transformadoras, por meio das vivências em contato direto com a natureza ainda preservada.
O Programa objetiva despertar sentimentos de respeito e de admiração pela biodiversidade da
Mata Atlântica e promover reflexões sobre o verdadeiro valor dos serviços ecossistêmicos. Busca
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ainda reaproximar as pessoas da natureza e estimular a tomada de consciência e o senso crítico
para a conversação ambiental.
Durante as vivências realizadas no Programa, os conhecimentos sobre o ecossistema visitado
são compartilhados entre os visitantes, e as práticas partem de uma metodologia participativa,
isto é, cada um e todos são corresponsáveis pela manutenção e equilíbrio do local visitado, através de reflexões e ações que fazem parte do roteiro de atividades.
O modelo de sustentabilidade assumido pela empresa, de instalar e manter uma Unidade de
Conservação com expressiva área e relevância ecológica no seu condomínio industrial e ainda
executar programas de pesquisa e de educação ambiental com qualidade, possui um potencial
de educar pelo exemplo, pois o visitante presencia e vivencia uma medida real de sustentabilidade,
que alia o crescimento econômico à conservação ambiental.

2. Desenvolvimento
2.1 Educação Ambiental em Unidades de Conservação
O Art. 13 da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), (Lei 9.795/1999), define a educação ambiental não formal como “As ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
coletividade sobre as questões ambientais”. Já o inciso IV da PNEA incentiva a sua realização no
âmbito de unidades de conservação, procurando sensibilizar a sociedade da importância dessas
áreas protegidas (BRASIL, 1999, p.04).
Assim, as Unidades de Conservação (UC) servem não somente para a preservação dos recursos
naturais e manutenção dos serviços ecossistêmicos, mas também, podem ser empregadas como
locais ideais para a realização de programas de educação ambiental não formal ou como espaço
educador sustentável para sensibilizar acerca da importância de unidades de conservação.
O Grupo ArcelorMittal, ao manter programas de conservação e educação ambiental aliados
à suas Unidades de Conservação (UC), integra-se no amplo movimento mundial em defesa
da vida, cumprindo a parte conveniente no esforço coletivo para legar às gerações futuras um
planeta mais habitável, em que a sociedade possa prover seus meios de subsistência em
harmonia com a natureza.
O termo Espaços Educadores ou Espaços Educadores Sustentáveis são recentes, e possuem conceitos ainda em elaboração, que carecem de discussão para abraçar as dimensões e princípios da
educação ambiental.
No Programa Municípios Educadores Sustentáveis (MES) do Ministério do Meio Ambiente
(2005, p. 10), “os espaços educadores são definidos como aqueles que cumprem com os objetivos de: [...] formar cidadãs e cidadãos para a construção cotidiana da sustentabilidade e para a
participação na gestão pública”. O documento incentiva os municípios a construírem estruturas
educadoras que demonstrem alternativas viáveis para a sustentabilidade, estimulando as pessoas a desejarem realizar ações conjuntas em prol da coletividade e reconhecerem a necessidade
de se educarem, nesse sentido.
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O Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais (ProFEA) proposto pela equipe
da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente(DEA/MMA, 2005, não
paginado) define espaços ou estruturas educadores, como:
[...] Estruturas que demonstrem ser alternativas viáveis frente ao modelo hegemônico. Além
de exemplares, as estruturas devem induzir ações e reflexões em prol da qualidade ambiental
e de vida comuns. São capazes de reunir pessoas que desejam realizar ações conjuntas em prol
da coletividade e que, ao mesmo tempo, querem rever valores, métodos, e objetivos de ação,
pois almejam a sustentabilidade e que reconhecem a necessidade de se educarem nesta direção:
aqueles que educam pelo simples fato de possibilitarem a demonstração de que alternativas ao
modelo hegemônico são viáveis e podem propiciar a sustentabilidade socioambiental e a felicidade em seu sentido mais amplo.

Ao exemplificar as estruturas educadoras no Programa MES, e estruturas ambientais e os
espaços ou estruturas educadores do ProFEA, apresentam praticamente as mesmas referências
como viveiros, trilhas, Unidades de Conservação, programa de gestão de resíduos, estruturas
ecologicamente modelares como energia, saneamento, agricultura, Salas Verdes, ciclovias, faixas
de pedestre, arborização urbana, áreas verdes, geração de eco trabalho, entre outros.
Os espaços coletivos podem tornar-se espaços educadores à medida em que atentem para a
sustentabilidade e estimulem a participação. E ainda, para se constituir um espaço e/ou estrutura educadora, é preciso existir a intenção educadora, isto é, de propiciar a aprendizagem aos
participantes e provocar descobertas (MATAREZI, 2005).

3. Metodologia do Programa Verde Com Vida
O Programa Verde Com Vida acontece na RPPN da ArcelorMittal Vega e tem como base referencial as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), (Lei 9.795/1999) e seu
decreto regulamentador (n° 4.281/02), cuja opção é por uma política que promova a Educação
Ambiental emancipatória, crítica e transformadora (BRASIL, 2002).
A área construída do condomínio industrial possui aproximadamente 100 mil m², o que representa menos de 5% do terreno de sua propriedade, de 2,2 milhões de m². Dentro da área
de propriedade da ArcelorMittal Vega também está inserida a RPPN – Reserva Particular do
Patrimônio Natural - de mesmo nome, que ocupa uma área de 760 mil m², o equivalente a 1/3
do terreno do condomínio industrial. Na Figura 1 é possível perceber a área total do empreendimento (contorno da linha), sendo que as parcelas em destaque correspondem à área da RPPN.
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Figura 1: Área total do condomínio industrial e área da RPPN

Fonte: ACQUAPLAN (2014).

Já em 2007 foi instituído o Programa Verde Com Vida (PVCV), assumindo que o local ocupado
pela RPPN e as estruturas ambientais que ela abriga se tornariam também um espaço modelo
para educar em prol da sustentabilidade. Desde então, promovem-se experiências capazes de
provocar descobertas e aprendizados sobre a biodiversidade da Floresta Atlântica, sobre as relações assumidas entre a sociedade e a natureza, aguçando o senso crítico dos visitantes. Muito
além de um espaço para mera visitação, mas um local construído para alcançar objetivos pedagógicos alicerçados nos princípios da sustentabilidade.
O referido programa traduz as informações científicas resultantes do Programa de Pesquisa e
Monitoramento da Biodiversidade realizado na área do condomínio industrial desde 2008 até
2012 (ACQUAPLAN, 2012) para uma linguagem lúdica, através da criação de jogos cooperativos, dinâmicas de sensibilização ambiental e peças teatrais, retratando a biodiversidade e os
serviços ecossistêmicos da RPPN.
A educação formal (realizada no espaço escolar) assim como parte da sociedade encontra-se engessada em um modelo pautado na lógica da racionalidade técnico-científica. As vivências educativas do PVCV exploram esta esfera cognitiva, pelo repasse de informações científicas, derivadas
do Programa de Monitoramento da Biodiversidade, citado acima. No entanto, estes conteúdos
são apresentados de forma a despertar sentimentos de entusiasmo e admiração pela natureza.
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Priorizam-se novas formas de o ser humano relacionar-se com o mundo que habita, tendo o desafio de provocar o reencontro do humano com as dimensões sensível e afetiva que o compõem,
a partir de um método integrador, defendido por Cornell (2005) como fluxo do aprendizado
sequencial. Este método ainda apresenta como desafio a necessidade de modificar a visão de
mundo da humanidade, pois busca ensinar a valorizar a natureza pelo que ela é (viva, perfeita, bonita, grandiosa), e não pelo que ela pode nos fornecer, enquanto recurso (madeira, água, alimento).
Empregam-se também novos diálogos educacionais com os campos da arte do teatro, que assim
como qualquer modalidade artística, tem por princípio a atenção à dimensão sensível e perceptiva do humano, anterior a qualquer racionalização. Rudolf Steiner, na obra A arte da educação
I, apresenta a necessidade de a educação responsabilizar-se pela formação afetiva do educando:
“Mesmo aqueles que não cogitam de uma reforma do ensino e da educação, afirmam a necessidade de se dar especial consideração à educação emotiva”. (STEINER, 1988, p. 52).
No campo dos jogos priorizam-se as interações e posturas éticas entre os indivíduos e o coletivo,
a partir da pedagogia da cooperação. Os jogos criados oportunizam diversão aliada ao aprendizado ambiental e melhoria nas relações intra e interpessoais, uma vez que o ganhar sobre o outro se transforma em ganhar com o outro a favor das questões socioambientais (ORLICK, 1989).
O público alvo atendido ao longo dos anos foi todas as instituições de ensino do município de
São Francisco do Sul, e outras da região, além dos grupos sociais organizados da região e os colaboradores do condomínio industrial, acompanhados de seus familiares. Para agendar a visita,
os interessados entram em contato com a equipe do programa através de e-mail ou telefone, preenchem uma ficha com dados da turma visitante, como: nome dos participantes, idade, nome
da escola, pessoa responsável, endereço e telefone. Esta ficha também contém recomendações
sobre segurança e regras de conduta da empresa. No caso de menores de idade são enviadas
autorizações para os pais assinarem, sendo que a empresa disponibiliza ônibus e lanche para os
visitantes oriundos do município de São Francisco do Sul.
O roteiro das atividades para atender os visitantes da Reserva é planejado a partir de um tema
central pré-definido, estruturado em dinâmicas específicas, para determinado momento da
vivência, faixa etária e perfil do público visitante. Ao todo, cinco grandes momentos, com atividades que pretendem aproximar as pessoas do cuidado com elas mesmas, com o grupo e com o
meio no qual estão inseridas. Estes momentos foram baseados nos estudos de O’Donnell (1994),
cuja ideia defendida apresenta a importância de se perceber o ambiente em sua totalidade, e da
mesma forma a educação ambiental, que deve ser vista e praticada em sua totalidade, portanto,
nas diferentes dimensões da ecologia.
O autor divide as dimensões da ecologia em: ecologia pessoal, ecologia social e ecologia ambiental.
A primeira, a ecologia pessoal, se refere aos cuidados que devemos ter com o nosso corpo, com
o ambiente interno de cada um, na esfera física, mental, emocional e espiritual, portanto, no
âmbito da alimentação, prática de esportes, sono reconfortante, pensamentos de ânimo, entre
outras atitudes e pensamentos. Já a ecologia social expande os cuidados pessoais para com as
outras pessoas, através dos relacionamentos interpessoais e a prática do respeito, da partilha, da
justiça socioambiental. Por fim, a ecologia ambiental refere-se ao cuidado e relacionamento com
as demais manifestações da natureza. O autor explica ainda que existe uma interdependência
entre o modo de vida e a atitude interna das pessoas com o estado do mundo. A saúde da mente
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e do corpo determina os relacionamentos que, por sua vez, refletem o estado da sociedade e a
forma com que ela se relaciona com o ambiente externo (O’DONNELL, 1994).
Assim, as atividades do Programa Verde Com Vida foram planejadas incorporando o conceito
de totalidade e interdependência entre as três dimensões da ecologia. As atividades iniciam na
esfera da ecologia pessoal, evoluem para a ecologia social e finalizam com a ecologia ambiental,
conforme descrito na Tabela 1.
Tabela 1. Vivências de sensibilização ambiental divididas em momentos com objetivos específicos. Na coluna 1 estão os momentos e na coluna 2 as etapas daquele momento, ou atividades aplicadas.

Momento
1 - INICIAL

2 - EU (ECOLOGIA PESSOAL)

3 - EU E O MEIO (ECOLOGIA
SOCIAL)
4 - EU, O OUTRO E O MEIO
(ECOLOGIA AMBIENTAL)
5 - FINALIZAÇÃO PELO
COMPARTILHAR DAS
EXPERIÊNCIAS

Etapas
Recepção dos grupos
Aplicação de jogo cooperativo ou teatro
Lanche
Limpeza e separação correta dos resíduos
Trilha Monitorada Interpretativa na Reserva Particular do
Patrimônio Natural
Dinâmicas de sensibilização ambiental
Ação em prol das melhorias ambientais locais
Mapa Mental
Avaliação do programa

Fonte: Elaborado pelos autores

No momento inicial aplica-se um jogo cooperativo ou teatro com o tema da visita para despertar o entusiasmo. Em seguida, os visitantes recebem um lanche nutritivo e colorido, priorizam-se frutas da época e da região. Após o lanche, os visitantes são incentivados a segregarem
corretamente os resíduos, de acordo com o programa de gerenciamento de resíduos sólidos da
empresa e após, partem para a vivência na trilha, onde são aplicadas as dinâmicas de sensibilização ambiental. No retorno da trilha são conduzidos para o viveiro de mudas e horta, onde são
desafiados a realizarem ações para melhorar ou manter a qualidade ambiental do local, pensando no bem-estar da atual e das próximas turmas visitantes. As práticas incentivadas no viveiro
de mudas servem como uma alusão aos princípios da sustentabilidade e dos cuidados com o
planeta para as próximas gerações.
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Ao final da visita monitorada os educandos produzem materiais que serão usados na avaliação,
como indicadores de qualidade do programa, entre eles: o mapa mental individual, em que
desenhos ou textos são elaborados para expressar os aprendizados construídos na vivência. Por
fim, o grupo preenche uma ficha de avaliação classificando a qualidade dos seguintes itens: estrutura física, transporte, alimentação, conteúdo da visita, clareza nas explicações, sensibilização
e interação com os monitores.
A cada ano procura-se modificar o tema central da visita e dos jogos, dinâmicas e teatros apresentados, sempre procurando contextualizar novos conteúdos de forma divertida e agradável. Na Tabela 2 resume-se o tema definido e a dinâmica introdutória (Momento 1) criada em
ordem cronológica, ao longo do período de atuação do programa.
Tabela 2. Ordem cronológica das atividades introdutórias elaboradas para recepcionar os visitantes. Na coluna 1 encontra-se o
ano, na coluna 2 o tema da visita e na coluna 3 a atividade realizada no momento 1 da vivência para despertar o entusiasmo.

Ano

Tema da visita

Atividade para despertar o entusiasmo

2007

Mata Atlântica e Ecossistemas
Costeiros

Teatro de fantoches: “RPPN: A Nossa Casa”.

2008

Mata Atlântica e Ecossistemas
Costeiros

Teatro de Fantoches: “Uma Aventura Costeira”.

2009

Mata Atlântica e Ecossistemas
Costeiros

Jogo cooperativo de tabuleiro gigante com o mapa
da Ilha de São Francisco do Sul: “Nas trilhas da
Cidadania”.

2010

Mata Atlântica e Biodiversidade.

Teatro de Fantoches: “O Legal é ser diferente”.

2011

Mata Atlântica e Água

Contação de história musical: “Chuva no Mundinho”.

2012

Pegada Ecológica

Jogo “Buscapé”.

2013

De volta para Casa

Teatro: “O Menino do Dedo Verde”.

2014

Mudanças Climáticas Globais

Teatro de Fantoches: “O Legal é ser diferente”

Fonte: Elaborado pelos autores

4. Resultados
No histórico do Programa Verde Com Vida vale ressaltar as quantidades anuais de visitantes
atendidos até o momento. Em 2007 foram atendidos 521, sendo estes os primeiros visitantes,
ainda em caráter experimental. Em 2008, o programa recebeu 3.375 visitantes; em 2009 foram
560 visitantes; em 2010 foram 3.763; em 2011 atendeu-se 1.326 visitantes; em 2012 foram
atendidos 1.068; em 2013 foram 1.379 visitantes. Ao todo 11.992 visitantes já participaram do
programa de 2007 até 2013.
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Pode-se perceber que ao longo da atuação do programa os índices de avaliação foram sendo
mais bem conceituados, pois nos anos iniciais a avaliação geral do programa foi classificada
como ótimo por 94% visitantes, e em 2013 este índice, que foi gradualmente aumentando ao
longo dos anos, foi pontuado como ótimo por 97% dos visitantes. No ano de 2013 os índices
questionados, na ficha de avaliação no âmbito da sensibilização ambiental, conteúdo da visita e
a interação com os monitores, os quais demonstram a qualidade da educação ambiental que está
sendo oferecida, receberam classificação ótima por 100% dos visitantes. Apesar do resultado
quantitativo oferecer uma noção da enorme procura pelo programa por parte das instituições de
ensino da região, importa também averiguar os resultados qualitativos observados nas respostas
das fichas de avaliações.
Os relatos dos visitantes que participaram do Programa Verde Com Vida, nos mapas mentais,
confirmam o potencial educador a partir dos sentimentos despertados pela vivência em contato
com a natureza. A educação formal, muitas vezes encontra dificuldades de atuar neste sentido,
pois limita o contato com a Mata Atlântica, com a realidade de um condomínio industrial, e
principalmente, o contato uns com os outros de forma circular, onde todos podem ensinar e
aprender a partir de suas experiências de vida, como ocorre na RPPN da ArcelorMittal Vega
em São Francisco do Sul. Segundo Ribeiro (2005), o afeto é o caminho para que a informação
chegue ao indivíduo garantindo a compreensão e apreensão.
Os relatos dos visitantes demonstram que o aprendizado fora da sala de aula é possível e que
o contato com a natureza desperta sentimentos que educam. A seguir, estão expostos alguns
relatos neste sentido:
Obrigado por oportunizar este tipo de educação.
Foi indescritível. Eu adorei, eu não sabia que a natureza dava tanta paz assim.
Admiro os momentos reais que senti respirar aquele ar puro, que nos faz repensar em cada
atitude que fazemos.
A melhor escola que São Francisco já pôde ter um dia.
Esse projeto nos ensina a conviver e respeitar as vidas ao nosso redor.
[...] Conseguimos nos conscientizar em como a natureza é maravilhosa.
Natureza é tudo. Não dava o mínimo valor para coisas simples da vida [...].
[...] Eu gostei muito, vou levar daqui muita coisa, como amar a natureza.
Excelente! Já fazem 4 anos que sou veterana, participo deste projeto com os meus alunos. Fico
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muito feliz com a criatividade, clareza das monitoras ao apresentarem o conteúdo que estudamos em sala de aula de maneira prática. Isto enriquece as minhas aulas e fixa o aprendizado na
mente deles.
O Programa Verde Com Vida tem colaborado com a nossa compreensão na proteção do meio
ambiente. Aqui é maravilhoso. Obrigada!
Amo trazer os meus alunos para participarem do Programa Verde Com Vida. Os assuntos, as
dinâmicas e as estratégias usadas contribuem com a apreensão do conteúdo trabalhado em sala.
Vejo como uma sobremesa após o almoço [...] A vivência é a melhor aula que um estudante
pode receber. Parabéns!
O passeio e as demais atividades correlatas significaram momentos de lazer e conhecimento.
Que esse tipo de atividade participativa possa ser explorada constantemente, pois é um grande
passo para a consolidação da cidadania consciente.

No Programa Verde Com Vida os grupos se deslocam da sua realidade para a realidade do condomínio industrial da ArcelorMittal Vega, e por vezes, descrevem que a vivência foi significativa
e inesquecível. De acordo com Matarezi (2005, p. 168), “ao deslocarem-se as pessoas entram em
contato com outros fatos além do seu cotidiano [...] constituindo uma característica marcante
[...]”. Este fato foi evidenciado nos seguintes relatos:
Este passeio marcou a minha vida, e o carregarei sempre comigo.
[...] Tudo que aprendi aqui vai ficar na minha mente, pois achei superinteressantes e incríveis
todas as informações que recebemos, e o trabalho da Vega é incrível!
A natureza é muito bela, como eu vi hoje e o verde com vida mostra tudo o que eu não consegui
ver em 13 anos na minha vida.

A RPPN da ArcelorMittal Vega, ao se tornar um espaço coletivo e proporcionar vivências
educativas sensibilizadoras, tornou-se também um espaço educador sustentável, pois propicia a experimentação direta e o aprendizado pelo contato com a natureza preservada. Os
conceitos de sustentabilidade são vivenciados na prática, de forma participativa, e os eventos de descoberta acontecem quando a natureza se torna a mestra e o público visitante, e é
descoberto por experiência o quão agradável é estar em contato com a natureza dentro de
uma Unidade de Conservação.
Nos relatos dos visitantes percebe-se a evidência dada para as práticas que estimulam o cuidado com o outro e com o meio, portanto, a ecologia social influenciando a ecologia ambiental.
Percebe-se, também, a ênfase dada nos relatos para as práticas que tornam a pessoa corresponsável pela construção da sustentabilidade e pelo poder de provocar mudanças. Neste grupo de
práticas relatadas com frequência, pode-se destacar a atividade de semeadura de árvore nativa,
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a partir das sementes coletadas durante a caminhada na mata e levar para casa uma muda de
árvore germinada pelas turmas anteriores. Nos relatos encontra-se ainda outro requisito importante que torna um espaço ambiental um educador sustentável: o desejo de multiplicar o
conhecimento construído, de influenciar o mundo com comportamentos positivos, conforme
descrito a seguir:
Eu gostei muito do passeio, principalmente quando plantamos sementes para outras turmas,
pois estamos retribuindo o carinho com que fomos tratados.
Gostei de sentir a brisa e o toque na árvore. Amei levar para minha casa a plantinha, o pé de
Jabuticaba.
Ir embora se preocupando em deixar algo de bom para os que ainda virão, que baita lição.
Foi muito bom aprendermos mais sobre o lugar onde vivemos, Além de tudo aprendemos a
trabalhar em equipe, pois conseguimos descobrir a árvore que procurávamos.
[...] Foi uma experiência maravilhosa, trabalhar em grupo brincando e aprendendo. A natureza
é preciosa [...] Vou tentar passar isso para as outras pessoas também.

As vivências proporcionadas contribuem ainda para gerar reflexões e estimular o senso crítico
dos visitantes acerca do papel de condomínios industriais como este da ArcelorMittal Vega, que
podem despontar como um novo modelo de desenvolvimento econômico, diferente do modelo
hegemônico vigente. Uma vez que ao visitar uma unidade industrial os visitantes deparamse com uma unidade de conservação de expressiva dimensão e relevância ecológica, onde são
desenvolvidos programas de educação ambiental e de pesquisa científica. Pode-se dizer que se
trata de um novo modelo: onde se produz bens de consumo e se gera riquezas, mas também se
preserva a natureza. O modelo adotado pela empresa, diferente do modelo hegemônico, compartilha a responsabilidade e o dever de agir e desenvolver estruturas que induzem e estimulam
uma educação para a sustentabilidade.
Hoje nossa turma fez um passeio, fomos conhecer a ArcelorMittal. É um lugar lindo, tem trilhas
maravilhosas, o contato com a natureza é muito gostoso. E esse passeio hoje me fez perceber que
eu amo a natureza. E hoje eu posso dizer, eu admiro muito o trabalho da ArcelorMittal. Espero
que ela continue preservando a natureza [...] (Verde Com Vida).
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5. Considerações Finais
Encerra-se este artigo afirmando que a RPPN da ArcelorMittal Vega, através do Programa
Verde Com Vida, tornou-se um espaço educador sustentável, pois tem possibilitado o encontro de pessoas interessadas na sustentabilidade socioambiental, induzindo ações e reflexões e
apresentando um modelo de desenvolvimento econômico que assegura a qualidade de vida e
a felicidade coletiva, fazendo com que todos se reconheçam como aprendizes neste processo.
Percebe-se, pelos relatos dos mapas mentais, que o programa sensibiliza os participantes, a
ponto de reverem seus conceitos e valores em relação à natureza. A qualidade do programa
também pode ser avaliada pelo alto índice de satisfação obtido nas fichas de avaliação.
O fato de a empresa anexar ao condomínio industrial uma unidade de conservação e manter
programas de conservação e de educação ambiental, pode ser entendido como uma nova
proposta de sustentabilidade, algo que rompe com o modelo econômico vigente. As reservas
particulares podem ser vistas, a partir do exemplo demonstrado neste artigo, como uma boa
estratégia ambiental corporativa, que alia o desenvolvimento econômico à conservação ambiental
e ao bem-estar das atuais e das próximas gerações. Espera-se que os ótimos resultados alcançados
demonstrem a viabilidade e incentivem a reprodução deste modelo em outros empreendimentos.
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Resumo
O presente trabalho apresenta uma proposta de sensibilização prévia para aumentar o interesse
e o aprendizado de alunos em unidades de conservação. As atividades desenvolvidas dividiram-se: aplicação de um pré-questionário e um pós-questionário sobre as relações socioambientais
e visita ao PEPF. Uma determinada turma passou pela sensibilização prévia, com realização
de práticas pedagógicas denominadas “percepção ambiental”, “muro das lamentações”, “pedra no meio do caminho” e “árvore dos sonhos” abordando conteúdos sobre a relação entre
seres vivos e o ambiente, e possíveis impactos ambientais. No PEPF, os alunos assistiram
uma palestra sobre a unidade, visitaram a sala de exposição, fizeram caminhada monitorada no arboreto e na “Trilha das Árvores Gigantes”. Por sua vez, a outra turma foi definida
como controle e não realizou as práticas de sensibilização na escola e atividades extras no
PEPF. As respostas dos questionários foram tabuladas e analisadas estatisticamente, utilizando testes de variância anova e o teste t student.
Palavras-chave: Biodiversidade, Unidade de conservação, Educação ambiental.
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1. Introdução
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional e deve estar
presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não formal. É definida como um processo, por meio do qual o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente (BRASIL, 1999).
Entre os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental, destacam-se o da interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, e a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
globais (BRASIL, 1999).
Em relação ao ensino formal, os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais - propõem a educação ambiental como um tema transversal em todas as disciplinas, e segundo esse documento,
o trabalho com meio ambiente deve ser desenvolvido em diversos ambientes com finalidade
educativa e uma ampla gama de métodos para transmitir e adquirir conhecimento, ressaltando
principalmente as atividades práticas e as experiências pessoais (BRASIL, 1997).
Os Parques, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, têm como objetivo básico
a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contado com a natureza e de turismo ecológico (BRASIL, 2000).
De acordo com Tabanez (2000; 2007) as unidades de conservação são consideradas por professores como recurso didático acessível para o enfoque da temática ambiental, enquadrando-se
como “outros espaços educacionais” e fonte de conhecimento de conteúdos específicos.
Considerando que a sensibilização se refere à preparação para as ações de educação ambiental,
o presente trabalho apresenta uma proposta de sensibilização prévia para aumentar o interesse
e o aprendizado de alunos em uma unidade de conservação.

2. Materiais e Métodos
O presente trabalho foi desenvolvido na “Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardo
Garcia”, localizada no município de Leme – SP, e no Parque Estadual de Porto Ferreira. Os participantes da pesquisa foram alunos da 3ª e 4ª séries do ensino fundamental, com faixa etária
entre 9 a 14 anos. Os 29 alunos da turma da 4ª série passaram pelo processo de sensibilização
prévia, durante o horário normal de aula, e os 26 alunos da 3ª série formaram o grupo controle,
sem acesso à sensibilização.
O estudo do meio foi desenvolvido na área de uso público e na “Trilha das Árvores Gigantes” do
Parque Estadual de Porto Ferreira, unidade de conservação com área de 611,55 hectares (criado
em 1962 por ser considerado um dos últimos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado e Mata Ciliar da região nordeste do interior do Estado de São Paulo).
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As diferentes práticas pedagógicas foram realizadas com a finalidade de interagir alunos da 3ª e
4ª séries e, consecutivamente, questioná-los pré e pós-atividades sobre as relações socioambientais, tendo como base as atividades desenvolvidas pelo instituto Ecoar – O Muro das Lamentações e a Árvore dos Sonhos, e proposto pela professora – Percepção sobre o Meio Ambiente e
poema - Uma Pedra no meio do Caminho.
Dos questionários aplicados temos a seguinte divisão:
1) O pré-questionário foi elaborado com uma história em quadrinhos, utilizando o personagem
“Teleco” e seis questões, e o pós-questionário configurado pela mesma história e o acréscimo de
quatro questões.
Para analisar os dados das questões, de modo geral, foi realizado o teste de variância Anova, e
para identificar entre os dados a diferença significativa, aplicou-se o teste t student.
Abaixo apresentam-se as etapas do processo pedagógico:
a) Atividades desenvolvidas na escola:
-Apresentação da proposta de trabalho para a 3ª e 4ª séries, aplicação de pré e pós-questionário,
em ambas as turmas, sondando seus conhecimentos sobre meio ambiente.
Restrito aos alunos da 4ª série:
- Representação do meio ambiente através de confecção de cartazes com figuras, desenhos e
escritas de frases curtas;
- Confecção do “Muro das Lamentações”, utilizando tijolos (caixa de leite tetra-park), com a finalidade
de proporcionar aos alunos o direito de vivenciarem o real significado de cidadãos conscientes, inseridos ao meio ambiente, analisando a sonorização relação sociedade-natureza, com a
seguinte questão para responder: - Quais são os problemas encontrados no dia-a-dia que dificultam
a conservação do meio ambiente?;
- Interpretação do poema: “Uma pedra no meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade,
para que os alunos identificassem quais as pedras no caminho do meio ambiente;
- Montagem da “Árvore dos Sonhos”. Atividade reflexiva sobre o presente do meio ambiente, através da montagem de uma árvore, onde os alunos colocaram frases com seus sonhos em relação
à natureza;
- Na escola teatro sobre “As partes que constituem uma Árvore”. Momento em que os alunos
encenaram e dialogaram sobre a importância de cada parte da planta – raiz, caule, folha, flores e
frutos - (Dia da Árvore – após a visita ao Parque).
b) Atividades desenvolvidas no Parque de Porto Ferreira, por alunos da 3a série:
- Visita à sala de exposição;
- Estudo do meio na “Trilha das Árvores Gigantes”, com percurso na vegetação de cerrado, floresta estacional semidecidual e mata atlântica,
- Lanche.
c) Atividades desenvolvidas no Parque de Porto Ferreira, por alunos da 4a série:
- Apresentação de palestra, pela monitora sobre as características da unidade;
- Visita à sala de exposição;
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- Dinâmica – “olhos vendados no arboreto”: em duplas, os alunos escolhiam uma árvore e usando
os sentidos percebiam as suas características morfológicas; após circularem nas proximidades,
colocavam as vendas e tentavam localizar a árvore escolhida;
- Dinâmica de alongamento, imitando os movimentos de animais do Parque;
- Estudo do meio na “Trilha das Árvores Gigantes”, com percurso na vegetação de cerrado, floresta estacional semidecidual e mata atlântica;
- Lanche,
- Dinâmica da biodiversidade.
A “Trilha das Árvores Gigantes” possui 3.500 metros de extensão e tem seu percurso na vegetação
de Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual, onde estão localizadas as “árvores gigantes”, dentre elas, os cedros, as perobas, as figueiras e os jequitibás e na Mata Ciliar, no ribeirão dos Patos
(TABANEZ et al., 2003).

3. Resultados e Discussão
Com a atividade de percepção ambiental, os alunos foram divididos em grupos e elaboraram
sete cartazes, apresentados em forma de seminários, refletindo a questão do meio ambiente em
que os alunos da 4a série. Na maioria dos cartazes surgiram figuras de plantas e animais, diferentes da paisagem em que estão inseridos, culturas de cana-de-açúcar e laranja. A Figura 1 ilustra
a apresentação de um dos cartazes.
Fig. 1: Alunos apresentando cartaz sobre a percepção ambiental.

Fonte: os autores.
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De acordo com Trajber e Manzochi (1996), na representação geral da questão ambiental, a identificação para com o discurso ecológico se produziria mediante o vínculo homem-natureza, vínculo atemporal e universal: o sujeito aqui é aquele que se vê separado, desvinculado da natureza
e que precisa, portanto, resgatar seu vínculo com ela.
Com a atividade do “Muro das Lamentações” foi possível perceber que os alunos reconhecem
os problemas negativos da sociedade em relação ao meio ambiente e demostram suas preocupações diante dos problemas do planeta, nos contextos social e ambiental, focando a poluição do
ar, água e solo; morte, respeito e drogas, informações das quais constantemente ocupam espaço
na mídia escrita e falada. A Figura 2 ilustra a apresentação do “Muro das Lamentações”.
Fig. 2: Apresentação do “Muro das Lamentações”.

Fonte: os autores.

A atividade de interpretação do poema “Uma pedra no meio do caminho”, do autor Carlos
Drummond de Andrade, possibilitou que os alunos representassem, através de figuras, quais
são as pedras “no meio do caminho” do meio ambiente. A Fig. 3 apresenta o gráfico que aponta
o desmatamento, como a principal pedra no caminho do meio ambiente.
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Fig. 3: Gráfico apresentando pedras no caminho do meio ambiente.
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Fonte: os autores.

Os resultados da atividade “Árvore dos Sonhos” apontam as perspectivas dos alunos para melhorar as condições sociais e ambientais em que vivem. A primeira atitude a ser tomada deve ser
o amor, agindo conscientemente para melhorar a vivência na sociedade, trabalhando de forma
cooperativa, seguido da preservação e proteção de florestas e rios. A Figura 4 ilustra a apresentação da Atividade Árvore dos Sonhos.
Figura 4: Apresentação da atividade Árvore dos Sonhos.

Fonte: os autores.
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As visitas ao “Parque Estadual de Porto Ferreira” tiveram finalidades diferentes, de acordo com
as turmas, já que 4a série passou por atividades de sensibilização na escola, enquanto a 3ª série
não. Os dois grupos realizaram o estudo do meio, na “Trilha das Árvores Gigantes”, com percurso na vegetação de cerrado, floresta estacional semidecidual e mata ciliar.
O painel de entrada com croqui de localização da Trilha, do Cerrado, do Bosque dos Jerivás, da
Entrada da Floresta Estacional Semidecidual e do Jequitibá-Rosa foi o painel principal ponto escolhido para a interpretação e o estudo do meio, seguido da observação de líquens e fungos, do
cupinzeiro – insetos sociais –, da Figueira, da Árvore Grávida e do Ribeirão dos Patos. A Figura
5 ilustra o ponto interpretativo “Jequitibá-rosa”.
Fig. 5: Professora e alunos no ponto interpretativo “Jequitibá-rosa”.

Fonte: os autores.

As dinâmicas de alongamento, imitando animais do Parque, da cobra-cega e da biodiversidade
complementaram as atividades desenvolvidas na unidade.
Conceitos sobre fauna, características das espécies do Cerrado e biodiversidade foram discutidos para fixar os conteúdos estudados e interpretados nos pontos, concordando com dizeres de
Lima (1998), onde a combinação de fatores recreacionais e educativos reveste-se de um sentido
especial nas trilhas interpretativas do meio ambiente ao amalgamar curiosidades, imaginação,
variedade de estímulos, informações temáticas, companheirismo estando o mesmo fundamentado em técnicas e estimulado pela compreensão de uma nova vivência, onde cognição e afetividade estão mescladas.
Próximo à comemoração “Dia da Árvore”, finalizando as atividades práticas, foi preparada e
apresentada uma peça de teatro dramatizando o significado e a importância de cada parte de
uma árvore, pelos alunos da 4ª série.
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A aplicação do questionário pós-atividade foi a última etapa do trabalho.
Para análise dos dados, as respostas dos questionários receberam um valor de acordo com as
respostas dos alunos. As médias obtidas foram tabuladas e analisadas estatisticamente, permitindo comparações significativas entre os grupos, além de comparar as médias entre duas amostras pareadas. A tabela 1 ilustra a comparação entre pré e pós-questionários.
Tabela 1: Comparação entre pré e pós-questionários. Estratégias adotadas: GL graus de liberdade, QM quadrado médio, Média
-1= 4ª pré-questionário, Média 2= 4ª pós-questionário, Média 3= 3ª pré-questionário, Média 4= 3ª pós-questionário.

FONTES DE VARIAÇÃO

GL

SQ

QM

Tratamentos

3

230,585

76,862

208

43,7 e+02

21,008

F=

3,6587

---

---

(p) =

0,0133

---

---

Média (coluna 1) =

4,6604

---

---

Média (coluna 2) =

6,434

---

---

Média (coluna 3) =

3,6226

---

---

Média (coluna 4) =

4,2642

---

---

Diferença

T

(p)

Médias (1 e 2) =

1,7736

1,992

< 0,05

Médias (1 e 3) =

1,0377

1,1655

Ns

Médias (2 e 4) =

2,1698

2,437

< 0,01

Médias (3 e 4) =

0,6415

0,7205

Ns

Erro

Teste t:

Fonte: elaborado pelos autores.

Na comparação entre pré-questionário e pós-questionários, nota-se que os resultados do pósquestionário, do grupo sensibilizado da 4ª série, foram significativamente superiores ao préquestionário da 4ª série e do pré e pós-questionário da 3ª série. Mesmo sendo séries diferentes,
estatisticamente apresentaram os mesmos valores, ou seja, mesmo nível de conhecimento.
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Entre as médias 1 e 2 podemos identificar a comparação entre o grupo sensibilizado da 4ª série,
pré-questionário, com o pós da mesma. Desta forma, verificou-se que o grupo sensibilizado
apresentou um melhor desempenho no pós-questionário, com o nível de significância de 0,05,
comprovando que a técnica utilizada respondeu as expectativas esperadas.
Entre as médias 1 e 3 podemos identificar a comparação entre o grupo que foi sensibilizado com
as práticas ambientais antes da visita, 4ª série pré-questionário, com o grupo que não foi sensibilizado, 3ª série pré-questionário. Verifica-se que o grupo sensibilizado apresenta os mesmos valores
estatisticamente, ou seja, não apresenta grau de significância entre os dois grupos, reforçando
que a idade e a série, nesta pesquisa, não influenciaram os resultados obtidos.
Entre as médias 2 e 4 podemos identificar a comparação entre o grupo sensibilizado da 4ª série
pós-questionário com o pós-questionário da 3ª série. O grupo sensibilizado teve melhor desempenho que o grupo não sensibilizado, com o grau de significância de 0,01. Nesse caso, fica claro
que há uma grande importância da sensibilização prévia, para que os alunos possam obter um
melhor aproveitamento em relação à valorização do meio ambiente e as relações socioambientais, durante as visitas de campo e estudo do meio.
Entre as médias 3 e 4 podemos identificar a comparação entre o pré e o pós-questionário da
3ª série. A análise não apresentou o nível esperado e os resultados significaram que, levar um
grupo escolar para uma unidade de conservação sem passar por um processo de sensibilização,
pode comprometer o significado da visita de campo, configurando-se apenas em um passeio
para sair da rotina da sala de aula.

4. Considerações Finais
A sensibilização incluiu atividades dinâmicas e participativas, em que o público alvo recebeu
diversos tipos de informações e teve oportunidade de refletir sobre a questão ambiental.
A educação ambiental em unidades de conservação é uma estratégia que integra o aluno com o
espaço natural, reforçando a ideia que faz parte e está totalmente vinculado ao meio ambiente.
A metodologia utilizada neste trabalho foi de grande relevância para mensurar a efetividade da
sensibilidade, antecedendo a visita a campo para estudo do meio, em uma unidade de conservação.
O grupo sensibilizado permaneceu mais tempo na trilha e demostrou maior interesse e motivação. Não houve nenhum tipo de cansaço e durante o percurso conseguiram realizar uma ótima
interação, mediante perguntas.
Conclui-se, pelo estudo realizado e demostrado, que a sensibilização prévia apresenta-se como
estratégia fundamental a ser adotada por professores, para o desenvolvimento de atividades de
educação ambiental em Unidades de Conservação. A sensibilização, anterior à visita ao Parque,
proporcionou um rendimento estatisticamente significativo, devendo ser incorporada como
parte integrante de programas de visitas às unidades de conservação, visando aproximar os alunos dos ambientes naturais e, assim, apoiar a conservação da natureza e da biodiversidade.
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Resumo
O presente trabalho é uma avaliação de um recurso prático para utilização em escolas secundárias com objetivo de estimular os alunos a considerar o assunto de resíduos, recursos e vida
sustentável. O recurso consiste em um livro, 101 Ways to Live Cleaner and Greener for Free (Pitt,
2012), e uma série de oficinas relacionadas, The Dustbin Diet (Pitt, 2013), possibilitando aos
alunos criar sua própria versão do livro. O recurso foi desenvolvido em resposta a uma lacuna percebida no provimento de oportunidades, em escolas secundárias do Reino Unido, para
discussão de atitudes atuais sobre resíduos e recursos em relação à vida sustentável. O trabalho
discutirá os recursos e os resultados do projeto piloto aplicado em duas escolas.
Palavras-chave: escolas secundárias, redução de perdas, vida sustentável.

Introdução e Experiência
Relatórios e modelos atuais sobre mudanças climáticas dão uma indicação clara de que, assim
como o comportamento humano influenciou o aumento significativo das emissões de carbono
no século passado, assim também nossas escolhas podem, no presente e futuro, ter um efeito
sobre o próximo século e além. Com o estilo de vida atual, insustentável em muitas partes do
mundo, precisamos projetar a mudança social. (EUROPEAN COMMISSION, 2009; INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2013; GREENPEACE 2013). As escolas
são lugares ideais para incentivar essa mudança social (WADE, 2008)14.
É vital que ensinemos os jovens de hoje e do futuro a compreender como o comportamento humano afeta a mudança climática e entender como suas escolhas podem influenciar positiva ou
negativamente esta questão. Vou me referir a este ensino como Educação para a Sustentabilidade (EfS). Os jovens precisam adquirir uma compreensão de sustentabilidade e uma competência
para a aplicação dessa compreensão em suas vidas cotidianas. Assim, a EfS é tão importante
para o nosso futuro global quanto a alfabetização e as habilidades matemáticas. Além disso, precisamos que os jovens atuem no sentido de mudar seu comportamento. Isso exige não apenas
levar em conta o conhecimento, mas também requer a aprendizagem transformadora.
As oportunidades transformadoras de aprendizagem EfS devem, portanto, ter uma plataforma
14. UNESCO, (2005) e MAITENY (2002) citados por WADE (2008).
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em estabelecimentos de ensino em todos os níveis. No Reino Unido, há um grande trabalho de
EfS acontecendo no ensino primário e nas nossas universidades, mas há menos foco em EfS
no ensino secundário. Por isso, existe uma necessidade de recursos para facilitar este processo.

A importância da positividade em EFS
Durante anos, muitos educadores concordaram que a educação deve ser uma experiência positiva para que o melhor aprendizado ocorra. Existe agora a ciência específica para apoiar isso.
A partir de exames de ressonância magnética ‘in-vivo’ feitos enquanto as pessoas aprendem, a
ciência da neurodidática nos mostra que quando a aprendizagem é uma experiência positiva a
informação que nós recolhemos é armazenada no neocórtex (a parte do cérebro onde o conhecimento e as reflexões são armazenados). No entanto, quando é uma experiência negativa as
conexões neuronais são feitas com a amígdala (a parte do cérebro associada com os reflexos de
luta ou fuga). O resultado é que, mesmo quando o assunto é registrado posteriormente em uma
situação relaxada, a amígdala é automaticamente ligada para enviar sinais de “medo” através
desta conexão neuronal. Como tal, as associações criativas do neocórtex estão bloqueadas,
a fim de dar primazia à luta ou reflexos de sobrevivência de voo (SPITZER 2002 citado por
LORENZ, sd; CAINE; CAINE, sd).
Enquanto muitos jovens consideram as mudanças climáticas como sendo uma questão importante, verificou-se que existe uma grande quantidade de pessimismo e falta de poder em torno
do assunto, levando ao descomprometimento e à inação (OJALA, 2011; HIBBERD et al., 2013).
A investigação científica de como podemos convencer as pessoas a agir mostra que as mensagens que produzem medo, sem meios claros e específicos de redução do perigo, podem levar à
inércia (GOLDSTEIN et al., 2007).
Então, se nós queremos que aprendizagem transformacional eficaz em torno da mudança climática e de ações subsequentes aconteçam, então temos de “empoderar” e “desafiar” os alunos
em nossas sessões de EfS, ao invés de deixá-los com um sentimento de pessimismo, impotência
e desprovidos de esperança.
Se quisermos convencer as pessoas a viver suas vidas de uma forma mais sustentável, é importante que à medida que explicamos sobre o que é sustentabilidade e como o estilo de vida atual é
insustentável em algumas partes do mundo, precisamos mostrar-lhes que não é apenas um fato
a ter em conta, algo a ser abordado por governos e grandes empresas, mas precisamos mostrar
às pessoas que elas também podem agir, mostrar-lhes como e que vão fazer a diferença. Precisamos apresentar os desafios e as soluções, mesmo que, em última análise, nós ainda não saibamos
quais serão esses desafios e soluções. Precisamos substituir o medo pela esperança, problemas por
soluções, a fim de instigar a mudança social para que estilos de vida sustentáveis sejam a norma.
Goldstein et al. (2007) descrevem o poder da “prova social” em convencer as pessoas a mudar
seu comportamento. Eles realizaram uma pesquisa para determinar formas em que mais pessoas poderiam ser persuadidas a reutilizar as toalhas em quartos de hotel. Eles testaram dois sinais
de reutilização de toalhas - um, o sinal típico que você pode ver em qualquer quarto de hotel e
outro explicando que “a maioria dos hóspedes neste hotel tem reciclado suas toalhas pelo menos
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uma vez durante a sua estadia.” Quando analisaram a taxa de sucesso dos dois sinais, o segundo sinal - aquele usando a prova social - resultou em uma taxa de reutilização de toalhas 26%
maior em relação ao primeiro sinal - o sinal padrão da indústria. Eles levaram suas pesquisas um
pouco mais longe, para saber se a maioria dos hóspedes que já havia ficado naquele quarto em
particular, aumentou a participação na reutilização de toalhas. Ligando a mensagem aos hóspedes que tinham ficado naquele quarto em particular, a taxa de reutilização de toalhas aumentou
33% em comparação com o sinal padrão da indústria, o que indica que a prova social de pessoas
semelhantes a nós mesmos tem um efeito ainda maior sobre persuadir-nos a seguir o exemplo.
Isto sugere que a melhor maneira de persuadir a nossa futura geração a mudar para formas
sustentáveis de vida é apontar outros jovens que já estão fazendo exatamente isso. Quanto mais
pessoas você puder mostrar dentro desse patamar, melhor.
A busca de recursos para as escolas secundárias que mostravam jovens tomando medidas para
viver de forma sustentável destacou uma lacuna na oferta. Isso me levou a criar o livro das 101
Maneiras de viver gratuitamente de forma mais limpa e mais verde, com vista a proporcionar a
oportunidade para os jovens a criar sua própria versão do livro nas escolas ou em ambientes de
grupos comunitários.

Metodologia
Desenvolvimento do livro e do workshop
O objetivo do recurso é abordar as seguintes questões:
- Realinhar o nosso pensamento de “lixo” para “recursos”;
- Reconhecer o impacto que pequenas mudanças de comportamento podem fazer na redução
global de carbono;
- Apoiar uma economia verde que seja ética e sustentável;
- Abordar o modo como vivemos nossas vidas e o impacto que temos sobre tudo ao nosso redor,
tanto local como globalmente.

101 Maneiras de viver gratuitamente de forma mais limpa e mais verde (PITT, 2012) foi escrito
como uma base para ajudar a oferecer conteúdo adequado do workshop para abordar estas
questões e fornecer uma saída prática para esses workshops, permitindo a avaliação da aprendizagem e fornecendo uma ferramenta para a discussão em curso.
Parte do livro é composta de ideias práticas e sugestões de como reduzir o desperdício, sob a
forma de 101 “páginas de dicas”. Essas ideias foram coletadas de vários colaboradores, principalmente por e-mail convite do autor, orientando as pessoas que demonstram diversas práticas
de vida sustentável para contribuir com suas ações práticas através de um site, a fim de garantir
a rastreabilidade de permissões. Alguns participantes já eram conhecidos do autor e os outros
foram adquiridos por meio de pesquisas em organizações de vida sustentáveis.
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A série de workshops The Dustbin Diet (PITT, sd), foi desenvolvida como um quadro para levar as ideias do livro em escolas que oferecem aos alunos um ambiente positivo e divertido de
aprendizagem no qual pensar sobre o conteúdo do livro e as mensagens que este traz. Algumas
das atividades específicas que formam a base das sessões da Dustbin Diet são como a seguir:
- Uma pesquisa nos aterros sanitários (ver Figura 1)
- Uma dramatização para mostrar as principais diferenças entre economias lineares e circulares.
- Classificando uma lixeira em diferentes materiais e cálculo das economias de energia.
- Uma atividade para demonstrar como gerir a mudança dividindo-a em pequenas etapas.
- Criar as páginas de dicas para o livro - demonstrar e discutir estes em relação à hierarquia de resíduos.

Descrições mais detalhadas e resultados de aprendizagem estão disponíveis no site da Dustbin
Diet. http://dustbindiet.com
Figura 1 – Pesquisa no Aterro Sanitário da Marlborough School [Escola Marlborough]

O conteúdo do workshop é projetado para dar aos alunos o conhecimento e a compreensão necessários para criar uma versão do livro, com as suas próprias dicas e desenhos que substituem
as “páginas de dica” originais (ver figuras 2, 3 e 4). Compartilhar a aprendizagem é uma boa
maneira de aprofundar a compreensão. Por ter algo para levar para casa e contar à sua família
e amigos, os alunos têm a oportunidade de revisitar as conexões no cérebro feitas através da
experiência do workshop e de produzir as suas ideias para o livro.
Além disso, a criação do livro é uma oportunidade de mostrar a prova social que Goldstein et al.
(2007) descobriu ser bem sucedida ao realizar a ação. Ao incluir dicas de outros contribuintes,
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estou mostrando que há muitas pessoas que pensam que é uma boa ideia reduzir o desperdício
- ou seja, dando a ideia de prova social. Na produção de um livro de dicas do próprio aluno, nós
estamos levando isso para o próximo nível e dando prova social para os nossos alunos de que
muitas pessoas como eles estão tomando providências para reduzir os desperdícios.
Figura 2 - Amostra das dicas criadas pelos alunos.

Os Cursos piloto
Em maio e junho de 2013 eu executei dois cursos piloto de Dustbin Diet nas escolas em Oxfordshire, onde eu moro. O primeiro foi para o 8º Ano (idade 12-13 anos) na escola Marlborough,
trabalhando com o grupo todo ano (180 alunos), no salão da escola por 4 sessões semanais durante as aulas PSHE. As lições tiveram 45 minutos de duração, mas foram realisticamente cerca
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de 35 minutos, quando todos os alunos haviam chegado ao salão de outras partes da escola e
sentaram-se, prontos para começar. Seis a oito docentes e assistentes de ensino me acompanharam para cada sessão.
O segundo curso piloto foi realizado na Escola Henry Box, trabalhando com alunos do 9º Ano
(idade 13-14 anos) como parte de seu currículo de Geografia. As aulas de geografia no 9º ano são
“conjuntos” na Escola Henry Box e as classes com as quais eu trabalhei eram conjuntos 1 e 2 (ou
seja, os dois melhores níveis de capacidade). Como havia apenas duas classes (60 alunos), as aulas
tinham uma hora de duração e apesar dos estudantes também chegarem de outras partes da escola,
estes se organizaram em 5 minutos. Eu tinha seis sessões nesta escola. Um a dois docentes e dois
professores assistentes me acompanharam em cada sessão. O local escolhido foi a cantina da escola.
Eu tive acesso a um retroprojetor ligado a um laptop com acesso à Internet em ambos os locais. Na
escola Marlborough eu tinha um cinegrafista profissional e um microfone, para todas as quatro
sessões, mas só tinha permissão para filmar alguns alunos na última sessão. No entanto, a trilha
sonora para todo o curso foi gravado. No quadro da Escola Henry Box eu pude obter a primeira
sessão filmada na minha câmera de vídeo doméstico para que eu pudesse revê-la posteriormente.

Descobertas
Os aspectos positivos
- Altos níveis de comprometimento e oportunidades para a criatividade
- Oportunidade para avaliar a aprendizagem
- Flexibilidade para caber dentro do cronograma
- Criação de mudança social
Empoderamento

Os aspectos negativos
- Uma atividade mal sucedida
- Falta de ideias para o tema da reciclagem
- Dificuldades em contatar as escolas
- Permissões

Altos níveis de comprometimento e oportunidades para a criatividade
Durante o primeiro curso piloto Dustbin Diet, ter as sessões filmadas foi uma ferramenta fundamental para o monitoramento do comprometimento, mesmo que tenhamos sido, na grande
maioria, incapazes de filmar os próprios alunos, dadas as complexidades de buscar permissões
para tal número de estudantes. A trilha sonora do filme indica altos níveis de envolvimento, há
muita resposta nas sessões de Q&A, altos níveis de participação nas atividades de voluntariado.
Duas semanas após a primeira sessão eu coletei a caixa de dicas e encontrei 75 contribuições
individuais. As contribuições para o livro mostraram uma compreensão das questões.
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Dois alunos escreveram revisões para 101 Maneiras de viver gratuitamente de forma mais limpa e
mais verde (PITT, 2012) e sobre o curso Dustbin Diet, um dos quais mencionou especificamente
que ele ajudou sua família a reduzir pela metade a quantidade de lixo em sua lixeira.
O professor que dirigia o primeiro piloto Dustbin Diet me disse:
Eu poderia ter-lhe dado uma lista no início do curso, de alunos de quem poderíamos esperar
pouco envolvimento, mas tem sido muito bom ver que os alunos foram entusiasmados e têm
contribuído com as suas próprias dicas. Alunos de uma ampla gama de habilidades e ambientes
sociais fizeram contribuições para o livro, incluindo estudantes em registro de Necessidades
Educativas Especiais, “alunos premium” e “alunos com refeições escolares gratuitas”, e os alunos
superdotados e talentosos com altas pontuações CAT.

Foi relatado que:
Uma das formas de definir o seu próprio desafio foi sugerir a dica mais obscura. É claro que,
nesse corpo a corpo de produzir milhares de ideias, eles saíram da trilha batida. Mas fora desse
exercício vieram as pedras preciosas.

Oportunidade para avaliar a aprendizagem
As dicas produzidas pelos alunos nos deram a oportunidade de avaliar e dar mais apoio à aprendizagem, de modo a garantir que os principais resultados de aprendizagem fossem atingidos.
Ao avaliar as ideias contra a hierarquia dos resíduos (EUROPEAN COMISSION, 2008), como
ilustrado na Figura 5 (SCOTTISH ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY, sd) os alunos
podem obter uma melhor compreensão do valor relativo das diferentes formas de prevenção,
redução e eliminação de resíduos. Por exemplo, a Figura 6 mostra a contribuição de uma aluna
que evoluiu para a Figura 7, após discussão sobre a Hierarquia dos Resíduos e sobre todas as dicas serem “grátis”. Isto demonstra a progressão da aprendizagem e como produzir o livro produz
oportunidades para avaliar a aprendizagem.
Figura 5 – A Hierarquia dos Resíduos - Imagem: SCOTTISH ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY (sd).

Prevenção
Se você não pode prevenir, então...
Prepare para reutilizar
Se você não pode preparar para reutilizar, então...
Recicle
Se você não pode reciclar, então...
Recupere outros valores (ex: energia)
Se você não pode recuperar outros valores, então...
Disposição final
Aterre se não há outra alternativa disponível.
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Figura 6 – Dica quando apresentada pela primeira vez pela aluna.

Figura 7 – Dica reapresentada pela aluna após discussão de suas ideias.

Flexibilidade para se ajustar ao cronograma
As duas escolas-piloto acabaram por ser bastante diferentes. Isto pode ser atribuído, em parte,
à idade e habilidade dos alunos, e, em parte, até aos métodos utilizados para recolher as dicas.
Mas claramente ambas funcionaram.
Houve uma semana em que o local não estava disponível para que os alunos continuassem a
trabalhar sobre o tema em grupos tutoreados. Durante estas sessões foram realizadas discussões
em pares para consolidar o aprendizado e estimular ideias. Os alunos, em seguida, fizeram o trabalho em grupo para produzir cartazes de dicas de forma colaborativa. Cartazes criados nestas
sessões podem ser vistos nas Figuras 8 e 9.
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Figura 8 – Cartaz produzido em sala de aula.

Figura 9 – Cartaz produzido em sala de aula.

Além dos produtos do trabalho em grupo, as dicas da Escola Marlborough foram produzidas fora
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do tempo de workshop de forma que os alunos criaram suas obras-primas durante a hora de almoço, intervalos ou em casa. A contribuição para o projeto foi, portanto, inteiramente voluntária.
A Escola Henry Box teve tempo incluído em seus workshops para produzir as dicas e por isso
foram a) supervisionados durante a produção de trabalho e b) não tiveram outras atividades
competindo por seu tempo. A contribuição para o projeto era, portanto, uma exigência (no entanto, eu notei que foi bastante evidente que ninguém estava relutante em contribuir).
Ambos os grupos de alunos receberam o incentivo. O diretor do ano letivo da Escola Marlborough e os antigos tutores incentivaram os alunos perguntando se eles tinham submetido a sua
dica sempre que viam os alunos na escola. Eles tinham lembretes do prazo final para apresentação em vários pontos. A Escola Henry Box tinha a mim mesmo, um professor e dois auxiliares
de ensino circulando entre os grupos enquanto eles trabalhavam, elogiando as ideias quando
eram entregues e convidando-os a fazer uma contribuição adicional, sempre que havia tempo.
Eles receberam um número de prazos, mas após esse prazo os alunos que não haviam contribuído estavam desapontados. Vários alunos ainda pediram para contribuir com suas ideias.
Os livros mostram que ambos os métodos são viáveis e as escolas podem escolher o melhor
método para o seu cronograma.

Criando mudança social
Ao participar na Dustbin Diet, os alunos da escola Marlborough comentaram que os contentores
de reciclagem na escola não eram proeminentes e eles vieram com a sugestão de que estes devem
ser de cores brilhantes e devem ter uma aparência muito mais chamativa, convidativa. “Eles
deveriam ser cor de rosa, não cinza”.
Os alunos da Henry Box sentiram que não precisava ter mudanças em sua cantina. Havia grandes sinais acima dos contentores para dizer às pessoas para “usá-lo”, mas as lixeiras de reciclagem
estavam fora. Sua sugestão era de que os contentores de reciclagem precisavam estar ao lado dos
caixotes de lixo e as mensagens precisavam incentivar as pessoas a reciclar o máximo possível
e só colocar no lixo aqueles resíduos que realmente não podem ser reciclados ou reutilizados.
Os tutores de formulário na Escola Marlborough discutiram o projeto antes do início e
concluíram que:
A sensação é realmente importante - realmente emocionante. Estamos criando uma mudança
social. Parece com a campanha anti bebida x direção na década de oitenta e noventa, e com a
mensagem antifumo dos últimos dez anos ou mais.

Entraram no curso, portanto, com uma visão de promover a mudança social.
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Empoderamento
Sarah Duffy, Oficial de Educação; Coordenadora de Comunicação e Currículo na educação
ambiental de caridade, EcoACTIVE, disse:
Do ponto de vista dos professores / educadores, eu diria que o livro é um foco brilhante para o
trabalho interdisciplinar muito significativo em KS2+.15 Eu também acho que é extremamente
capacitativo proporcionar aos jovens exemplos de trabalhos de outros jovens.

Os aspectos negativos
Uma atividade mal sucedida
Na terceira semana do primeiro curso piloto, eu produzi uma grade para cada seção do livro,
preenchendo a grade “economia de combustível” com algumas das dicas já recolhidas. Eu mostrei um slide desta grade e expliquei a tarefa: cada grade precisava ser completada com dicas
próprias dos alunos e uma observação sobre quem providenciara a dica e quem forneceria ou
proporcionaria a ilustração para cada dica. Eu, então, pedi voluntários para estar no comando
de cada seção. Pedi aos professores para dividir os alunos em seis grupos: um para cada seção e
um dos meus líderes voluntários foi atribuído a cada seção.
A justificativa para a coleta de sugestões desta forma era tentar garantir que não houvesse muita
duplicação das mesmas ideias pelos alunos.
No entanto, os líderes, embora contribuintes entusiastas em si, não possuíam as principais habilidades e compreensão para incentivar e recolher as opiniões de cada membro, que eram essencialmente um grande grupo (cerca de 15 para cada grupo). Eu planejei circular em volta dos
grupos para incentivar o envolvimento, mas ao fazê-lo, eu tinha deixado o palco sem garantir
que todos haviam entendido a tarefa.
Tornou-se evidente muito rapidamente que apenas alguns alunos estavam envolvidos naquele
momento, não havia dinâmica de grupo emergentes que não eram propícias para obter a máxima participação de todos e em muitos casos, as atenções começaram a se dispersar.
O resultado foi que eu perdi tempo nas principais áreas de entrada e tive que eu mesmo completar a tarefa fora do curso, a fim de descobrir quais dicas ainda são necessárias, por exemplo:
muito mais ideias para reciclagem, e apenas uma ou duas para cada uma das outras seções. No
entanto, não houve uma oportunidade de feedback aos alunos sobre onde havia duplicações e
quais áreas estavam faltando.
15. KS2+ (Key Stage 2 and mais velhos). Key Stage 2 é um termos utilizado na Inglaterra e em Gales para descrever os Anos 3,
4, 5 e 6 para estudantes com idade entre 7 e 11 anos.
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Por isso, omiti esta forma de tentar reunir dicas e evitar a duplicação e só levei o trivial para o
segundo curso piloto. Eu tive algumas duplicatas, mas durante a sessão eu fui capaz de dirigir algumas das contribuições para áreas-chave e também de discutir ideias com cada grupo, antes de
começar a trabalhar plenamente em suas dicas e ilustrações. Este método funcionou melhor em
termos de tempo. Onde o tempo não permite que dicas sejam produzidas em um ambiente de
classe, pode haver duplicação e necessidade de ser seletivo. No entanto, mais uma vez o livro da
Henry Box mostra que o método trivial ainda pode funcionar. Nós fomos capazes de incorporar
o trabalho de vários alunos juntos em uma dica e as duplicatas se tornaram uma forma de prova
social positiva, pois mostraram que vários alunos concordavam com uma ideia. Além disso,
isso indica que, a partir de uma perspectiva de aprendizagem, os alunos precisam ser livres para
produzir suas próprias dicas e não serem constrangidos com o que os outros produziram diante
deles ou o que os outros ao seu redor estão trabalhando. É desta forma que a produção do livro
ajudará os alunos a explorar e desenvolver a sua própria aprendizagem.

Falta de ideias para o tema da reciclagem
A principal área à qual faltava contribuições dos alunos durante os dois cursos piloto foi “reciclagem”. Isso é interessante em uma área onde as taxas de reciclagem do conselho local foram
6o% e indicaram a necessidade de um maior engajamento com destaque de informações sobre
reciclagem nas escolas secundárias.

As dificuldades de entrar em contato com as escolas
Uma das principais dificuldades para o projeto-piloto e o uso contínuo do recurso é a dificuldade na obtenção de workshops nas escolas. Entrei em contato com seis escolas locais, na esperança de conseguir três workshops-piloto estabelecidas. Apenas uma das escolas respondeu ao
contato inicial e para dizer que gostou da ideia, mas não conseguiu se encaixar no calendário.
Ganhei acesso às duas escolas-piloto através de professores, contatos que eu conheço pessoalmente. Contatos para finalizar acordos e obter feedback também eram igualmente difíceis e
demorados. Desde então eu falei com outros educadores e organizações que realizam projetos
semelhantes e descobri que isso não é incomum.
A fim de investigar esta questão em uma posterior fase pós-piloto, eu procurei formas de promover workshops em escolas com um olhar específico sobre a sustentabilidade do curso em
termos de meu próprio tempo, o uso dos recursos e o deslocamento para as escolas.
O Dustbin Diet foi testado como um empreendimento comercial em Northamptonshire, no
Reino Unido. Neste método, as escolas em si serviriam para financiar o curso. O feedback deste
exercício foi o seguinte:
- Contato com 146 escolas em um e-mail inicial descrevendo o conteúdo do workshop
- Acompanhamento de todas as escolas através de um segundo e-mail e chamada telefônica
- Cerca de 15% responderam
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- As respostas são: não é o momento certo do ano, não tem orçamento para isso, não têm tempo
no currículo.
- Foi muito difícil chegar às pessoas relevantes por telefone, eles não respondem às mensagens
deixadas ou e-mails enviados.
- A objeção mais comum é o dinheiro - eles acham que é uma boa ideia, mas não vão gastar todo
o dinheiro.

Permissões
Antes dos cursos piloto eu não tinha dedicado qualquer pensamento para o futuro dos livros
que as escolas produziriam e como eles poderiam ser usados tanto para envolver mais as escolas ou para a tomada de oportunidades para as pessoas e organizações fora da escola obterem
tais livros. Nessa altura eu não sabia se iria envolver os alunos com o curso e fornecer ideias
suficientes para fazer um livro que parecia ser o seu trabalho em vez do meu e por isso eu não
tinha noção das possibilidades dos livros ou como eles podem ser recebidos. Eu não considerei,
portanto, a necessidade de uma autorização dos pais para “publicar” os livros das escolas em
qualquer plataforma pública. Isto colocou limitações sobre os possíveis usos desses livros.

Conclusões e Próximos Passos
Os dois cursos piloto produziram livros de sucesso, 101 Maneiras de viver gratuitamente de
forma mais limpa e mais verde com alunos do 8º ano da Escola Marlborough (PITT, 2013) e
101 Maneiras de viver gratuitamente de forma mais limpa e mais verde com Alunos o 9º Ano
da Escola Henry Box (PITT, 2013). Estes têm sido muito elogiados e tem sido utilizado para
trabalhos em andamento nas escolas.
Os próprios livros, juntamente com o feedback dos workshops e o trabalho em andamento com
as escolas-piloto indicam que alunos do ensino secundário estão dispostos a se envolver com
a ideia de reduzir o desperdício. Como tal, o recurso tem potencial de uso e desenvolvimento
como uma ferramenta para envolver as escolas secundárias com este tema.
Outras tentativas para incentivar as escolas secundárias a executar os workshops resultaram em
pedidos de escolas primárias, EfS e organizações de sustentabilidade e escolas no exterior que
pediram livros e palestras, com base nos livros. No entanto, embora as indicações atuais fossem
de que isto pudesse eventualmente levar ao desempenho secundário em execução de workshops
e produção de um livro, é em si mesmo uma distração do principal objetivo do projeto, ou seja,
para suprir a falta de provisão nas escolas secundárias sobre o tema da redução de resíduos e
vida sustentável.
Para superar as dificuldades de entrar em contato com as escolas, eu entrei em contato com
outras organizações EfS. No Norte de Londres, a EcoACTIVE já está realizando cursos EfS em
escolas, e estão adaptando alguns dos seus materiais de cursos atuais para incorporar o conteúdo do Dustbin Diet e fazer a sua própria versão do livro 101 Maneiras de viver gratuitamente de
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forma mais limpa e mais verde (PITT, 2012). Acredita-se que este livro será uma colaboração
de escolas de toda a Londres. Neste método, os cursos são financiados pela parceria e reciclagem de resíduos local. Duas outras organizações EfS estão pensando em usar o livro e o
workshop em uma data futura, quando o financiamento for obtido. A Dustbin Diet, portanto,
será disponibilizada como planos de sessão, diretrizes e ideias de atividades que podem ser
entregues por outras organizações. Isto resolverá a questão da entrega sustentável do curso em
termos de viagens para os locais, uma vez que permite o uso de educadores ambientais locais
para realizar os workshops.
Para lidar com o interesse internacional, levando em conta simultaneamente a sustentabilidade
e emissão de carbono, identifiquei o seguinte plano de ação, a fim de criar um recurso local
sustentável para uso em qualquer lugar do mundo.
- Um workshop/webinar ‘Treine o treinador” está sendo desenvolvido. Este será pilotado e, em
seguida, desenvolvido em um workshop de capacitação para que outras organizações o realizem
localmente.
- Edições locais do 101 Maneiras de viver gratuitamente de forma mais limpa e mais verde serão
preparadas dando estatísticas locais relevantes.
- Tradução completa do livro 101 Maneiras de viver gratuitamente de forma mais limpa e mais
verde (PITT, 2012) em versões de idiomas locais, quando necessário.

Feedback do professor líder na Escola Marlborough sugere que as seções Treine o treinador
sejam destinadas a oradores especializados, ao invés do corpo docente da escola.
“Se eu mesmo fosse ministrar o curso não seria tão poderoso quanto tendo um orador externo.
Será inestimável para os alunos ouvir outra voz.”
Antes de mais workshops, formulários de permissão serão emitidos para que as futuras versões escolares do livro possam ser disponibilizadas ao público. As permissões foram emitidas após o fato
para 101 Maneiras de viver gratuitamente de forma mais limpa e mais verde com Alunos do 9º Ano
da Escola Henry Box (PITT, 2013), de modo que este agora está publicamente disponível online.
O filme dos workshops-pilotos está provando ser um investimento rentável, já que além de
ajudar a avaliar os níveis de envolvimento com cada atividade de forma mais objetiva, é uma
ferramenta útil para criar o pacote Dustbin Diet DIY.
Embora as indicações iniciais são de que fornecendo uma experiência positiva, divertida e ativa, que apresente desafios e soluções, tenha incentivado os alunos a se envolver com o tema da
redução de resíduos, contatos em andamento com as escolas-piloto serão solicitados para monitorar se todas as ações tornaram-se mudanças permanentes de estilo de vida.

Referências
CAINE, R.; CAINE, G. 12 Brain/Mind Natural Learning Principles, Natural Learning Research Institute.
[sd]. Disponível em: <http://www.nlri.org/wp-content/uploads/2013/05/12-B_M-NLPs-Expanded.pdf>. Acesso em: Fev. 2014.
336| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

EUROPEAN COMMISSION. Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive). 2008. Disponível em: <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/>. Acesso em: Fev. 2014.
EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Consumption and Production, European Commission Publications Office , 2009. Disponível em: <http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/sustainable_consumption.pdf>. Acesso em: Fevb. 2014.
GOLDSTEIN, N. et al. Yes! 50 Secrets from the Science of Persuasion, Profile Books, 2007.
GREENPEACE. Greenpeace response to IPCC 5th assessment report. 2013. Disponível em: <http://www.
greenpeace.org.uk/media/press-releases/greenpeace-response-ipcc-5th-assessment-report-20130927>. Acesso
em: Fev. 2014.
HIBBERD, M.; NGUYEN, A. Climate change communications & young people in the Kingdom: A reception
study. International Journal of Media and Cultural Politics, 2013, v. 9, n 1, p. 27-46. 20p.
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Summary for Policymakers. In: Climate
Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,
United Kingdom and New York, NY, USA, 2013.
OJALA, M. Hope and Climate Change: the importance of hope for environmental engagement among young
people. Environmental Education Research, v.18, n. 5, 2012.
PITT, A. 101 Ways to Live Cleaner and Greener for Free, Green Lanes Publishing, 2012.
PITT, A. 101 Ways to Live Cleaner and Greener for Free with Year 8 Students from The Marlborough
School, Green Lanes Publishing, 2013.
PITT, A. 101 Ways to Live Cleaner and Greener for Free with Year 9 Students from The Henry Box School,
Green Lanes Publishing, 2013. Disponível em: <http://issuu.com/annapitt/docs/101_ways_to_live_cleaner_and_greene>. Acesso em: Ago. 2014.
PITT, A. The Dustbin Diet website. [sd]. Disponível em: <http://dustbindiet.com>. Acesso em: Ago. 2014.
SCOTTISH ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY. The Waste Hierarchy. [sd]. Disponível em: <http://
www.sepa.org.uk/waste/moving_towards_zero_waste/waste_hierarchy.aspx>. Acesso em: Fev. 2014.
LORENZ, Sigune. The Day Schedule of the Brain and the Impact of Priming: Stress destroys neurons:
modern civilisation versus “reptile brain” [sd]. Disponível em: http://www.didactic-pilot.eu/images/pdf/EN/
en_44_dayschedule_stressdestroys.pdf. Acesso em: Fev. 2014.
WADE, R Education for sustainability: Challenges and opportunities. Policy & Practice: A Development
Education Review, v. 6, Spring, p. 30-48, 2008.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 337

A ambientalização da educação física em cenários de educação
superior: dimensões ambientais de unidades acadêmicas em
universidades federais do Brasil
Cae Rodrigues
Universidade Federal de Sergipe - Brasil
Contato: cae_jah@hotmail.com

Resumo
A pesquisa apresentada foi orientada pela seguinte questão: considerando-se o movimento global
de sustentabilidade na educação como um ‘‘acontecimento ambiental” e a tendência rumo à ambientalização de diferentes áreas de conhecimento, quais desenvolvimentos destacam-se no campo da educação física no contexto de reforma da educação superior (possibilidades e crítica)? As
‘Guias de Unidade’ do corpus contemplaram unidades acadêmicas em programas de educação
física de Universidades Federais do Brasil que, de alguma forma, envolvem as questões ambientais. A análise textual discursiva do corpus destaca, acima de tudo, a grande diversidade de objetivos, conteúdos e metodologias, justificadas, especialmente, pela flagrante falta de identidade
epistemológica do campo ambiental e diferenças entre escolas e institutos onde programas de
educação física estão localizados. De modo mais amplo, os resultados destacaram diferentes dimensões de discursos ambientais que são incorporados pelo campo da educação física em cenários de educação (superior), bem como outros dados significativos para entender as tendências/
questões em torno dos processos de ambientalização de educação física no Brasil de hoje.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Currículo. Educação Superior.

Introdução
A produção de políticas curriculares em contextos no ensino superior e suas definições tem
sido objeto de crescente debate à luz do “acontecimento ambiental”. Compreendendo que o
surgimento e a legitimação dos diferentes discursos dependem (basicamente) das relações de
poder (FOUCAULT, 2006) ou das disputas da capital (BOURDIEU, 2004) que são estabelecidas dentro de um determinado campo de produção cultural, a ideia de um “acontecimento”
se assenta sobre o aparecimento de novas linhas de pensamento que resultam em uma série de
eventos ligados a um fenômeno peculiar. Por conseguinte, disputas, questionamentos e instabilidades emergem em conceitos e realidades sociais previamente legitimados e novos/transformados discursos, práticas e objetos de conhecimento surgem.
A descrição do discurso de Foucault traz interessantes evidências sobre o conceito de “acontecimento”. Segundo o autor (2006), ao analisar o discurso não devemos nos concentrar no
significado do que é dito, mas sim na função atribuída ao que foi dito em determinado momento. Assim, o discurso pode ser entendido como uma série de acontecimentos discursivos que
estabelecem relação direta com outros acontecimentos ligados a diversos domínios (por exemplo, na política econômica e na política educacional) ou instituições; de um sistema para outro
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(reconhecido individualmente) e pela (ignorada) imposição de sistemas de classificação interna
e pelas estruturas mentais ajustadas para as estruturas sociais, discursos dominantes tendem
a aproveitar a ordem estabelecida como uma condição “natural” (BOURDIEU, 2004). Neste
contexto, a questão ambiental é reconhecida como um “acontecimento” quando se questiona
discursos legítimos, jogos de poder16 e estratégias de dominação que são (re)produzidos nas relações sociais e que, consequentemente, desencadeiam possíveis pontos de ruptura em que, em
um primeiro momento, poderiam ser apresentados como condição “natural” (FARIAS, 2008).
Isso significa que as questões levantadas pelos acontecimentos ambientais influenciam postulados modernos, como, por exemplo, a produção e a difusão do conhecimento, colocando em
evidência questões epistemológicas, metodológicas, éticas e políticas que envolvem a política
educacional como um todo. No entanto, se por um lado a necessidade de gerar conhecimento interdisciplinar e a formação de profissionais que reconhecem e desenvolvem elementos da
sustentabilidade socioambiental é formalmente reconhecida, por outro lado, a inclusão das
questões ambientais no contexto acadêmico encontra vários obstáculos, revelando a grande
resistência do campo educacional para a mudança (CARVALHO, 2001; RUPEA 2007). Como
complexa instituição que reúne inteligências e recompensas de acordo com regras estruturadas, a Universidade apresenta uma tendência maior para o desenvolvimento do conhecimento
no âmbito de paradigmas estabelecidos do que para o desenvolvimento de conhecimentos que
possam romper com (e eventualmente transformar) tais paradigmas. Isso explica, pelo menos
em parte, a distância comumente observada entre a necessidade da Universidade em produzir
inovações e sua real capacidade de inovar-se e renovar-se, contradição que pode ser resumida
como um embate entre a imaginação científica e o conservadorismo institucional (BIRD, 2001).
Este controverso estresse entre as questões levantadas pelo acontecimento ambiental e o conservadorismo do campo educacional reflete as disparidades entre posições com base na continuidade
de um projeto sociocultural com base em valores estabelecidos/legitimados em um período
anterior do tempo (atualmente caracterizado, principalmente, pela “modernidade”) e posições
com base em formas de conhecimento enraizadas em demandas e valores emergentes (atualmente caracterizado, principalmente, pela “pós-modernidade”) (LEFF, 1997; PAYNE; RODRIGUES, 2012). No contexto do ensino superior essas disparidades transparecem, em geral,
como disputas entre potenciais transformações nas práticas e políticas educativas orientadas
no sentido de uma “racionalidade ambiental” (LEFF, 2006) e as dificuldades de se estabelecer
profundas revisões nas estruturas (educacionais) formais, nas estabelecidas linhas de produção
de conhecimento e no (historicamente construído) currículo (FARIAS, 2008). Neste contexto,
a investigação sobre a produção de políticas curriculares para o ensino superior deve revelar
práticas que podem ser ligadas (em maior ou menor grau) às questões e desafios que surgem
em consequência do acontecimento ambiental. Assim, uma análise do currículo nacional das
políticas do ensino superior e suas configurações com foco na ambientalização curricular17 deve
16. Como em todos os jogos a disputa aqui é conduzida por uma série de “regras” que são aceitas (reconhecidas por
todos os “jogadores”) como um código de regulação ou como “maneiras de fazer”; este código estabelece a base do
“jogo” no qual tudo é condicionado, desde a seleção dos “jogadores” (atores) até a forma como eles devem ser instruídos (educados) para jogar o jogo (agir). Estas regras são inquestionáveis e funcionam como discursos “reais” que
definem e, justificam os princípios estabelecidos como “formas de fazer” (FOUCAULT, 2006).
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ter como ponto de partida uma visão panorâmica das alterações produzidas no contexto das
reformas no ensino superior e suas relações com os discursos ambientais.
O conceito de ambientalização surge como uma reação a um processo anterior de “devastação”18
que é intensificado após a revolução industrial para tornar-se uma questão de interesse público,
especialmente após a década de 1960 e 1970. A reação a esse processo de devastação e à recémcriada ideia de “riscos ambientais” (DOUGLAS; WILDAWSKY, 1982; BECK, 1992) é creditada,
principalmente, à mobilização de grupos sociais em nível local, regional, nacional e internacional, resultando na criação de defesas do Estado (agências, leis e regulamentos ambientais), na
(re)formação de profissionais para atuar em novos cenários ambientais e até mesmo na construção de uma lógica comercial/empresarial que se baseia na crítica dos aspectos devastadores
do capitalismo para justificar novas responsabilidades ambientais corporativas buscando rentabilidade através da anti-poluição e investimentos ecologicamente sustentáveis (Lopes, 2006).
Seguindo esta lógica, a ambientalização curricular envolve discussões presentes em torno do
significado de ‘meio ambiente’ (envolvendo, transversalmente, campos sociais, científicos, políticos, ideológicos, e cognitivos) e a organização das práticas curriculares.
A ambientalização curricular é uma peça importante do “quebra-cabeça” do acontecimento
ambiental. Esta declaração serve como base para os estudos que analisam as práticas curriculares atuais com foco nas questões ambientais. Considerando-se a variedade de atividades que
constituem o conceito mais amplo de “práticas curriculares” (p. ex., projetos de pesquisa e de
extensão e inovações/renovações de espaços físicos e equipamentos em instituições de ensino),
a pesquisa apresentada no presente artigo concentra-se em unidades acadêmicas em currículos
institucionalizados. Este recorte é justificado pela crença de que estas têm especial relevância
como representação de processos geo-culturais/históricos/políticos que resultam de conflitos
de poder que orquestram a constituição/legitimação das estruturas sociais. Este é um processo
de duas vias: por um lado, unidades acadêmicas representam/reproduzem resultados históricos
das lutas de poder que ocorrem em diferentes espaços de disputa; por outro lado, elas também
contribuem para a evolução das disputas sociais criando/legitimando (como capital simbólico
formalizado/institucionalizado) novos/diferentes símbolos que carregam a força particular do
campo científico/acadêmico.
Nestes contínuos e constantes processos de estruturação de fenômenos socioculturais, diferentes áreas do conhecimento disputam propriedade sobre a “razão” e a dominância, uma incessante luta pelo “reconhecimento de autoria” dos símbolos em disputa (BOURDIEU, 2004). Assim,
os símbolos e as estruturas que constituem o conhecimento diferem na medida em que estes
se relacionam com o objeto e o campo temático de cada disciplina científica. Isso não significa
que novos campos de conhecimento ou novas disciplinas são constituídos, mas, especialmente,
17. Segundo Carvalho (2010) ambientalização é o processo de internalização das questões ambientais nas esferas sociais e na
formação moral dos indivíduos, um processo que pode ser identificado tanto no surgimento das questões e práticas ambientais,
ou como um novo fenômeno caracterizado por reconfigurações de questões e práticas tradicionais que incorporam os aspectos
ambientais.
18. O conceito de ambientalização é alegadamente relacionado com um avançar sobre reivindicações, conquistas e institucionalizações ambientais; em oposição, o conceito de devastação está alegadamente relacionada com a destruição progressiva dos
recursos ambientais e a expropriação de grupos sociais tradicionais (LOPES, 2006).
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um conhecimento que apreende as abordagens epistemológicas e metodológicas para enfrentar
seus problemas únicos - um “conhecimento ambiental” (LEFF, 1997) que apresenta desafios
para a pesquisa interdisciplinar e para a sua inserção em diferentes programas. O processo de
institucionalização19 das questões ambientais no ensino superior é um processo muito recente
e se desenvolve de maneira diferente nos diversos campos disciplinares na medida em que os
conhecimentos, valores e sensibilidades ambientais são produzidos e modelados pelas diferentes histórias, conceitos, métodos e formas de organização de cada área específica (BURSZTYN,
2004). Criando temas para (inovadas) investigações, discursos ambientais são integrados/incorporados pelos mecanismos discursivos de diferentes disciplinas. Esse raciocínio justifica a
questão central da pesquisa apresentada neste artigo: considerando o movimento global da sustentabilidade na educação como um acontecimento ambiental e a consequente tendência para
a ambientalização de diferentes áreas de conhecimento, quais desenvolvimentos se destacam no
campo da educação física no contexto da reforma do ensino superior (possibilidades e críticas)?
“Meio Ambiente” é um dos temas transversais20 propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), ideia que é reforçada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (BRASIL, 2012) ao afirmar em seu quinto artigo que a sustentabilidade ambiental
é um objetivo universal. Mas, segundo Sampaio (2006), esta não é a única justificativa para a
inserção das questões ambientais no ensino teórico e prático (práxico) em espaços da educação
física: estas questões são relacionadas com o núcleo fundamental desta disciplina, visto que essa
lida com a corporalidade em movimento dinâmico e, por isso, não pode ser dissociada da totalidade ecossistêmica que representa e pela qual é constituída.
Considerando, portanto, a relevância das diferentes manifestações do fenômeno ambiental nos
mais diversos campos da construção e difusão do conhecimento e a anteriormente destacada
relevância de práticas curriculares (especialmente unidades acadêmicas) na perspectiva mais
ampla do acontecimento ambiental, a pesquisa apresentada no presente artigo concentra-se na
ambientalização curricular da educação física no ensino superior. Visando uma amostra de representação nacional no Brasil, o corpus empírico da pesquisa foi composto por programas de
unidades acadêmicas encontradas em estruturas curriculares de programas de educação física
em Universidades Federais do país. O corpus foi analisado utilizando a Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003), metodologia que compreende as seguintes etapas: a) desmontagem dos
textos (surgimento de unidades); b) estabelecimento de relações (categorização das unidades);
c) capturando o novo (texto mostrando o surgimento de uma renovada compreensão do todo).
Os dados foram analisados no diálogo com os referenciais teóricos da pesquisa. Estas referências são resultado da revisão da literatura acadêmica de textos (livros, artigos científicos, teses de
doutoramento) e documentos públicos (legislações; diretrizes; demonstrações contábeis; proclamações; leis) relacionados com os temas centrais abordados na pesquisa.

19. Institucionalização é aqui compreendido como o processo pelo qual uma sociedade desenvolve suas estruturas operacionais.
20. Os temas transversais são aqueles considerados demasiadamente complexos para serem abordados por uma única disciplina. Os conteúdos para o desenvolvimento do tema transversal “meio ambiente” em instituições de ensino no Brasil são divididos
em três blocos: “ciclos da natureza”, “sociedade e meio ambiente” e “gestão ambiental e conservação”.
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Em uma última nota introdutória salienta-se que a pesquisa apresentada foi orientada por uma
abordagem sociológica. Assim, não foi parte dos objetivos da pesquisa a criação de instrumentos para a institucionalização da dimensão ambiental ou avaliações/juízos sobre práticas de ambientalização curricular potencialmente “boas” ou ‘’ruins”. Concentrando-se em (con)textos nos
quais a dimensão ambiental estava potencialmente sendo inserida em programas de educação
física, o objetivo da pesquisa foi a identificação dos símbolos e das estruturas que constituem
o conhecimento/saber que estão sendo integrados ou que emergem nos espaços de produção/
divulgação científica, especialmente no ensino superior. A construção deste cenário/quadro
sociocultural que coloca em evidência agentes e símbolos que surgem e são consolidados em
estruturas institucionalizadas foi o resultado de uma análise interpretativa, considerando que
foi composta por um pesquisador imerso na história. A partir dos mesmos dados outras interpretações e conclusões podem surgir, caso a leitura seja realizada por outros olhos. No entanto,
o cenário sociocultural apresentado contribui para o entendimento das manifestações históricas
em torno da ambientalização do campo da educação física e oferece elementos para futuras
pesquisas sobre o tema.

Critérios de Seleção para o corpus de análise
O corpus de análise foi composto por programas de unidades acadêmicas que abordam questões ambientais e que fazem parte de estruturas curriculares de programas de educação física
em Universidades Federais do Brasil. A seleção destas unidades acadêmicas foi submetida às
seguintes etapas:
- Pesquisa de endereços eletrônicos das Universidades Federais do Brasil. A pesquisa concentrou-se nas grades curriculares em quadros de programas de educação física com busca por
palavras-chave que poderiam caracterizar as unidades que potencialmente desenvolvem debates sobre as sinergias entre as questões ambientais e a educação física (p. ex. “natureza”, “meio
ambiente”, “eco…”, “esportes de aventura”).
- Mensagens eletrônicas para os departamentos de educação física em Universidades Federais
do Brasil. A mensagem perguntou se havia alguma unidade acadêmica na grade curricular do
departamento que abordava, de alguma forma, questões ambientais. Esta etapa foi repetida três
vezes nos casos em que a mensagem não foi respondida.
- Mensagens eletrônicas para os coordenadores dos programas de educação física em Universidades Federais do Brasil e para os professores responsáveis por unidades acadêmicas selecionadas a partir da etapa anterior. A mensagem solicitava, cordialmente, os programas das unidades acadêmicas selecionadas. Esta etapa foi repetida três vezes nos casos em que a mensagem
não foi respondida.

Das quarenta e quatro (44) Universidades Federais do Brasil que possuem programas de educação física, 15 (quinze) apresentaram em suas grades curriculares unidades acadêmicas que, de
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alguma maneira, desenvolviam sinergias entre a educação física e as questões ambientais, sendo
que 11 (onze) foram identificadas diretamente através da investigação em endereços eletrônicos
e 4 (quatro) foram identificadas por meio de respostas às mensagens eletrônicas enviadas aos
departamentos de educação física. No total, 18 (dezoito) unidades acadêmicas foram identificadas, considerando que 2 (duas) das 15 (quinze) instituições selecionadas tinham mais de uma
unidade acadêmica em suas grades curriculares que abordavam sinergias entre a educação física
e as questões ambientais. O corpus de análise foi composto por 14 (quatorze) programas do total
de 18 (dezoito) unidades acadêmicas selecionadas. Os 4 (quatro) programas que não fizeram
parte do corpus não puderam ser acessadas por meio do endereço eletrônico das universidades
e não foram enviados pelos coordenadores dos programas de educação física nem pelos professores responsáveis pelas unidades acadêmicas.

Resultados e discussão
Aqui volto para a questão orientadora da investigação apresentada: considerando o movimento
global da sustentabilidade na educação como um acontecimento ambiental e a consequente
tendência para a ambientalização de diferentes áreas de conhecimento, quais desenvolvimentos
se destacam no campo da educação física no contexto da reforma do ensino superior (possibilidades e críticas)? Embora elementos empíricos para responder a essa pergunta são buscados, há
também elementos teóricos relevantes a serem analisados considerando a história recente entre
“novos”/transformados discursos da educação física e o desenvolvimento geral dos discursos
no campo da educação (ambiental). Estes encontros discursivos ocorrem de maneira bastante
diferente no “norte” e no “sul”21, considerando como idiossincrasias geo-culturais/históricas se
desdobram em contextos locais/regionais/nacionais (PAYNE; RODRIGUES, 2012).
Historicamente, o currículo de educação física no “norte” foi orientado principalmente pelas
ciências do exercício (fisiologia do exercício, biomecânica) e pela educação desportiva (pedagogias de aquisição de competências, treinamento atlético, psicologia do esporte) (PAYNE, 2005).
No entanto, processos de ambientalização dos currículos de educação física no “norte” mostram
como certas tendências e questões históricas no campo da educação ambiental (principalmente
em seus desenvolvimentos críticos) têm levado à formação de um campo distinto de pesquisa e
prática denominado “educação ao ar livre” tanto no ensino fundamental como no ensino superior, especialmente nos últimos trinta anos (PAYNE, 2001; 2005). Tendo sua origem associada à
evolução crítica da educação ambiental, a educação ao ar livre emerge (pelo menos inicialmente) como um campo “alternativo”, buscando certo distanciamento do desenvolvimento (cienti21. O “norte” será referenciado no texto como um conjunto de países (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros países do
Norte da Europa, bem como os países que são geograficamente localizados no hemisfério sul, mas que foram colonizados por
países anteriormente citados, tais como a Austrália, Nova Zelândia e África do Sul) que historicamente desenvolvem linhas
de pesquisa com base em raízes culturais muito diversas daquelas desenvolvidas no que será referido no texto como “sul” ou
“latino” (envolvendo, principalmente, países da América do Sul e incluindo países “latinos” do sul da Europa, como Portugal,
Espanha e Itália). O artigo desenvolvido por Payne e Rodrigues (2012) é recomendado para uma leitura mais aprofundada sobre
enquadramentos críticos e pós-críticos do discurso ambiental em sua evolução no “norte” e “sul”.
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ficamente enraizado) e treinamento (militarizado) de competências e de abordagens instrutivas
dominantes na educação física até a década de 1970 e que hoje persiste como abordagens “híbridas” (incorporando valores modernos para manter paradigmas conservadores).
Se há um movimento mais visível em alguns países (especialmente no “norte”) em que as atividades na natureza, em certa medida, se distanciam do tradicional/conservador currículo da
educação física, no Brasil esse não parece ser o caso. Ao contrário, parece haver um movimento
em direção a inserção acadêmica de atividades esportivas e recreativas na natureza (bem como,
embora timidamente, de questões ambientais) nos currículos de educação física, tanto no ensino fundamental como no ensino superior. Este movimento parece estar mais em sintonia com
a evolução dos discursos (ambientais) críticos da educação no “sul”, principalmente considerando a influência de teorias associadas a educação democrática que clamam pela “dialogicidade”
e que destacam o potencial valor questionador/transformador de “encontros na diversidade”
(GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2007; LOUREIRO, 2012).
A inserção das questões ambientais nos currículos de educação física no Brasil é discutida em
documentos oficiais (como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais) e em publicações científicas (especialmente em periódicos de educação física). Em geral, as abordagens destacadas nesses documentos associam-se a atividades práticas, mais especificamente, atividades
praticadas em ambientes abertos e perto da natureza (na natureza). No entanto, estes mesmos
documentos apontam alguns dos principais problemas relacionados a abordagens de educação
ambiental com foco em esportes e atividades recreativas na natureza, destacando as armadilhas
da potencial “esportivização”22 destas práticas e a difícil dissociação da indústria do lazer23. As
discussões sobre a inserção da dimensão ambiental na educação física são relativamente recentes e os papéis dos discursos dominantes e periféricos ainda são jogados com alguma confusão
e incerteza, impedindo, assim, a formação de bases teóricas consistentes que permitam maiores
progressos no sentido de uma epistemologia consolidada. Isso também explica a associação direta com campos mais consolidados, como os campos do esporte e do lazer. Por um lado, atores
envolvidos com atividades esportivas e recreativas na natureza buscam legitimação “emprestando” elementos discursivos de áreas mais consolidadas (como os campos do esporte e do lazer);
Por outro lado, na medida em que atividades esportivas e recreativas na natureza surgem como
“alternativas”, podem ser utilizadas como excelentes ferramentas para a modernização dos discursos em áreas mais consolidadas, permitindo que os “velhos” ou “tradicionais” valores sejam
disfarçados com novas “roupagens”.
Através desse sistema dinâmico de trocas, ao mesmo tempo em que as atividades esportivas e recreativas na natureza adquirirem um código exclusivo de “vestimenta” (continuando com a analogia da “roupagem”), especialmente por meio da incorporação de elementos sociais modernos,
22. “Supervalorização da competição e do elemento espetacular-visual costumeiro no âmbito do esporte de rendimento,
vinculado ao interesse da exibição de performance para outrem ou de busca estética compulsiva ao aspecto físico massificado
e padronizado pelos meios de comunicação, em detrimento da realização de práticas corporais autônomas e significativas, desenvolvidas pelo prazer desencadeado por elas mesmas, com satisfação pessoal intrínseca” (RODRIGUES; GONÇALVES JUNIOR,
2009, p.988).
23. O artigo de Rodrigues e Stevaux (2010) é recomendado para leitura mais aprofundada sobre as relações entre as atividades
desportivas e de lazer e a indústria do lazer.
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há também uma tendência à conservação de elementos tradicionais/convencionais “herdados”
de campos geo-epistemologicamente consolidados como esporte e lazer, visto que as atividades
esportivas e recreativas na natureza ainda caminham a passos largos sobre a esplanada conceitual desses campos mais “tradicionais”. Essa contradição é evidente, por exemplo, em propostas
educacionais relacionadas a atividades esportivas e recreativas na natureza, que (muito semelhante a “educação ao ar livre” no “norte”) são elaboradas, por vezes, com base em discursos
críticos e pós-críticos da educação (ambiental) e, por vezes, com base em discursos que refletem
claramente a tradição materialista/militarista/higienista da “convencional”/”antiga” educação física, destacando técnicas de treinamento para melhorar o desempenho e o desenvolvimento de
habilidades/capacidades de destreza física. Muitos destes exemplos são encontrados na análise
do corpus da pesquisa apresentada neste artigo.
Assim, o questionamento eminente dos paradigmas históricos/atuais e o potencial pedagógico das atividades esportivas e recreativas na natureza é sempre envolto por um dualismo de
possibilidades: todo fenômeno social emerge dentro de um contexto geo-cultural/histórico que
determina certa lógica de dominação, bem como várias formas novas de contestar estas lógicas.
Neste sentido, mais importante do que a atividade em si parece ser a forma em que esta atividade
é realizada, tendo como pólos opostos entre múltiplas possibilidades a reprodução ou contestação dos símbolos de dominância legitimados no presente contexto social. Considerando que a
bagagem histórica do esporte e do lazer (ambos entendidos como fenômenos socioculturais) é
perpetuada por sua “naturalização” em agentes sociais, propostas pedagógicas críticas por meio
do esporte e de atividades recreativas (incluindo na natureza) que não reconhecem as possíveis
limitações associadas a contextos geo-culturais/históricos destes fenômenos socioculturais correm um grande risco de não contemplarem seus objetivos. Por outro lado, o reconhecimento
de tais limitações e a incorporação de discursos críticos/pós-críticos da educação (ambiental)
nos enquadramentos da educação física podem exercer um potencial questionador (e possivelmente transformador) de paradigmas históricos convencionalmente associados ao esporte
e ao lazer ou até mesmo a educação física em um contexto mais amplo, levando em conta que
discursos críticos clamam, de maneira geral, a necessária transformação de elementos que são
constituídos por e constituintes de paradigmas dominantes. De forma semelhante, o potencial
questionador/transformador das atividades relacionadas ao campo da educação física (em geral
suportado pela evolução com base em discursos críticos) também poderia influenciar os paradigmas históricos convencionalmente associados ao campo ambiental.
Em geral, há interessantes desenvolvimentos potenciais em processos de ambientalização convencionalmente associados ao campo da educação física e como esses processos ocorrem tanto
no “norte” como no “sul”: por um lado, a criação de um campo distinto de saber e de construção de conhecimento (geralmente associado a educação ao ar livre, como tipicamente visto no
“norte”) com foco nas sinergias possíveis entre a dimensão ambiental e a esfera global do movimento humano pode ter o potencial para um (supostamente necessário) distanciamento das
possibilidades críticas emergentes destas sinergias dos históricos (e normalmente contestados)
paradigmas “convencionais”/”antigos” do campo da educação física. Além disso, o desenvolvimento deste campo “alternativo” ganha força simbólica com o surgimento de uma comunidade acadêmica especializada, criando ferramentas para construção/divulgação científica (p. ex.
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eventos e periódicos científicos) e pela institucionalização das questões específicas em instituições educacionais formais (incluindo as instituições de formação de professores), assim como
outras instituições (não-acadêmicas). Por outro lado, a inserção de sinergias emergentes entre a
dimensão ambiental e a esfera global do movimento humano nos “tradicionais” enquadramentos da educação física (incluindo o currículo, como visto no Brasil) pode gerar questionamentos
(e possíveis transformações) de paradigmas históricos convencionalmente associados tanto ao
campo da educação física como ao campo ambiental.

Considerações Finais
Um passo significativo para o fortalecimento/legitimação de discursos em torno das sinergias
entre o campo da educação física e o campo ambiental é a institucionalização de tais discursos.
A análise proposta no presente artigo destaca algumas evidências de como isso vem acontecendo, mais especificamente, em quais dimensões discursos ambientais estão sendo incorporados
pela educação física nos currículos do ensino superior, mais uma vez apontando para a relevância das unidades acadêmicas como representação de processos geo-culturais/históricos/políticos que resultam das lutas de poder que constituem/legitimam as estruturas sociais.
Apesar de algumas propostas interessantes destacadas por esta análise, incluindo a incorporação de características proeminentes de discursos ambientais contemporâneos e de movimentos
(críticos) particulares da educação física, o que mais se destaca é a grande diversidade de objetivos, conteúdos e metodologias que constituem estas propostas. Essa amplitude de objetivos
e conteúdos pode ser atribuída a uma série de elementos definidores: a grande influência em
atividades na natureza de uma variedade de campos diferentes, como esportes, lazer e turismo; o
desenvolvimento relativamente recente do campo ambiental, também resultando em uma grande variedade de conceitos e metodologias (isso pode ser facilmente observado em documentos
oficiais e publicações científicas da área); as diferenças entre escolas e institutos onde programas
de educação física estão localizados em instituições de ensino superior no Brasil, sendo isso
resultado da evolução histórica da área desde suas primeiras raízes nas ciências biológicas e da
saúde até as manifestações mais “modernas” com raízes nas ciências humanas.
Dentre as considerações sobre esta gama de definições, conceitos, características, dimensões
e qualidades associadas aos objetivos, conteúdos e metodologias apresentadas nas unidades
acadêmicas que fazem parte de estruturas curriculares da educação física em Universidades
Federais brasileiras, uma das mais preocupantes é a falta de uma base epistemológica ou mesmo de “lugares comuns” que possam oferecer referências mais consistentes para a construção
de novos/diferentes diálogos entre a educação física e o campo ambiental. Por um lado, existe
uma multiplicidade de “possíveis caminhos”, tornando-se possível quase que qualquer proposta
em um ou outro dos muitos objetivos apresentados; por outro lado, algumas das mais proeminentes especificidades da educação física que poderiam oferecer ideias interessantes para a
educação ambiental, tal como descrito por algumas das publicações analisadas na pesquisa (p.
ex. OSBORNE; BATISTA, 2010; DOMINGUES et. al., 2011), não constam entre as propostas
encontradas nos programas analisados (por exemplo, danças ou jogos cooperativos e “tradicio346| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

nais” - o último referindo-se a jogos com origens em comunidades “tradicionais”, por exemplo,
indígenas). Neste sentido, toda a discussão parece ainda necessitar de espaços teóricos e práticos
que permitam encontros mais significativos entre o que vem acontecendo em contextos de pesquisa e o que (não) vem acontecendo em contextos da educação (inclusive no ensino superior),
permitindo, assim, um potencial fortalecimento e possível legitimação da educação física como
campo expressivo nas disputas que (re)constituem os significados de “meio ambiente”.
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Resumo
O Sudão encara o fato de que seu sistema de educação formal é incapaz de criar cidadãos preocupados, conscientes e conhecedores de seu meio ambiente. O resultado é uma diversidade de
problemas ambientais que o país enfrenta. O presente trabalho é uma tentativa de identificar
empecilhos ou ameaças com que a “Educação Verde” no Sudão se depara. Para resolver
os empecilhos em níveis escolares, pode-se recomendar a adoção dos seguintes critérios de
ensino: observação simples, discussões, demonstração audiovisual e deve haver uma mudança
nas metodologias de ensino com mais ênfase em atividades externas, atitudes e habilidades de EA.
No tocante ao nível universitário, as universidades devem desenvolver suas próprias ferramentas e
cabedal de conhecimentos e transferência de tecnologia, bem como oferecer consultorias e aumentar
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a conscientização dos decisórios políticos e dos stakeholders. Independentemente de tais empecilhos,
pode-se inferior que o futuro favorece a educação ambiental e ecológica no Sudão.
Palavras-chave: Verde, Resposta, Impacto, Pressão, Educação Ambiental

Visão Geral
Este documento é uma tentativa de identificar as restrições ou ameaças da educação verde no
Sudão. A implementação de uma educação ambiental bem-sucedida nos níveis de ensino é
prejudicada pelas seguintes restrições: falta de formação adequada dos professores e materiais
da instituição, atuais metodologias de ensino não fornecem espaço para participação ativa dos
discentes, o atual tamanho de classe (média de 80) é demasiado grande para serem tratada eficazmente, programas inflexíveis, a falta de tempo e a falta de uma comunidade de re-execução.
No que diz respeito às universidades, grande número de pessoas qualificadas e um número
considerável de instituições estão envolvidas em atividades de investigação ambiental, mas o
resultado é muito inferior à aspiração. Isso porque uma pesquisa ambiental necessitam de tempo, fluxo contínuo, garantia de financiamento e infraestrutura confiável, infelizmente, não são
requisitos sempre fáceis de se obter no Sudão, a falta de coordenação entre os pesquisadores, e
por sua vez entre as instituições, torna o uso dos escassos recursos imprudente e as informações
fragmentadas difíceis de se obterem, o baixo número de pessoal docente especializado em ciências ambientais é outro fator limitante, falta de descrição do trabalho para os recém-formados
do estudo de impacto ambiental nas faculdades ou departamentos. Isto resultou em má taxa de
recrutamento e, portanto, enorme número de desempregados. Além disso, os formandos recebem formação deficiente por causa de restrições financeiras e de infraestrutura.

Introdução
Educação ambiental destina-se a produzir cidadãos que estão bem informados sobre seu ambiente, conscientes dos seus problemas, motivados e qualificados para a sua promoção. Esta
definição simples direciona atenção ao papel da educação na conscientização ambiental, difundindo conhecimento e mudança de atitudes.
Quando esses objetivos são avaliados no contexto do Sudão, somos confrontados com o fato
de que o nosso sistema de ensino formal é capaz de criar cidadãos que estão em causa, bem
informados e conscientes de seu ambiente. O resultado é que os diversos locais devem ser os
problemas que o país enfrenta.
Educação ambiental pode ser classificada, de acordo com Le Lecuas (1980) na educação sobre o
meio ambiente, a educação para o meio ambiente, no meio ambiente e as classes formadas por
combinações sobre, para e no meio ambiente.
Educação ambiental desempenha um papel significativo que ajuda os grupos sociais e os indivíduos a adquirir uma consciência e sensibilidade para o meio ambiente total e seus problemas
aliados, e obter uma grande variedade de experiências adquirindo uma compreensão básica do
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ambiente e seus problemas associados. Além disso, ajuda-os a obter conhecimentos que lhes
permite participar na melhoria e proteção do meio ambiente, bem como, as habilidades para
identificar e resolver problemas ambientais (ABDEL ATTI, 2002).

Objetivos do Artigo
Este trabalho tem por objetivo identificar as ameaças à educação ambiental no Sudão com relação aos pré-universitários, bem como no ensino superior.

Métodos
Este artigo é altamente dependente da revisão crítica da literatura disponível, com Avaliação Integrada do Meio Ambiente (IEA) que avalia o estado atual, identificando fatores que causam este
estado (ou seja, pressão) e seus efeitos (i.e. Impacto) para desenhar uma adequada mitigação ou
recomendações para corrigir esta situação (resposta).

Discussão
Educação ambiental através da abordagem, os dois níveis mencionados anteriormente indicados podem ser atingidos:

Educação a nível pré-universitário
Espera-se que a educação em nível pré-universitário inclua os níveis básico e secundário de ensino.

A) Educação Básica e Secundária.
Estado:
Educação é tanto um valor humano em si como uma forte influência do desenvolvimento humano. As metas do governo é a universalização da educação básica até 2002. Implícito nos objetivos,
inclui-se uma distribuição equitativa da eficiência na educação e taxas de abandono próximo a
zero. Entre 1996 e 1999, o número de escolas de ensino fundamental no país aumentou em 2,7 %.
No entanto, o número de crianças em idade escolar (6-14) havia aumentado em taxas muito
mais elevadas do que as escolas, 10,5 % para o país como um todo.
350| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Pressão
Programa de educação ambiental vai tornar os cidadãos conscientes e mais preocupados com o
meio ambiente total e seus problemas associados, bem como ajudá-los a contribuir eficazmente
para a solução dos problemas atuais e a prevenção de novos. Com base nestes fatos, o Sudão enfrenta muitos problemas ambientais que podem ser resumidos da seguinte maneira: a desertificação, guerras civis e conflitos tribais, urbanos e problemas de saneamento rural, ervas daninhas
aquáticas, destruição de vida selvagem, desmatamento, problemas de saúde ambiental, poluição
marítima e costeira e de eliminação de resíduos.
Um dos principais fatores por trás dos problemas ambientais que o país enfrenta é o analfabetismo ambiental ou comportamento humano irracional de adjudicação das pessoas para seu
ambiente natural. Isso é por causa do nosso atual sistema de ensino incapaz de sensibilizar o
público e melhorar a compreensão dos problemas ambientais.
No entanto, uma implantação da Educação Ambiental bem-sucedida é impedida pelas seguintes
restrições: o currículo de Educação ambiental orientado como disciplina exige uma abordagem
interdisciplinar, a falta de professores treinados e materiais institucionais, a metodologia de ensino não dá espaço para participação ativa dos discentes, e em algumas escolas, o atual tamanho
das classes (média de 80) é demasiado grande para ser tratado de forma eficaz, e não há mais
foco no ensino e no aprendizado por causa da rigidez dos programas e da falta de tempo e reforço.
No que diz respeito ao ensino ambiental nas escolas, ela sofre dos problemas a seguir: a maioria
das escolas são mal equipadas de material didático e de instrumentos, tais como projetores, gravadores, mapas, gráficos, modelos, etc., a maioria das escolas de ensino secundário não possui
laboratórios científicos ou químicos, modelos e instrumentos e, na maioria das escolas o ensino
depende da habilidade do professor na elaboração do seu material didático, caso contrário o ensino
é reduzido à explicação falada ou desenhada de mapas e imagens (ABDELGANI; ALABJAR, 2006).

Impacto:
Com base nos fatos anteriormente mencionados, o sistema de educação formal é falho ao criar
cidadãos que são mais conscientes e conhecedores dos seus problemas. O país enfrenta uma série de problemas ambientais que se manifestam sob a forma de degradação da qualidade de vida,
uso insensato dos recursos e a falta de políticas claras para a utilização dos recursos naturais e
gestão ambiental.
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Respostas (Recomendações Gerais)
-O processo de aprendizado contínuo sobre diferentes questões ambientais devem ser parte integrante dos objetivos educacionais do nível escolar.
- Ensino de temas relacionados com meio ambiente deve ser baseado, principalmente, ao fornecer conhecimentos básicos, a simples observação, discussão, a demonstração audiovisual e visitas
orientadas para a valorização das questões ambientais.
- Os grandes temas da introdução da educação ambiental no ensino básico e secundário devem
concentrar-se sobre alguns problemas ambientais voltados para o Sudão, como poluição do ar e
da água, a degradação dos solos, a desertificação e conservação dos recursos naturais.
-Deve haver uma mudança nas metodologias de ensino com mais ênfase em atividades ao ar
livre, desenvolvimento de habilidades e atitudes de formação.
-Desenvolvimento de Política de Educação Ambiental - educação ambiental política deve ser
dirigida para além do objetivo a curto-prazo da formação profissional, para a formulação de
políticas públicas e atitudes para mudança, e deve também ser capaz de gerenciar e explorar as
possibilidades para a sociedade em geral.
-Sistemas de educação devem ser concebidos de modo a reforçar os tomadores de decisão a terem
a consciência da importância das questões ambientais e interconectada à natureza do processo
de tomada de decisão.
-Fornecimento de educação ambiental no ensino Básico e Secundário é uma necessidade. As
crianças são os futuros cidadãos, profissionais e decisores na nossa sociedade.
- Para estabelecer um programa de educação ambiental para escolas de nível Básico, uma vasta
gama de objetivos educacionais deve ser organizada. Os objetivos deste programa devem ser
orientados no sentido de habilitar os alunos a aprender e compreender o meio ambiente e desenvolver conceitos, conhecimentos, habilidades e capacitação para proteger o meio ambiente
(BERRY, 1983).

B) Universidades
Estado:
A maioria das universidades no Sudão inclui faculdades e colégios de importância direta e indireta para estudos ambientais. A maioria destas universidades tem programas de pós-graduação
por meio das quais os estudos ambientais e problemas de pesquisa são abordados.
Isso acrescenta ao enorme número de dispersos tópicos de investigação e as conclusões que
aumenta a carga de trabalho dos pesquisadores que pretendem iniciar qualquer estudo sobre
o meio ambiente, uma vez que nenhuma instituição ou qualquer recuperação de mecanismos
envolva-se nesses estudos, seja no formato bruto ou classificado. Exemplos de estudos sudaneses que têm graduação e pós-graduação sobre o meio ambiente são: Universidade de Cartum,
Omdurman Ahlia University [Universidade Omdurman Ahlia], Universidade Gezira, Universidades Neelian e Bahri.
352| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Omdurman Ahlia University é uma universidade pioneira no lançamento do programa de pós-graduação em estudos ambientais. O ano de 1986 testemunhou o nascimento do Centro de Estudos
Ambientais. Antes dessa data, em Sudão estudava-se ciências ambientais apenas até a pós-graduação.
Em 1998, o Centro de Estudos Ambientais foi atualizado para a Faculdade de Ciências do Meio
Ambiente. Concentra-se sobre os principais problemas ambientais do país. Isso é em virtude
do rápido desenvolvimento agrícola, industrial e social, bem como, o aumento constante da
população. Isso resultou na alteração de ambientes naturais do Sudão, levando para os impactos
ambientais, sociais e econômicos.
Isso reflete a importância de se encontrar de fora um instrumento científico para o tratamento
ou para encarar esses problemas através de qualificados ambientalistas graduados nesta faculdade. Todos eles bem equipados e mais familiarizados com o poder ambiental local, regional,
nacional e global, impactos da não utilização sustentável dos recursos ou o não desenvolvimento
sustentável (DE JONG, 1991).

As ameaças à Educação Ambiental a nível Universitário
Essas ameaças podem ser resumidas como se segue: embora o grande número de pessoas qualificadas um número considerável de instituições estão envolvidas em atividades de investigação ambiental, o resultado é muito inferior às aspirações. Investigação Ambiental, como outros
campos de investigação, necessita de muito tempo, fluxo contínuo, com garantia de financiamento e infraestrutura confiável. Infelizmente, esses requisitos não estão sempre disponíveis
e com fácil obtenção no Sudão. Os investimentos em pesquisa no Sudão estão no final da lista
de prioridades das instituições de financiamento e investidores, a falta de coordenação entre os
pesquisadores. E na volta entre instituição, torna o uso de recursos escassos imprudentes e a
informação é fragmentada e difícil de obter, pois, devido à ausência de planos e estratégias unificadas, campos de investigação satisfazem o interesse dos agentes de financiamentos ao invés
daqueles das comunidades locais e com um número crescente de agentes de financiamento, os
nossos organismos nacionais de investigação serão despojados de toda autonomia, no que diz
respeito à mudança do clima, diversas universidades ensinarão como um assunto separado,
enquanto muitos toquem em questões relacionadas às alterações climáticas dentro de outros
assuntos relacionados. No entanto, não se trata de um estatuto comum do ensino superior e que
só saiu do objetivo geral da educação para o desenvolvimento sustentável e a proteção do ambiente. Sinal de que se adotam questões relacionadas com as alterações climáticas, se não todos
os currículos. Mesmo o contínuo processo de desenvolvimento curricular, somente algumas
universidades estão a planear inclusão de mudança climática em seus exemplos.
Contudo, o baixo número de pessoal docente especializado neste campo é outro fator limitante.
Pesquisas relacionadas às mudanças climáticas nas universidades e instituições de pesquisa são
mínimas. No entanto, programas de graduação e mestrado em algumas universidades estão
diretamente relacionados às alterações climáticas, por exemplo, a Faculdade de Ciências Ambientais / Omdurman Ahlia University. A interação entre essas instituições é a título pessoal e
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não existe uma cooperação efetiva. Por outro lado, os baixos salários de pesquisadores das Universidades melhoraram seus trabalhos nos países do Golfo, apesar do baixo número de pessoal
docente e de investigadores, devido a salários muito baixos e a falta de valorização, alguns deles
estão envolvidos em oferecer consultorias e aumentar a conscientização entre os decisores políticos e opinião pública (ELHAG, 2006).

Impactos
A falta de política ambiental global e falta de conhecimento que resultou nos seguintes
impactos significativos.
Independentemente do fato de que política do governo obriga qualquer desenvolvedor ou
investidor para conduzir uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) antes de iniciar qualquer das atividades de desenvolvimento, mas é uma pena que não há monitoramento dos
impactos ambientais que ocorrem durante a construção, operação e desativação das fases
dos projetos propostos. Este acompanhamento deve ser feito sob a supervisão de pós-graduandos de diferentes especializações dos impactos ambientais do mencionado anteriormente
e as ameaças são: a falta de descrição do trabalho para os recém-licenciados e, atualmente,
é classificada como engenheiros agrícolas, ou seja, como se fossem graduados de faculdades
de agricultura, a falta da descrição do trabalho resultou em má taxas de recrutamento e, portanto, enorme número de desempregados, níveis baixos de recrutamento a desencorajar os
estudantes que obtiveram maiores marcas nos certificados na escola secundária, apenas uma
fraca adesão das faculdades ou departamentos de meio ambiente, má formação e desenvolvimento de capacidades para o pessoal recém-recrutado devido a dificuldades financeiras e falta
de infraestruturas as limitações (EL ZUBAIR, 1983).

Respostas (Recomendações)
1. As universidades deveriam desenvolver suas próprias ferramentas e know-how e a transferência de tecnologia, oferecendo consultorias e a sensibilização, a fim de lhes permitir compreender
o seu papel.
2. As universidades precisam construir capacidades em diversas áreas que incluem: compreensão
da importância das suas instituições na formulação de planos de desenvolvimento sustentável,
formação avançada na área da Tecnologia da Informação, rede mútua entre as universidades e
as infraestruturas e equipamentos para laboratórios de controle diferentes mudanças ambientais
incluindo os parâmetros para as alterações climáticas (HIGHER COUNCIL FOR ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES, 2009).

Conclusão
Independentemente destas limitações pode-se esperar que a educação ambiental no Sudão possa
ser esperada para ser verde se as recomendações mencionadas anteriormente forem cumpridas.
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Resumo
A Universidade de São Paulo criou, em 2012, a Superintendência de Gestão Ambiental e formou
um Grupo de Trabalho para cuidar das questões relativas aos resíduos gerados na USP, o qual
priorizou desenvolver uma Política de Gestão de Resíduos, adequando às especificidades contidas
na Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/10 ao contexto universitário. Para o planejamento da gestão será realizada a capacitação de servidores, a qual propõe a renovação de valores
num entendimento de inter-relação entre toda comunidade universitária como corresponsáveis
pelo gerenciamento adequado de resíduos. A etapa da capacitação pode ser considerada um dispositivo indispensável para a difusão do conhecimento e consecução do processo de implantação
desta Política. As perspectivas acerca da capacitação possibilitarão conhecer o contexto da instituição, perceber fragilidades e possibilidades com o intuito de promover a discussão sobre a temática
da sustentabilidade nas universidades a partir da gestão de seus resíduos.
Palavras-chave: IES, Gestão de Resíduos, Sistema de Gestão Ambiental.
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1. Introdução
Segundo Tauchen e Brandli (2006), as Instituições de Ensino Superior (IES) podem ser comparadas a pequenos núcleos urbanos que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão
além de outras correlacionadas à sua operação, como, por exemplo, financeiras, alimentação
e alojamento. Além disso, habitualmente, as IES utilizam-se de práticas ambientais isoladas,
voltadas unicamente ao cumprimento da legislação, sem necessariamente se preocupar com a
promoção de práticas preventivas.
Em geral, os resíduos gerados em ambiente universitário são caracterizados por uma matriz
complexa e heterogênea, devido à complexidade e particularidade de suas atividades e, portanto, torna-se um desafio para toda comunidade acadêmica promover o gerenciamento adequado
em todos os setores e atividades. Por isso, as IES devem utilizar a gestão de seus resíduos como
parte da gestão acadêmica para desenvolver e implementar políticas relacionadas aos aspectos e
impactos resultantes de suas atividades (Conto, 2010).
Sabe-se, no entanto, que não há legislação específica e fiscalização adequada definidas para as
peculiaridades dos resíduos gerados em IES. Portanto, uma das formas das IES demonstrarem
seu comprometimento com as questões ambientais é a adoção de políticas institucionais e a
implementação de sistemas de gestão ambiental que atendam às suas especificidades. Para promover essa ação com eficácia, é importante o envolvimento dos diversos setores, sobretudo da
alta administração/Reitoria (Giloni-LIMA; LIMA, 2008; Silva; Mendes 2009).
Corrêa (2009) enfatiza que a universidade tem como vantagem ser constituída por uma comunidade acadêmica composta das diversas áreas do conhecimento, e que isto potencializa o
processo de construção de políticas para gestão de resíduos.
Segundo Tauchen e Brandli (2006), a implantação de políticas de gestão de resíduos inicia um
processo de conscientização em todos os níveis e atividades (administradores, professores, funcionários e alunos), contribuindo para uma melhoria na qualidade ambiental da instituição.
Aliado a isso, Corrêa 2009 apud Corrêa, Lunardi e Jacobi (2012) ressalta que a construção de
uma política de gestão de resíduos nas IES, com enfoque na educação ambiental, promove um
envolvimento articulado no ambiente universitário. Desta forma, permite o estabelecimento de
uma consciência por parte dos atores envolvidos e de sua responsabilidade enquanto gerador
de resíduo no contexto de suas atividades nos diversos setores, desencadeando um processo
educativo contínuo e efetivo que conduzirá à desacomodação.
Neste sentido, o processo de uma política de resíduos deve estar atrelado à educação ambiental,
uma importante ferramenta de mudança do complexo cenário de crise ambiental, por atuar na
formação de comportamentos positivos em relação ao meio ambiente, agindo diretamente na
construção ou reconstrução de valores dos cidadãos (SANTOS, 2007).
Para a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a educação ambiental é obter conhecimentos de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana e o
ambiente, preparar as pessoas para a vida, empregar novas tecnologias, aumentar produtividade, evitar desastres ambientais, minimizar os danos existentes e manter os sistemas ambientais (DIAS, 2004).
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A educação ambiental precisa ajudar a construir novas formas e possibilidades de relações sociais e de estilos de vida, baseadas em valores éticos e humanitários, e de relações mais justas
entre os seres humanos e entre os demais seres vivos. Educar significa, em primeiro lugar, se
“autotransformar”, pois a educação ambiental precisa ser transformadora, educativa, cultural,
informativa, política, formativa e, acima de tudo, emancipatória (LOUREIRO, 2006).
Devido à falta de estudos sistematizados que examinem os processos produtores de resíduos em
universidades, as soluções, na maioria das vezes, são pensadas quando o resíduo é gerado e esse é um
dos motivos que impedem a participação da comunidade na intervenção do problema. Além disso,
não há clareza do papel dos diferentes agentes responsáveis pela geração de resíduos nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão aliado à falta de interlocução entre os mesmos (Conto, 2010).
O presente trabalho traz uma análise do processo de capacitação e da fase inicial de implantação
da Política de Gestão de Resíduos (PGR) na USP. As perspectivas apontadas acerca da capacitação a partir da implantação de uma política institucional possibilitarão conhecer o contexto da
instituição, perceber fragilidades e possibilidades, com o intuito de promover a discussão sobre a
temática da sustentabilidade nas universidades a partir da gestão de seus resíduos, e, notadamente, possibilitar o conhecimento necessário para a efetiva adoção e implantação da PGR da USP.

2. O processo de construção da política de gestão de resíduos da USP
2.1. Histórico
A USP possui oito campi e uma comunidade universitária de aproximadamente 120 mil pessoas,
dentre estas, funcionários, estudantes e docentes. Essa Universidade tem desenvolvido diversas
ações ambientais, incluindo projetos e programas na área de resíduos. Entretanto, tais ações
careciam de articulação e integração.
Nesse contexto, em 2009, a USP aprovou a proposta de uma Política Ambiental. Em 2010, ano
da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a USP designou um coordenador de Gestão Ambiental junto à Reitoria e, em 2012, foi regulamentada a criação do órgão
institucional responsável pela gestão ambiental, a Superintendência de Gestão Ambiental da
USP (SGA/USP), a qual tem como premissa ditar normas para questões ambientais em consonância com a Política Ambiental, quais sejam: promover a sustentabilidade ambiental nos campi
da USP; desenvolver ações de conservação dos seus recursos naturais; promover um ambiente
saudável e a segurança ambiental dentro dos campi; promover o uso racional de recursos; educar
visando a sustentabilidade e construir, de forma participativa, uma universidade sustentável,
transformando a USP em um modelo de sustentabilidade para a sociedade.
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2.2. Aspectos estratégicos
A primeira fase do planejamento realizada pela SGA/USP para gestão dos resíduos consistiu
na formação de um grupo de trabalho composto por especialistas na área dentro dos campi. O
grupo denominado “GT Resíduos da USP” priorizou desenvolver, por meio de processos participativos, estratégias e procedimentos para elaboração e implantação de uma Política de Gestão
de Resíduos para a universidade. Esta política tem como proposta adequar às especificidades
contidas na PNRS para o contexto universitário.
Na segunda fase do planejamento, a participação da comunidade acadêmica se deu por
meio de um Fórum24 promovido pela SGA. O evento contou com a presença de 110 representantes das diferentes categorias de todos os campi da USP, no qual todos os envolvidos
diretos puderam participar da elaboração da versão preliminar deste documento, que passou por alterações posteriores.
A versão preliminar da Política de Gestão de Resíduos da USP (PGR/USP) foi submetida à análise do órgão jurídico da Universidade, prevendo-se que entre em vigor no primeiro semestre de
2014, após regulamentação por meio de Resolução-USP e Portaria do Reitor.
A PGR/USP estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos em todas as suas unidades. Para a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos, os
servidores serão submetidos a um processo participativo de capacitação.
A estrutura da capacitação propõe a renovação de valores num entendimento de inter-relação entre
alunos, funcionários, docentes e dirigentes da USP, sendo todos corresponsáveis pelo gerenciamento adequado de resíduos. Para participar do processo de capacitação, serão indicados dois servidores por unidade, preferencialmente com afinidade pelo tema, conforme regulamentado na Política.
O processo de capacitação prevê a realização de um encontro inicial, com dois dias de duração,
perfazendo uma carga horária total de 16 horas.
O processo de capacitação buscará responder as seguintes questões:
Por que temos que elaborar o plano de gerenciamento de resíduos? Como foi e qual a importância do processo de construção da Política de Gestão de Resíduos da USP? O que é o diagnóstico
de resíduos e qual a sua importância para a elaboração do Plano? Quais as metodologias para
realização do diagnóstico de resíduos? Como elaborar um plano de gerenciamento de resíduos?
Além disso, serão desenvolvidas atividades teórico-práticas sobre o sistema informatizado que
abrigará todos os dados levantados pelo diagnóstico de resíduos, o que incluirá exercícios de
elaboração do plano de gerenciamento de resíduos. Todos os membros do GT participarão,
distribuídos nos grupos de trabalho e nas apresentações dos esboços do plano e no apoio às
dúvidas gerais dos demais grupos envolvidos.

24. Workshop denominado “Iniciativas para Construção da Política de Gestão de Resíduos da USP ”, realizado em 25 de abril
de 2013, na sala do Conselho Universitário do campus São Paulo, contando com a presença de cerca de 110 representantes de
todos os campi da USP.
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Espera-se que, ao final do processo de capacitação, os servidores estejam aptos a fornecer os
subsídios para a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos, assim estruturados:
Caracterização do gerador;
Localização e dados cadastrais;
População;
Estrutura administrativa e organograma;
Atividades desenvolvidas pela unidade;
Diagnóstico quantitativo e qualitativo dos resíduos, incluindo: classificação ABNT, quantidade gerada por ano, forma de segregação, transporte, coleta, armazenamento, destinação e disposição final;
Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores (campus) para
situação atual e para o plano de gerenciamento
Descrição das ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento
incorreto ou acidentes (Plano de Contingência)
Descrição das metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos;
Apresentação de propostas e medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos;
Descrição dos indicadores de desempenho/qualidade do gerenciamento de resíduos nos campi/
unidades e seu respectivo plano de monitoramento.

Os planos de gerenciamento de resíduos permitirão à SGA compreender o estado da arte com
relação ao gerenciamento de resíduos na USP, bem como realizar planejamentos, tomadas de
decisão, investimentos necessários e definição de indicadores que balizarão as adequações e
melhorias da gestão dos resíduos nos campi.
Como parte das ações da SGA, está sendo desenvolvida uma base de dados integrada ao Sistema Corporativo da Instituição, que permitirá controlar os insumos utilizados (como a geração,
o armazenamento, os tratamentos e os descartes relacionados aos resíduos gerados em nossas
Unidades) e minimizar os impactos ambientais pelas atividades desenvolvidas na Universidade
(ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária).

3. Análises preliminares do processo de capacitação para implantação da
Política de Gestão de Resíduos da Universidade de São Paulo (USP)
As análises preliminares do processo de capacitação têm como propósito identificar as dificuldades encontradas pelas unidades pertencentes à USP a partir do cenário atual encontrado, para
em seguida, incentivar a incorporação de novas propostas de estratégias de correção.
As dificuldades encontradas na análise preliminar deste trabalho também puderam ser identificadas por outras pesquisas em instituições de ensino superior e compreendem:
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Resistência às mudanças de comportamento da comunidade acadêmica. Em geral, devido aos hábitos e atitudes previamente estabelecidos e sistematizados em uma comunidade ou grupo de pessoas
ao longo de um tempo (USP), conduzem os indivíduos à repetição das ações e mesmo à comodidade
em suas atitudes, agravadas tais situações em virtude dos trâmites burocráticos que impedem, muitas
vezes, a fluidez dos trabalhos (Nicolades 2006);
Falta de consciência por parte da comunidade universitária no processo de construir, implantar e
manter a política ambiental. Isso se dá pela dificuldade de inserção dos colaboradores nos processos participativos de forma proativa e também pela limitação orçamentária para compor quadro
de funcionários habilitados e estrutura logística para a implantação da política;
Estrutura descentralizada e fragmentada nas instituições. Esta situação estabelece uma dificuldade de reconhecimento dos responsáveis e mudança de gestores ao longo do processo, onde os
novos em geral resistem em sustentar ações que vinham sendo executadas, preferindo criar novas
estratégias (Nicolades, 2006);
Dificuldade de inserir a dimensão ambiental nos diferentes setores da instituição e nos projetos
pedagógicos e de pesquisa refletindo numa resistência dos docentes em incorporar a questão
ambiental em suas discussões e priorizar a alocação de verbas institucionais para investimentos
nessa questão. Este ponto está diretamente ligado à necessidade de um programa de educação
ambiental permanente em que as questões ambientais passam a fazer parte da logística de planejamento da instituição como um todo (Nicolades, 2006);
Desperdício ou manejo inadequado de verba recebida pelos órgãos de fomento e pesquisa. Em
geral, utilizada para armazenamento de produtos, contribuindo para o aumento da geração e custo
para instituição no momento da disposição final ambientalmente adequada (Nicolades, 2006);
Falta de incentivo pelos órgãos de fomento que priorizam a valorização de publicações associadas
somente à área de atuação do profissional. Esta situação está associada ao desconhecimento da
importância de estudos sobre a temática de resíduos em universidades. Esta temática multidisciplinar deveria ser parte integrante das atividades de pesquisa, podendo estar associada direta
ou indiretamente aos projetos, uma vez que todos, de alguma forma, são geradores de resíduos.
Sendo assim, a prioridade induzida pelos órgãos em questão torna-se contraditória, pois projetos
sobre a temática em universidades podem trazer consigo dados que direcionem ao melhor aproveitamento da verba disponibilizada;
Ainda há uma falta de comprometimento da administração e comunidade universitária com
ações e práticas que visam à sustentabilidade. Esta situação está diretamente ligada ao fato da
temática não estar incorporada nas questões cotidianas, entendendo que se o indivíduo se apropriar do conhecimento poderá trazer ganhos comportamentais e inovadores em sua vida pessoal
que refletirá em sua rotina ou vice-versa (Nicolades, 2006);
Falta de tempo das pessoas envolvidas devido à demanda crescente em suas atividades que se
fazem valer pela produtividade. A sobrecarga de atividades dos profissionais que se fazem valer
pela produção intelectual na área acadêmica. Além de suas atividades, os docentes com cargas
horárias de ensino e pesquisa assumem cargos administrativos pela estrutura da universidade
que se intensifica, muitas vezes, com a limitação de novas contratações (Nicolades, 2006);

As dificuldades elencadas foram observadas em outras situações, nas quais as alterações estruturais foram introduzidas na rotina dentro do ambiente universitário sem prévia capacitação/

360| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

orientação. No entanto, serão elencadas a seguir algumas perspectivas acerca da implementação
de uma política institucional de gestão de resíduos na USP. Estas perspectivas poderão resultar
em ações efetivas e catalizadoras durante o processo em questão, no qual a SGA/USP, enquanto
órgão institucional, poderá incentivar e apoiar:
Realização de ações de educação ambiental de forma contínua e permanente que tenha capacidade de mobilizar alunos e professores para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o
reaproveitamento de resíduos em suas atividades com valorização à utilização de técnicas como
fórum de discussões (dias et al., 2010);
Criação de um banco de dados sobre publicações relacionadas a programas e ações ambientais
desenvolvidas na universidade (CONTO, 2010, p. 28);
As despesas com gerenciamento de resíduos têm custo elevado e devem, portanto, ser rateadas
entre as unidades. Além disso, todas as unidades devem saber para onde e como seus resíduos
estão sendo enviados e tratados (teixeira et al., 2010);
Incentivo ao desenvolvimento de teses, dissertações, monografias, estágios, trabalhos de conclusão de cursos e projetos de pesquisa com temas ambientais e em especial com a universidade
como objetivo de estudo (CONTO, 2010, p. 28);
Estímulo para as ações que resultem na minimização de geração de resíduos, podendo-se pensar
na possibilidade de criar um setor específico de pesquisa em tecnologias mais limpas adaptadas
ao contexto universitário. Tal ação visa contribuir para diminuição do custo financeiro do tratamento e disposição dos resíduos para as unidades e, consequentemente, para a Universidade;
Inclusão, na grade curricular, de disciplinas que possibilitem ao aluno da graduação ser conscientizado sobre a temática de “sustentabilidade na universidade” associando à questão dos “resíduos
em universidades” (CONTO, 2010, p. 24);
Os projetos de pesquisa e os programas de ensino e extensão precisam ser repensados no sentido de serem desenvolvidos com o menor impacto ambiental, independentemente da área do
conhecimento ao qual ele estiver vinculado. Todo projeto, em todo o seu desenvolvimento, deve
estabelecer um compromisso com o meio ambiente, demonstrando medidas de prevenção de
geração de resíduos com técnicas utilizadas para o manejo correto dos mesmos;
Elaboração e inserção de um sistema de verificação que permita visualizar a eficiência na estão de
resíduos. Pensando no contexto da sustentabilidade que se expande também ao contexto social
e econômico universitário, a discussão poderia se voltar inclusive para uma proposta de elaboração de um relatório de sustentabilidade para a Universidade. O cenário atual das plataformas
existentes para elaboração dos relatórios não está totalmente adaptado à realidade de uma IES,
fazendo-se valer, ainda, de parâmetros industriais e mercadológicos. Associado a isso, outro desafio está na seleção de bons indicadores ambientais para a análise dos impactos ambientais na
Universidade;
Incentivo por parte dos órgãos de fomento para projetos de pesquisa das áreas afins associados ao
tema “gestão de resíduos em universidades”.

Espera-se que o uso do sistema informatizado possa influenciar positivamente a organização
das informações desde a identificação do local gerador, a centralização dos dados e dos diagnósticos sobre a geração de resíduos, suas formas atuais de gerenciamento (armazenamento,
destinação ou disposição final), além de ser um mecanismo padronizado, articulado e comparANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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tilhado de responsabilidades sobre o gerenciamento de resíduos na USP.
A plataforma permitirá ainda a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos, a criação e o
acompanhamento de indicadores sobre o gerenciamento de resíduos nas unidades e campi da USP.
Levando-se em consideração que a análise do processo em questão se deu de forma parcial, pois
trata-se da fase inicial da capacitação para implantação da Política, pôde-se verificar a necessidade de uma proposta educativa que promova a participação de todos os envolvidos e que seja
baseada na problematização das vivências e resoluções de problemas no ambiente universitário.

4. Considerações finais
Apesar das dificuldades apontadas, a Universidade de São Paulo conta com um grande avanço
em pouco tempo, pois iniciou o processo de institucionalização da Política de Resíduos e a criação de um órgão ambiental responsável, centralizador e de apoio dentro da Universidade em
uma única gestão.
As iniciativas, até então, eram individualizadas de acordo com a realidade dos campi e suas
unidades, porém sem a centralização dessas informações e apoio de um órgão institucional.
Hoje, essas iniciativas poderão ser aproveitadas e tidas como conhecimento de todos por meio
de mecanismos de divulgação, encontros, capacitação, fóruns, dentre outras ações que, além de
contemplar as soluções técnicas de um trabalho educativo, podem estimular os envolvidos
a discutir e refletir, a partir de suas vivências nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e
prestação de serviço.
Assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe um novo olhar da sociedade para
com seus resíduos, a capacitação para implantação de uma Política de Gestão de Resíduos para
a Universidade por meio da SGA/USP também poderá trazer à Universidade o mesmo enfoque,
a partir do momento que todos serão mobilizados para a elaboração do diagnóstico de resíduos
e levantamento da situação atual. Com isso, serão criados mecanismos que possibilitem uma
nova conduta no que se refere ao gerenciamento de resíduos nas unidades e, consequentemente,
maior comprometimento com as questões ambientais abordadas na Política Ambiental proposta.
Portanto, a capacitação para implementação do gerenciamento de resíduos em toda a Universidade possibilitará conhecer o contexto da instituição, perceber fragilidades e possibilidades. Os
resultados começarão a surtir efeito quando a comunidade universitária passar a incorporar a
dimensão ambiental em suas políticas, planejamentos e atividades, colocando a questão a partir
de um diálogo articulado entre toda comunidade universitária na busca de soluções para os
problemas ambientais (CORRÊA, 2009).
Nesse sentido, somente por meio de um esforço coletivo, unindo experiências e ações individuais e dos grupos, aliado ao órgão centralizador, será possível promover as necessárias mudanças
de atitudes no âmbito universitário.
A partir deste trabalho, outros mecanismos de difusão do conhecimento sobre temática de resí-
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duos na IES podem ser introduzidos, como, por exemplo, por meio da criação de vídeos institucionais educativos, construção de programa de divulgação na rádio universitária USP, jornais,
palestras e fóruns sobre a temática, com intuito de promover a discussão sobre a temática da
sustentabilidade nas universidades a partir da gestão dos seus resíduos.
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Resumo
Às instituições de ensino cabe a formação integral dos indivíduos, contemplando a reflexão crítica
sobre a relação do indivíduo com seu meio. Nas últimas décadas os princípios e conceitos relacionados à sustentabilidade vêm sendo incorporados pelas políticas educacionais, desencadeando
em mudanças nos currículos, metodologias e até na forma de gerenciar as instituições de ensino.
O trabalho avaliou algumas ações de educação ambiental desenvolvidas no IFSC – Campus
Gaspar, considerando o atendimento dos princípios do PRONEA. Foram selecionadas algumas ações como o programa de gerenciamento de resíduos sólidos; o informativo ambiental; a
produção de materiais educomunicativos; a campanha para uso de canecas ecológicas; gincana
ambiental; e a semana do meio ambiente. A avaliação de cada atividade resultou em tabelas
descritivas, onde percebeu-se que a Gincana Ambiental e os informativos ambientais foram as
ações que mais atenderam ao PRONEA. As atividades educativas realizadas na instituição se
configuram como uma contínua pesquisa-ação dentro da perspectiva crítica e emancipatória.
Palavras-chave: Avaliação de educação ambiental, PRONEA, Educação ambiental crítica.

1. Introdução
Às instituições de ensino cabe a formação integral dos indivíduos. Formação essa que contempla a reflexão sobre a relação do indivíduo com seu meio, numa perspectiva crítica. Nas últimas
décadas os princípios e conceitos relacionados à sustentabilidade vêm sendo incorporados por
todos os segmentos sociais, inclusive nas políticas públicas educacionais, o que desencadeou
mudanças nos currículos, nas metodologias e até na forma de gerir as instituições de ensino.
Atividades de educação ambiental, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão, são realizadas
pelas instituições de ensino, estimulando posturas responsáveis na sua comunidade interna e
externa, contribuindo para as transformações tão esperadas da sociedade.
A educação Ambiental é uma aprendizagem em seu sentido radical, a qual, muito mais do que
apenas prover conteúdos e informações, gera processos de formação do sujeito humano, instituindo novos modos de ser, compreender, de posicionar-se ante os outros e a si mesmo, enfrentando desafios e as crises do tempo em que vivemos (CARVALHO, 2004).
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A formação de sujeitos mais responsáveis não se configura como um processo imediato, ela é
lenta, precisa de tempo para provocar reflexões que conduzam a um amadurecimento ambiental.
Para tanto, atividades de educação ambiental, em todos os espaços sociais, têm de ser constantes.
O trabalho apresentado configura-se como uma tentativa de avaliar algumas ações de educação
ambiental desenvolvidas no IFSC – campus Gaspar. O objetivo foi identificar o atendimento dos
princípios do PRONEA (Programa Nacional de Educação Ambiental), pelas atividades desenvolvidas no IFSC, com uma pesquisa qualitativa. Os resultados são parciais e fazem parte de
uma proposta mais ampla e contínua de avaliação das ações educativas nessa instituição, outros
resultados foram apresentados em Pereira, Neumann e Cerutti (2013).

2. A inserção ambiental no IFSC – campus Gaspar
O Instituto Federal de Santa Catarina – campus Gaspar é uma instituição que oferece cursos
técnicos e profissionalizantes. Iniciou suas atividades em 2010 e conta com aproximadamente
600 alunos e 73 servidores.
A Educação Profissional e Tecnológica (Formação Inicial e Continuada em Qualificação Profissional, Técnico de Nível Médio, Educação Profissional de Graduação e Pós-graduação) precisa
ser revista, seus currículos precisam incorporar os potenciais impactos ambientais relacionados
a cada formação profissional. E, além disso, todos os estudantes precisam familiarizar-se com os
problemas complexos existentes ao seu redor, em todas as suas facetas, provocando, constantemente, a reflexão e, posteriormente, a tão necessária ação (PEREIRA, 2010).
Na construção dos projetos pedagógicos de cada curso procura-se inserir de forma transversal
os aspectos ambientais, futuramente essa inserção deve ser melhor avaliada.
Projetos de pesquisa relacionados à área ambiental vêm sendo desenvolvidos ao longo desses
três anos do campus, envolvendo professores e alunos na busca de soluções para determinados
problemas. Na área de extensão são diversas atividades realizadas para sensibilizar e envolver
servidores, alunos e a comunidade do entorno, essas ações aproximam a comunidade do meio
acadêmico e têm na educação ambiental não formal um instrumento de consolidação.
A inserção ambiental na gestão está sendo feita pela implantação do Programa A3P - Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (PEREIRA; BOETGGER, 2012), com ações
diversas relacionadas às atividades administrativas da instituição, com o suporte da educação
ambiental. As atividades são planejadas e conduzidas pela Comissão de Gestão Ambiental e pela
equipe do Laboratório de Educação Ambiental, sob diretrizes ambientais definidas:
• Atender a legislação ambiental.
• Garantir que os produtos adquiridos pela instituição, bem como os serviços e projetos contratados, sempre que possível, sejam ambientalmente adequados.
• Elaborar programas específicos para gerenciamento dos resíduos sólidos, uso racional de
água e de energia.
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• Manter canais de comunicação permanentes com a comunidade.
• Estimular que as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão do campus insiram
a temática socioambiental.

Uma instituição de ensino é um microcosmo da comunidade maior, e a maneira pela qual ela
realiza suas atividades diárias é uma importante demonstração de práticas para alcançar uma
sociedade ambientalmente responsável. Ao praticar o que prega, a instituição pode tanto envolver os alunos na compreensão do metabolismo institucional de materiais e atividades, e tê-los
como participantes ativos para minimizar a poluição e o desperdício (JUCKER, 2003).
Como existem diretrizes políticas para a educação ambiental no Brasil (BRASIL, 1999; 2002) as
IES deviam conhecê-las e procurar atendê-las em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

3. Metodologia
As atividades de educação ambiental realizadas na instituição se configuram como uma contínua pesquisa-ação dentro da perspectiva crítica e emancipatória. Para Tozzoni-Reis (2005) as
seguintes características configuram a pesquisa-ação em educação ambiental:
• Produção de conhecimentos que venham a inserir de forma transversal a dimensão ambiental
na instituição;
• A pesquisa é qualitativa, busca identificar valores, motivações, interesses e atitudes;
• A metodologia tem de ser construída com seriedade e criatividade para ter relevância científica;
• A pesquisa tem de ter significado social, ser coerente com os referenciais políticos e sociais que
fundamentam o processo investigativo;
• Ter a reflexão contínua dos princípios teórico-metodológicos que conduzem a pesquisa.

Segundo a autora, essas características vêm consolidando a pesquisa em educação ambiental
como pesquisa-ação-participativa, cuja metodologia
articula radicalmente a produção de conhecimentos, a ação educativa e a participação dos envolvidos, isto é, produz conhecimentos sobre a realidade a ser estudada e, ao mesmo tempo,
realiza um processo educativo, participativo, para o enfrentamento dessa mesma realidade
(TOZZONI-REIS, 2005).

Nessa perspectiva, a realidade, com seus desafios, é tomada como objeto de estudo, combinando
a teoria com a prática e acompanhando de forma crítica e sistematizada a condução das ações, é
“ação-reflexão-ação” de forma participativa.
As atividades de educação ambiental desenvolvidas no IFSC - campus Gaspar estão em consonância com os princípios estabelecidos no PRONEA? Essa pergunta motivou o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação fundamentada nos princípios do PRONEA.
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Foram selecionadas algumas atividades educativas realizadas em 2013 na instituição para serem
avaliadas: programa de gerenciamento de resíduos sólidos; informativo ambiental; produção de
materiais educomunicativos; campanha para uso de canecas ecológicas; gincana ambiental; e a
semana do meio ambiente.
Os treze princípios do PRONEA (BRASIL, 2005), inspirados na Política Nacional de Educação
Ambiental (BRASIL, 1999) foram considerados na avaliação. Para cada atividade avaliada, de
acordo com cada princípio, havia as opções: ‘atende’, ‘atende parcialmente’ e ‘não atende’. Todas
as avaliações foram justificadas descritivamente. São princípios do PRONEA (BRASIL, 2005):
• Concepção de ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência sistêmica entre o
meio natural e o construído, o socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob enfoque
da sustentabilidade.
• Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais, transfronteiriças e globais.
• Respeito à liberdade e à equidade de gênero.
• Reconhecimento da diversidade cultural, étnica, racial, genética, de espécies e de ecossistemas.
• Enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, inclusivo, dialógico,
cooperativo e emancipatório.
• Compromisso com a cidadania ambiental.
• Vinculação entre as diferentes dimensões do conhecimento; entre os valores éticos e estéticos;
entre a educação, o trabalho, a cultura e as práticas sociais.
• Democratização na produção e divulgação do conhecimento e fomento à interatividade na
informação.
• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
• Garantia de continuidade e permanência do processo educativo.
• Permanente avaliação crítica e construtiva do processo educativo.
• Coerência entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer.
• Transparência.

4. Resultados e discussão
A avaliação de cada atividade resultou em tabelas descritivas, onde se percebeu que a realização
da gincana ambiental e os informativos ambientais foram as ações que mais atenderam os princípios do PRONEA. No quadro 1 observa-se o quantitativo final de atendimento dos princípios
por cada atividade avaliada.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 367

Quadro 1 – Atendimento aos princípios do PRONEA pelas atividades avaliadas.

Atendimento aos princípios do PRONEA
Atividades avaliadas

Atende

Atende
parcimente

Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

3

10

Produção de materiais
educomunicativos

5

8

Campanha das canecas ecológicas

6

7

Gincana Ambiental

13

Informativo Ambiental

9

4

Semana do Meio Ambiente

9

4

Não atende

Fonte: elaborada pelas autoras.

Abaixo cada atividade é apresentada de forma descritiva.

4.1 Programa de gerenciamento de resíduos sólidos
O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos foi implantado em 2012, com a colocação de coletores identificados, cartazes educativos e orientações aos servidores, terceirizados e alunos. A
distribuição dos coletores para resíduos recicláveis e não recicláveis nos corredores, sala dos
professores e setores administrativos incentiva a comunidade do campus a descartar adequadamente os resíduos gerados. A instituição possui ainda coletores de resíduos especiais como
os coletores de resíduos eletroeletrônicos (REEs), de óleo usado, resíduos de laboratórios, e de
pilhas, os quais têm descarte adequado em parceria com outras instituições. Os alunos e servidores que frequentam o campus diariamente já dizem descartar corretamente os resíduos nos
respectivos coletores (PEREIRA, 2013), se espera que, junto com o descarte correto, estejam
refletindo sobre a geração desses resíduos e os impactos causados no meio.
A avaliação mostrou que as ações do programa, em sua maioria, atendem parcialmente os princípios avaliados. Com relação à concepção de ambiente em sua totalidade há muito o que se
fazer, descartar corretamente os resíduos é uma postura que transcende o ato em si, é estar
consciente de todo o ciclo de produção do produto e das consequências de seu descarte adequado ou não adequado, tornando dessa forma a ação consciente e levando à mudança de comportamento enquanto consumidor e cidadão. Como diz Leff (2007) “parte dos graves problemas
ambientais atuais é provocada pelo desconhecimento da complexidade do mundo”.
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Para o entendimento mais total do meio ambiente, a articulação da ação de gerenciar os resíduos
tem de estar relacionada com o contexto local indo até o global e englobando as várias dimensões inerentes, não apenas a ambiental.

Este novo enfoque busca a consciência crítica que permita o entendimento e intervenção de
todos os setores da sociedade, encorajando o surgimento de um novo modelo de sociedade
onde a preservação dos recursos naturais seja compatível com o bem-estar socioeconômico da
população (LEÃO, 1999).

As características de uma educação ambiental crítica devem sempre ser consideradas para fortalecer
a ação, há que se ter o enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo,
inclusivo, dialógico, cooperativo e emancipatório. Apesar do programa já trabalhar com uma diversidade de ações educativas, como cartazes, rodas de conversas, oficinas, exposições, entre outros,
faz parte dos princípios da educação ambiental apostar em uma diversidade maior de metodologias
objetivando atingir todos os públicos-alvo, sempre dentro de uma perspectiva de continuidade.
Sempre que se implanta uma ação na instituição, se espera que os indivíduos sejam instigados a interferir em outros espaços sociais, como por exemplo, em suas casas, demonstrando sua cidadania
ambiental, ou seja, munidos de informação e conscientizados, sejam coerentes nas suas práticas.
Quando nos referimos à EA situamo-la num contexto mais amplo: o da educação para a cidadania, configurando-se como elemento determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos.
O desafio do fortalecimento da cidadania para a população como um todo, e não para um
grupo restrito, concretiza-se a partir da possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos
e deveres, e por conta disso converter-se em ator corresponsável na defesa da qualidade de vida
(JACOBI, 2003). Têm-se depoimentos informais de pessoas que levaram essa prática para suas
casas, condomínios ou trabalho, mostrando a efetividade das ações.
A questão de resíduos é uma excelente oportunidade para trabalhar a vinculação entre as dimensões ambiental, política e social, visto que o mercado da reciclagem do Brasil sustenta milhares de pessoas, seja em âmbito formal ou informal. Perceber que a ação individual do descarte impulsiona melhorias coletivas e, mais que isso, ‘economiza’ o meio ambiente, é uma das
metas das ações educativas.
Para atender totalmente os princípios do PRONEA, o programa deve buscar uma participação
mais ativa da comunidade nas tomadas de decisões e estabelecimento de metas. Há necessidade
de se manter um canal de comunicação entre a equipe de coordenação do programa e a comunidade para realimentar o processo. A contínua busca de ferramentas e estratégias educativas que
venham a sensibilizar, informar e instigar à ação deve ocorrer. E, a contínua avaliação quantitativa e qualitativa, subsidia o planejamento das atividades de educação ambiental.
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4.2 Informativo Ambiental
O informativo ambiental possui duas edições anuais e traz notícias sobre as atividades ambientais realizadas nocampus. Ele é desenvolvido no Laboratório de Educação Ambiental e considerado um material educomunicativo, pois se produz, gere e disponibiliza, de forma interativa
e dinâmica, as informações relativas à educação ambiental (BRASIL, 2008). O informativo é a
cada semestre construído com a participação de todos de forma dialógica e com a intenção de
auxiliar na formação de que o acessa, estimulando o pensar crítico sobre o que está posto.
A avaliação mostrou que o informativo atende nove princípios do PRONEA e atende parcialmente quatro. O informativo traz todas as atividades ambientais realizadas nocampus, sendo
um registro histórico, orientativo e sensibilizador das ações administrativas, de pesquisa, de
extensão e de ensino.
Apesar de trazer assuntos que promovam a evolução e continuidade da inserção ambiental na
instituição, por ser um informativo interno, muitas vezes não faz a devida ligação com as outras
dimensões espaciais (regional, nacional e global), o que deve ser melhor articulado.
O informativo é disponibilizado em meio eletrônico – sítio da instituição, rede sociais e por
e-mails. É um instrumento educativo democrático, considerando-se o público a que ele se destina. O uso das tecnologias aproxima a informação do público, já que são amplamente utilizadas
pela comunidade do IFSC, em especial os jovens. Para Martins et. al. (2008) “se o jornal é um
intermediário entre a escola e o mundo, a internet surge como potencial mediadora entre o
jornal e a escola, dinamizando e ampliando em grande escala a ‘janela’ para o mundo”. Após
a divulgação do informativo há pouco retorno do público-alvo sobre os assuntos abordados,
mostrando que a interação tem de ser estimulada.

4.3 Produção de materiais educomunicativos
No âmbito das ações de educação ambiental do campus esses materiais são os cartazes, folhetos e
o link no site. Nessa avaliação foram analisados os cartazes produzidos e expostos pelo câmpus.
Os cartazes sobre temas diversos são distribuídos nos murais, salas de aulas, setores administrativos e banheiros da instituição. Os afixados nos banheiros tratam do uso racional da água;
nas salas de aula, laboratórios e setores administrativos e o uso racional de energia elétrica, com
orientações para apagar as luzes e desligar os aparelhos eletrônicos; e sobre o descarte seletivo de
resíduos, com o que pode ou não ser encaminhado para reciclagem em vários pontos. Cartazes
específicos também são produzidos, como em março, para marcar o dia mundial da água, se
utilizando os materiais disponibilizados pela campanha da UNESCO, cujo tema em 2013 foi a
cooperação pela água.
A especificidade dessa atividade, a qual é dirigida para atender metas pontuais, dificulta o atendimento total dos princípios. Percebeu-se que alguns princípios estão sendo atendidos de forma parcial. Em materiais futuros, as várias inter-relações e articulações conceituais devem ser
consideradas, bem como as dimensões associadas. Nesses cartazes os conteúdos ajudam a re370| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

fletir sobre as atitudes, garantindo assim a continuidade e permanência do processo educativo.
Assim como o informativo ambiental carecem buscar de maior participação da comunidade.
4.3 Campanha para uso de canecas ecológicas
Em 2013 iniciou em nível de reitoria do IFSC o Projeto IFSC Sustentável, cuja ação comum
a todos os campus foi o estímulo ao uso de canecas duráveis ao invés dos copos descartáveis.
Foram distribuídas canecas para todos os servidores e alunos, canecas feitas a partir da fibra de
coco. No campus Gaspar planejou-se uma campanha educativa para o estímulo ao uso das canecas, com, com cartazes e folhetos orientativos, mensagens eletrônicas, e-mails e intervenções
em cada turma e setor.
O campus gastava aproximadamente 1.600 copos descartáveis por dia, causando uso desnecessário de recursos naturais e geração de resíduos. Os copos descartáveis foram abolidos, sendo
usados apenas em situações muito específicas e necessárias. As ações educativas se mantiveram
durante todo o ano com os novos servidores, alunos e terceirizados.
Ações similares vêm sendo adotadas em diversas instituições de ensino do país, despertando
o compromisso pessoal de ações cotidianas necessárias para (re) pensar o modelo social que
adotamos. Como os cartazes, a campanha foi mais intensa no início do semestre e monitorada ao
longo do ano, necessitando de uma maior atenção ao atendimento dos princípios de forma geral.

4.4 Gincana Ambiental
Realizou-se no mês de agosto de 2013 a primeira gincana ambiental do campus, a qual envolveu
alunos dos cursos técnicos integrados. As provas foram planejadas sob o enfoque da sustentabilidade, como por exemplo, uma prova de “abaixo-assinado” onde as equipes defenderam uma
causa ambiental da região. Abordaram-se também vários enfoques: humanista, crítico, político,
inclusivo, participativo, entre outros. Todas as provas da gincana foram gerenciadas em espaço
nas redes sociais (https://www.facebook.com/GincanaIISemanaDoMeioAmbiente), se aproximando mais dos jovens participantes.
Felicio et al. (2008) traz que a realização de gincanas possibilita aos estudantes interagirem com
os conceitos novos e socializarem seus conhecimentos e experiências prévias, utilizando-as na
mediação do entendimento dos conceitos por outros estudantes em equipe, considerando regras
consensuais e bem definidas, surgindo como uma boa possibilidade de se aliar o estudo e o prazer.
A gincana, analisada a partir dos princípios do PRONEA mostrou que atendeu a todos. A diversidade de provas e temas permitiu fazer dessa atividade, uma atividade verdadeiramente educativa para os envolvidos. A gincana extrapolou os limites da instituição, envolvendo a família e
outras instituições. Cada prova buscou associar os diversos enfoques, mostrando a interdependência de cada ação da sociedade.
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O uso das mídias sociais, tão disseminada entre os alunos, foi outro ponto que atraiu a atenção
das equipes e se mostrou como um canal viável de comunicação com eles, por ser democrática,
acessível e ao mesmo tempo, com as provas, desafiadoras.
A realização da gincana como atividade extracurricular permite que se experimente várias atividades com diferentes metodologias e temáticas, enredadas e articuladas por princípios e objetivos comuns. Pretende-se tornar a atividade um evento anual da instituição.

4.5 Semana do Meio Ambiente
Há três anos realiza-se no campus a semana do meio ambiente, com atividades diversificadas,
as quais envolvem os alunos, servidores e a comunidade. A semana é um evento comemorativo
que marca o dia mundial do meio ambiente. Apesar de ser pontual, a semana se incorpora com
as demais atividades realizadas de educação ambiental.
São realizados minicursos, palestras, sessão de vídeos, apresentações culturais, entre outras, objetivando informar, sensibilizar e instigar à ação. Essas atividades são debatidas junto a uma
equipe multidisciplinar de servidores, visando contemplar as diferentes áreas do conhecimento
tratadas nos cursos do campus.
A avaliação mostrou que o evento atende a maioria dos princípios. Precisa incorporar todos
os enfoques listados pelo PRONEA, bem como reconhecer a diversidade de aspectos aos quais
estão interligados os aspectos ambientais. Como já verificado nas ações anteriores a semana do
meio ambiente deve ser mais interativa com seu público, propiciando a participação no estabelecimento da programação. Assim como as demais, sua realização precisa ser avaliada para
melhorar a cada edição.

5. Considerações parciais
Enquanto instituição de ensino cabe ao IFSC ampliar o conhecimento, as habilidades e as pesquisas para condução da sociedade a um patamar menos impactante. Para isso, as instituições
precisam não apenas deter e repassar informação, mas se autoconstruir, em todas as suas ações,
a partir de princípios norteadores, como os estabelecidos pelo PRONEA.
A avaliação experimentada, utilizando como referencial os princípios do PRONEA, se mostrou
interessante enquanto avaliação qualitativa. Se temos princípios norteadores do país já construídos e consensualizados entre os educadores, devemos nos apropriar dos mesmos e buscar sua
efetivação em nossas práticas.
A avaliação selecionou algumas ações desenvolvidas na instituição e mostrou que de forma geral
elas estão sim conseguindo atender aos princípios, mas há possibilidades de serem melhoradas.
Reside aqui o melhor resultado desse tipo de avaliação, descobrir os pontos fracos e fortes de
forma crítica e reflexiva, para melhorar todo o processo, é pesquisando a própria realidade para
(re)direcionar as ações, numa perspectiva de melhoria contínua.
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Resumo
A província de Chubut, situada na Patagonia Argentina, desenvolveu uma política sustentada de capacitação a docentes em EA com um olhar interdisciplinar e transversal no marco de uma aliança entre os
órgãos ambiental e educacional. No ano 2012 foi criado, no ministério do meio ambiente, o Departamento
de Educação e Comunicação Ambiental, responsável por coordenar ações relacionadas com EA. No plano
de educação ambiental permanente da província de Chubut foi incorporada a EA nos níveis educacionais
e a articulação de ações entre ambos os Ministérios. O objetivo do trabalho é compartilhar experiências
de capacitação docente em educação ambiental transversal e interdisciplinar. Os resultados: institucionalização da EA na estrutura estatal; mudança de visão dos docentes quanto à sua própria prática relacionada
ao ambiente; capacitações paralelas e flexíveis com o uso de tecnologia da informação e comunicação,
adequadas aos contextos locais; formação de redes de trabalho com outros órgãos públicos e privados.
Palavras chaves: Educação Ambiental. Capacitação docente. Transversalidade.

Introdução
Se considerarmos que o objeto central da educação ambiental é a rede de relacionamentos entre
as pessoas, seu grupo social e o ambiente, não podemos pensar em um espaço curricular ou uma
disciplina específica, mas em um processo interdisciplinar e transversal que deve ser apresentado desde a comunidade escolar em seu conjunto.
A educação ambiental não está no projeto curricular provincial, como área curricular, mas
como conteúdo transversal, porque muitas vezes o docente, deve se arriscar a sair da rotina,
para implementar novas estratégias ou utilizar os conhecimentos básicos orientados e apresentados a partir de diferentes pontos de vista. Não obstante nos conteúdos das aéreas curriculares,
especialmente Ciências Naturais e Sociais, se encontram explicitados os mesmos.
A formação e o desenvolvimento de hábitos corretos nos alunos, no que diz respeito à proteção do ambiente na escola e seus arredores, contribuem a vincular a teoria com a prática e nos
familiarizar com estas tarefas e exigências a escala local. Isso facilita que compreendam a importância da proteção do ambiente e seus diversos fatores, em nível regional e nacional, e como
uma sociedade pode planejar e controlar a influência do ambiente em benefício da coletividade.
A educação ambiental é uma ferramenta de gestão da política ambiental nitidamente preventiva, já que aponta à causa dos problemas ambientais, e não às consequências. Uma população
corretamente educada nos temas ambientais implicará uma maior consciência quanto ao cuidado e proteção do ambiente (Decreto nº 350/2012).
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A Educação Ambiental deve se orientar a fortalecer a gestão ambiental, propiciando a reflexão
sobre os modelos de desenvolvimento, a resolução de conflitos por meio do diálogo, pensar
no futuro e não somente no presente e em si mesmo, fomentando o juízo crítico (Decreto nº
350/2012).

Um pouco de história
A Província de Chubut registra um histórico importante na área de Educação Ambiental. Começou a trabalhar institucionalmente no ano 1999 com o início do funcionamento da sede do
Centro Regional de Educação Ambiental (CREAM) para as Províncias de Chubut, Santa Cruz e
Tierra del Fuego, através do Programa da Secretaria de Recursos Naturais e Ambiente da Nação
(PRODIA), o qual equipou o Centro com numerosos recursos materiais (mobiliário de escritório, projetor de vídeo, tela TV, vídeo e biblioteca) e humanos (por um período a término).
No ano 2000, finalizou o Programa que colocou em funcionamento em todo o país os Centros
Regionais de Educação Ambiental, pretendendo que os mesmos sejam incorporados a suas respectivas jurisdições.
A partir do ano 2004 foi reativado o funcionamento do Centro de Educação Ambiental (CEAM),
aproveitando os recursos que ficaram na Província de Chubut como sede do PRODIA e ficou
incorporada formalmente a Educação Ambiental como área dependente do governo provincial.
Com a sanção da Lei I nº 259, pela qual é criado o Ministério do Ambiente e Controle do
Desenvolvimento Sustentável (MAyCDS) no ano 2006, a temática ambiental passa a ter maior
independência política e importância hierárquica dentro do âmbito estatal.
Neste contexto foi assinado um convênio com o Ministério da Educação rubricado em 05 de
junho de 2007 para concretizar ações conjuntas que visam gerar consciência pública a respeito
da necessidade de preservar o ambiente; e acordos de trabalho com os decanos das faculdades
de Ciências Naturais, Engenharia e Ciências Jurídicas da Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (UNPSJB) para a concretização de estágios.
O MAyCDS da Província del Chubut mantém contato permanente com a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SAyDS) da Nação, participando nas convocatórias que a
mesma realiza a fim de elaborar o Programa Estratégia Nacional de Educação Ambiental.
Em fevereiro do ano 2012, é criada, como um departamento do MAyCDS, a Direção da Educação e Comunicação Ambiental (DEyCA), dando maior força e valor a todas aquelas ações que
estão sendo realizadas nesta área.
Desde o ano 2009 até a presente data, trabalhou-se intensamente na criação do Plano de
Educação Ambiental Permanente, cujo decreto de aprovação foi assinado em 22 de março
de 2012 entre o Ministério do Ambiente e Controle do Desenvolvimento Sustentável e o
Ministério da Educação.
O plano de Educação Ambiental Permanente dá marco às ações realizadas desde a Direção da
Educação e Comunicação Ambiental da Província.
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Marco teórico
A educação ambiental é uma complexa dimensão da educação global, caracterizada por uma
grande diversidade de teorias e de práticas que abordam desde diferentes pontos de vista a concepção da educação, do ambiente, do desenvolvimento social e da educação ambiental (SAUVÉ, 2004).
O objetivo da educação ambiental não é o ambiente em si, mas a nossa relação com ele. Quando se
fala de uma educação “sobre”, “em”, “por” e “para” o ambiente, não se está definindo o objeto central
da educação ambiental, que é a rede de relações entre as pessoas, seu grupo social e seu ambiente.
Concordamos com Sauvé (2000) para argumentar que o meio ambiente é uma realidade cultural
e contextualmente determinada, socialmente construída, e escapa a qualquer definição precisa,
global e consensual. Acreditamos que, mais do que entregar una definição de ambiente, é de
maior interesse explorar suas diversas representações: como natureza (o que apreciar, o que
preservar), como recurso (por administrar, por compartilhar), como problema (por prevenir,
por resolver), como sistema (por compreender, para tomar melhores decisões), como contexto
(tecido de elementos espaço-temporais entrelaçados, trama de emergência e de significação; por
destacar), como meio de vida (por conhecer, por arrumar), como território (local de pertencimento e de identidade cultural), como paisagem (por percorrer, por interpretar), como biosfera
(onde viver juntos em longo prazo), como projeto comunitário (onde se comprometer).

A formação de formadores
Devido à multiplicidade e à diversidade dos objetivos e da necessidade de ancorar a intervenção
em cada um dos contextos específicos, a tarefa da educação ambiental é imensa e complexa
(SAUVÉ, 2004). Para isso, a formação de educadores, de mestres e de professores deve integrar
coerentemente os mesmos princípios que a intervenção educativa nesse âmbito, levando em
consideração diferentes enfoques:
- Um enfoque experiencial, que significa aprender a pedagogia da educação ambiental na ação
educativa cotidiana, aprendendo por meio de processos de resolução de problemas (problemas
socioambientais ou pedagógicos) e de projetos (de ecogestão ou de ecodesenvolvimento, vinculados aos projetos pedagógicos).
- Um enfoque crítico das realidades sociais, ambientais, educacionais e, pedagógicas. Trata-se de
que cada um examine criticamente suas próprias práticas pedagógicas e condutas em relação ao
ambiente.
- Um enfoque que associa a reflexão à ação (práxis).
- Um enfoque interdisciplinar, que implica a abertura a distintos campos de saberes, para enriquecer a análise e a compreensão das realidades complexas do ambiente.
- Um enfoque colaborativo e participativo: sendo o ambiente um objeto essencialmente compartilhado, é necessário que seja abordado em conjunto, fazendo convergir os olhares, as esperanças
e os talentos de cada um. Desta maneira, pode-se aprender uns com os outros e uns de outros.
Nisso podemos identificar os princípios do socioconstrutivismo.
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A dinâmica de trabalho proposta nos treinamentos que foram desenvolvidos na Província integra estes enfoques complementares e, igualmente, os princípios básicos: participação, horizontalidade e flexibilidade.
No Projeto Curricular da Província (DCP) de Chubut se considera, entre outros temas transversais,
“meio ambiente e ecologia”. Consideramos que o conceito de transversalidade surge a partir da necessidade de tornar a ação educativa uma ação profunda e globalmente humanizadora. É por isso que o
tratamento dos temas transversais dentro do currículo escolar aponta à concreção de uma educação
pelos valores e nas atitudes que hoje é imprescindível apresentar e desenvolver (DISEÑO..., 2013).
Dentro dos Núcleos de Aprendizagem Prioritários (NAP), os conteúdos ambientais aparecem majoritariamente nas Ciências Naturais e, em menor grau, nas Ciências Sociais, relegando a Educação Ambiental aos espaços curriculares tradicionais sem aprofundar em outros enfoques (NÚCLEOS..., 2013).
É importante destacar que em Chubut os docentes encontram no DCP uma ferramenta interessante para trabalhar a Educação Ambiental, a partir de um enfoque holístico. Devemos compreender também que os conteúdos transversais surgem de necessidades reais, próprias de uma
demanda social, histórica e particular, de um contexto cultural e específico, e exigem formas de
trabalho adequadas a novas necessidades. Como diz Pardo (GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2000),
implica transitar desde um conjunto de propostas ambientalistas a uma estratégia de transversalidade integrada em um projeto pedagógico que compreende três dimensões: uma institucional,
uma curricular e uma conceitual.
Por isso, uma das modalidades de ensino para o tratamento dos temas transversais é o método
de projetos de trabalho, já que permite abordar os mesmos de maneira integrada e de modo contextualizado. A partir do DEyCA são estruturados os treinamentos em função desta modalidade
e metodologia como forma de aproximar a educação ambiental à sala de aula.

Objetivos
Compartilhar as experiências de capacitação docente implementadas na Província de Chubut, a
partir de um olhar transversal e interdisciplinar.

Metodologia
A metodologia dos treinamentos ministrados é sustentada em uma concepção que faz eixo no
aumento da participação da sociedade, em uma gestão entre estado e sociedade e em um planejamento conjunto. Começa com um diagnóstico da realidade, com o objetivo de atingir uma
construção coletiva do conhecimento para levá-la à prática.
Desde o âmbito formal, trabalha-se com treinamentos presenciais e semipresenciais, conjuntamente com o Ministério da Educação, para docentes de nível inicial e primário, abrangendo
todo o território provincial (224.686 km2). A equipe de trabalho da DEyCA está formada por 4
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(quatro) profissionais e a colaboração de outros agentes (profissionais do CONICET, docentes
universitários, pessoal de outras dependências provinciais), conforme o local e a temática do
treinamento.
A coordenação dos programas de treinamento docente inclui as instâncias de diagnóstico, formulação, gestão, implementação e acompanhamento/monitoração; incorporando os autores
que estão envolvidos ao longo de todo o processo, proposta que visa superar as restrições dos
planejamentos tradicionais; apontando a uma mudança de paradigma com base na ampliação
democrática da tomada de decisões e da participação social, já que ainda quando se desenvolva
no âmbito educativo formal, a ação se desenvolve também fora da sala de aula.
A metodologia implementada para este trabalho implica a recopilação de dados dos diferentes
treinamentos (temática, localidade, quantidade de docentes inscritos e aprovados) e sua respectiva análise.

Resultados
No âmbito formal, desde o ano 2006 até a presente data, foram realizados treinamentos em diferentes temáticas ambientais.
Na tabela 1, mostra-se a lista de treinamentos realizados nos últimos 5 anos, seu tipo, as datas e
os docentes inscritos e aprovados, bem como as localidades nas quais foram ministrados.
Tabela 1: Lista de treinamentos realizados, data, tipo e docentes inscritos e aprovados.
Treinamento

data

APPV - Puerto Pirámides
APPV - Puerto Madryn
EA - Com. Rivadavia
EA - Com. Rivadavia
EA - Com. Rivadavia
EA - Pto. Madryn
EA - Trelew
RSU - Sarmiento
RSU - Trelew
RSU - Esquel

out10-nov-10
set13-nov13
ago09-abr10
ago10-abr11
set13-nov13
maio13-ago13
maio13-ago13
ago11-nov11
ago11-nov11
jun12-ago12

tipo de

docentes

docentes

% Apro-

treinamento

inscritos

aprovados

vados

semipresencial
semipresencial
presencial
semipresencial
semipresencial
semipresencial
semipresencial
semipresencial
semipresencial
semipresencial

21
50
83
64
60
71
110
44
48
79

17
39
34
28
25
33
48
21
25
39

78%
81%
42%
44%
41%
46%
44%
49%
48%
52%

Fonte: Direção da Educação e Comunicação Ambiental (2013).
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Na tabela 2, podem ser diferenciados três tipos de treinamentos diferentes:
Tabela 2: Tipo de treinamentos.

Treinamento

Temática trabalhada

Geral em Educação Ambiental

Água, RSU, biodiversidade, saúde, desenvolvimento
sustentável, EA no DCP.

Para uma Área Protegida

Flora y Fauna, cuidado do ambiente.

Em RSU

Resíduos, história, problemática, saúde, gestão.

Durante o treinamento geral em Educação Ambiental, os docentes têm a oportunidade de trabalhar as diferentes temáticas, por esta razão, geralmente são inscritos vários docentes da mesma
escola. Durante o trabalho, se agrupam por escola, selecionam uma das temáticas, que devem
trabalhar em função da realidade com a que convivem em seu local de trabalho, e a partir daí,
realizam o trabalho final. Desta maneira, se toma a temática selecionada como eixo transversal
(atravessa os diferentes anos escolares) e se trabalha de forma interdisciplinar (olhando as atividades desde as diferentes áreas curriculares). Na Tabela 3 se vê um exemplo com a temática da água.

Tabela 3: Treinamento EA. Transversalidade
Tema
Transversal

A água, um
elemento vital
para tudo

SÉRIE

Atividade

1a série

Lúdica. Cuidado vale muito

2a série

Experiência Está suja ou limpa?

3a série

Saída de interpretação. Está certo ou errado?

4a série

Lúdica. Ciclo da água

5a série

Pesquisa. Em água na natureza

6a série

Comunicação. Qual é o problema?

Espaço
curricular

Ed. física
Cs. naturais
F. ética
Ed. Artística
Língua
Matemática
Tecnologia
Cs. Sociais

O treinamento em Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), responde a uma política ambiental implementada durante os últimos anos na Província que adere à Estratégia Nacional de Gestão
Integral de Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU). Nos encontros se realizam oficinas nas quais
se trabalha junto ao docente o tema de RSU, com os conteúdos incorporados no DCP, das
diferentes áreas curriculares. Na figura 1, se observa o exemplo das relações que acontecem
durante a oficina a partir das quais se desenvolve um projeto interdisciplinar para ser realizado na instituição onde trabalham.
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Figura 1: Treinamento RSU. Interdisciplinaridade

No treinamento para a Área Protegida, se trabalha com a valoração e o cuidado do ambiente.
Fundamenta-se na necessidade de que os visitantes sejam responsáveis e protejam a flora e a
fauna, os recursos históricos e geológicos para que no se deteriore e perca seu valor.
Trabalha-se com as docentes a saída didática como principal estratégia de ensino e aprendizagem. Na figura 2, pode ser observada a organização prévia, o comportamento e as ações durante
a mesma, e as atividades posteriores, são detalhadas e organizadas para mostrar sua riqueza.
Figura 2: Treinamento Área Protegida. Comportamento Ambiental
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Em todos, se trabalha o conceito de EA de forma transversal, porque consideramos que sendo
um tema complexo, não pode ser abordado a partir de uma área específica. O trabalho que é
realizado, por um lado implica introduzir o tema, desde o conceitual (que muitas vezes se desconhece ou pouco se conhece) e logo, é trabalhado o procedimento, as estratégias, mostrando
como é possível elaborar conjuntamente com os colegas.
As localidades que figuram na tabela 1 são as sedes dos treinamentos, mas os docentes que
participaram pertencem a muitas outras localidades. Na imagem 1, é possível ver no mapa a
distribuição de docentes que participaram de algum treinamento ministrado pela equipe do
Ministério do Ambiente da Província de Chubut.
Imagem 1: Distribuição geográfica dos docentes treinados por ano.

Fonte: Direção da Educação e Comunicação Ambiental (2013).

Conclusões
Do ponto de vista dos docentes, que se reflete nas respostas fornecidas na pesquisa realizada
ao finalizar cada treinamento, foi possível despertar neles o compromisso do cuidado com os
recursos; oferecer novas ferramentas, estratégias e conteúdos para trabalhar na aula e incluir os
temas ambientais em seu planejamento.
Do ponto de vista da organização foi possível conseguir uma ampla cobertura geográfica, a
continuidade institucional e no tempo e a incorporação de novas tecnologias, com o uso de
plataforma virtual e páginas web.
Ficam muitos desafios para enfrentar: dimensionar o impacto real do treinamento na sala de
aula; revisar o marco conceitual e o enfoque teórico a partir das novas concepções de EA.
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Ciências e ambiente: diálogos com a escola
e com a comunidade universitária
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Juliana Margato Rodrigues, Fábio Gabriel Nascibem
Universidade Estadual Paulista – Brasil
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Resumo
O grupo de estudos e pesquisas sobre formação de professores e práticas pedagógicas em Ensino
de Ciências e Educação Ambiental (ECiEA), desenvolve desde o início de 2013, em Araraquara,
dois projetos de extensão articulados, um deles no campus da Faculdade de Ciências e Letras
de Araraquara (FCL/Ar) UNESP e outro na Escola Estadual Bento de Abreu (EEBA) de Araraquara, que visam desenvolver ações relacionadas a temas socioambientais e científicos com as
comunidades dessas duas instituições. Os projetos de extensão têm sido norteados pela metodologia da problematização, estruturada a partir do esquema do arco proposto por Maguerez.
Foram realizados diagnósticos, que possibilitaram o levantamento das demandas em relação à
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temática ambiental tanto na FCL/Ar quanto na EEBA. A partir de análises do que foi percebido
e com o apoio da teoria que fundamenta o trabalho, foram realizadas algumas atividades nos
dois espaços, visando contribuir para a melhoria e superação dos problemas evidenciados.
Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Educação Ambiental, Projeto de Extensão

1. Introdução
O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores e Práticas Pedagógicas em Ensino de Ciências e Educação Ambiental – ECiEA desenvolve, desde o início de 2013, dois projetos
de extensão articulados, um deles no campus da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara
(FCL/Ar) – UNESP e outro na Escola Estadual Bento de Abreu – EEBA de Araraquara, que
visam desenvolver ações relacionadas a aspectos socioambientais e científicos com as comunidades dessas duas instituições.
A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP foi criada em 1976 a partir
de Institutos Isolados de Ensino Superior que existiam em diferentes partes do Estado de São
Paulo. Assim, é uma Instituição multicampi, atualmente composta por 34 Faculdades e Institutos, além de unidades complementares e colégios técnicos, distribuídos em 24 cidades do Estado
de São Paulo, Brasil (Figura 1).
Figura 1 – Mapa do Brasil com destaque para o Estado de São Paulo e indicação das cidades em que se localizam as
unidades da UNESP.

Fonte: UNESP – Portal da Universidade25.

25. Disponível em : <http://www.unesp.br/portal#!/unidades/>. Acesso em: 20 abr. 2014.
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A FCL/Ar teve sua origem em 1957, na cidade de Araraquara, região central do Estado, como
um desses Institutos Isolados. Atualmente, conta com cinco cursos de graduação (Administração Pública, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Letras e Pedagogia), atendendo aproximadamente a 2700 alunos nos períodos diurno, vespertino e noturno. Conta, ainda, com sete
Programas de Pós-Graduação strictu sensu. Seu corpo docente é constituído de 175 professores,
a maior parte deles em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. É neste cenário que
se insere o ECiEA, constituído por alunos de iniciação científica e de pós-graduação em nível de
mestrado e doutorado, professores da Educação Básica e docentes da FCL/Ar de diferentes áreas.
A Escola Estadual Bento de Abreu de Araraquara – EEBA é uma tradicional instituição de ensino, localizada na área central da cidade, e atende a uma clientela de aproximadamente 2000
alunos, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, nos períodos matutino, vespertino e noturno. Tem sido parceira constante em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por docentes da FCL/Ar.
O ECiEA tem suas propostas de pesquisa, ensino e extensão voltados à Educação Ambiental
(EA) e ao Ensino de Ciências. As discussões e investigações desenvolvidas no âmbito do Grupo, bem como as atividades de pesquisa e ensino de cada membro, fornecem subsídios para
os projetos de extensão. Neste trabalho, focalizamos a dimensão ambiental explorada nos dois
projetos, desenvolvidos com a proposta de oportunizar ações para a melhoria das condições
socioambientais na FCLAr e na EEBA, incluindo o estímulo à percepção e integração da comunidade universitária e escolar, respectivamente, nesses ambientes. Além disso, os projetos
visam fomentar o interesse por temas relacionados à Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente
(CTSA), favorecendo reflexões sobre questões relacionadas a esses temas que possibilitem ações
para a transformação e melhoria do espaço universitário e escolar.
Como fundamento teórico, recorremos a autores que se identificam com uma vertente crítica
da Educação Ambiental, como Guimarães (2004) e Loureiro (2004), entre outros, bem como o
apoio de Paulo Freire (2005, 2011).

2. Metodologia de Trabalho
Os projetos de extensão têm sido norteados pela metodologia da Problematização que pode ser
estruturada a partir do esquema do arco proposto por Maguerez.
O início se dá com a observação da realidade, relacionando-a com a temática a ser explorada.
A proposta é que seja possível, com auxílio de registros e aporte das experiências anteriores,
identificar aspectos que sejam importantes e necessitem ser ampliados, superados, reconstruído
ou transformados. A partir daí, tem início a problematização propriamente dita como exercício
social e político que favoreça a construção de um conhecimento necessário à realidade. É possível que surjam vários problemas e, dentre eles, faz-se necessário escolher quais os mais prioritários, urgentes, que tenham relação mais próxima com as atividades desenvolvidas pelo grupo.
A segunda etapa consiste em identificar quais os postos-chave do(s) problema(s), o que envolve
refletir e levantar os fatores associados a ele(s) e seus determinantes contextuais, dando origem
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a aspectos que necessitam de respostas e precisam ser investigados, constituindo a base para a
teorização. Nessa etapa, ocorre a busca sistematizada de conhecimentos científicos e técnicos,
analisando o(s) problema(s) por diferentes ângulos e buscando justificativas para os encaminhamentos da próxima etapa, a partir da elaboração de hipóteses de solução. As hipóteses passam
por uma seleção, de forma que sejam escolhidas aquelas que possam atingir mais diretamente
o problema para encaminhamento de soluções. A proposta é que, a partir do movimento no
Arco, sejam identificados problemas na realidade e, a partir dos estudos, ocorra um retorno a
essa mesma realidade com possibilidades de transformação (BORDENAVE; PEREIRA, 1982).
Assim, como primeira etapa do trabalho, buscando conhecer a realidade e identificar problemas, foram realizados diagnósticos nos dois espaços: FCL/Ar e EEBA.
Na FCL/Ar, desenvolvemos um diagnóstico de percepção ambiental a partir dos seguintes instrumentos: identificação de projetos existentes na área de Educação Ambiental; e-mails consultivos à comunidade universitária sobre projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento na
área ambiental voltados à FCL/Ar nos últimos cinco anos; e-mails para as secretarias dos dez
departamentos e entrevistas semiestruturadas com seis funcionários da unidade responsáveis
pelos principais setores da faculdade (Divisão Técnica Administrativa, Divisão Técnica Acadêmica, Seção Técnica de Informática, Seção de Atividades Auxiliares, Biblioteca e Restaurante
Universitário) explorando a gestão de resíduos nesses espaços; questionário online para os alunos, indagando sobre aspectos como a sua percepção sobre o ambiente da FCL/Ar, a forma de
interação com o espaço, o meio de transporte utilizado para chegar ao campus e a sua satisfação
em relação a ele, além de investigar quais as suas ações em prol do meio ambiente; observação
do cotidiano da faculdade em diferentes espaços.
Para a elaboração de um diagnóstico sobre a realidade observada na EEBA, com vistas ao encaminhamento de propostas de ação, foram aplicados questionários a alunos, de turmas de sexto
e nono ano do ensino fundamental, escolhidos aleatoriamente, a professores e a funcionários da
escola. No tocante aos alunos, buscamos conhecer suas percepções sobre meio ambiente e sobre
o meio ambiente na escola que frequentam diariamente. Além disso, procuramos identificar
o que eles consideravam importante que fosse trabalhado e o que eles já haviam aprendido na
escola sobre esse tema. Para os professores de diferentes áreas do ensino fundamental e médio, perguntamos: como eles enxergavam o meio ambiente na escola; se eles incluíam questões
ambientais em suas aulas e, em caso afirmativo, de que forma o faziam; o que poderia ser feito
para melhorar o meio ambiente na escola. No caso dos gestores, buscamos saber como a equipe
vê a questão ambiental na escola; como lida com o meio ambiente; o que poderia ser feito para
melhorar o ambiente da escola. Como última questão, perguntamos a todos os segmentos, o que
eles costumam fazer em prol do meio ambiente.
O diagnóstico na escola envolveu também a observação sobre o descarte de resíduos sólidos,
com registro fotográfico dos pátios antes e após os horários de intervalo e das salas de aula durante o intervalo, na ausência dos alunos. Também foi verificado o descarte de alimentos da merenda.
Todas as respostas foram classificadas e analisadas para o encaminhamento de ações e atividades
a serem desenvolvidas em etapas posteriores, sendo que os questionários aplicados aos alunos
da FCL/Ar e aos gestores da EEBA ainda estão em análise.
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Nesse trabalho, apresentamos uma síntese do diagnóstico, destacando alguns aspectos que possibilitaram o levantamento das demandas em relação à temática ambiental tanto na FCL/Ar
quanto na EEBA. Na sequência, relatamos brevemente algumas atividades realizadas nos dois
espaços, que emergiram do processo de teorização como hipóteses de solução, visando contribuir para a melhoria e superação dos problemas evidenciados.

3. Diagnóstico: síntese dos resultados
3.1 Resultados referentes à FCL/Ar
A partir de um relatório organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, em 2011, identificamos que
eram realizados dezessete projetos de extensão na UNESP, envolvendo a temática ambiental,
voltados à comunidade universitária26, com foco em alunos, professores e funcionários das unidades, sendo que alguns deles ultrapassavam os muros da Instituição. De forma geral, as propostas tinham como objetivo integrar o ambiente universitário na vida dos sujeitos, além de
sensibilizar e capacitar os novos formadores e profissionais que saem da universidade. Naquele
momento, não constava nenhum projeto de extensão cadastrado que envolvesse a comunidade
da FCL/Ar em temáticas ambientais.
A consulta feita à comunidade da unidade (professores, alunos e funcionários) sobre a existência de projetos sobre meio ambiente, por meio de correio eletrônico, teve como retorno somente
uma resposta, com referência ao Festival de Artes Integradas GAIA, produzido pelo coletivo
Colmeia Cultural, que contava com alguns ex-alunos da Universidade27. Por esse levantamento
dos projetos, percebemos que a EA tem sido pouco explorada dentro dos espaços da FCL/Ar.
Dos dez departamentos consultados sobre suas iniciativas com relação à sustentabilidade e separação de resíduos, seis responderam às perguntas. A partir dos relatos, identificamos, em todos
eles, uma preocupação maior com o uso de papéis, material muito utilizado nos departamentos,
e por ventura, com o descarte de papelões oriundos de caixas. As iniciativas realizadas são de
aproveitamento de papéis para rascunho (na produção de blocos) ou reutilização em impressões
de menor importância (não documentos). Todos os papéis de impressão e correspondência a
serem descartados, bem como revistas e papelão, são acondicionados em lugar próprio, até que
sejam recolhidos por funcionário de uma empresa privada que possui contrato com a unidade
por meio da “Paulista Júnior”, empresa Júnior da universidade que visa o empreendedorismo e
a inserção de alunos no mercado de trabalho. É interessante apontar que não há indicação de
ações para redução da produção de resíduos, como por exemplo, evitar o uso de papel em excesso.
26. Dos dezessete projetos cadastrados na ocasião, dois estavam inseridos na área de Educação e quinze na área de Meio
Ambiente, segundo o cadastro feito junto à PROEX pelos coordenadores.
27. A primeira edição desse projeto ocorreu em 2009, tendo como objetivo difundir o pensamento sustentável por meio de palestras, oficinas e rodas de discussão, apresentações teatrais e shows. O projeto, aberto ao público em geral, é bastante divulgado
nas unidades da UNESP de Araraquara, incluindo a FCL/Ar. Nos últimos anos, tem contado com a participação de alunos da
unidade como voluntários.
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As entrevistas com os funcionários proporcionaram um panorama da rotina de trabalho não só
desses servidores como também daqueles sob sua responsabilidade, revelando algumas ações
relacionadas à gestão ambiental que ocorreram nos setores ao longo do tempo.
Entre elas, destaca-se a diminuição no número de impressões nos últimos três anos na Divisão
Técnica-Acadêmica e Administrativa. Na Divisão Técnica Acadêmica há a separação de lixo
em reciclável e não reciclável, mas com grande consumo de copos descartáveis. Já na Divisão
Técnica Administrativa, houve a preocupação com a redução no uso desses copos, mas não há
uma separação do lixo produzido sob a alegação de que as funcionárias da limpeza acabam
misturando todo o lixo, ainda que seja inicialmente separado.
Na Seção Técnica de Informática, o funcionário entrevistado relatou que, como o trabalho é
quase todo feito pelo computador, utilizam pouca quantidade de papel. Os copos descartáveis
praticamente não são utilizados, pois segundo ele, todos os funcionários aderiram às canecas e
se preocupam em guardar pilhas e baterias para depois levarem até um ponto de coleta. Também há a separação de material reciclável e, com relação às máquinas obsoletas, cabe à esta Seção emitir um laudo afirmando que o equipamento não tem mais utilidade para que o material
seja encaminhado para destinação adequada.
Já a Seção de Atividades Auxiliares é responsável por uma quantidade grande de funcionários,
abrangendo a Marcenaria, a Manutenção, a Jardinagem, a Limpeza e as equipes de limpeza e
vigilância. O funcionário responsável trabalha na faculdade há muito tempo, conhece toda a
história da unidade e tem uma grande preocupação com as questões ambientais. Já realizou um
levantamento de espécies da fauna e flora que percebe estar desaparecendo com o passar dos
anos na unidade, além de propor alguns projetos sustentáveis para o campus, como a construção
de um poço para o reaproveitamento da água de chuva (não implementado), uma vez que todo
tipo de serviço é realizado com água limpa, proveniente de dois poços, bem como a implantação de um sistema de iluminação solar. Com relação a este último, por iniciativa própria, os
funcionários da manutenção estão fazendo alguns testes para que possam substituir os holofotes
que são desnecessários e consomem muita energia. Os funcionários da Biblioteca separam o
lixo compostável do material reciclável e utilizam canecas ou garrafas para reduzirem a quantidade
de copos descartáveis. As revistas que a unidade recebe e que não são condizentes com as áreas de
pesquisa da FCL/Ar e todo material (livros e revistas) que pode ainda ser utilizado são enviados para
bibliotecas comunitárias ou para escambos nos Programas de Educação Tutorial da universidade.
Por fim, no restaurante universitário, entre os funcionários a preocupação maior é com a separação de papéis e papelão. Os copos descartáveis são pouco utilizados por eles e, no restaurante,
somente visitantes os recebem, mas esse número é ínfimo, tanto que copos descartáveis não
fazem mais parte da lista de material do restaurante. A iniciativa de substituir os copos descartáveis por canecas plásticas foi um projeto da Paulista Júnior de 2008 e, segundo a proposta, todo
aluno e funcionário que ingressa na unidade recebe uma caneca plástica da universidade.
A quantidade de pessoas que frequentam o restaurante universitário e até mesmo a comida que
é desperdiçada varia muito de acordo com o cardápio. A funcionária entrevistada ressaltou que
os pães são recordes em questão de desperdício. Normalmente são cheios dois latões de 100
litros por período com restos de comida.
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Em todos os setores, os funcionários disseram reutilizar os papéis na impressão de não documentos e confeccionar blocos de anotações (na gráfica da própria faculdade). Os papéis que são
finalmente descartados são separados, assim como as caixas de papelão, e encaminhados para
coleta pela empresa citada anteriormente.
Foi unânime, entre os funcionários, a percepção da necessidade da criação de um projeto para o
descarte correto de resíduos e separação de materiais recicláveis, bem como a retirada frequente
desse material para que não haja acúmulo. No entanto, não houve indicação sobre a necessidade
de redução da produção desses resíduos, aspecto que parece já resolvido, na percepção de parte
dos funcionários, pelas ações relatadas. No caso do restaurante, por exemplo, apesar do indicativo de grande desperdício de alimento de acordo com o cardápio, não parece haver ações de
forma a minimizar o problema. A observação do cotidiano da FCL/Ar evidenciou, entre outros
aspectos, produção expressiva de copos descartáveis por parte de professores e funcionários e o
descarte incorreto, misturado a restos de alimentos, por exemplo, o que pode dificultar o armazenamento e destinação para reciclagem.
A partir disso, considerando as concepções de Freire (2005) de trabalhar com a percepção das
pessoas sobre a sua realidade, identificamos que “resíduos sólidos” poderiam ser um tema gerador profícuo para projetos de EA junto a esse público.
Quanto aos alunos, foram preenchidos 72 questionários, material que ainda está em análise.
Um breve olhar sobre as questões que envolvem a compreensão sobre o que é meio ambiente e
a relação do aluno com o espaço da FCL/Ar revelam a dificuldade dos estudantes em perceber a
faculdade como “meio ambiente”, indicando ausência de sentimento de pertencimento ao local.

3.2 Resultados referentes à EEBA
Com relação à EEBA, os resultados se referem à análise das respostas dos alunos e dos professores aos questionários aplicados e às observações realizadas ao longo do trabalho.
Os alunos do ensino fundamental, em sua maioria, definem meio ambiente como natureza,
mencionando seus elementos naturais, como ilustra uma resposta de um aluno do 6º ano e de
outro de 9º ano:
“As árvores, água e a terra, o ar etc.” (6º ano)
“As coisas que fazem parte do meio ambiente são as árvores, os rios, animais, plantas de
várias origens.” (9º ano)

Alguns estudantes estabelecem uma associação entre meio ambiente, poluição e lixo e somente
uma resposta, de um estudante do 9º ano, reproduzida na sequência, inclui aquilo que é construído pelo ser humano como parte do meio ambiente:
“Tudo, inclusive o que foi feito por nós, humanos, porque obviamente foram necessários
recursos naturais.” (9º ano)
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Ao responderem sobre o que há de meio ambiente na escola, um número grande de estudantes
menciona também os elementos naturais, como árvores, água. O pequeno jardim, próximo ao
pátio, mas que é um local em que eles não circulam, também é indicado por muitos alunos. Em
várias respostas as lixeiras aparecem incluídas como parte do meio ambiente e há alunos que
não reconhecem qualquer elemento de meio ambiente naquele espaço. A seguir, temos exemplos de algumas das respostas:
“Água, árvores, flores, fruto, legumes, verdura, ar.” (6º ano)
“Algumas árvores e um jardim.” (9º ano)
“Têm as árvores, plantas, água, lixo para jogar lixo no lixo”. (6º ano)
“Muitas coisas como: lata de lixo reciclável.” (9º ano)
“Nada.” (9º ano)

Sobre suas ações pelo ambiente, a maior parte deles diz que economiza água e energia, outra que
cuida das plantas, separa o lixo, não joga lixo no chão e há ainda uns poucos que afirmam não
fazer nada. A seguir estão reproduzidas algumas respostas:
“Economizo a água, cuido das plantas e outras coisas mais.” (6º ano)
“Não gasto água à toa e jogo papel no lixo.” (6º ano)
“Tento não demorar muito no banho, jogar as coisas no lixo.” (9º ano)
“Eu ajudo fazendo minha parte, não jogo lixo no chão.” (9º ano)

A partir das análises das respostas dos alunos, foi possível concluir que poucos reconhecem o
homem como parte do meio e que a presença humana geralmente está relacionada com aspectos de ação antrópica destrutiva, como a poluição. Nas respostas sobre as ações dos estudantes é
possível observar indicativos de uma visão bastante restrita de meio ambiente, o que justifica a
necessidade de propostas que trabalhem essas questões na escola, como apontam os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998).
No que se refere à visão dos professores, a partir da análise das respostas de doze docentes de
diferentes disciplinas, que lecionam para turmas variadas, verificamos que eles reconhecem que
a questão ambiental é importante, mas difícil de ser trabalhada na prática. A resposta a seguir é
de um professor que trabalha há dois anos na escola:
“É de extrema importância abordar o tema, mas a teoria tem uma distância grande da prática.”
(Professor T)

Segundo a maior parte deles, as ações realizadas são esporádicas e pouco eficientes. A resposta
de um professor com mais de 20 anos de trabalho naquela escola, reproduzida a seguir, é bastante esclarecedora:
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“Não há uma prática na discussão sobre o assunto. Toda vez que se inicia algum projeto, ele acaba
se perdendo pelo caminho.” (Professor X)

Quando perguntados sobre a inserção de temas ambientais em suas disciplinas, a maioria afirma
explorar aspectos relacionados aos conteúdos específicos, em discussões, leitura e interpretação
de textos. A seguir, as respostas de dois professores:
“Trabalho com textos que envolvem o tema e também com a cobrança diária da postura de ‘cuidar’
do meio.” (Professor T).
“Propondo leituras e atividades com os alunos”. (Professor J).

Dois dos professores dizem não trabalhar com as questões ambientais, mas manifestam intenção de fazê-lo, como aparece na resposta transcrita a seguir:
“Ainda não tive oportunidade de discutir, mas pretendo sim, assim que possível, [...], tentando
conscientizar os alunos sobre questões de poluição, reciclagem, etc.” (Professor V).

Sobre suas ações pelo ambiente, as respostas da maioria dos professores revelam um alto nível
de conscientização no plano individual. Eles dizem economizar água e energia, separar o lixo,
praticar a reciclagem. A seguir estão algumas das respostas.
“Ações práticas, como apagar as luzes durante o dia, usar canecas no lugar de copos descartáveis.”
(Professor Z)
“Reciclo, conserto quando quebra, reaproveito...” (Professor J).
“Procuro respeitar o meio ambiente, economizar a água, separar o lixo, não poluir (trocando o
filtro do carro, por exemplo); não usar nada em spray.” (Professor H).
“Na minha casa, por exemplo, separamos os lixos. Procuramos em tudo o que fazemos, ter e usar a
consciência de preservar o meio ambiente” (Professor Q).

Somente dois professores fazem referência a suas ações educativas, entre aquelas realizadas pelo
meio ambiente, conforme lemos nas respostas transcritas a seguir:
“Como professora, procuro trabalhar enfatizando a necessidade da preservação. Cotidianamente,
separo os materiais recicláveis, bem como não jogo lixo em locais impróprios, procuro economizar
(usar c/ racionalidade) água e energia, etc.” (Professor W)
“Conscientização dos alunos através de projetos que já estão sendo realizados.” (Professor T).

Em nossas análises, consideramos que é possível concluir que a maior parte dos professores
reconhece o homem como integrante do meio ambiente e parece estar consciente do seu papel
como educador em relação às questões ambientais.
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No entanto, as respostas revelam que existem dificuldades para que as práticas relacionadas às
questões ambientais de fato ocorram em sala de aula, justificando a necessidade de processos
formativos que forneçam subsídios para que os professores incluam a dimensão ambiental e
forma mais efetiva em suas práticas (GUIMARÃES, 2004).
Da equipe gestora, responderam ao questionário um profissional responsável pela Vice-Direção,
um coordenador pedagógico e um inspetor e as respostas estão sendo analisadas.
Quanto à observação de salas e pátios, identificamos uma grande produção e descarte inadequado dos resíduos, conforme ilustramos nas figuras a seguir. No caso das salas de aula (Figura 3),
percebemos que é frequente o descarte de material, sobretudo papéis de bala e folhas de caderno, no chão. Em cada sala, há apenas um recipiente para lixo comum, não havendo local para a
separação de folhas para reutilização ou reciclagem.
Figura 2 – Sala de aula durante o intervalo.

Fonte: Arquivos ECiEA.

A observação dos pátios evidenciou que os alunos encontram os locais limpos quando chegam
das salas para o período de intervalo e o deixam completamente modificado, na volta para as
salas (Figuras 4 e 5). Foi possível notar um grande acúmulo de resíduos variados, que incluem
papéis de bala, folhas de caderno e restos de alimentos, jogados displicentemente em diferentes
locais, inclusive no pequeno jardim, único espaço verde disponível e até mesmo dentro das pias
e dos bebedouros de água do pátio.
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Figura 3 – Pátio antes do intervalo.

Fonte: Arquivos ECiEA.

Figura 4 – Detalhe do pátio após o intervalo.

Fonte: Arquivos ECiEA.

Assim, também no caso da EEBA, consideramos que “resíduos sólidos” poderia ser bom tema
gerador para projetos de EA junto aos estudantes.
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4. Algumas ações desencadeadas
A partir do diagnóstico, o grupo deu início a um processo de reflexão crítica sobre os aspectos
levantados e de estudo teórico para subsidiar propostas de soluções para os problemas identificados. As primeiras ações realizadas visaram a sensibilização e a difusão de informações, por
meio da exibição de filmes e proposição de discussões sobre os temas abordados, realização de
palestras e oficinas e montagem de intervenção.
Na sequência, descrevemos brevemente algumas dessas atividades:

4.1 Na FCL/Ar
Exibição do filme “Boca do Lixo” (Direção de Eduardo Coutinho, 48min, 1992, Brasil) e discussão sobre a temática resíduos sólidos com a comunidade da FCL/Ar, tendo como convidado
um engenheiro ambiental, gestor de projetos da Cooperativa de Catadores, Coleta, Triagem e
Beneficiamento de Materiais Recicláveis de Araraquara – ACÁCIA.
Figura 5 – Discussão sobre resíduos sólidos após exibição de filme.

Fonte: Arquivos ECiEA
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Contagem dos copos descartáveis dispensado durante quatro dias por funcionários e docentes
nas copas da FCL/Ar (1597 copos) e montagem de uma instalação com o material, que ficou
exposta durante uma semana. Foram também produzidos cartazes com uma campanha de sensibilização sobre a necessidade de redução no uso dos copos, apresentando uma estimativa do
consumo em um mês e ao longo de um ano, os gastos para reciclagem e a caneca como alternativa.
Figura 6 – Montagem de instalação com copos descartáveis na FCL/Ar.

Fonte: Arquivos ECiEA.
Figura 7 – Instalação e campanha sobre uso de copos descartáveis.

Fonte: Arquivos ECiEA.

394| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

4.2 Na EEBA
Oficina de percepção ambiental com alunos do nono ano da EEBA no espaço da FCL/Ar. Os estudantes saíram do espaço escolar, vivenciaram outro ambiente, realizando observação da fauna
e flora, coleta e análise de solo, identificação da umidade relativa do ar, entre outros aspectos. Ao
final, foram “provocados” a dar continuidade ao trabalho na escola, percebendo o ambiente em
que estão cotidianamente inseridos.

Figura 8 – Alunos da EEBA participam de oficina de percepção ambiental.

Fonte: Arquivos ECiEA.

- Palestra sobre arborização urbana e discussão sobre a qualidade do ambiente da escola, incluindo o estímulo à percepção sobre a arborização do espaço envolvendo alunos do sétimo ano
da EEBA. Como parte final da atividade, os alunos realizaram o plantio de mudas nativas em
uma área da escola. Para essa atividade, foi convidado o Gerente de Reflorestamento da Secretaria Municipal de Araraquara, que também forneceu as mudas.
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Figura 9 – Plantio de mudas nativas na EEBA.

Fonte: Arquivos ECiEA.

Oficina de ervas e temperos com alunos do oitavo ano da EEBA, com a constituição de algumas
jardineiras que deveriam ser mantidas pelos estudantes para uso no preparo das refeições servidas na escola.

5. Continuidade
A continuidade do projeto prevê ações que estimulem uma participação maior da comunidade
da FCL/Ar e da EEBA na melhoria das condições socioambientais de seus espaços. Além disso,
pretende-se fomentar o interesse por temas relacionados à ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, favorecendo reflexões, busca de informações e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes sobre esses temas.
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Resumo
A compostagem do lixo orgânico produzida no Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEE),
bem como o uso de certas técnicas de agricultura urbana são as atividades centrais no projeto “Criando Terra”. Elas são combinadas com educação ambiental, permitindo a abordagem
interdisciplinar ligando o conhecimento teórico adquirido em aulas na universidade e o trabalho prático no cultivo. Portanto, a colaboração entre pesquisadores, estudantes, professores
e funcionários da universidade se beneficia desse processo. Conceitos teóricos, ideias e técnicas são testadas no canteiro, adaptadas ou aprimoradas. Essa abordagem prática orientada por
problemas torna-se uma fonte produtiva de novos conceitos e ideias. Resolver um problema
inevitavelmente significa considerar diferentes variáveis, atendendo assim as condições de um
trabalho interdisciplinar real e abraçando o caráter complexo das questões ambientais. Oferecendo estímulos cruciais ao projeto, é essencial ampliar esse modo de trabalho - colaborando
com as pessoas com uma ligação direta com a universidade e abrindo espaços para que pessoas
de fora da instituição participem.
Palavras-chave: Agricultura e Horticultura Urbana; Educação ambiental; Interdisciplinar.

1. Introdução
Estamos observando um processo intensificado e desordenado de urbanização. No momento
atual, mais da metade da população do mundo vive em áreas urbanas. Consequentemente, a infraestrutura é usada até ou excede a capacidade plena, o ambiente que sofre com isso, levando a
uma aceleração das mudanças climáticas. Projeções recentes indicam que a população mundial
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chegará a um total de 9 bilhões de pessoas até 2050. Este desenvolvimento exige novas formas de
produção de alimentos, a fim de conceder a segurança alimentar (FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2014a).
São Paulo é um dos maiores centros financeiros e econômicos da América Latina. A área metropolitana da cidade, contando 39 municípios e mais de 20 milhões de habitantes, é uma dos
maiores do mundo (SEADE, 2014).
A cidade cresceu rapidamente devido a um imenso fluxo de pessoas de regiões economicamente menos desenvolvidas ou em áreas rurais. O resultado é uma cidade compacta, com alta
densidade populacional, os arranha-céus que dominam a paisagem arquitetônica e um grande
volume de tráfego. A maior parte da população da cidade vive em áreas periféricas, sendo este
um resultado direto de um processo de urbanização não estruturada. Nessas áreas, o acesso às
instalações de infraestrutura, tais como serviços públicos, abastecimento de água, tratamento do
esgoto doméstico e industrial, bem como serviços médicos e educação são limitados e/ou de má
qualidade e eficiência (ALVES; TORRES, 2006; MARIN-LEON, 2011).
Na cidade de São Paulo, este rápido processo de urbanização levou à perda de uma grande
quantidade de espaços verde. Todos os dias assistimos a grandes perdas de flora e fauna, devido
à diminuição dos habitats naturais, as áreas que anteriormente eram utilizadas para preservar
a água, servindo como locais de crescimento de plantações de alimentos ou espaços oferecidos
para atividades de lazer foram suprimidas.
A cidade perdeu o seu equilíbrio ecológico afetando a biodiversidade, os recursos naturais e
também as relações sociais que um meio ambiente saudável e integrado as pessoas proporciona
(GROSTEIN, 2001). A destruição dos últimos resquícios do bioma da Mata Atlântica, uma área
de floresta antiga na costa atlântica do Brasil, e outras áreas naturais, prejudica o equilíbrio ecológico e é, em muitos casos, irreversível (DEAN, 1996).
Assim, são necessários métodos alternativos e sustentáveis de produção, processamento e consumo de alimentos. A integração da produção de alimentos em cada dia da vida urbana é um grande
passo no sentido de um modo sustentável de viver e trabalhar em cidades (DESPONNIER, 2010).
Para chegar a tal sustentabilidade em áreas urbanas, é fundamental identificar os efeitos ambientais, econômicos e sociais da horticultura urbana e agricultura. Repensar os processos de planejamento da cidade, a produção local de alimentos, os ciclos do solo, energia, água e gestão de resíduos, seguido pela correspondente decisão
política adequada de fazer a melhoria da qualidade de vida desempenhar um papel importante
em São Paulo, pode contribuir para tornar a cidade mais autossustentável.
Nesse contexto os alunos da Universidade de São Paulo (USP), ficaram preocupados com os problemas socioambientais que ocorrem nas grandes cidades. Da mesma forma, surgiu a oportunidade
de iniciar um projeto inspirado e provocado por estes desenvolvimentos, a fim de encontrar novos
caminhos e perspectivas sobre a forma como interagimos e lidamos com nosso meio ambiente.
“Criando Terra no IEE” ocorre no Instituto de Energia e Ambiente da USP oferecendo um espaço para a combinação de conhecimentos teóricos e trabalho prático.
Pesquisa, ensino, extensão universitária, divulgação para as instituições de ensino fora da uni398| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

versidade, boas práticas, cursos de formação e demonstrações práticas de técnicas de trabalho
socioambientais, bem como atividades urbanas de agricultura e horticultura são características
do projeto. Além disso, a promoção de métodos sustentáveis de uso do espaço urbano, evolvendo a gestão de resíduos, produção de alimentos orgânicos, agricultura bionâmica, agroecologia
e permacultura fazem parte da abordagem do projeto.

2. Interdisciplinaridade, Educação Ambiental e Divulgação
A temática ambiental surge com a crise de poluição surgida na década de 1970. Esta temática
discute a necessidade de se lançar alternativas para direções reais da sociedade moderna, que
está instrumentalizada na perspectiva fragmentada e especializada do meio ambiente, assim
também diminuindo o intervalo de um conhecimento mais integrado, que é realmente crucial
para a compreensão das complexas interdependências e relações dentro de ambientes naturais e
impactos antropogênicos (RIBEIRO, 2011).
A necessidade de criar habilidades integradas e abrangentes, a fim de encontrar respostas para os
problemas sociais cada vez de maior complexidade tornou-se fundamental para o trabalho interdisciplinar, conhecimento e competências. Com isso em mente, uma abordagem interdisciplinar
parece ser a resposta para “superar a fragmentação e o caráter do conhecimento especializado,
causada por uma epistemologia de tendência positivista em cujas raízes estão o empirismo, o
naturalismo e o mecanismo científico do início da era moderna” (THIESEN, 2008, p. 546).
O surgimento de um trabalho interdisciplinar não está apenas relacionado com a integração
metodológica da construção do conhecimento (FREIRE, 1987), mas também à importante função de aprendizagem social com seu caráter crítico e emancipatório (SORRENTINO, 2005),
ou, a criação virtual ou espaço físico para a troca de conhecimentos e a promoção de atividades
interativas que requerem interação social (JACOBI, 2003) e o uso do conhecimento em favor da
sociedade (MAZZILLI, 2011).
Jacobi (2003) afirma que a educação ambiental reforça a sensibilização para a responsabilidade
comum da sociedade em face de alcançar a sustentabilidade. A educação ambiental leva a repensar os limites naturais e do uso dos recursos naturais, buscando “superar as causas estruturais e
conjunturais dos problemas ambientais” (SORRENTINO, 2005, p. 289). A educação ambiental
é uma forma de reflexão e promoção de ações transformadoras e pode ser operada tanto de
maneira formal quanto informal (JACOBI, 2003, p. 196).
Aqui vemos uma abordagem voltada a extensão universitária, processo este que materializa o
princípio da função social de uma universidade. Vários autores concordam que só com uma integração dos três pilares da universidade - pesquisa, ensino e extensão – o conhecimento será de
caráter integratório com potencial para contribuir para uma sociedade igualitária e democrática
(MAZZILLI, 2011, p. 214; MOITA; ANDRADE, 2009).
Todos esses conceitos estão intimamente relacionados com a aprendizagem baseada em resolução de problemas ou, respectivamente, uma abordagem que visa a solução de uma prática
(não teórica), os problemas concretos, combinando diferentes disciplinas, a fim de resolve-los
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(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004).
Em resumo, dado o contexto social da América Latina, especialmente do Brasil, a questão do
meio ambiente ganhou grande importância, amplificando a preocupação com os limites do
nosso planeta e pedindo a participação da sociedade para enfrentar este problema complexo.
Por outro lado, porém, uma coisa crítica a ser considerada é que o trabalho interdisciplinar é
realmente baseado em conhecimento fragmentado e especializado. À luz desta questão de dois
gumes integrando diferentes tipos de conhecimento torna-se cada vez mais importante a compreensão digna de problemas socioambientais (ROCHA, 2003).
Dessa forma, as universidades públicas dispõem de autonomia na integração do trabalho científico e do ensino, bem como a finalidade real do trabalho científico, defendendo neste trabalho
a potencial força motriz da mudança social e seu princípio básico constitucional da inseparabilidade de pesquisa, ensino e extensão universitária (MOITA; ANDRADE, 2009). Em outras palavras, certificando-se de que o conhecimento ganhe um caráter integratório, firme em relação à
realidade e contribuindo para os cidadãos que assumem a responsabilidade perante a sociedade
(JACOBI, 2003; RIBEIRO, 2011).

3. Exemplos e inspirações
Uma nova tendência está apenas começando na América Latina e África, para integrar mais
atividades de agricultura e horticultura urbanas na vida da cidade (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2012; 2014b). As razões de interesse
são múltiplas em atividades de simples lazer, trabalho comunitário com culturas mistas e as
gerações, até razões mais importantes autossuficiência de abastecimento de alimentos e o desenvolvimento de uma economia de micro subsistência baseada em uma produção urbana de
alimentos ecológicos (COLE et al., 2008).
Um grande exemplo é a Revolução de Cuba Urban Farming. Cuba perdeu o seu equilíbrio
econômico na década de 1980 e início de 1990, atrasado com a queda do Muro de Berlim e
o colapso do Bloco Oriental. O setor agrícola cubano estava dependendo de importações de
equipamentos, suprimentos de alimentos, ração animal, fertilizantes e combustível. A situação
mudou para melhor a vida urbana e “os resultados, que vão desde a autossuficiência e profundo
envolvimento da comunidade generalizada para recuperação ambiental e melhoria da administração da área” (ALTIERI et al., 1999).
Jardins urbanos (hortas), que têm uma longa tradição na Alemanha, Áustria e nos EUA desempenham um papel importante para o abastecimento de alimentos e alimentação saudável. Especialmente na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial espaços livres urbanos foram utilizados
para a produção agrícola. Era essencial para os habitantes obtivessem acesso a hortaliças e culturas
(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2011).
Em Berlim, a capital da Alemanha, com 3,5 milhões de pessoas, particularmente os idosos usam
os jardins urbanos para o lazer ativo, mas, recentemente, a popularidade está crescendo entre
os grupos de solteiros de meia idade, jovens adultos e famílias jovens. A jardinagem conjunta
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conecta as pessoas com o mesmo interesse, a partir de diferentes nações e culturas em um meio
ambiente urbano (ZASADA, 2012).
Müller (2012) diz que jardinagem urbana é nômade, social, ecológica e participativa. A Jardinagem urbana oferece a oportunidade de improvisar com diferentes vegetais e culturas, em vez de
comprar monoculturas industriais com sabor uniforme. A pequena jardinagem também é um
fator muito importante para a preservação da diversidade de variedades de culturas alimentares.
Em São Paulo é difícil criar novos espaços verdes. Jardins são vistos pelos projetistas urbanos e
pela população apenas como um elemento de decoração e seus valores funcionais, muitas vezes
perdem o seu significado. No entanto, algumas iniciativas estão ocorrendo em alguns espaços
públicos, como praças, parques, terrenos municipais e universidades. Este movimento está sendo bem aceito pelos moradores desses locais, os quais estão fazendo o papel de responsáveis por
tais iniciativas.

4. Criando Terra é mais do que plantar culturas e legumes
O projeto “Criando Terra no IEE” é parte de um projeto guarda-chuva abraçando vários outros
projetos em colaboração com a Câmara Municipal de São Paulo e da Universidade de São Paulo,
que visam um melhor sistema de gestão de resíduos mais para os resíduos orgânicos produzidos
no campus da universidade (figura 1). Todos os projetos são para melhorar o tratamento dos
diferentes tipos de resíduos orgânicos - óleo, gordura e restos de comida - para a produção de
biodiesel e biogás. Além disso, existe um projeto que promove o cultivo de microalgas: Óleos
vegetais são extraídos, a fim de produzir o bioetanol e o biodiesel.
Figura 1: Projetos integrados sustentáveis

Plano de gestão dos rsíduos Sóluidos iee/USP
Projeto 1

óleo e gordura

resíduo Alimentar

resíduo vegetais

Produção de biodisel
Projeto 2

Produção de biogás
Projeto 3

Produção de
Composto e
horticultura
Projeto 5

Avaliação do ciclo
de vida do biodisel
Projeto 6

Produção de biogás
Projeto 4

Fonte: elaborado pelos autores.
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Há duas maneiras de o projeto “Criando Terra” entrar em ação. Uma concentra-se na compostagem de resíduos vegetais (grama, folhas, galhos, etc., produzidos no IEE) e o cultivo de hortaliças, frutas, especiarias, plantas ornamentais para teto e parede ecológicas, plantas e culturas
com propósitos medicinais.
O outro enfoca atividades de educação ambiental, como seminários e workshops com as comunidades dentro e fora da universidade antecipando a criação de uma rede de cooperação e
articulação de projetos socioambientais de pesquisa, ensino e extensão universitária.
O projeto oferece uma oportunidade de combinar o conhecimento acadêmico e a prática de
trabalho em termos de sustentabilidade, lidando com a preservação dos recursos naturais, melhores condições de vida e melhoria da segurança alimentar, saúde, geração de emprego e problemas relacionados com a pobreza.
As atividades do projeto são lideradas por conceitos como a gestão de resíduos orgânicos, eco
-agricultura, agroecologia e permacultura. Os termos e definições a seguir são utilizados em
nosso trabalho:
A compostagem é um processo natural ou induzida de decomposição de resíduos orgânicos por
micro-organismos que libertam dióxido de carbono e água pela oxidação de materiais orgânicos que resultam em composto orgânico rico em macro e micro nutrientes úteis para as plantas
(PEREIRA NETO, 2007).
A agricultura biodinâmica não é conceituada como uma terminologia. A definição considera a
agricultura como base de todas as culturas, como algo relacionado a todos. O ponto principal
está centrado no ser humano que conclui a criação a partir de suas intenções espirituais baseadas numa verdadeira cognição da natureza. Ele quer transformar sua fazenda em um próprio,
conclusivo e maximamente diversificado organismo; um corpo de que a partir de si é capaz de
produzir uma renovação. O sítio natural deve ser elevado a uma espécie de individualidade agrícola
(STEINER, 1993).
Agroecologia é uma nova abordagem que integra o conhecimento científico (agronomia, medicina veterinária, ciências sociais, economia e antropologia) e conhecimento popular, a fim
de compreender, avaliar e implementar sistemas agrícolas no que diz respeito à sustentabilidade. Agroecologia não é uma prática de agricultura, nem um determinado sistema de produção
(ALMEIDA, 2011).
Permacultura é um sistema ecologicamente sustentável. Bill Mollison criou princípios que permitem trabalhar com, e não contra a natureza, harmonizando aspectos ecológicos e biológicos.
Esta filosofia promove sistemas “permanentes” que integram água, alimentos, energia, solo,
outros materiais e resíduos como principais requisitos para estabelecer e gerenciar um ecossistema agrícola produtivo, estável e resistente à proteção da biodiversidade e do meio ambiente
(ALLEN; MOLLISON, 2007).
Todos esses conceitos podem trabalhar sozinhos ou em conjunto. A metodologia aplicada no
projeto é toda sobre a tentativa de abordagens diferentes para cada tipo de experiência. Canteiros biodinâmicos e agro ecológicos já foram criadas, mas o objetivo é integrar os conceitos e
comunicar a como e por que usar determinadas técnicas. O projeto é realizado sob o pressuposto de que não existe tal coisa como “errada” ou “certa”, não há nem “professores”, nem “alunos”,
402| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

mas há uma comunidade de pessoas que fazem parte de um experimento que consiste em levar
à capacidade de adaptação, aprendizagem e comunicando desvios.
Esta metodologia pode ser considerada como a descrita por Matarezi (2005): o autor escreve sobre espaços educadores, entre os quais se encontram os espaços que mostram as opções
possíveis para alcançar a sustentabilidade, incentivando, assim, as pessoas que desejam tomar
medidas de apoio da comunidade e reconhecer sua necessidade de educar-se nesta área.

5. Experiências, integração e aprendizagem. Do que estamos falando?
O projeto teve início em julho de 2013. Um grupo de cerca de 15 pessoas limpou a área onde o
jardim está localizado. Logo, eles começaram a planejar mais como usar e administrar o espaço.
Como resultado, foram organizadas reuniões periódicas. Toda semana cerca de 5-6 pessoas se
reúnem para trabalhar juntos no jardim (figura 2)
Figura 2: Os primeiros passos do projeto

O grupo preliminarmente focado na compostagem com restos de podas de plantas do campus do IEE e às vezes também os resíduos de frutas e legumes. Todo o processo de compostagem leva cerca de três meses e é dividido em três etapas. O composto produzido é
utilizado para os canteiros.
O plantio de diferentes culturas de plantas foi realizado em duas fases. Primeiro, adubação verde,
com base em conceitos agro ecológicos e permacultura, foi colocada nos canteiros de plantas,
tendo em vista as alternativas de fertilizantes químicos usados em todo o mundo, não importa
se em monoculturas ou agricultura familiar. Em segundo lugar, os participantes contribuíram
para o jardim com suas próprias sementes e plantas e dedicaram seu tempo livre para trabalhar
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no jardim. Não havia especificações sobre quais culturas plantar, como era uma atividade voluntária que está sendo apoiada apenas por um sentimento de responsabilidade individual para
a comunidade (figura 3).
Figura 3: Horticultura e compostagem

Durante este primeiro ano do projeto, três workshops (Plantas Alimentícias Não-Convencionais, Agricultura Biodinâmica e telhado ecológico) e um seminário foram organizados.
O workshop sobre Plantas Alimentícias Não-Convencionais foi realizado por um perito interessado em passar o conhecimento sobre isso para tipo de plantas muitas vezes ainda desconhecidas, por exemplo, falando sobre os nutrientes necessários ou dando especial informação
científica sobre seus círculos de vida. O workshop teve a finalidade de provocar a curiosidade
dos participantes e abrir a porta para novas pesquisas e estudos individuais.
O workshop sobre agricultura biodinâmica deu uma grande visão em conhecimento cósmico e
espiritual e sua respectiva relação com a água, solo, plantas e seres humanos. O resultado prático
deste workshop foi a implantação de um canteiro biodinâmico com milho, tomate e batata.
O último workshop, Roof Greening [Telhado Ecológico] (figura 4), mostrou como construir um
telhado verde com certos tipos de plantas adequadas para cumprir os requisitos especiais, tais
como demandam locais. Há basicamente dois tipos de telhado ecológico, extensivo e intensivo.
Ambos têm características comuns, tais como a capacidade de filtrar água, isolar o telhado, ser
dependente de rega, que requer um sistema de drenagem e uma barreira de modo a que as raízes não possam danificar a estrutura do telhado por baixo, bem como algum tipo de substrato
para crescer. Os telhados verdes protegem os edifícios que cobrem das influências climáticas e
prolongam a durabilidade do telhado para protegê-lo do influxo do tempo. Essas coberturas
de telhado podem ser complementadas por painéis solares ou fotovoltaicos, que são uma parte
importante de um projeto ecológico de que a cobertura tenha também efeitos econômicos po404| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

sitivos. Especialmente nas grandes cidades este tipo de ecologia pode trazer muitos benefícios.
Esta tecnologia é considerada uma das mais inovadoras e dinâmicas áreas de agricultura urbana
de pesquisa e estudo e está em constante evolução (SNOGRASS, 2006).
Figura 4: workshop telhado ecológico

O I Encontro de Iniciativas Socioambientais da USP ocorreu em dezembro ano de 2013, no IEE
(figura 5) e teve três objetivos:
i) Apresentação de iniciativas socioambientais de educação de diferentes escalas de influência e
com diferentes contextos;
ii) Discutir o papel da extensão universitária em propor iniciativas socioambientais de caráter
interdisciplinar;
iii) Vivenciar a aprendizagem em grupo e inspirar novos projetos socioambientais na área do
projeto com a realização de workshops e experiências práticas.
Figura 5: Seminário, workshops e dias de trabalho coletivo

O Encontro mostrou que, com base em um projeto com uma equipe multidisciplinar de trabalho interdisciplinar, metodologicamente orientada para o problema, pesquisa, ensino e extensão
universitária podem ser integrados.
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As atividades de horticultura e de compostagem colocadas em prática em um espaço educador
(MATAREZI, 2005), no decorrer do projeto tem um grande potencial em provocar debates
científicos atuais, como os debates em curso no projeto sobre educação ambiental, ocupação de
espaços públicos, segurança alimentar, agricultura familiar, padrões de consumo, agricultura
urbana, a difusão de tecnologias socioambientais, etc., Essas ações se refletem tanto na educação
formal e informal indispensável para a “educação para a cidadania como elemento assertivo
para a consolidação das questões civis” (JACOBI, 2003, p. 197).
Por outro lado, ficou claro que para as universidades públicas brasileiras, uma verdadeira integração da pesquisa, ensino e extensão universitária é um grande desafio. A forma mais flexível
de aprendizagem requer uma ligação entre esses pilares e tornaria possível uma melhor solução
de problemas práticos. No momento, as práticas de ensino e pesquisa não consideram extensão
universitária de forma adequada e, assim, aumentar a lacuna entre a sociedade e a universidade.
Neste caso, o grande potencial do projeto “Criando Terra não IEE” reside na sua abordagem
interdisciplinar, principalmente através de programas de pós-graduação, que permitem um alcance universidade mais longe.
Livremente adaptado do Mazzili (2011, p. 219):
A conexão entre ensino, pesquisa e extensão universitária funciona como um gatilho para o processo de ensino: Ao colocar o conhecimento existente em prática, as lacunas de conhecimento podem
ser detectadas, o que por sua vez se torna, em parte, problemas de pesquisa que encontram o seu
caminho de volta para o ensino na forma de novas competências adquiridas através da aprendizagem orientada para o problema. Estas novas competências, em seguida, são implementadas na
divulgação da universidade e passam sucessivamente por um processo interativo de volta para a
pesquisa e o ensino.

6. Conclusão
Nossos resultados preliminares incluem a produção de alimentos, técnicas de compostagem,
adubação orgânica, planos de plantação, workshops e seminários. A enorme variedade de resultados mostra como muitas perspectivas diferentes deste projeto integrado se abrem. Os resultados podem ser classificados da seguinte forma:
- Resultados ecológicos: a criação de mais biodiversidade no IEE e, por conseguinte no campus
da USP, através da utilização e reprodução de sementes não geneticamente modificadas;
- Resultados Pedagógicos: a aprendizagem em grupos e trabalho comunitário, atividades de lazer
provocando o diálogo entre os participantes, piqueniques com alimentos da horta universitária e
contato com pessoas com interesses semelhantes;
- Resultados práticos: produção de alimentos orgânicos, aprendendo e explorando novos
métodos de agricultura orgânica e técnicas de geração de novas habilidades e capacidades.

O projeto tornou tangível o imenso potencial dos programas de pós-graduação, quando se trata
de um trabalho interdisciplinar, e ajudou a institucionalizar o princípio da indissociabilidade
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da pesquisa, ensino e extensão universitária, sendo este princípio uma premissa indispensável
para a promoção da sustentabilidade. A educação ambiental, porém, é o núcleo fundamental
de qualquer reflexão sobre como a sociedade deve gerir o problema corporativo e complexo de
problemas ambientais.
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Dando voz às crianças para ajudar a integrar educação
para a sustentabilidade no currículo de IB PYP
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Resumo
O objetivo do presente trabalho é avaliar os pontos de vista de crianças de 5 a 6 anos sobre o
meio ambiente. A partir da coleta e análise de suas ideias sobre o que deveria ser ensinado e
aprendido fornecendo recomendações para integração da educação para sustentabilidade dentro do currículo de escolas primária - Internacional Baccalaureate Primary Years Programme
School (IB PYP). A relevância e contexto dos estudos são apresentados e examinados sendo
discutidas as definições de educação para a sustentabilidade. Desenhos, entrevistas e observa408| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

ções dos participantes realizadas com crianças de 5 a 6 anos, são avaliadas e indicam que els são
altamente capazes de respaldar a formação de um currículo de educação para a sustentabilidade
dentro de seu grupo de idade e junto a toda a comunidade escolar. Tais resultados, além da base
teórica, fornecem os fundamentos a partir dos quais o presente estudo proporciona passos claros e práticos para futuros programas de educação para sustentabilidade em uma escola IB PYP.
Palavras-chave: Crianças. Educação. Sustentabilidade.

Introdução
O objetivo principal deste trabalho foi avaliar as opiniões das crianças do primeiro ano (5 a 6
anos) a respeito do ambiente (em uma escola do Programa International Baccalaureate Primary
Years, IB PYP), a fim de fornecer sugestões para a integração da Educação para a Sustentabilidade (EfS) em uma escola IB PYP.

Objetivos
Os objetivos para este estudo foram:
Obter uma visão sobre as opiniões das crianças sobre o meio ambiente e o que é importante para eles;
Entender se as crianças têm preocupações com o meio ambiente ou não;
Entender quais são os principais problemas no ambiente para eles e por quê;
Recolher e analisar as suas ideias em um currículo ambiental que abrange estas questões-chave e;
Sugerir maneiras pelas quais a EfS possam ser integradas no Ano Um em uma escola IB PYP.

Relevância do estudo
No século 21, muitas pessoas estão começando a perceber que os padrões de vida atuais, certamente no Norte, já não eram viáveis devido ao avanço das mudanças no planeta, como a
mudança climática e a redução dos recursos naturais. Por isso, existe a necessidade de fazer
mudanças fundamentais nas esferas políticas, sociais e econômicas a fim de alcançar sociedades
sustentáveis. “Educação como meio de reprodução social” (STERLING, 1996, p.18), portanto,
pode sendo um dos componentes-chave para a mudança social. A educação é como a UNESCO
declara, “essencial para o desenvolvimento sustentável” e “crucial para a capacidade do presente
e futuro... cidadãos criam soluções e encontram novos caminhos para um futuro melhor” (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, 2014).
Fien e Trainer (1993, p.12) afirmam que estamos diante de um desafio “para proporcionar um
mundo mais justo e ecologicamente sustentável para se viver”. Portanto, a EfS existe para proANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 409

porcionar às pessoas os valores, habilidades e conhecimentos para se tornarem agentes de mudança social e desenvolvimento sustentável (HUCKLE, 1993) e para ajudar a garantir o seu
bem-estar próprio e das gerações futuras (BRUNDTLAND, 1987). Através do EfS, medidas para
um futuro sustentável podem ser adotadas, o que nos traz de volta à harmonia e coexistência
com os nossos recursos naturais.
Como resultado, os professores têm um papel fundamental a desempenhar na obtenção desta mudança social (BRUNDTLAND, 1987). Os professores nos setores formais e informais de
educação estão em uma posição privilegiada para ensinar e aprender os valores, habilidades
e conhecimentos necessários para fazer a transição para um modo de vida sustentável. Não
são apenas os professores, no entanto, que desempenham um papel crucial na transformação
social para a sustentabilidade. Todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, das
crianças aos adultos, são vitais. Às crianças, especialmente, existe a necessidade de ser dada a
oportunidade de identificar problemas no ambiente que são relevantes para eles e para expressar
suas ideias. Ferrier (2008, p.7) ressalta que “é nossa responsabilidade como adultos ouvir estas
crianças” e como John (1996, p.8) escreve, as crianças “só podem ser ‘líderes’se lhes for dada a
oportunidade de manifestar a sua preocupações e se eles forem realmente ouvidos’. Eles não são
apenas a geração futura, mas, muitas vezes, como Cullingford (1991) sugere, tem previsão surpreendente e uma abordagem honesta e sincera ao seu ambiente. Elizabeth Dowdeswell afirma:
“Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que as crianças são os líderes em questões
ambientais. Eles têm o poder de educar seus pais como os tomadores de decisão e mudar o que
está acontecendo em um nível individual” (CHILDREN OF THE WORLD, 1994, p.82, citado
por JOHN, 1996).

Posteriormente, ao integrar a EfS dentro de um ambiente escolar, toda a comunidade escolar,
os adultos e principalmente as crianças, possam estar envolvidos nos processos de formação e
assimilação. As crianças podem ser os decisores e implementadores fundamentais. Eles podem
ajudar a escolher os valores, habilidades e conhecimentos que devem ser ensinados e aprendidos
dentro de toda a comunidade escolar.

Contexto de estudo
A pesquisa para este trabalho foi realizada na Escola Internacional do Norte de Londres. As
crianças que frequentam a escola vêm de diversos países do mundo, com mais de 35 países
sendo representados entre o corpo discente. A escola segue o Programa International Baccalaureate Primary Years em seu currículo primário. Este currículo, em oposição à teoria de Fien e
Trainer (1993, p.21), de que muitas escolas são voltadas para a “reprodução, afluente, sociedade
de consumo industrial”, espera preparar as crianças para se tornarem cidadãos responsáveis e
solidários que estejam “ativos, compassivos e ao longo da vida dos alunos sejam” quem “vai ajudar a criar um mundo melhor e mais pacífico” (INTERNATIONAL BACCALAUREATE, 2014).
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O IB PYP promove a construção do conhecimento. Ele permite que as crianças façam conexões
entre o conhecimento novo e antes e lhes permite explorar e ideias de pesquisa e tornar-se ativamente engajados na sua aprendizagem. Além disso, promove um conjunto de competências
essenciais usados em todos os aspectos da vida. Ele incentiva talentos individuais; relaciona
experiências de sala de aula com experiências de vida; promove a compreensão internacional
e a cidadania responsável e; fomenta aprendizados ao longo da vida através da aprendizagem
baseadas na investigação conduzida.
No momento, os passos para que a EfS seja integrada no seio da comunidade escolar não foram
tomados. As crianças são ensinadas e aprendem os valores explícitos e atitudes estabelecidas
dentro do IB PYP, mas outros valores, habilidades e conhecimentos específicos para a sustentabilidade, são deixados para implementação dos professores individuais. Assim, o presente estudo tem como objetivo ganhar visualizações das crianças do Um Ano sobre o meio ambiente, a
fim de recomendar maneiras para que integrar a EfS na comunidade escolar IB PYP.

Educação para a Sustentabilidade
O conceito de Educação para a Sustentabilidade (EfS) é fluido e subjetivo e assim é definido por
várias comunidades, organizações e indivíduos em relação às suas necessidades e percepções. A
EfS, ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD), que nasceu fora dos debates em
curso sobre teorias em educação ambiental; educação para o desenvolvimento; educação global
e da cidadania; e muitas outras educações emergentes. Como as questões de Sterling:
A EfS é uma convergência de todos aquelas “educações adjetivadas” orientadas para a mudança
social - cidadania, paz, saúde, direitos humanos, políticos, multicultural, de futuros e outros,
bem como a EE e DE (STERLING, 1996, p.19).
A Assembleia Nacional do País de Gales (NAW) fornece uma definição clara e concisa do EfS
ou ESD. Ele afirma que a ESD:
“capacita as pessoas a desenvolver os conhecimentos, valores e habilidades para participar de
decisões sobre a forma como fazemos as coisas, individual e coletivamente, tanto local como
globalmente, E que irá melhorar a qualidade de vida agora, sem prejudicar o planeta no futuro.”
(NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES, 2014).
Essas definições diferentes têm o seu lugar para se ganhar uma compreensão mais clara da
EfS. EfS, como a UNESCO declara (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND
CULTURAL ORGANIZATION, 2014), “permite que cada ser humano adquira os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para construir um futuro sustentável”. A Educação para a Sustentabilidade deve, portanto, ser definida em relação a este estudo como o fornecimento de conhecimento, habilidades e valores a todas as pessoas, para o presente e o futuro, para
tomar decisões e fazer mudanças nos seus padrões de vida que são localmente e globalmente
sensíveis para a sociedade e o ambiente ao redor.
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EfS “Forte” e “fraca”
Educação para a Sustentabilidade tem duas formas: “fraca” e “forte”. EfS “Fraca” é a forma dominante no presente encontrada no lado prático educativo atual, que é neoclássica (FIEN, 1993),
acrítica e apoia a abordagem tecnocrática para a sustentabilidade (STERLING, 1996). Esta forma de EfS está marcada nas práticas de ensino e de aprendizagem existentes na educação formal
e não formal. A EfS “forte”, por outro lado, é transdisciplinar e profundamente integrada no
âmbito da educação formal e não formal. É socialmente crítica e transformadora (FIEN, 1993;
STERLING, 1996), holística e ecocêntrica. Como resultado, espera-se criar uma resposta mais
profunda para a necessidade de sustentabilidade (STERLING, 2001).
Para este estudo, o currículo IB PYP que é encontrado em NLIS é altamente adaptável e já funciona com um princípio transdisciplinar. Estudos sobre a possibilidade de a EfS ser integrada
no PYP foram sido previamente realizados pela Associação Internacional de Escolas (ISA) (INTERNATIONAL SCHOOLS ASSOCIATION, 2006) e apontam positivamente para a integração
da EfS dentro deste currículo.

O desenvolvimento de atitudes-chave pelas crianças
A mudança social pode não acontecer se as pessoas na sociedade não têm as atitudes que as na
direção de quem quer a mudança social. Este, portanto, é um componente crucial para a EfS e
a criação de atitudes ao longo da vida deve ser primordial dentro do mesmo. Para todos nós, os
nossos valores e atitudes fundamentais são formados em estágios iniciais em nossa vida. Como
Hannaford (1995) escreve, nossas atitudes básicas e emoções são formadas a partir de quando
nós nascemos até cerca de sete anos de idade. Ela afirma que:
nos primeiros anos, o desenvolvimento do sistema límbico permite que a criança estabeleça
relações e vínculos sociais. Esta é a oportunidade perfeita para ensinar as crianças sobre comportamento em relação a outras pessoas e como cuidar de outras crianças, animais, objetos e
ambiente (HANNAFORD, 1995, p.60).

Como resultado, a EfS deve incidir sobre o ensino e a aprendizagem de atitudes e valores fundamentais para as crianças em seus primeiros sete anos. Como declara Fountain (1994, p.3),
crianças com menos de sete anos de idade não podem “ter noções abstratas sobre a justiça, os
direitos, a distribuição de recursos e interdependência”, mas “no decorrer do dia na escola...
crianças pequenas têm de fato experiências simples, concretas, que contêm elementos em comum com questões mais amplas.”
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Metodologia
Adequação da etnografia e da pesquisa qualitativa para este estudo
A metodologia proposta neste projeto de pesquisa foi a etnografia, utilizando a base teórica da
pesquisa qualitativa. O uso da etnografia na pesquisa foi usado quando eu estava buscando captar, interpretar e explicar como um grupo percebe seu mundo (ROBSON, 2002). Esta forma de
pesquisa permitiu-me compreender os valores e entendimentos dos participantes em relação ao
meio ambiente. A base teórica do meu projeto de pesquisa foi qualitativa, uma vez que eu estava
explorando o significado das palavras e ações das crianças e refletir sobre minhas descobertas
(TESCH, 1990).

Adequação de desenhos, entrevistas e observação dos participantes
deste estudo
Desenhos das crianças podem dar uma visão clara sobre as suas ideias ou conceitos sobre um
determinado tema. Como Goodnow (1977, p.11) afirma, desenhos infantis “contem muito abaixo da superfície” e são “naturais” e “Primavera interior”. Para as crianças do presente estudo, o
desenho permitiu-lhes transmitir as suas ideias, sem a pressão de tentar expressá-las oralmente.
Esta oportunidade foi particularmente importante para as crianças de um ano de idade e para
aqueles com o Inglês como segunda língua.
Ao formular o meu tema de pesquisa, decidi que as entrevistas seriam um dos métodos mais
adequados para avaliar as opiniões das crianças. Como Robson sugere: “perguntar às pessoas diretamente sobre o que está acontecendo, é um atalho óbvio na busca de respostas para as nossas
perguntas de pesquisa” (ROBSON, 2002, p.272).
Algumas crianças do primeiro ano ainda não desenvolveram suas habilidades em motricidade
fina e por isso ainda não são capazes de escrever os seus pensamentos no papel, mas são, em geral, capazes de comunicar seus conceitos oralmente e através da linguagem corporal. Eu realizei
entrevistas semiestruturadas, em vez de não estruturadas (BELL, 2005) e gravei as entrevistas, a
fim de ouvi-las uma segunda vez e repetir várias vezes as seções que necessitam de mais análise.
Eu escolhi observar os participantes em paralelo com entrevistas e desenhos, a fim de ter três
métodos de pesquisa para apoiar uns aos outros. Com o objetivo fundamental do meu projeto
sendo o de entender as opiniões das crianças sobre o ambiente e recolher as suas ideias em um
“currículo ambiental”, a fim de integrar a EfS dentro do NLIS, eu precisava entender, interpretar
e dar sentido (ROBSON, 2002) a como as crianças veem o meio ambiente. Uma das formas mais
adequadas para atingir esse objetivo foi observar crianças que discutem o meio ambiente e as
questões envolvidas.
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Descrição dos participantes no estudo
Os participantes deste estudo consistiram de 14 crianças do primeiro ano da Escola Internacional do norte de Londres. A idade média dos participantes foi de cinco anos de idade no início
do estudo e seis anos de idade até o final do estudo. Devido ao baixo número de meninas nessa
faixa de estudo nesta escola, apenas cinco meninas estavam disponíveis para o estudo. Nove
meninos foram escolhidos para representar o restante do primeiro ano. 14 crianças no total
foram escolhidas para manter o mesmo número de entrevista para fins de trabalho e discussão
com os parceiros.

Período de estudo
Esta pesquisa foi realizada durante um período de 12 semanas, com um intervalo de três semanas após a quarta semana, devido aos feriados de Natal.

Os métodos de estudo
As crianças foram convidadas a apresentar dois desenhos e receberam uma ou duas folhas
(quando necessário) de papel branco comum e a opção de usar vários tipos de mídia, tais como
canetas, lápis, lápis de cor, pintura e plasticina.
Na semana um a três as crianças foram convidadas a conceber um “lugar em que gostariam de
viver”. Todas as crianças receberam a instrução para criar o seu “lugar”, mas, além disso, não foram dadas quaisquer orientações adicionais ou entradas do pesquisador. Eles foram informados
do que eles precisavam para sobreviver no seu “lugar” (esta foi para garantir que as crianças não
criassem mundos de fantasia). Foram dadas a cada uma delas nove sessões separadas de meia
hora para a criação, desenho e conclusão de seus “lugares”. A partir deste primeiro exercício em diante as suas fotos foram usadas para ajudar as crianças a compreender o conceito da palavra “ambiente”.
Na sétima semana as crianças desenharam mais imagens, a fim de esclarecer o que eles não queriam ter no “lugar em que gostariam de viver”. As crianças foram convidadas a desenhar retratos
dos aspectos específicos do que não gostavam em seus “lugares”. Enquanto eles desenhavam, eu
conversei com eles individualmente e pedi-lhes para descrever seus desenhos. Transcrevi esta
debaixo de cada característica no seu desenho.
Três entrevistas foram realizadas em quatro, cinco e seis semanas, e então dez a doze. As entrevistas iniciais foram gravadas e reproduzidas para cada criança antes da segunda entrevista, a
fim de ajudar a lembrança do conteúdo de suas imagens. Para as duas primeiras entrevistas, cada
criança foi entrevistada individualmente longe do resto das crianças no Primeiro Ano, de modo
a minimizar as distrações. Na terceira ocasião, as crianças foram entrevistadas em pares, devido
a restrições de tempo.
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As primeiras entrevistas foram realizadas na semana 04. Estas consistiram em perguntas abertas, pedindo a cada uma das quatorze crianças para descrever a sua imagem e o que estava nela.
Este foi um exercício necessário, a fim de ajudar a compreender os meandros de algumas das
imagens e dados de apoio recolhidos a partir dos desenhos.
A segunda entrevista foi realizada nas semanas 5-6 do programa de pesquisa, três semanas mais
tarde. Cada entrevista durou aproximadamente meia hora. Estas perguntas foram uma exploração de compreensão das crianças sobre o significado da palavra “ambiente”. As crianças não foram informadas de que “meio ambiente” queria dizer, mas usaram suas imagens para construir
seu próprio entendimento desse conceito.
A terceira entrevista foi realizada nas semanas 10-12 e foi realizada a fim de apoiar os dados coletados a partir da discussão do grupo anterior. Nessas entrevistas as crianças foram lembradas
de suas ideias anteriores, usando um desenho (“lugar onde gostaria de viver”) e dois empates
(aspectos ou itens que não quer ou gostaria de ter no “lugar que gostariam de viver”). Eles foram
questionados sobre o que gostaram e não gostaram do ambiente. Uma vez que tinham pensado
sobre esses pontos, eles foram questionados sobre o que eles pensavam de outras crianças e
adultos devem ser ensinados e devem aprender sobre o meio ambiente.
Foram utilizados cinco grupos de discussão envolvendo as 14 crianças nas semanas quatro, sete,
oito, nove e dez para incentivar debates sobre seus pontos de vista do meio ambiente. Essas discussões foram registradas por um segundo adulto me permitindo observar e focar os pontos de
vista expressos gravados em vídeo.
Na semana quatro as crianças discutiram os “lugares que gostariam de viver” através dos seus
e dos outros desenhos. Eles foram convidados a caminhar ao redor da sala de aula de examinar
os desenhos e adicionando mais imagens usando post-its se eles achavam que eram necessários
outros aspectos. Essa discussão foi gravada em vídeo.
Na semana sete, oito e dez, 14 crianças participaram de discussões em grupo inteiro sobre os
aspectos que não gostaria no “lugar que gostaria de viver”; sobre o que a palavra “ambiente” significa para eles; os “bons” e os “maus” aspectos do ambiente e; finalmente, o que os outros devem
ser ensinados e devem aprender sobre o meio ambiente.

Análise e resultados
Conceitos dos participantes sobre o significado de “meio ambiente”
Os participantes foram perguntados sobre os seus conceitos sobre o significado da palavra
“meio ambiente” (figura 1). Esta questão foi o primeiro pedido para os participantes e seguiu o
quadro da aprendizagem baseada na investigação como parte do formulário IB PYP de ensino
(IBO, 2014). O objetivo foi obter informações de entendimento inicial das crianças da palavra
“ambiente”. As crianças foram incentivadas a ser “risco-compradores” (IB PYP, 2014) e para
tentar dizer o que eles achavam que a palavra” ambiente “significava.
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Figura 1: Conceitos iniciais das crianças sobre o significado de meio ambiente.

A maioria dos participantes (28,5%) não sabia da palavra “ambiente” e não podia dizer o que
achava que isso significava. Três (21,4%) dos participantes decidiram que a palavra “ambiente”
significa tudo o que está ao nosso redor. As seis crianças restantes deram várias compreensões
da palavra “ambiente” (veja a figura 1).
Na semana cinco e seis deste estudo os participantes foram convidados novamente para partilhar a sua compreensão da palavra “ambiente”. Esta parte do estudo foi realizada a fim de analisar se as ideias gerais do significado de ‘ambiente’ tinha desenvolvido ou alterado conforme o
estudo tinha progredido. Através da discussão das crianças sobre esta palavra e seu significado,
esperava-se que eles iriam criar seu próprio “trampolim de conhecimento” a partir do qual eles
poderiam debater questões sobre o meio ambiente com mais confiança e consciência.
As categorias que as crianças escolheram são apresentadas na figura 2. As crianças escolheram
17 categorias que vão de “um lugar que você gostaria de viver” até “ser gentil com os animais”.
A resposta mais elevada foi “cuidar de tudo no mundo”, escolhida por quatro (28,5%) crianças.
Figura 2: Conceitos sobre o significado de meio ambiente na metade do estudo.
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Análise dos conceitos positivos da criança sobre o ambiente
Cada um dos 14 participantes produziu uma imagem do “lugar onde gostariam de viver”. A imagem capturava as suas ideias de um ambiente ideal para eles. As fotos tiradas foram amplas em
ideias, mas algumas linhas comuns eram visíveis por todos eles. A figura 3 mostra os pontos em
comum entre as imagens e o número de crianças que destacou cada uma dessas ideias em suas
fotos. Todas as 14 crianças incluíram alimentos, casas, o ambiente natural e o clima no “lugar
que gostariam de viver”.
Figura 3: Categorias comuns das imagens dos “ lugares onde eles gostariam de viver”.

Nas seguintes entrevistas, 13 (92,8%) dos participantes afirmou “sim”, o lugar que tinha desenhado era o melhor lugar para eles. Uma criança (7,1%) decidiu que era um lugar “muito bom”,
mas que ela realmente gostava do lugar em que vivia agora. Todas as crianças (100%) afirmaram
que os seus lugares eram divertidos, ensolarados, bons para jogar (fora e com os brinquedos) e
que eles gostavam dos mesmos.
Figura 4: Aspectos importantes no meio ambiente para os participantes.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 417

Como mostra a figura 4, quando perguntado o que era importante para eles no seu ambiente, os
itens mais procurados foram os de alimentos e água com sete participantes (50%) que afirmaram
que o alimento e a água eram muito importantes para eles. A próxima categoria mais popular
era uma casa com cinco crianças (35,7%), indicando que uma casa ou em casa era importante
para eles. O ambiente natural, clima e brinquedos foram as categorias populares seguintes, com
três crianças (21,4%) por cada categoria afirmando que estes aspectos eram importantes para
eles. No final da entrevista, as crianças foram perguntadas sobre o que acreditavam ser importante no ambiente em geral (não apenas para eles, mas para todo o mundo). Esta questão foi
levada a cabo, a fim de incentivar as crianças a começar a pensar além de si mesmos em termos
de meio ambiente e verificar a compreensão dessas crianças do que era importante para o meio
ambiente em geral.
Figura 5: Aspectos gerais importantes no meio ambiente.

Como a figura 5 mostra, 10 participantes (71,4%) decidiram que comida e água eram o mais
importante. A próxima categoria mais popular para os aspectos gerais importantes no ambiente
foi o ambiente natural, com seis crianças (42,8%) decidindo que isso era importante.
Ao participar de um grupo de discussão sobre as boas coisas no ambiente, as crianças apresentaram uma linha comum que não foi referida nos desenhos ou entrevistas. Nove respostas foram
dadas (64,2%) para ser gentil e agradável com seus amigos e outras pessoas. Este foi o aspecto
mais comum que foi destacado pelas crianças. Após este ponto em comum, as crianças citadas cuidaram de tudo, desde animais de estimação, a árvores e a Terra como uma coisa boa no meio ambiente.
O exercício final que foi realizado a fim de compreender opiniões positivas sobre o ambiente
dos participantes foi perguntar às crianças, como parte da entrevista final, o que gostaram no
ambiente. Mais uma vez, como acontece com todas as descobertas até o momento, a categoria
mais popular para o que as crianças gostavam no ambiente foi comida e água.
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Figura 6: Aspectos que as crianças gostam no meio ambiente.

Como pode ser visto na Figura 6, 12 crianças (85,7%) sugeriram comida e água, como um aspecto que gostaram no ambiente. 10 crianças (71,4%) afirmaram que eles gostaram do ambiente
natural (plantas, árvores, áreas de grama, zonas ajardinadas, a praia) e 10 crianças (71,4%) deram respostas que indicam que eles gostaram do tempo (sol, nuvens, chuva, ar fresco e arco-íris). Oito crianças (57,1%) afirmaram que a família e os amigos eram um dos aspectos que mais
gostavam no ambiente e sete crianças (50%) para cada categoria afirmaram que gostaram de
casa e de brincar ao ar livre. Brinquedos e polícia vieram por último, com duas crianças (14,2%)
selecionando-os como categorias que eles gostavam.

Análise dos conceitos negativos do ambiente da criança
A próxima etapa do estudo foi pedir aos participantes para desenhar os itens que eles não gostariam no “lugar que gostariam de viver”. Este foi realizado a fim de obter uma compreensão
inicial dos aspectos que as crianças não querem ou gostam em seu ambiente. Tal como acontece
com os desenhos anteriores havia ideias comuns através de todas estas fotos.
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Figura 7: Categorias comuns de itens que os participantes não gostariam no “lugar que eles gostariam de viver”.

Como mostra a Figura 7, a categoria que ganhou o maior número de sugestões foram animais
perigosos. 13 crianças (92,8%) não queriam animais perigosos em seu “lugar”. Cinco crianças
(35,7%) fizeram desenhos de cigarros e cinco crianças (35,7%) fizeram desenhos de assaltantes
ou “pessoas desagradáveis”. Quatro crianças (28,5%) fizeram desenhos de lixo ou caixas derramando lixo no chão. As duas últimas categorias que tiveram duas fotos tiradas por cada um
(14,2%) eram carros / coisas barulhentas e aviões.
Tendo feito esses desenhos, as crianças participaram de uma discussão em grupo sobre suas
fotos. Ficou claro que o item que a maioria dessas crianças não querem em seu “lugar” eram
animais perigosos. Outros sugeriram armas e ‘bandidos’ e mísseis / bombas. Outras sugestões
foram sujeira, lama e germes. Outra discussão em grupo separado foi realizada com os participantes em que foram perguntados sobre o que achavam que eram as “coisas ruins” no ambiente.
Animais perigosos foram mencionados, mas apenas em três ocasiões (21,4%). No entanto, ferir
pessoas e ser desagradável foi uma das “coisas ruins” mais citadas no ambiente, com sete crianças (50%) dizendo que isso não era bom. Lutas, mortes e armas (pistolas e facas) também foram
a categoria mais citada, com sete crianças (50%), sugerindo-os como “coisas ruins” no ambiente.
A próxima categoria comum mencionada foi o lixo. Quatro crianças (28,5%) afirmaram que lixo
e jogar lixo no chão era “ruim”.
O último exercício foi a entrevista final, em que as crianças foram questionadas sobre o que não
gostava no ambiente.
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Figura 8: Aspectos que as crianças não gostam no meio ambiente.

Como mostrado na Figura 8, o aspecto mais citado de que não gostaram foram armas ou espadas, com sete crianças (50%) escolhendo estes itens. A próxima categoria foi animais perigosos,
com seis crianças (42,8%), indicando que eles não gostam de animais perigosos. Outras categorias
foram acidentes de carro (35,7%), fantasmas (35,7%), ferir pessoas e lutas, guerras e incêndios.

Análise das ideias das crianças sobre o que os outros devem aprender
Todos os participantes participaram das duas etapas finais da pesquisa. A primeira parte da
etapa final foi um grupo de discussão sobre as questões que os outros devem ser ensinados e
aprender. Duas questões foram mencionadas quatro vezes cada. Estas duas questões foram:
Ajudar e ensinar as pessoas a cuidar de tudo (que protege os golfinhos e leões ou chitas, por exemplo) e
Ensinar as pessoas a serem gentis e agradáveis com os seus amigos e fazer novos amigos também.

Duas das crianças adicionaram comentários sobre origem étnica, afirmando: “não importa
quem é o seu amigo ou se a sua cor de pele não é a mesma e se seu amigo não é do mesmo país.
Todo mundo é seu amigo.” Outro aspecto que foi mencionado na discussão foi o de armas. Mais
uma vez, o que reflete um dos aspectos que as crianças não gostavam no ambiente, a criança
afirmou que: “você deve ensinar as pessoas a não... ferir pessoas”.
A segunda etapa final foi a entrevista final em pares. A questão-chave veio ao fim da entrevista,
quando as crianças foram novamente perguntadas sobre o que eles pensavam que os outros devem ser ensinados e devem aprender sobre o meio ambiente. Uma questão mostrou-se a questão
mais importante para estas crianças. A principal questão que onze crianças (78,5%) achavam
que deveria ser ensinada e os outros devem aprender era ser atencioso, gentil e agradável para
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todas as pessoas. As respostas variaram de não lutar ou machucar as pessoas fisicamente para
ser carinhoso e gentil com todo o mundo.
O próximo ponto popular foi a de ensino e aprendizagem de outras pessoas para colocar o lixo
no lixo e reciclar o lixo, com cinco crianças (35,7%), sugerindo isso. Quando perguntado por
que as crianças afirmavam que, se o lixo não fosse colocado no lixo depois Londres seria “fedida”
e “cheia de lixo”. Cinco crianças (35,7%) também sugeriram cuidar da natureza. Eles afirmaram
que as pessoas devem ser ensinadas e deve aprender a não pisar em plantas e flores; não colher
flores e; que as folhas das plantas dão o ar para as pessoas. O próximo aspecto que quatro crianças (28,5%) escolheram foi estudar. Estas crianças declararam que estudar era importante, pois
ajuda a crescer e sem estudar você não sabe de nada. O próximo problema comum era aprender
a atravessar a estrada quanto ela estiver segura. Três crianças (21,4%) disseram que essa era uma
questão que os outros devem saber. As crianças afirmaram que, se os outros não aprenderem
isso, então eles podem se machucar.
Outra categoria que três crianças (21,4%) afirmaram foi a importância de comer alimentos saudáveis e água potável. Estas crianças escolheram esta questão, porque, para eles, era necessário
alimento e água a fim de permanecer vivo e saudável e comida é bom para você. As três questões
finais, com duas crianças (14,2%), sugerindo-os como questões-chave foram ser educado, não
fumar e não usar armas.

Discussão
Discussão dos resultados e suas implicações
Este é o primeiro estudo a avaliar especificamente os pontos de vista de crianças com Um Ano
de idade, sobre o meio ambiente e como integrá-los no currículo IB PYP. As quatorze crianças
do grupo de estudo foram muito receptivas. Encontrar pesquisas feitas anteriormente sobre
as crianças e o meio ambiente foi uma tarefa difícil e as pesquisas que eu achei eram um tanto
limitadas. Parece que as crianças mais jovens até muito recentemente, foram sub-representadas
quando o assunto era o meio ambiente. No entanto, existem vários pesquisadores e organizações que
haviam estudado as crianças mais velhas e suas percepções do ambiente e também trabalhado com
as crianças para compreender quais os problemas com o meio ambiente são importantes para elas.
PeaceChild International é uma organização que tem como objetivo proporcionar às crianças e
jovens no mundo a oportunidade de dar voz às suas opiniões sobre o meio ambiente e convidar estas ao fórum para debater e manifestar as suas opiniões PeaceChild International publica
vários livros e artigos. O ‘Artigo de Indicadores Infantis’ (2000), ‘Seja a mudança: As soluções
dos jovens para o novo milênio’ (2000) e “Pachamama: a Nossa Terra, o Nosso Futuro” (1999)
foram escritos por crianças e jovens. Os artigos e os livros destacam o ponto de vista de muitas
crianças e jovens sobre o meio ambiente e as ações que elas gostariam de tomar para melhorar
seu ambiente. Os ‘Artigos de Indicadores Infantis’ parecem, no entanto, serem os únicos artigos
escritos por crianças menores que podem ser aplicados a de um ano de idade. As outras duas
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publicações: “Seja a mudança: As Soluções dos Jovens para o Novo Milênio” e “Pachamama: a
Nossa Terra, o Nosso Futuro” mostram pontos de vista, que vão da degradação ambiental aos
direitos humanos, foram contribuídos e debatidos por crianças mais velhas e adolescentes.
Outro aspecto interessante do ponto de vista de crianças sobre o ambiente é a pesquisa realizada
por Eva Alerby (ALERBY, 2000). Alerby procurou descobrir a percepção das crianças sobre o
ambiente, pedindo-lhes para desenhar tudo o que vier à mente delas quando ouvem a palavra
meio ambiente (ALERBY, 2000). O objetivo deste estudo era descobrir o que as crianças estavam
pensando quando elas expressavam através de imagens. Em seguida, ela estudou o pensamento sobre o “mundo bom”, o “mundo ruim” e “símbolos e ações” tomadas para proteger o meio
ambiente (ALERBY, 2000). Alerby usou 109 crianças e jovens entre de sete e dezesseis anos,
produzindo um estudo eficaz, mas não trabalhou com crianças com idade inferior a sete anos.
Cullingford, outro pesquisador sobre crianças e o meio ambiente, sugere que as crianças não são
passivas, mas têm interpretações inteligentes e intuitivas do que está ao redor delas (CULLINGFORD, 1996). Ele realizou um estudo com crianças sobre o meio ambiente, com 160 meninos
e meninas de seis a nove anos de idade (CULLINGFORD, 1996). Cullingford entrevistou essas
crianças em longas conversas semi-estruturadas e descobriu que o espaço era um problema
para as crianças junto com o lixo, o fumo e o aparente impacto físico e fatores sociais sobre eles.
Este foi um estudo muito claro. No entanto, apesar de utilizar as crianças mais jovens do que a
maioria das pesquisas sobre o ponto de vista das crianças sobre o meio ambiente, essas crianças
ainda não estavam nos primeiros anos ou Um Ano de idade.
David Gauntlett pesquisou o ponto de vista das crianças e o meio ambiente e como elas são
influenciadas pela mídia relacionada com questões ambientais (THEORY..., 2006). Gauntlett
pesquisou cinco grupos de seis ou sete crianças entre sete a 11 anos de idade. Este foi um estudo
progressivo, onde as crianças foram convidadas para fazer um vídeo sobre o meio ambiente
com o pesquisador. Ela foi muito bem-sucedida e mostrou que essas crianças tinham um nível
claro de preocupação com o meio ambiente, especialmente a poluição causada e os espaços verdes. Gauntlett também verificou que, enquanto as crianças mais velhas tinham o conhecimento,
as crianças mais jovens tinham mais entusiasmo para a pesquisa e “pareciam capazes de lidar
com os conceitos ecológicos” (THEORY..., 2006). Mais uma vez, a pesquisa foi realizada com as
crianças de sete anos ou mais.
Uma excelente pesquisa realizada por Michael Littledyke (2002), empenhou-se para obter uma
compreensão das crianças sobre o meio ambiente e ciência, mas esta foi com todas as crianças
na Idade Escolar de Ensino Fundamental do primeiro ao sexto ano, e não apenas focado na opinião de crianças com Um Ano de idade. Estudos fascinantes foram efetuados por Howe, Kahn
Jr e Friedman (1996), comparando as crianças do Rio Negro no Brasil com o meio ambiente das
crianças afro-americanas nas áreas urbanas dos Estados Unidos e pela Van Petegem e Blieck
(2006), um estudo de jovens com idades entre 13 e 15 anos, na Bélgica e no Zimbábue, com a
revista “O novo Paradigma Ecológico” escala para crianças (VAN PETEGEM; BLIECK, 2006),
para investigar e identificar a visão dos jovens sobre o ambiente. Estes dois estudos destacam
como as crianças do Rio Negro e do Zimbábue tinham mais empatia e ligação com o meio ambiente e opiniões egocêntricas de seus interlocutores. No entanto, mais uma vez, esses estudos
foram realizados com crianças mais velhas, em primeiro lugar com crianças da 5ª série, com
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uma idade média de 13 anos e oito meses e, em segundo lugar, com 13 e 15 anos de idade e não
abordava as crianças mais jovens sobre o meio ambiente.
O que dizer, então, sobre os resultados da pesquisa? Dos 14 participantes apenas quatro crianças
declararam que não sabem o significado da palavra “ambiente”. Como Michael Littledyke (2002)
descreve para esta faixa etária, três crianças afirmaram que “ambiente” significava “tudo à nossa
volta” e mostrou um conhecimento previamente adquirido da palavra “ambiente”. O resto das
respostas foram sugeridas por outra criança para cada categoria e são, no seu conjunto, as etapas
para o entendimento do significado de ‘meio ambiente’.
As comparações diretas são difíceis de fazer entre os resultados dos conceitos iniciais e os resultados de conceitos no meio do estudo, devido a diferentes métodos de recolhimento de dados.
No entanto, os resultados são interessantes. Apenas uma criança afirmou que não tinha ouvido
a palavra antes; quatro crianças declararam que o “ambiente” significava “cuidar de tudo no
mundo”, e duas crianças sugeriram que o “meio ambiente” era um “lugar que desejava viver”.
Isso mostra que a compreensão do termo “meio ambiente” foi desenvolvida, através da pesquisa.
Muitos outros conceitos foram sugeridos e todas essas ideias apontadas para uma maior compreensão do ‘meio ambiente’.
A pesquisa e os métodos utilizados na obtenção das opiniões positivas destas crianças sobre o
ambiente produziram resultados claros, reforçados e apoiados uns aos outros. Como os desenhos, entrevistas e discussões mostram, há dois aspectos do lado positivo do ambiente; objetos
e ações positivas e valores. Os objetos foram postos em destaque para as crianças com desenhos
e entrevistas, e os valores positivos foram destacados pelas crianças no debate. Os seis objetos
que continuaram a surgir em todos os métodos de investigação e em cada uma das etapas do
processo de pesquisa foram os alimentos e água; casas; previsão do tempo, especialmente o Sol;
ambiente natural; família, amigos e animais.
Comida e água surgiram como os itens mais populares e necessários a fim de manter os seres
vivos. As casas também foram populares porque elas protegem e fornecem abrigo. As condições
climáticas, especialmente o sol, fornecem luz e vida e o sol traz a felicidade. Semelhante ao estudo do Gauntlett (1998) o ambiente natural foi importante para eles, como uma área de jogo ou
uma área que fornece comida e ar. Os animais eram divertidos para ter como amigos e, como
mostra a pesquisa do Cullingford (1996), a família e os amigos ajudaram-lhes a ficar seguros
e crescer, eram divertidos para brincar e os deixam felizes. Estes resultados sugerem que eles
escolheram esses objetos várias vezes, porque eles fornecem-lhes as necessidades fundamentais
que asseguram uma vida boa e feliz.
As crianças também sugeriram bons valores e ações como aspectos positivos do ambiente. Tal
como acontece com a pesquisa de Littledyke (2002), os dois notáveis valores e ações estavam
sendo amáveis, carinhosos e agradáveis para todos e cuidando de tudo. O primeiro era o mais
popular e a ação com nove respostas para ser gentil e agradável com seus amigos e outras pessoas. Sete crianças sugeriram que este último era um aspecto positivo no ambiente.
São relativamente poucas as crianças que optaram por tecnologia, como televisores, telefones e
objetos como alarmes, sendo aspectos positivos para o ambiente. Inicialmente, quatro crianças
tiraram fotos de tecnologia no “lugar que gostaria de viver”. Três crianças desenharam alarmes.
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A pesquisa continuou, no entanto, com apenas uma das crianças falando sobre estes aspectos
como sendo componentes positivos do ambiente. Outro aspecto que duas crianças declararam
como sendo importantes em geral foi dinheiro. Elas afirmaram que o dinheiro era necessário
para a compra de alimentos. Esses resultados mostram que, enquanto a tecnologia, alarmes e o
dinheiro podem não ser um aspecto importante para a maioria dessas crianças, algumas veem
isto como sendo parte integrante e importante do meio ambiente. Todos esses resultados mostram que as opiniões das crianças do estudo das necessidades básicas são a natureza, cuidar e
confiar das atitudes na vida como os aspectos positivos do ambiente e que apenas alguns enxergam os aspectos tecnológicos como aspectos positivos do ambiente.
Tal como acontece com os resultados dos pontos de vista das crianças sobre os aspectos positivos do ambiente, os resultados do ponto de vista das crianças dos aspectos negativos do
meio ambiente mostram dois objetos negativos de tendências semelhantes e de ações negativas
e os valores. Em contraste com o estudo Alerby (2000), as crianças não identificaram formas
específicas de destruição ambiental como aspectos negativos. No entanto, os participantes consideraram os aspectos negativos do ambiente muito mais fácil de serem explorados. Assim, não
há mais categorias do ponto de vista das crianças dos aspectos negativos do meio ambiente. Os
resultados globais mostram nove objetos- chaves negativas que existem no ambiente para essas
crianças e um núcleo de ação negativa como valor.
Os principais objetos negativos que surgiram em cada um dos métodos de investigação e pesquisa das fases eram: animais assustadores; lanças e espadas; fantasmas; tabagismo; ladrões e
pessoas desagradáveis; lixo; briga e incêndio. Para justificar suas respostas os resultados mostram vários motivos por que elas optaram por esses objetos. Animais assustadores que lhes fará
algum mal; as armas e espadas matam as pessoas; afastar os fantasmas; o cheiro do cigarro faz
você tossir, ladrões e as pessoas desagradáveis roubam dinheiro e magoam os indivíduos; o lixo
é malcheiroso e desagradável; as brigas podem machucar as pessoas; e por último, os incêndios
podem matar. Os fatores de roubo e furto sendo apresentados, como destaca Cullingford em seu
estudo (1996), podem ser devidos ao ambiente da cidade que essas crianças vivem; da mesma
forma, os resíduos em destaque no estudo de Littledkye (2002) como uma área de preocupação.
Em suma, os resultados mostram que todos os aspectos negativos ameaçam a vida das crianças
e a dos outros, e poderiam ser muito prejudiciais ou até mesmo fatais.
A uma forte ação negativa e o valor que estas crianças se concentraram foi o de ferir os outros
e a ser desagradável. No grupo de debates sobre as “coisas ruins” no ambiente, sete crianças sugeriram este aspecto como um problema que não desejam ter em seu ambiente e uma ação e o
valor que eles viram como “mau”. Este resultado foi reforçado e apoiado na entrevista final. Com
estes resultados fica claro que há vários aspectos negativos no meio ambiente para essas crianças
e que esses aspectos são aqueles que ameaçam e assustam as crianças ou são prejudiciais em determinados níveis para eles e aos outros. Seu instinto básico de sobrevivência é visível em ambos
os resultados das suas opiniões sobre o ambiente positivo e suas opiniões sobre o ambiente negativo. Eles apreciam os aspectos do ambiente que os mantém vivos, bem e feliz e não apreciam
os aspectos do meio ambiente que ameaçam a vida deles e a de outros, e do seu bem-estar atual.
Um aparente foco principal está na análise dos resultados do que as crianças pensam que os
outros deveriam ser ensinados e devem aprender. O foco principal é o ensinamento e o aprenANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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dizado de pessoas para serem gentis e agradáveis com as pessoas. Isso incluía não machucar os
outros e fazer novos amigos. Este tema foi sugerido muitas vezes em ambos os debates e entrevistas. Outras duas questões foram levantadas, tanto no debate quanto nas entrevistas. Estes
eram o ensino e aprendizado ao longo da vida para as pessoas cuidarem de tudo. Durante as
entrevistas cinco crianças sugeriram à procura da natureza, especialmente as árvores e as plantas. As crianças, no que diz respeito às três questões acima: “é bom” ser gentil e agradável para
as pessoas, você pode “ferir as pessoas se você não for amável e agradável com elas”, você pode
“machucar as plantas se você não cuidar delas” e as armas “matam pessoas”.
As outras categorias mencionadas em suas entrevistas só mostram um desejo de seu ambiente
ser limpo, saudável, seguro e agradável. As crianças escolheram “colocando lixo no lixo e reciclagem” como um dos aspectos que gostariam que os outros aprendessem e assim serem ensinados. Querer ensinar e permitir que outras pessoas aprendam a pesquisar foi um recurso. Três
crianças afirmaram que os outros devem aprender a atravessar a rua e, a partir disso explicar a
eles como fazer, isso resulta do medo de serem atropeladas. Apenas três crianças mencionaram
comer alimentos saudáveis e beber água como um aspecto que os outros devem aprender e ser
ensinado, apesar de ser um foco dominante nos aspectos positivos do ambiente. Os dois últimos
aspectos foram cortesia e não fumar, com duas crianças sugerindo cada. Outro aspecto que deve
ser observado é a questão do racismo decorrente novamente nas discussões sobre o que deve ser
ensinado e os outros devem aprender. Mais uma vez, duas dessas crianças que previamente haviam mencionado esta questão demonstraram que essas crianças querem pessoas para aprender
e ser ensinadas sobre a aceitação de uns aos outros.
É claro por que todos estes aspectos foram sugeridos. Com estes resultados pode-se observar
que estas crianças gostariam que os outros pudessem ser ensinados e aprender sobre os diversos
aspectos que podem impedir seu mundo de se tornar perigoso, imundo e injusto, mas promover
o meio ambiente para ser um lugar seguro, limpo, cuidado, bom e justo para viver.

Integrar o EfS em crianças de Um Ano de idade em uma escola IB PYP
Tendo examinado e discutido estes resultados, fica claro observar diversas várias maneiras em
que esses dados podem ser utilizados para integrar com sucesso do EfS em crianças com um ano
de idade em uma escola IB PYP. Como Chang escreve: “as vozes das crianças, recolhidas através
de desenhos são valiosas na formulação e reformulação curricular dos planos e estratégias de
ensino” (CHANG, 2005, p. 106).
Os resultados mostram que as crianças desta faixa etária são simpáticas e solícitas para com o
meio ambiente. Eles mostram que as crianças estão cientes do seu ambiente e são capazes de
identificar claramente os aspectos que são positivos e negativos para elas e em geral. Elas também demonstraram que podem tomar medidas para formar ideias para um currículo ambiental.
Elas demonstraram maturidade e atitudes atenciosas para com o seu ambiente e com as perspectivas. Além disso, os resultados mostram que os efeitos das várias influências na vida da criança
e a forma como elas foram receptivas ao que têm sido ensinados formalmente e informalmente.
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Assim como este, o quadro IB PYP poderia ser um fator importante no sentido de ajudar uma
boa execução da EFS no primeiro ano. Os dados coletados mostraram à medida que as crianças
tinham absorvido os valores, as competências e os conhecimentos que tinham sido ensinados
e tinham aprendido a elas até agora. Os perfis e as atitudes que fazem atualmente parte do IB
PYP parecem estar refletida nas suas atitudes e ambiente. Tudo isso mostra que a IB PYP já está
desenvolvendo indivíduos bem equilibrados com uma consciência clara do seu ambiente.
Portanto, o EfS pode ser introduzido dentro de uma escola IB PYP. Os passos para integrar o EfS
no prazo de um ano são:
• O EfS deve respeitar a sua ideologia de uma educação inclusiva e deve incluir todas as crianças
no primeiro ano.
• As crianças no primeiro ano devem ser os principais interessados na formação de um currículo
de ambiente informal no primeiro ano, e em toda a escola.
• As crianças de um ano devem continuar a usar o currículo, aprendizagem por pesquisa, mas devem ser incluídas na integração de valores, habilidades e conhecimentos para a sustentabilidade
dentro do planejado pelas unidades de investigação como parte do PYP.
• O EfS no primeiro ano deve continuar e apoiar esses inerentemente bons e essencial de mente
aberta com atitudes implícitas e explícitas por meio do ensino e aprendizagem semanal das “atitudes” como apresentado no IB PYP (IBO, 2014).
• O EfS deverá estar aberto para as famílias de um ano com as visitas domiciliares por um ano
com os pais e professores ampliando valores, habilidades e conhecimentos para a comunidade
escolar em geral.
• As famílias e a comunidade escolar devem ser encorajadas a vir para a escola e um ano para que
eles possam ver o EfS em prática no currículo formal e informal.
• As crianças de um ano devem ser ativamente envolvidas em estabelecer valores fundamentais
no ano que refletem o ponto de vista das crianças sobre o meio ambiente, adquirido a partir desta
pesquisa e o EFS;
• As crianças de um ano devem apresentar as suas ideias sobre os aspectos positivos e negativos
do ambiente para toda a comunidade escolar.
• As crianças de um ano devem trabalhar no seio de toda a comunidade escolar para promover
os valores, habilidades e conhecimentos EFS.

Conclusões
O objetivo principal do presente estudo foi avaliar o ponto de vista das crianças de um ano do
meio ambiente (em uma escola IB PYP) a fim de fornecer sugestões para integrar o EfS em uma
escola IB PYP.
As crianças do presente estudo apresentaram ideias claras do meio ambiente. As suas interpretações do “meio ambiente” desenvolvido como o estudo evoluiu. Elas evoluíram de um simples
entendimento para um conjunto mais concentrado e aplicável de compreensões de “meio ambiente”. As crianças visualizaram as necessidades básicas de alimento, água, as casas e temperaANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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tura, gentilezas e o cuidado com as atitudes na vida, como aspectos positivos e mostraram como
é o cuidado e a compaixão das crianças. Elas visualizaram os aspectos negativos do ambiente
como sendo aspectos que poderiam ameaçar a vida delas e de outros, como, por exemplo, medo
dos animais, armas e espadas ou as pessoas prejudicando outras pessoas. Eles queriam que os
outros fossem ensinados e aprendessem atitudes e ações, tais como cuidar de tudo e ser gentil e
agradável com todas as pessoas, que iria manter o seu ambiente como um local seguro, limpar
e cuidar para viver. Em conclusão, com a base sólida de uma clara consciência do seu ambiente
e uma atitude amável, essas crianças no primeiro ano têm demonstrado a capacidade de serem
totalmente envolvidas e facilitadoras da integração do EfS em uma escola IB PYP.
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Resumo
Pirabeiraba, em Joinville (Santa Catarina), destaca-se pela paisagem exuberante e pelas manifestações histórico-culturais. O crescimento econômico da localidade tem transformado significativamente essa realidade. Em decorrência dessas mudanças, os Projetos EduCA - Univille vêm
ali atuando com pesquisas em Educação Ambiental e História Ambiental. A pesquisa aqui apresentada objetivou analisar a percepção das crianças sobre o ambiente onde vivem – em especial
sobre patrimônios. Trabalhou-se, nas escolas, com as percepções infantis sobre patrimônios
imateriais da comunidade, objetivando a educação e sensibilização socioambiental e cultural.
Aplicou-se um questionário para a análise da percepção e saberes das crianças sobre o tema
estudado. Após a análise, já encaminhando para o final da pesquisa, como resposta, trabalhou-se novamente o mesmo questionário, objetivando identificar o aprendizado das crianças após
as atividades. Tendo em vista as respostas obtidas, pode ser observado que o primeiro passo foi
tomado: o “despertar” das crianças, porém há muito ainda a se fazer.
Palavras-chave: Educação Ambiental, História Ambiental, Patrimônios Comunitários.

Introdução
O grupo de Pesquisa “Projetos EduCA – Univille”28 vem trabalhando de forma didática e com
grande comprometimento com atividades e pesquisas relacionadas à Educação Ambiental e,
assim, diversificando ações e desenvolvendo maneiras para superar sempre as metas estipuladas. O projeto “Educação Ambiental e História Ambiental – trabalhando com os patrimônios
comunitários a partir das percepções de crianças”, envolveu a realização de quatro pesquisas
sobre a temática de estudo e, assim, procurou transmitir valores muitas vezes já esquecidos,
percepções muitas vezes apagadas, trabalhando com temas que abordam tanto questões sociais
quanto culturais, relacionadas aos aspectos ambientais.
As atividades de pesquisa que vêm sendo executadas pelo grupo de pesquisa desde o ano de
2009, na comunidade do Distrito de Pirabeiraba (Joinville - SC), mais especificamente na Sub
-Bacia Hidrográfica do Rio do Braço, pertencente à grande Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão,
são formas de sensibilizar e transformar o pensamento das crianças da região quanto ao meio
28. Grupo de Pesquisa “Projetos EduCA – Univille” – Projetos de Educação Ambiental, de História Ambiental, de Educação
Patrimonial e de Gestão Ambiental Comunitária. Esse grupo de pesquisa vem trabalhando, na Univille, com essas áreas e linhas
de pesquisa desde 2003 (BALDIN, 2011).
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ambiente. Como a região vem perdendo cada vez mais seus aspectos naturais e como a população ali instalada tem uma relação íntima com a natureza que a cerca, observando o intenso
crescimento e a desenfreada modificação da paisagem, procurou-se maneiras de enfatizar essa
questão, de modo que as crianças tomem consciência dos impactos já causados e todos os impactos que podem vir a acontecer se as atitudes e maneiras de viver continuarem como se configuram
no momento, sem muitos cuidados com o meio ambiente.
Esta questão traz grande preocupação, pois com o crescimento descontrolado e sem uma visão
do todo (homem e natureza), buscando-se apenas o crescer parcial, os recursos naturais ficam
expostos e, tomando-se como principal foco a bacia hidrográfica, que abastece a indústria, a
agricultura e a população local, as atitudes devem ser pensadas com todo cuidado, procurando
atender às necessidades atuais, sem comprometer o recurso para as futuras gerações.
Partindo para uma apresentação das atividades, inicialmente, ainda em 2009, fez-se um estudo
teórico com levantamento histórico e geográfico da comunidade. Com esses dados em mãos,
fundamentaram-se as questões de entrevistas semiestruturadas que foram aplicadas numa
pesquisa realizada em 2010 com as crianças líderes de três escolas públicas municipais de cada
localidade da região de Pirabeiraba, com ênfase em atividades pedagógicas e nas observações
dos procedimentos didáticos. Visou-se “captar” a percepção e a representação que tem a infância, sobre pontos tais como: preservação ambiental; conservação ambiental; patrimônio
histórico e socioambiental.
No ano de 2011, em outra pesquisa na área, fez-se a devolutiva dos resultados dessas entrevistas,
nas diferentes localidades onde se situam as escolas participantes. Essa ação consistiu de palestras informativas e educativas sobre as análises dos dados coletados nas entrevistas então realizadas, e que foram planejadas com base nas respostas e questionamentos feitos pelas crianças
quanto a aplicação das entrevistas.
Para uma análise comparativa das suas percepções e conhecimento, durante a devolutiva, as
crianças foram estimuladas a se manifestarem, especialmente no tocante às respostas de seus colegas (“crianças líderes”) já fornecidas na pesquisa aplicada no ano anterior. Ao final das discussões, em que o foco de análise centrou-se sempre na percepção infantil quanto aos patrimônios
sóciohistóricos e socioambientais das suas áreas de origem, realizou-se um jogo educativo, uma
espécie de “bingo” que se convencionou chamar de “jogos ambientais”, envolvendo os temas então
discutidos nas palestras e que estavam relacionados às questões das entrevistas aplicadas em 2010.
Os trabalhos da pesquisa nas comunidades referenciadas encerraram-se em 2012 com ações de
intervenção e discussão junto às comunidades das áreas estudadas, esperando-se chegar à sistematização das questões: sobre a conservação dos patrimônios, como almejavam as comunidades;
e visando-se a elaboração de propostas possíveis de se tornarem futuras políticas públicas locais,
tendo em vista que esses documentos deverão ser encaminhados ao poder político constituído.
Essas práticas metodológicas possibilitaram uma maior participação da população local estudada nas ações da pesquisa, tanto no referente ao enfoque das questões educacionais, culturais
e patrimoniais, como de políticas voltadas para a melhoria do ambiente, dos patrimônios (materiais e imateriais), da história sociocultural e da vida nessa comunidade. Essas ações de fato
se justificam, considerando, como se lê em Freire (1996), que o processo de aprendizagem não
pode ser separado do processo político, visto que ao se construir significados de uma realidade,
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também se atribuem valores a essa realidade. Nesse sentido, tais significados e valores devem ser
refletidos para que, por meio de ações efetivas, a realidade possa ser transformada.
Este artigo, em síntese, objetiva discutir as ações e os resultados de uma dessas pesquisas aplicadas pelos “Projetos EduCA – Univille” na região do Distrito de Pirabeiraba (em 2012), cujo
trabalho objetivou contribuir para um maior protagonismo social das suas crianças na preservação de seus patrimônios materiais e imateriais – em especial. Esse é, portanto, o objeto maior
do estudo realizado.

2. Revisão da literatura
2.1 Educação Ambiental
A Educação Ambiental está diretamente ligada às realidades ambientais encontradas nos dias
atuais, uma vez que o tema não é suficientemente abordado. Mesmo atualmente com os grandes
focos de informação e as questões ambientais tão discutidas, muitos ainda ignoram os acontecimentos globais e as realidades a serem vividas em vista do descaso para com o meio ambiente.
Como apresenta Roeder (2003), a qualidade de vida está influenciada diretamente pelo ambiente, e este engloba relações sociais, culturais, biológicas, ecológicas, formando, assim, um
contexto com o ser humano, o qual demonstra a possibilidade de que tanto o homem quanto o
ambiente possam ser modificados ou transformados.
Nesse sentido, a Educação Ambiental vem sendo fundamental e indispensável. De acordo com
a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) - Lei n° 9795/1999, Art 1°, “Entende-se por
educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.”
Seguindo o pensamento de Layrargues (1999), a Educação Ambiental quando aliada à educação
dos povos, é um fator de busca de sensibilização ou, num estágio mais avançado, um fator de
conscientização e compreensão da complexa interação dos aspectos educacionais, históricos,
patrimoniais, socioculturais e ambientais que se inter-relacionam com as questões das políticas
públicas - sociais e econômicas. Nesse caso, em especial, enfatiza-se o trabalho com crianças,
pois este traz grandes resultados, uma vez que a formação infantil está em andamento e o
reconhecimento e a adição de pensamentos e atitudes voltadas às questões ambientais são
claramente observados.
Layrargues (1999) manifesta-se, ainda, no sentido de que a Educação Ambiental deve ser priorizada dentro de um contexto que além de trabalhar pontualmente temas ambientais de características
globais, que afetam todo o planeta, tais como a redução da camada de ozônio, as queimadas nas
florestas tropicais, as chuvas ácidas e o comércio do lixo radioativo, também se deve priorizar (e
em especial) o estudo dos problemas ambientais locais que se encontram na ordem do dia e que
afetam diretamente as suas comunidades. Em especial, quando os problemas locais dão destaque à
questão das florestas e das águas, fontes de relações sociais e, principalmente, fontes de vida.
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Além da melhor abordagem vista do ponto educacional sobre o meio ambiente, a Educação Ambiental tem grande influência nas atitudes e posicionamento dos educandos, pois este é um método
de se trabalhar um tema de suma importância, mas de forma espontânea. Aliados às escolas, observa-se que os conhecimentos adquiridos tanto por alunos quanto por professores que, buscam cada
vez mais maneiras de transmitir um conhecimento eficaz, fazem com que as crianças sintam-se
atraídas pelo conteúdo holístico. É, portanto, admirável essa contribuição da Educação Ambiental.
As atividades com crianças têm mostrado verdadeira evolução no que diz respeito à visão
ambiental, visto que em resposta às práticas trabalhadas, as crianças desenvolvem novos
pensamentos e uma nova maneira de viver. O processo educativo com inclusão da Educação
Ambiental transforma o aluno, pois trabalha com uma linha muito mais profunda, passa tanto
por valores, emoções, conhecimentos, interpretações e compreensões dos fenômenos ambientais, como pelas mudanças de atitudes, de hábitos e comportamentos. As mudanças de hábitos
que a Educação Ambiental pode levar foram já discutidas na I Conferência Intergovernamental
sobre Educação Ambiental ocorrida em Tbilisi, na Geórgia, em 1977, onde se expressou que a
“Educação Ambiental tem por objetivo estabelecer novas normas de conduta em indivíduos
e grupos na sociedade em geral, em relação ao meio ambiente” (TOMAZELLO; FERREIRA,
2001, p. 25). A qualidade de vida tanto presente quanto futura depende inteiramente de atividades realizadas hoje, desde que aparentemente mínimas, mas que repercutem em grande escala.
Monteiro e Ferreira (2007) afirmam que durante os dois últimos séculos o homem, apoiado em
novas tecnologias, ampliou imensamente sua capacidade de interferir na natureza e no ambiente
em que vive. Como resultado, a natureza não conseguiu se recuperar desse processo rápido e
descontrolado na mesma proporção em que foi agredida e alterada.
Esse referencial teórico da Educação Ambiental possibilita, assim, o grande fundamento dos
princípios e valores da Educação Ambiental, os quais têm o propósito de mostrar o potencial
das atividades educacionais e de transmitir aos estudantes a importância e a necessidade da
conscientização ambiental, mas não só, também cultural e social.
As atividades trabalhadas nas escolas, portanto, são apenas um passo, um “despertar” nas crianças e buscam proporcionar mais que uma lição, uma experiência para vida.

2.2 O Patrimônio (Material e Imaterial)
O conceito de patrimônio histórico vem sendo modificado, com novas dimensões e conotações. Choay (2001) identificou, especialmente a partir da década de 1960, uma intensificação da
prática patrimonial. Dessa forma, a noção de patrimônio histórico acumulou novas formas de
leitura, sejam dos edifícios e dos conjuntos urbanos, sejam do chamado patrimônio imaterial.
O atual conceito de patrimônio histórico estaria, portanto, subdividido em duas categorias. O
patrimônio material, voltado para os testemunhos físicos do passado, e o patrimônio imaterial,
voltado para os testemunhos do passado cuja importância não estaria na dimensão física, mas
na dimensão cultural, como os saberes, tradições orais, modos de fazer, mitos, ritos (DE PAULI, 2011).
Nesses conceitos de patrimônios (materiais e imateriais), o resgate e a literal atividade é algo que
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se preza indiscutivelmente, uma vez que toda uma geração dispõe de um mesmo local, saber,
tradição. Assim, sendo, portanto, algo que não se pode comprar. O patrimônio, em especial o
patrimônio imaterial, é algo que com toda certeza deve ser, e muito, preservado.

2.3 Percepções Ambientais e Representações Sociais
De acordo com o psicólogo Hochberg (1973, p. 11), “a percepção é um dos mais antigos temas
de especulação e pesquisa no estudo do homem”. Dessa forma, a percepção ambiental pode ser
definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de
perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. Nesse
sentido, enfatiza-se a questão da percepção ambiental, procurando integrar o abordado, transmitindo definições e buscando tocar o íntimo do educando com maneiras lúdicas e com temas
de grande enfoque. Isto é, busca-se sempre a melhor forma de interpretação e sensibilização.
As percepções ambientais associam-se, em partes, às representações sociais de uma comunidade. Isto porque se entende que as representações sociais englobam explicações, ideias e manifestações culturais, as quais caracterizam determinado grupo. A questão da representação social
mostra-se importante para compreender o avanço da sociedade e o comportamento do indivíduo inserido num grupo.
Seguindo Moscovici (2009, p.216):
Representar significa, a uma vez e ao mesmo tempo, trazer presente as coisas ausentes e apresentar as coisas de tal modo que satisfaçam as condições de uma coerência argumentativa, de
uma racionalidade e da integridade normativa do grupo [...] Consequentemente, o status dos
fenômenos da representação social é o de um status simbólico: estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando, dizendo e fazendo com que se fale, partilhando um significado
através de algumas proposições transmissíveis e, no melhor dos casos, sintetizando em um clichê que se torna um emblema.

Nesse sentido, o conceito de representação social apresenta múltiplos enunciados. Mas essa fluidez justamente é necessária para permitir o desenvolvimento da criatividade dos pesquisadores,
na medida em que o interesse maior volta-se para a descoberta, a verificação e a comprovação.
Entende-se que as representações sociais podem ser alternativas que buscam fenômenos móveis
complexos. Uma representação social é fácil de ser percebida, mas difícil de ser definida. Dentre
os pesquisadores, a definição mais aceita é a de Jodelet (2002, p.22): “As representações sociais
são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo
prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.
Jodelet (2002) lembra que a representação social deve ser estudada articulando elementos afetivos, mentais e sociais, e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, as
relações sociais que afetam as representações e a realidade material, social e ideal (das ideias)
sobre a qual elas poderão vir a intervir.
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Arruda (2002) expressa que a proposta de Jodelet (2002) sugere que para se abarcar o conjunto
de componentes e relações contidos na representação social, vista como saber prático, é preciso,
antes, responder a três perguntas fundamentais e que seriam os três planos diretivos para o estudo de uma sociedade: quem sabe e a partir de onde sabe? O que e como se sabe? Sobre o que
se sabe, e com que efeito?

3. Metodologia
As bases de sustentação teórico-metodológicas do estudo aqui apresentado seguiram as linhas
referenciadas pelas correntes de abordagem de Minayo (2003) e Lüdke e André (2007). Para
tanto, no sentido do desenvolvimento das ações planejadas, definiu-se, junto às direções de três
escolas públicas municipais que concordaram em participar do estudo, o calendário de atividades da pesquisa e verificou-se a disponibilidade de espaço para a realização de palestras, além da
aplicação de dinâmicas lúdicas e pedagógicas.
Na verdade, essa pesquisa já vem se realizando, em etapas anuais, desde o ano de 2009 em escolas municipais localizadas no Distrito de Pirabeiraba, Joinville/SC. Em 2012, retomadas as
ações do grupo de pesquisa, definiu-se como foco principal a realização de uma pesquisa com
atividades que envolvessem as percepções quanto às representações do patrimônio histórico,
sociocultural e socioambiental com a ênfase nos patrimônios imateriais. E este processo deu-se
na abordagem da pesquisa qualitativa etnográfica.
Nesse encaminhamento, as atividades previstas para a pesquisa foram desenvolvidas em uma
única turma (5º ano do ensino fundamental), de cada uma das escolas, com a participação de 20
a 35 crianças em cada turma, sendo que todos os encontros foram pré-agendados e com duração
máxima de 1 hora. As ações com essas crianças aconteceram em seis encontros distintos, sendo,
desses, três reservados para o tema “Preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental”,
objeto de estudo, portanto da pesquisa e tema deste artigo.
No início das ações da pesquisa, em um primeiro encontro, aplicou-se às crianças participantes de cada uma das escolas um questionário com 12 perguntas (questões abertas e fechadas)
construído sobre os temas que seriam abordados no decorrer dos encontros durante a aplicação
da pesquisa. Essas questões tratavam, com especificidade, sobre os assuntos que já eram ventilados pelo projeto, entre os alunos nos anos anteriores: patrimônio histórico, cultural e ambiental. Os alunos respondiam sim ou não às perguntas e também podiam escrever em um espaço
para justificar e/ou exemplificar suas respostas. As respostas dos alunos, após detida análise,
contribuíram na definição, preparação e execução das atividades subsequentes, bem como nos
resultados finais da pesquisa.
No segundo encontro, realizaram-se trabalhos com uso do software PowerPoint que continham
imagens que exemplificaram, reforçaram e contribuíram com as discussões sobre os temas patrimônio cultural e ambiental e também da diferenciação entre patrimônios material e imaterial;
móvel e imóvel. Utilizou-se também de recursos audiovisuais (vídeos educativos) para reforçar
o entendimento dos alunos quanto aos assuntos tratados durante as apresentações (Figura 1).
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Figura 1: Apresentação às crianças dos temas Patrimônio Cultural (Material e Imaterial)

Fonte: Arquivo dos Projetos EduCA - Univille (2012).

O ato de “apropriar-se” do uso, na pesquisa, das tecnologias da informação e comunicação,
amplificaram, exteriorizaram, modificaram e clarificaram diversas funções cognitivas humanas,
tais como a memória, a imaginação, a flexibilização, a percepção e os raciocínios das crianças
participantes da pesquisa, como se lê em Lévy (2009). Como resultado da aplicação das pesquisas
já realizadas nessas escolas em anos anteriores, deduziu-se, por experiência, que as crianças
teriam comportamento receoso no início das atividades e/ou pouco conhecimento sobre o tema
a ser estudado. Em vista disto, prepararam-se perguntas que visassem estimular a participação e
a expressão dos saberes e experiências das crianças e, principalmente, a livre manifestação sobre
questões de responsabilidade, por exemplo, aplicando a pergunta “de quem é a responsabilidade
pela manutenção dos patrimônios públicos?”. Nessas discussões, foram levantados, inclusive
pelos próprios alunos, questionamentos referentes às ações das políticas públicas quanto à
temática em estudo.
De forma a aproximar o conteúdo trabalhado à realidade dos alunos e, assim, facilitar-lhes o entendimento, as discussões tiveram sempre como norte a ênfase na realidade da comunidade, com vistas a captar-se a “percepção” das crianças sobre essas temáticas (patrimônios materiais e imateriais
locais), bem como para observar a “representação social” que têm essas questões para as crianças.
Após essa apresentação, realizou-se o Jogo do Patrimônio, no qual os alunos foram convidados
a participar como “vilões” e “guardiões” do patrimônio sociocultural e natural da sua localidade. Rizzo (1997) já considerava que a atividade lúdica pode ser um eficiente recurso para
o educador no que compete ao desenvolvimento da inteligência dos indivíduos. Nesse encaminhamento, a atividade do “jogo” teve como objetivos descontrair as crianças, promover a
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reflexão sobre os patrimônios que vinham sendo estudados e, ao mesmo tempo, demonstrar a
responsabilidade de cada indivíduo nessa tarefa.
As demonstrações de saberes e contribuições das crianças durante a aplicação desses jogos, nas
escolas, foram anotadas no caderno de campo do grupo de pesquisa, e as reações das crianças
em geral foram filmadas e fotografadas para posteriores estudos29, principalmente no tocante
às percepções infantis sobre a temática em estudo.
Um último encontro com as crianças foi considerado como um ponto importante para a pesquisa, pois foi o momento da reaplicação dos questionários, os mesmos aplicados no primeiro
encontro, com o objetivo de verificar se os assuntos trabalhados durante toda a execução da
pesquisa haviam sido assimilados positivamente. Buscou-se estabelecer uma análise comparativa e, assim, observar-se a evolução dos conhecimentos com as aplicações das atividades no
decorrer de todos os encontros.

4. Resultados e discussão
A primeira análise feita com os dados coletados na aplicação do projeto foi relacionada às
respostas das crianças ao questionário aplicado no primeiro encontro acontecido nas escolas.
Dentre as questões tratadas, podemos destacar as seguintes: Você sabe o que é patrimônio?
Existe a prática de costumes antigos ou tradições culturais no bairro onde você mora? Existe
alguma festa, tipo de dança ou comida típica que é comemorada em seu bairro? Qual?/Quais?
Por meio da análise das respostas a esses questionamentos, pode-se constatar a dificuldade
quanto ao entendimento que as crianças têm dos conceitos de patrimônio sociocultural e histórico, material e imaterial. A maioria dos alunos devolveu o questionário em branco e/ou não
conseguiu citar exemplos concretos destes no Brasil, no Estado de Santa Catarina e até mesmo
na própria comunidade. Dos alunos que conseguiram citar algum exemplo, referiram-se apenas a antiga “Casa Krüger” como um patrimônio material local.
Com a intenção de aproximar as crianças a essa questão patrimonial, organizou-se uma atividade onde foram apresentadas imagens por meio do software Power Point, que exemplificaram os
conceitos, de forma a facilitar o entendimento. A partir dessa ação e repetição das exemplificações, as respostas das crianças mudaram e as mesmas passaram a indicar exemplos, advindos do
conhecimento adquirido ou do senso comum, conforme orienta Jodelet (2009). Exemplos esses
tais como patrimônios socioculturais imateriais: as festas típicas; cultura de fazer o melado; o
chimarrão; pães e doces (típicos da região); o tapete de Corpus Christi e as danças típicas (nesse
caso, citaram as “danças gaúchas”). Expressavam as crianças o sentido da representação social
desses patrimônios em relação à interpretação que as populações locais cultuam.
29. É importante ressaltar, aqui, que a participação das crianças na pesquisa, bem como as fotografias e as filmagens das ações
da pesquisa foram todas autorizadas pelos pais ou responsáveis pelas crianças, que assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Também cabe destacar que a pesquisa somente teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade da Região de Joinville - Univille, por meio do processo de nº149/2012.
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As crianças reconheceram, nas imagens que lhes foram apresentadas, as representações das festas locais, como a Festa do Pato, do Colono e da Colheita e, assim, estimulados, citaram também
o Carnaval, a Festa da Polenta, a Festa do Arroz e as Festas Juninas. Algumas crianças comentaram já terem participado dessas festas com amigos e familiares. Apresentou-se também, às
crianças, jogos e brincadeiras tradicionais tais como a capoeira, o peão, a bolinha de gude e
quando questionadas se conheciam esses jogos, responderam que alguns dos exemplos apresentados ainda são praticados por elas. Um dos alunos, inclusive, mostrou um antigo brinquedo
que trazia consigo chamado de “bolinha-bolacha” e que foi utilizado por seu pai e seus avós.
Quando o assunto mudou para patrimônios culturais materiais, móveis e imóveis, a participação das crianças ficou bastante reduzida. Entretanto, algumas crianças manifestaram-se citando
bens locais de uso coletivo como o Cemitério dos Imigrantes, o Monumento “A Barca” e o Monumento aos Imigrantes, todos localizados no centro da cidade de Joinville – isto é, não citaram
patrimônios culturais das comunidades onde vivem.
Apesar de as crianças terem maior dificuldade na diferenciação entre patrimônios culturais
imateriais e patrimônios materiais, pode-se observar que, em todas as escolas participantes,
eles souberam identificar patrimônios culturais e conseguiram expressar seus saberes, principalmente quando estimulados por meio de exemplos. Ao identificarem as figuras que lhes eram
apresentadas e fazerem a relação dos saberes com a questão dos patrimônios, mostraram, portanto, a importância do método da visualização e exemplificação no aprendizado infantil.
Após a apresentação e o estímulo à troca de saberes e experiências entre os alunos e educadores
ambientais, houve um momento lúdico e importante com a participação das crianças em uma
dinâmica chamada “Jogo do Patrimônio”, que foi aplicado para evidenciar o entendimento dos
temas tratados anteriormente. O “jogo” incentivou ao questionamento de quem são os “vilões”
e/ou os “guardiões” na preservação dos patrimônios (Figura 2).
Figura 2 – Aplicação de “jogos ambientais” em uma das escolas participantes da pesquisa

Fonte: Arquivo dos Projetos EduCA - Univille (agosto/2012).
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As crianças responderam que os “vilões” são as pessoas que picham os monumentos, os vândalos e os “políticos corruptos”. Quando perguntadas sobre os “guardiões”, disseram serem as
pessoas que passam as tradições de geração em geração e que promovem ações em defesa dos
patrimônios e da preservação do meio ambiente. Nessa discussão quanto aos “vilões” e “guardiões”, as crianças manifestaram-se expressando suas percepções quanto às estruturas da nossa
sociedade, hoje: temos poucos “guardiões”, temos os “vilões” e temos também aqueles que podemos chamar de “passivos”. E esses “passivos”, expressaram as crianças, são as pessoas que gostam
e apreciam os patrimônios, entendem sua importância e querem que os mesmos sejam preservados, porém ficam à mercê das ações de terceiros, ou seja, falta-lhes um real envolvimento na
busca da conservação e preservação.
A manifestação desse entendimento oportunizou, então, o momento para explicar a essas crianças que toda a sociedade, sem exceções, precisa estar envolvida em ações em prol da preservação
e conservação dos patrimônios, sejam esses históricos, culturais ou ambientais, e que também
precisamos estar atentos para que essas ações sejam eficientes.
Com a reaplicação do questionário, no último encontro, e a análise comparativa das respostas fornecidas pelas crianças, elaboraram-se gráficos específicos para possibilitar uma avaliação
mais precisa quanto ao aprendizado. Por exemplo, relacionado ao patrimônio sociocultural,
na pergunta: “Existe a prática de costumes antigos ou tradições culturais no bairro onde você
mora?”, foi possível verificar a diferença no antes e no depois em relação às manifestações das
crianças (Figura 3).
Figura 3 - Respostas da questão “Existe a prática de costumes antigos ou tradições culturais no bairro onde você mora?”

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quando perguntadas se sabiam então citar costumes ou tradições do bairro onde vivem, houve
uma forte expressão de negatividade de parte das crianças nas respostas fornecidas na primeira
aplicação do questionário, como se observa na Figura 4. Estimulados com o primeiro questionário e também com as atividades da palestra e dos “jogos”, os alunos conseguiram dar exemplificações do que entendiam quanto aos costumes e tradições do bairro, e ao responderem
novamente o questionário, no último encontro, percebeu-se que esta dificuldade ainda que em
menor porcentagem, foi significativa. Considera-se que este resultado pode estar relacionado à
complexidade do conceito trabalhado ou a incorreta interpretação da pergunta (Figura 4).
Figura 4 - Resposta da questão “Cite algum costume ou tradição cultural do seu bairro”.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nesta comparação, apesar da perceptível melhora na qualidade informativa das respostas que
as crianças forneciam, pode-se perceber que dúvidas ainda persistiam quanto às noções sobre
patrimônio e a necessidade do tema ser aprofundado em outras atividades.

Considerações finais
Levando-se em conta o referencial teórico da pesquisa e o que expressa Guimarães (2005) sobre
a Educação Ambiental, em que a descreve como uma recente discussão que envolve o mundo
que queremos, mais equilibrado e justo, e que requer a participação do coletivo nesse processo
social, sejam os educadores, sejam os educandos, ancorou-se o objetivo geral da pesquisa na
educação e na sensibilização socioambiental e cultural das crianças participantes.
Diante dos resultados obtidos com a análise das respostas dadas aos questionários e com a efetiva participação das crianças nas ações da pesquisa, notou-se uma clara evolução no entendimento dessas crianças quanto aos conceitos de educação socioambiental trabalhados, abrangendo, no caso, a questão dos patrimônios (materiais e imateriais).
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Observou-se que as crianças sentem dificuldades e carecem de informações a respeito de temas
relacionados a patrimônios, conceituação, preservação e conservação ambiental. No entanto,
haja vista que esses são assuntos pouco veiculados pelos meios de comunicação e que as políticas públicas relacionadas não apresentam uma efetiva eficiência, deve-se orientar as crianças
em relação às práticas quanto a esses quesitos. Ainda, após a análise e comparação das respostas
do questionário aplicado no primeiro e no último encontro das ações da pesquisa, foi possível
verificar a evolução do entendimento e a percepção das crianças quanto aos assuntos tratados
(e das suas representações). Esta evolução também ficou evidente nas respostas que as crianças
forneceram às perguntas que lhes foram feitas durante e ao final da palestra e, principalmente,
após a aplicação dos “jogos”.
Considerando esses resultados, entendeu-se que a pesquisa reforçou, nas crianças, as percepções e representações quanto aos conceitos de patrimônio (histórico e cultural). Também aprenderam a identificar esses patrimônios e o porquê de valorizá-los, conservá-los e preservá-los, o
que lhes motivou um sentimento de maior “pertencimento” às comunidades onde vivem, não
de “pertencer” apenas na representação social do ato de ali residir, mas no assumir-se, de fato e
orgulhosamente, como residentes da localidade.
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Resumo
Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o processo formativo em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e COM-VIDA inicialmente articulado em âmbito nacional pelas Universidades Federais de Ouro Preto (UFOP); Mato Grosso (UFMT) e Mato Grosso do Sul (UFMS), atendendo a demanda social do Ministério da Educação (MEC). O
processo formativo baseia-se em conceitos como círculos de aprendizagem e comunidade aprendente, onde a escola é parte e representação de ambiente de aprendizagem traduzido em três eixos a saber: Espaço Físico / Gestão / Currículo. As referências espaciais e temporais de caráter concreto e simbólico desdobram-se a partir da tríade fenomenológica
Eu / Outro / Mundo. Inicialmente, referenciado na experiência da UFOP, discorre sobre o reconhecimento das mudanças socioambientais, fenômeno que exige posturas proativas frente às
mudanças do clima e às crises sistêmicas atuais. Focam-se aspectos metodológicos inovadores
do processo formativo. Encerrando, considera-se a interação escola-comunidade para implementação de ecotecnologia para a sustentabilidade.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Escolas Sustentáveis, Ecotécnicas.
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1. Introdução
É forçoso reconhecer que as mudanças climáticas enquanto fenômeno com dimensões e consequências globais têm exigido dos governos e das sociedades posturas proativas frente às ameaçadoras perspectivas inauguradas pela problemática do clima em termos de continuidade da vida
em geral e da experiência humana na Terra em particular. Argumenta-se, assim, que, no campo
multifacetado da Educação Ambiental (EA), o enfrentamento de um problema de tamanha envergadura exige novas perspectivas. Se o currículo fenomenológico oferece a possibilidade de
avanço no acolhimento de saberes é necessário que a gestão se horizontalize para que o espaço
físico seja reorganizado incluindo tecnologias ecológicas referenciadas na história, conhecimentos, bioma, ecologia local e cultura.
Diante das crises sistêmicas com as quais convivemos, é necessário e urgente realizarmos esforços em direção à construção da sustentabilidade socioambiental, especialmente a partir da
proposição e implementação de políticas públicas em âmbito federativo, pactuadas entre as
diferentes instâncias de governo, a iniciativa privada e a sociedade civil como um todo.
Nesse sentido, a pertinência deste artigo é exatamente apresentar algumas reflexões acerca de
uma política pública pensada desde tais premissas que tomaram concretude no Processo Formativo em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e COM-VIDA, desenvolvido em âmbito nacional pela união de competências e esforços das Universidades Federais de Ouro Preto – UFOP,
de Mato Grosso – UFMT e de Mato Grosso do Sul – UFMS, em atenção a uma demanda social
exposta pelo Ministério da Educação – MEC.
Em termos teóricos, o processo formativo em questão ergue-se com base em conceitos como
círculos de aprendizagem (FREIRE, 2009) e comunidade aprendente (BRANDÃO, 2005) a partir
dos quais toma-se a escola enquanto representação plena de um ambiente de aprendizagem
amplo que vai além de seus muros e que pode ser traduzido/traduzível em 4 (quatro) eixos:
Espaço Físico, Gestão, Currículo e Comunidade, que, por sua vez, desdobram-se a partir da tríade
fenomenológica Eu / Outro / Mundo (SATO; PASSOS, 2002).
Parece-nos uma obviedade que possibilidades educativas e educacionais que não ousem na
percepção das inter-relações entre essas dimensões exigirão dos atores constituintes desses
territórios novas perspectivas educacionais. Assim, se o currículo fenomenológico oferece
a possibilidade de avanço no acolhimento da diversidade de saberes e fazeres, é necessário,
igualmente, que a gestão se horizontalize para que o espaço físico se readéque na ousadia de
implementar ecotécnicas eficazes e dialógicas com a realidade onde são executadas. Entretanto, não é possível que ações desse porte e nesse nível continuem a ser protagonizadas por uma
centralidade nas tomadas de decisão, sendo imperativo que a comunidade dialogue constantemente e tome parte nas decisões acerca dos rumos da escola, nas dimensões apontadas.
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2. Metodologia
Este artigo tem por base os trabalhos desenvolvidos pelas Universidades Federais de Ouro Preto
(UFOP), de Mato Grosso (UFMT) e de Mato Grosso do Sul (UFMS) para a elaboração e execução do Processo Formativo em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e COM-VIDA, política
pública para a formação continuada de professores, no contexto do Programa Nacional Escolas
Sustentáveis em elaboração pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2014).
Dentre os aspectos metodológicos inovadores do processo formativo, a Educação à Distância
(EaD) – consolidada grande parte em função da versatilidade e capilarização dos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVAs) – é forte aliada à renovação dos processos educativos voltados para a formação em geral, em especial para professores. A organização do curso é modular
em caráter semipresencial orientado para questões subjetivas, da coletividade, do território escolar, práticas sustentáveis, processos de urbanização e arquitetura local.
A criticidade é exigida e provocada no tocante aos processos de ocupação do espaço na forma
e no conteúdo, mas também no significado e necessidade de fortalecimento de instituições e
espaços democráticos, sem os quais a opção por ecotécnicas tende a ser verticalizada.
Obviamente, com esta abordagem, não temos pretensões totalizadoras no sentido de afirmar
categoricamente que seremos capazes de dar conta da multiplicidade de experiências que este
processo formativo desencadeou em diferentes recantos do Brasil. Evidentemente, a intenção
que nos inspira é muito mais refletir acerca do processo em curso e fazer desta reflexão mais um
momento de aprendizagem coletiva.
Nesse sentido, estamos diante de um estudo essencialmente qualitativo, que se caracteriza enquanto relato de experiência de uma formação continuada com abrangência nacional na área da
Educação Ambiental, desde a modalidade de Educação a Distância (EaD). Estes relatos produzem um mapeamento amplo de aspectos da vida e do cotidiano da comunidade observada. Primeiramente, do sujeito que pesquisa (cursista) olhando para si próprio e para sua participação
na comunidade, tendo sempre como orientação a sustentabilidade em todas as suas dimensões.

3. Desdobrando os eixos da formação (espaço físico, gestão, currículo e
comunidade) a partir da tríade fenomenológica (eu, outro, mundo)
O Processo Formativo em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e COM-VIDA está organizado de forma modular, divido em 5 módulos temáticos que se desenvolvem a partir da tríade
fenomenológica Eu / Outro / Mundo que, no contexto deste processo formativo, significa dizer
que estamos ousando encarar os eixos da formação a partir do “Eu”, perguntando-nos: “Quem
sou eu neste planeta?”; do “Outro”, assumindo nossas responsabilidades coletivas e, sobretudo,
do “Mundo”, lançando um olhar interessado ao redor para ver, entender e intervir na realidade,
geralmente desigual e injusta.
Assim, para a consecução dos objetivos do curso aqui apresentado, cada elemento desta tríade
fenomenológica foi expandido ao longo do curso com base em desdobramentos teórico-práti444| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

cos que dizem respeito aos eixos norteadores que nos movem (espaço físico, gestão, currículo e
comunidade), como podemos acompanhar a seguir.
1. Eu, engajamento: pegada ecológica, identidade (biografia ecológica), bem-estar (serviços
ecossistêmicos).

Nesta formação, reconhecemos a importância de nos compreendermos enquanto indivíduos
históricos, situados em um dado espaço e tempo. Por isso, no módulo inicial do curso partimos
do tripé “Eu”, com vista a estimular o engajamento individual de cada um dos cursistas para com
o curso e, especialmente, para com os desdobramentos dele decorrentes.
A primeira estratégia pedagógica adotada neste sentido é sugerir ao coletivo de cursistas o exercício de calcularmos a nossa pegada ecológica, com o interesse de incitar a reflexão sobre os
traços, marcas, pegadas de fato que deixamos no mundo em que vivemos pelo simples fato de
existir e o gesto decorrente de buscarmos satisfazer nossas necessidades básicas e/ou até mesmo
outros desejos supérfluos. Para tanto, utilizamos a infraestrutura virtual da organização Global
Footprint Network (http://www.footprintnetwork.org), que conta com um questionário sucinto
e prático para o cálculo da Pegada Ecológica30.
Outra estratégia pedagógica utilizada neste módulo 1 é a chamada “Biografia Ecológica” que
pretende por meio de memória dos próprios cursistas recuperar a história individual deles, bem
como as suas histórias familiares e dos seus antepassados na relação que eles tinham/continuam
a ter com o meio ambiente.
2. O Outro, nossa responsabilidade na escola: a escola como território, mapeamento e cartografia,
o PPP de cada escola, Com-Vida

Dando continuidade ao curso, nos módulos 2 e 3 damos passos em direção ao “Outro”, isto é, mulheres, homens, crianças e jovens com os quais convivemos. Aqui, é importante compreendermos
em definitivo a escola como território a ser mapeado, cartografado no que diz respeito a práticas e
concepções relacionadas ao ambiente em que se vive, assim como no que se refere aos potenciais
pactos e parcerias disponíveis no contexto escolar para o exercício coletivo da responsabilidade.
Com base nesses objetivos, propomos aos cursistas que estabeleçam um marco zero da escola a
partir do preenchimento de uma planilha acerca do cotidiano escolar em termos socioambientais, apontando se a comunidade já conta com coleta seletiva de lixo, práticas de gestão com fins
de utilização de recursos como água, papel e energia elétrica com eficiência, entre outros.
A ideia é, portanto, auxiliar os cursistas a construírem um ponto de referência que lhes digam
como a escola é/está, pois compreendemos que este tipo de conhecimento ajuda-nos a sonhar
com o que nos falta, incita-nos a pensar diferente, criando novas possibilidades para aquilo que
temos como dado em nosso cotidiano.

30. Disponível em: < http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/>. Acesso em: 28 mai. 2014.
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Já com o terceiro módulo lançamos o desafio da criação ou revitalização da Comissão de Meio
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola – COM-VIDA31, ao mesmo tempo em que e estimulamos os cursistas a concluírem o mapeamento socioambiental da escola considerando, inclusive,
a importância de visitarmos as diretrizes presentes no Projeto Político Pedagógico (PPP) da
instituição. Porque, realmente, estamos convencidos de que um bom conhecimento da realidade
da escola, uma COM-VIDA atuante e um PPP consequente são ferramentas para a ação transformadora que torna a escola um espaço educador sustentável.
3. Mundo, comunidade e ecotécnicas para a sustentabilidade: o espaço físico da escola (planta
baixa), ecotécnicas, cardápio de possibilidades.

Nos módulos finais (Módulos 4 e 5), abrimos os portões da escola e caminhamos para além dos
nossos muros, projetando nossa escola no “Mundo”, terceiro tripé da tríade fenomenológica já
mencionada. Com este gesto de expansão, queremos convidar os cursistas a explorarem as múltiplas possibilidades de atuação na busca da sustentabilidade nos cenários instituídos em suas
próprias comunidades.
Afinal, a sustentabilidade não é somente uma, é múltipla e pode ser alcançada a partir de diferentes caminhos que, em nosso caso, partem todos eles da escola que temos, de maneira que a
principal atividade destes módulos é desenhar a planta da escola para, posteriormente e depois
de consultar um verdadeiro cardápio de ecotécnicas32, redesenhar esta mesma planta baixa começando a empreender modificações para o desenho da escola que queremos.
Mirando o futuro e tendo como norte de atuação um projeto de mudança, ao fim destes módulos os cursistas deverão elaborar o Projeto Nossa Escola Sustentável, que, devido a sua importância, discutimos mais detidamente na continuidade deste artigo.

4. Projeto de adequação da escola
Escrever um projeto pode muito bem ser descrito como o exercício individual ou, muitas vezes,
coletivo de lançar no papel os passos que imaginamos serem necessários para construirmos um
pedaço da utopia que insiste em nos fazer caminhar:
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho
dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que caminhe, jamais alcançarei. Para que
serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar (GALEANO, s./d. apud
PEREIRA, 2010, p. 55).
31. As COM-VIDAs – Comissões articuladas pela comunidade escolar – são uma proposta construída no contexto histórico das
Conferências Infantojuvenis pelo Meio Ambiente. Têm como proposta se estruturarem como espaço qualificado para pensar,
atuar e agir no contexto socioambiental das escolas e comunidades.
32. Compõem este cardápio as seguintes ecotecnologias: telhado verde, técnicas de conforto térmico e acústico, economia de
energia, sistema de energia solar e fogão solar, biossistemas integrados, tratamento de resíduos sólidos, compostagem e coleta
seletiva, utilização do óleo de cozinha e técnicas de permacultura.
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considerando, assim, a necessidade de promover a transição para a sustentabilidade no âmbito
do território escolar, os cursistas são desafiados na etapa final do curso a refletirem sobre o espaço construído da escola, com o objetivo de proporem mudanças para a transformação da escola
em um espaço educador sustentável.
Nessa etapa, o compromisso estimulado entre os cursistas é traçarmos objetivos para uma transformação, sobretudo, em termos de estrutura física que concretize sobre o espaço construído da
escola algumas das possibilidades disponíveis no cardápio de ecotécnicas.
Para tanto, alguns fatores são indicados para serem considerados pelos cursistas ao elaborarem
o Projeto Nossa Escola Sustentável, a saber: a determinação de prioridades, a elaboração de um
orçamento detalhado e de acordo com os recursos disponíveis na localidade, o tempo/cronograma para viabilização das transformações desejas, entre outros, de modo a agregar toda a energia
da comunidade escolar em torno da proposta.
Ainda nesta perspectiva, uma das atividades presentes nos módulos finais do curso (IV e V) se
propõe a encaminhar as reflexões dos cursistas acerca do espaço construído da escola com base
inicialmente no desenho da sua planta baixa, que permite termos uma visão global das áreas que
compõem a unidade escolar e, posteriormente, o redesenho desta mesma planta baixa, onde os cursistas são convidados a sinalizar as soluções encontradas dentre às ecotécnicas estudadas que promovam mudanças na estrutura física da escola capazes de torná-la um espaço educador sustentável.
Aqui, a criticidade é exigida e provocada no tocante aos processos de ocupação do espaço na
forma e no conteúdo, mas também no significado e necessidade de fortalecimento de instituições e espaços democráticos, sem os quais a opção por ecotécnicas tende a ser verticalizada.
Por fim, ao término do curso, os projetos considerados viáveis e bem elaborados são compartilhados entre os diferentes polos que oferecem o curso, por meio de web conferência, um evento
de troca de saberes entre os cursistas oriundos de diversas partes do país. Este encontro de saberes
tem por objetivo central facilitar a consolidação dos círculos de aprendizagem (FREIRE, op. cit.),
construídos ao longo de todo o processo formativo nos diferentes territórios aos quais chegamos.

5. Territórios observáveis e democracia: observatório socioambiental
Os Observatórios Territoriais introduzidos pela Universidade Federal de Ouro Preto compõem
um campo metodológico que tende a revelar compreensões territoriais, notadamente no que diz
respeito às técnicas que tendem a dominar o espaço (SANTOS, 2009), evidenciando aspectos
das territorialidades envolvidas no que tange às modificações da paisagem.
O ineditismo desta metodologia, que conduziu à organização de uma ferramenta chamada Observatório Socioambiental, apoia-se no envolvimento do cursista como observador crítico de
seu próprio território, na medida em que avança sobre as dimensões da sustentabilidade em
seus aspectos éticos, políticos, ambientais, econômicos, sociais, culturais e étnico-raciais. Questionamentos sobre a forma como se entrelaçam bioma, identidade, processos de globalização,
entre outros, exigem do cursista respostas de caráter investigativo. Também, levaram à conclusão da pertinência de se incluir a espiritualidade como dimensão da sustentabilidade, em sintoANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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nia com reflexões de educadores contemporâneos. Entretanto, a partir de pesquisas e da análise
dos processos, formulamos sobre a pertinência da dimensão da territorialidade ser incluída
entre as premissas da sustentabilidade.
No entrelaçamento sujeito/coletivo a reinauguração de espaços da coletividade se impõe como
necessidade às discussões e decisões horizontais. O bioma e a identidade se entrelaçam na implementação das ecotécnicas como resultado da criação de espaços de cidadania.
Aqui é a mediação pedagógica a responsável por trazer à tona resultados tanto mais significativos quanto mais emancipatórias e provocativas forem as questões colocadas. Em retorno, há a
densidade nos dados levantados pelos participantes envolvidos em processos formativos de EA.
Tocamos as razões fundamentais da crise ambiental e, nela, as mudanças climáticas, focando no
protagonismo de grupos e comunidades e na singularização dos processos. Sem isso corre-se o
risco de não realizar “educ-ação” transformadora, mas apenas reafirmar o discurso improfícuo
da sociedade de risco (ACSERALD, 2002).

6. Considerações finais
Ao concluirmos este artigo, sabemos que não exaurimos, com essas concisas exposições, toda a
riqueza e diversidade de experiências que as estratégias mencionadas neste texto foram capazes
de agenciar ao redor do país nos diferentes polos de ensino à distância da Universidade Aberta do
Brasil que ofereceram esta formação em Educação Ambiental, com ênfase em escolas sustentáveis.
Sabemos, ainda, que ninguém melhor que os próprios cursistas, conhecedores da realidade socioambiental na qual a sua comunidade escolar se insere, está habilitado a propor mudanças em
direção à sustentabilidade de suas escolas. Ou seja, é imperativo que a implantação de ecotécnicas, como é o caso dos biodigestores, se baseie em conhecimento técnico-científico apoiado no
conhecimento do território e em decisões em comunidade.
Ora, este é exatamente o propósito do Processo Formativo em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e COM-VIDA, pois em consonância com as novas diretrizes curriculares nacionais da
Educação Ambiental (BRASIL, 2012) estamos certos de que as atuais mudanças socioambientais
exigem da EA novas perspectivas metodológicas, didáticas, pedagógicas e organizações espaço-temporais adequadas à realidade de nossas sociedades em crise, independentemente se vivemos nas zonas urbanas, ribeirinhas, rurais e/ou periurbanas, todos devemos ser educadores
-aprendizes ambientais.
Por outro lado, é imperativo que a implantação de tecnologias ambientais, como é o caso dos
biodigestores (Figura 1), se baseie em conhecimento técnico-científico apoiado no conhecimento do território e em decisões em comunidade.
Ora, isso exigirá desta EA novas perspectivas metodológicas, didáticas, pedagógicas e organizações espaço-temporais adequadas à realidade da sociedade, seja nas zonas urbanas, rurais,
ribeirinhas ou periurbanas.
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Figura 1 – Registros fotográficos do processo de implantação de um biodigestor desenvolvido na Escola Municipal Wilson
Pimenta, Mariana,MG. Em A, escavação feita com emprego de retroescavadeira para construção do reator. Em B, preenchimento
da zona de raízes com pneus, geotêxtil e brita. Em C, amarração da ferragem à cúpula de 20º de inclinação e abertura circular no
topo de 60cm. Em D, visão geral do biodigestor implantado.

Fonte: Pereira, 2010.
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Resumo
Partindo da premissa que a escola é um espaço formador, capacitador e um espaço sistemático
do exercício da cidadania, esta acaba se tornando o local ideal para inserir a Educação Ambiental, de modo que toda informação necessária seja passada para os alunos para que eles sejam
capazes,pela própria experiência social, de desenvolver sua consciência crítica. Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto didática, buscamos
realizar o projeto “Educação Ambiental na Minha Escola” em conjunto com a escola e seguindo o currículo do estado de São Paulo, de tal forma que os estudantes tenham a formação de
cidadãos conscientes, capazes de exercer a cidadania ativa e preocupada com as problemáticas
socioambientais, além de sensibilizá-los a buscar valores que os conduzam a uma convivência
harmônica com o meio ambiente.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Formação Crítica, Educação.

1. Introdução
Segundo Guimarães (1995), com o passar dos anos o ser humano cada vez mais toma para si
uma consciência individual, esquecendo que faz parte da natureza e não respeitando os equilíbrios impostos por ela. De certo modo, o homem atua de forma totalmente desarmônica sobre o
meio ambiente, ampliando os desequilíbrios ambientais já existentes e causando novos. Desde o
início da década de 1960, com o surgimento de vários movimentos ambientalistas, a percepção
de que os seres humanos estão acelerando o esgotamento dos recursos naturais, foi intensificada. Gonçalves (1998, p. 99) confirma esta preocupação quando afirma:
Do movimento ecológico parte um brado que precisa adquirir um contorno político-cultural
profundo: nossa sociedade está destruindo as fontes vitais à sua própria sobrevivência [...]

Com base nestas preocupações e diante das diversas possibilidades de ações, em se tratando
de uma escola, não há melhor ferramenta para sensibilização e informação do que a Educação
Ambiental (EA).
A lei 9.795/99 institui a EA como componente fundamental na educação nacional, sendo que
esta deve estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Incumbe prin450| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

cipalmente às instituições de ensino promover a EA de forma interdisciplinar e integrada aos
seus currículos. Desta forma, buscamos realizar o projeto como um complemento ao Currículo do Estado de São Paulo. Em conjunto com esta lei, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) têm em seu contexto os temas transversais, os quais envolvem Ética, Meio ambiente,
Pluralidade cultural e Orientação sexual. O objetivo do ensino e discussão destes temas é expressar aos estudantes os conceitos e valores necessários à democracia e à cidadania.
No tema transversal Meio Ambiente um dos objetivos é possibilitar ao professor um conteúdo
complementar para trabalho que é extremamente importante para o Brasil e para o mundo,
dado os atuais problemas socioambientais que estamos vivendo. Quanto ao estudante, este deve
compreender as noções e conceitos básicos deste tema, saber compreender e avaliar as problemáticas ambientais advindas da interferência humana e saber posicionar-se de forma crítica e
direta perante a sociedade no que tange ao meio ambiente.
Um dos resultados alcançados durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92)foi a constatação de que é extremamente importante uma
mudança de mentalidade, investir na sensibilização e conscientização da população de modo
que adotem novas posturas diante dos dilemas ambientais. Ainda na Rio 92, mais de 170 países
assinaram tratados que reconhecem o papel fundamental da educação para:
Construção de um mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado, o que exige responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e planetário (BRASIL, 1998, p. 181).

Outra menção importante é o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), que nos
traz um parâmetro indicativo da EA como proposta educativa. O ProNEA (2005, p. 33) afirma:
Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração equilibradas das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética, cultural,
econômica, espacial e política – ao desenvolvimento do país, buscando o envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade
de vida.

A escola como espaço de formação, em conjunto com a EA, deve sensibilizar seus estudantes
a buscar conceitos e valores que possibilitem uma convivência harmônica com os seres vivos
e meio ambiente, incentivá-los a buscar novos meios de interação, novos métodos de uso dos
recursos naturais e formas de redução de impacto.
O objetivo do projeto é levar a EA para o cotidiano dos estudantes como um processo de ensino
-aprendizagem voltado à construção da cidadania e da consciência socioambiental, levando em
conta que os estudos e trabalhos sobre o meio ambiente devem sempre proporcionar experiências reais para contribuir com a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a
temática ambiental.
Trabalhar a Educação Ambiental enquanto projeto didático significa possibilitar aos estudantes
a oportunidade de aprender a elaborar ideias e fazer planejamentos de tal modo que possam
transformar tais ideias em realidade.
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Hernández (1998) afirma que os projetos têm grande contribuição para dar novos significados
aos espaços de aprendizagem de forma que suas prioridades se voltem para a formação de cidadãos ativos, reflexivos e atuantes. Estudantes que planejam e executam ideias e projetos conseguem adquirir a capacidade de analisar dados, compreender e considerar situações-problemas
e tomar decisões importantes.
Naturalmente, a escola e os professores tendem a abordar conteúdos que, embora sejam extremamente importantes para a vida acadêmica, para os estudantes, seu uso no cotidiano pode não
fazer sentido. Nosso projeto, além de abordar de forma diferenciada os conteúdos do currículo,
acaba abordando também temas polêmicos e atuais que por sua própria natureza despertam
interesse e curiosidade.

2. A escola e o município
A Escola Estadual Padre Anchieta está situada no município de Diadema, estado de São Paulo.
O município possui histórico de problemas socioambientais, mas por outro lado possui também
grandes conquistas por lutas ambientalistas na década de 90. Emancipada após plebiscito em
dezembro de 1958, contando com 300 eleitores, Diadema alcançou sua primeira conquista em
1959, com as primeiras eleições para prefeito, e em 1988 as grandes manifestações em favor da
proteção da Represa Billings e foi considerada, em 2010, a segunda maior densidade populacional no Brasil, com 386.039 habitantes em 30,7km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2011), em 2013, com 406.718
habitantes, o município encontra-se 100% dentro de área de Mata Atlântica, o crescimento populacional rápido e abusivo aumenta a pressão sob o remanescente de Mata Atlântica, conforme
mostra a Figura 1, a qual está cada vez menor e mais impactada pelo crescimento desordenado
da área urbana, com polos industriais e comunidades.
Figura: Fotomontagem a partir de imagem de satélite.

Fonte: software Google Earth.
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3. Metodologias
A escolha dos temas para o desenvolvimento do projeto se dá a partir da necessidade de levar
para a sala de aula as discussões sobre as problemáticas ambientais que envolvem o município.
De acordo com Dias (2000), a velocidade com a qual se desequilibra e se devasta os sistemas que
asseguram a vida e sustentabilidade na Terra continua superior à capacidade humana de gerar
respostas e soluções adaptativas, principalmente em nível educacional. Dessa forma percebe-se
a importância da discussão, ensino, estudo e difusão da Educação Ambiental principalmente
dentro do âmbito escolar.
Para se estudar, ensinar e realizar a Educação Ambiental, é necessário desenvolver uma reflexão
crítica e saber analisar a importância de determinado serviço/produto para o ser humano, mas
sempre levar em consideração que tal serviço/produto também é fundamental para o equilíbrio
da natureza. Sendo assim, o primeiro passo para elaboração e desenvolvimento do projeto foi à
busca por referências e conceitos que foram o alicerce para a realização do projeto.
As principais referências utilizadas durante a elaboração e execução do projeto foram: São Paulo
(2010), Mizukami (2013), Bertrand et al. (1997), Neiman (1989), Brasil (2007), São Paulo (2004)
e São Paulo (2008). A variedade de referências utilizadas possibilitou aos participantes do projeto uma maior visão sobre os conceitos de Educação Ambiental e as suas formas de execução em
diferentes espaços educadores.
Reigota (2004, p. 35) conclui que a Educação Ambiental:
[...] não deve estar baseada na transmissão de conteúdos específicos, já que não existe um conteúdo único, mas sim vários, dependendo das faixas etárias a que se destinam e dos contextos
educativos em que se processam as atividades.

No entanto, o mesmo autor, deixa uma ressalva:
O conteúdo mais indicado deve ser originado do levantamento da problemática ambiental vivida cotidianamente pelos alunos e que se queira resolver. Esse levantamento pode e deve ser feito
conjuntamente pelos alunos e professores.

Com base nestes apontamentos foi elaborado um plano de trabalho para servir como base
na preparação das aulas. Este plano de trabalho contém temas ligados à temática ambiental
e também ao Currículo do Estado de São Paulo - ciências da natureza e suas tecnologias,
conforme tabela 1.
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Tema Central

Discussões Abordadas

Meio ambiente, Ambiente natural

Importância da preservação do meio ambiente, as relações
entre homem e natureza.

Biomas Brasileiros

Importância dos biomas, características, semelhanças com
biomas de outros países, endemismo, fauna e flora.

Ecossistemas

Preservação e conservação, características dos ecossistemas,
importância social, cultural e ambiental.

Água

Formas de uso, dados estatísticos, bacias hidrográficas do
estado de São Paulo, reuso de água e formas de economizar.

Recursos naturais renováveis
e não renováveis

Combustíveis fósseis, alternativas ao petróleo, carvão e gás
natural, formas de produção de energia alternativas.

Crescimento populacional

Análise de dados do IBGE sobre o crescimento populacional do
município, degradação ambiental causada pelo crescimento
populacional abusivo, consequências para os munícipes.

Fonte: Tabela elaborada pelo professor responsável pelo projeto.

Para elaborar este plano de trabalho, foram levados em consideração os problemas socioambientais que estão presentes nos cotidianos dos munícipes e dos próprios estudantes.
Para a elaboração das aulas, foram utilizados os conteúdos das referências citadas neste trabalho,
o Currículo do Estado de São Paulo – Ciências da Natureza e suas Tecnologias e o plano de trabalho. As aulas foram elaboradas no software Microsoft PowerPoint 2007, para posteriormente
serem aplicadas para os estudantes em sala multimídia. Como apoio às aulas, foram utilizados
infográficos elaborados por instituições e revistas e vídeos-palestra retirados de sites de instituições renomadas de ensino. Em seguida, os professores de ciências que lecionam na escola Padre
Anchieta, fizeram uma avaliação sobre os conteúdos que seriam abordados. Vale ressaltar que a
maioria dos temas é de costume abordados em sala de aula ao longo do ciclo II do ensino fundamental, no entanto com o curto espaço de tempo e poucas aulas da disciplina ciências, muitas
vezes apenas os aspectos principais são abordados, ou seja, os temas são abordados de forma
resumida. Após a avaliação e aprovação dos professores, as aulas foram aplicadas.
Em algumas escolas, como na E.E. Padre Anchieta, é comum a ausência de professores, deixando assim os estudantes ociosos em parte do período. Para suprir essa necessidade, as aulas do
projeto foram aplicadas durante as aulas livres que os estudantes vinham a ter durante o período.
Assim, enquanto os professores aplicam em sala de aula o conteúdo exigido pelo Currículo do
Estado de São Paulo, nós aplicávamos o conteúdo complementar e iniciávamos as discussões
nas aulas livres.
Durante o desenvolvimento do projeto, era comum estudantes levantarem temas como o mal454| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

trato de animais, uso de animais em laboratório, novos meios de produção de energia, polêmicas sobre a Usina Belo Monte, entre outros. Dentro dos temas, foram realizadas discussões, buscando sempre analisar os problemas que os envolvem e as necessidades aplicadas, para posterior
a isso, possibilitar ao estudante a oportunidade de chegar as suas próprias conclusões, de forma
que estas reflitam a consciência ambiental que todo cidadão deve ter.

4. Resultados
Os temas abordados levaram os estudantes a perceberem que mesmo pequenas ações podem
modificar o meio ambiente e também com pequenos atos de todos os cidadãos é possível transformar a realidade ambiental de determinado espaço. Além da alta participação nas discussões,
os estudantes elaboraram cartazes e maquetes ligados aos temas abordados e exibiram em uma
Mostra de Sustentabilidade e, posteriormente, em uma Mostra Cultural, ambas realizadas na
escola com alta participação da comunidade local. Ainda na Mostra de Sustentabilidade foi exposto um pôster que tinha como conteúdo um texto coletivo elaborado com base em textos dos estudantes, o texto coletivo abordava e questionava sobre a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte.
Os estudantes trouxeram para a escola, posterior às discussões realizadas no projeto, cobranças
à administração escolar sobre a destinação dos resíduos sólidos na escola, na cidade, o conhecimento das cooperativas existentes, apresentaram ainda algumas demandas quanto às áreas
verdes abandonadas que precisariam de revitalização e/ou maior segurança na região da escola.
O levantamento de demandas ambientais realizada pelos alunos que participaram do projeto foi
encaminhado a Secretaria de Meio Ambiente de Diadema, bem como alguns agentes da administração atual via redes sociais pelos próprios alunos, os professores da escola e os representantes do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) no projeto.
Outro importante resultado foi a participação expressiva dos estudantes em um abaixo assinado
organizado por seus representantes no grêmio estudantil. O abaixo assinado solicitava ao governo brasileiro a imediata paralisação permanente do canteiro de obras da usina. Este documento
foi enviado por correio para o Movimento Internacional Gota d’Água, movimento este que tem
tomado a frente das discussões que envolvem os problemas ambientais causados pela construção da usina. Pudemos observar que os estudantes levavam para seus familiares as discussões
feitas em classe e que estes demonstraram interesse pelo tema na Mostra de Sustentabilidade.
Assim, este trabalho demonstrou a necessidade de aprender, ensinar e difundir a Educação Ambiental dentro de uma escola com seus estudantes, mas também com os munícipes.

5. Considerações Finais
Ser professor é fazer parte da vida do estudante, guiá-lo em sua vida educacional, ensiná-lo a
refletir sobre os problemas da sociedade moderna e buscar meios de resolver tais problemas. Por
meio do PIBID-Didática e do Projeto Educação Ambiental na Minha Escola, chegamos a resul-
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tados além dos esperados. Acreditamos que para uma melhor Educação Ambiental é necessário
investir na formação e capacitação docente como afirma Pedrini (1997) nos planos de trabalho
resultantes da Conferência de Estocolmo, que recomendam que os professores sejam formados e
capacitados, assim como se desenvolvam novas práticas pedagógicas para a Educação Ambiental.
Concluímos que este trabalho representa uma alternativa aos métodos de ensino tradicionais,
levando para o cotidiano dos estudantes, suas realidades, os seus ambientes e os seus papéis em
relação a este processo. Foi proporcionada aos estudantes a capacidade de formar opiniões críticas sobre os temas que envolvem a temática ambiental, averiguando, estudando e informando-se sobre as causas, consequências e necessidades da área. Desta forma contribuímos, ainda que
pouco, para que num futuro próximo os cidadãos e a sociedade saibam reconhecer os valores da
natureza e saber respeitar seus equilíbrios.
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Resumo
Este artigo é um relato de experiência sobre o projeto de formação socioambiental dos servidores técnico-administrativos da Universidade de São Paulo, iniciado em 2013. O projeto
está inserido em uma perspectiva crítica e emancipatória em educação ambiental e tem
como objetivos: educar ambientalmente a comunidade universitária, ampliar a internalização da sustentabilidade na gestão universitária e fomentar ações sustentáveis articuladas. Adota-se a arquitetura da capilaridade na qual as Pessoas que Aprendem Participando
(PAP) têm o compromisso de mobilizar outros grupos da Universidade por meio de cursos
teóricos e práticas monitoradas. Destaca-se como resultados e produtos iniciais do Projeto: encontros para aprimoramento e articulações estratégicas; apresentação nos Conselhos
Gestores dos campus; consolidação dos grupos de lideranças socioambientais nos campi;
encontros formativos com os participantes e especialistas convidados; divulgação da iniciativa nas mídias da Universidade. Espera-se que essa experiência, ousada de formação,
contribua para outras ações similares e que torne a Universidade de São Paulo um espaço
de coerência e de referência em sustentabilidade socioambiental.
Palavras-chave: Educação socioambiental, Formação, Universidade.
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1. Introdução
A Universidade de São Paulo (USP), Brasil, por meio de sua Superintendência de Gestão
Ambiental (SGA) e com a parceria de diversos setores e instâncias da Universidade, vem
promovendo um processo de formação socioambiental dos seus servidores técnico-administrativos (SUDAN et al, 2013).
Atualmente, a USP é formada por uma comunidade aproximada de 115.000 pessoas, das quais
17.000 funcionários são técnicos-administrativos (nível básico, técnico e superior) atuantes
em 11 campi do Estado de São Paulo, Brasil (ANUÁRIO ESTATISTICO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO, 2013).
Tal Universidade tem grande expressão no país, desempenhando um papel importante diante da sociedade e de sua própria comunidade. Desse modo, apresenta potencial para que as
ações socioambientais nela realizadas sirvam como exemplo às outras instituições, salvando as
devidas particularidades.
O Projeto de Formação Socioambiental dos Servidores, relatado nesse artigo, encontra-se
em desenvolvimento e envolve um coletivo educador de docentes e técnicos da área, além de
uma equipe de apoio com estudantes bolsistas e estagiários da graduação da USP. Este grupo
organiza e executa atividades presenciais e algumas práticas de formação monitoradas e à distância, um processo que pretende alavancar a construção de sustentabilidade na universidade.
Para tanto, adota uma proposta inspirada nos cursos de especialização desenvolvidos em 2002
e 2004 na USP e no Programa de Formação de Educadores Ambientais - PROFEA, instituído
pelo Órgão Gestor Federal da Política Nacional de Educação Ambiental e promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2005 em todo o Brasil (SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
AMBIENTAL DA USP, 2013).
A proposta desse Projeto é avaliada e redimensionada durante o processo, a medida que ocorre
um amadurecimento coletivo. Conforme descrito em seu projeto político pedagógico, pretende alcançar os seguintes objetivos:
• Contribuir para a formação socioambiental da comunidade universitária em busca da construção
de uma universidade sustentável, de forma permanente, articulada, continuada e emancipatória;
• Contribuir para internalizar a sustentabilidade na gestão universitária;
• Contribuir para uma mudança na cultura organizacional da instituição a partir de valores socioambientais pactuados, que devam estar presentes em documentos oficiais da Universidade;
• Oferecer subsídios para que os servidores da USP ampliem sua visão / percepção / análise e
possibilidades de atuação socioambiental sobre seus espaços de trabalho e vivência.

Segundo Tilbury (2011), em um contexto prático, é relativamente simples iniciar projetos que
tratam de questões-chave da sustentabilidade na universidade. Mas estes tendem a engajar grupos minoritários e não consegue atingir o núcleo de funcionários, alunos e interessados ou realmente influenciar a cultura das instituições. Para dar sentido a este desafio, é preciso compreender que a sustentabilidade é mais uma jornada ou processo de construção do que uma lista de
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verificação. Ela envolve a busca pela interdisciplinaridade, participação, processos pedagógicos
intensos, bem como a abertura de limites institucionais de modo que a noção de comunidades
sustentáveis seja estendida além das paredes da instituição.
Segundo a mesma autora, a dificuldade é que o processo de construção da sustentabilidade tem
que ocorrer de uma forma interligada. A complexidade sistêmica dessa agenda desafia a universidade, sua forma de poder, bem como os critérios e processos de tomada de decisão. Além
disso, a sustentabilidade é mantida por processos democráticos e participativos de mudança, interdepartamental de ensino e pesquisa, bem como pela redefinição do papel do professor e do estudante.
A transformação de uma universidade para o desenvolvimento sustentável requer um realinhamento de todas as suas atividades com um paradigma crítico reflexivo, que também apoia a
construção de futuros sustentáveis (TILBURY, 2011).
A elaboração e o desenvolvimento do trabalho de formação tomam como bases referenciais a
concepção da educação ambiental crítica e emancipatória e os processos metodológicos da arquitetura da capilaridade e da pesquisa-ação-participante, detalhados adiante.
A partir de aprofundamentos realizados em Carvalho (2004) e em Silva e Campina (2011), ressaltamos que a Educação Ambiental Crítica encontra suporte na perspectiva da educação crítica
e na história do ambientalismo, que ao levar a problemática ambiental para a esfera pública,
conferiu ao ideário ambiental a dimensão política. É apresentada a complexidade da relação
ser humano-meio ambiente. Apresenta a necessidade do fortalecimento da sociedade civil na
busca coletiva de transformações sociais. Privilegia a dimensão política da questão ambiental e
questiona o modelo econômico vigente. No contexto educacional, essa perspectiva se apoia no
pensamento crítico de Paulo Freire, entre outros autores, e propõe a constituição de uma ação
educativa orientada para a transformação das estruturas econômicas, políticas e sociais vigentes.
Nessa proposta, as mudanças de comportamentos individuais são substituídas pela construção
de uma cultura cidadã e pela formação de atitudes ecológicas, o que supõe a formação de um
sentido de responsabilidade ética e social.
A abordagem da arquitetura da capilaridade e da pesquisa-ação participante estimula o engajamento
de indivíduos e coletividades em processos que visam modificar a lógica hegemônica do atual modelo de sociedade buscando construir outras interações entre indivíduos, cultura, trabalho e natureza.
Neste sentido o presente artigo tem o objetivo de apresentar alguns resultados do projeto em
andamento, seus desafios e particularidades sobre sua implementação em cada campus, rumo
à construção da sustentabilidade na universidade.

2. Metodologia
O processo educativo envolve a metodologia de pesquisa-ação-participante, pois, de acordo
com Tozoni-Reis (2008), é um processo que prevê a participação dos sujeitos envolvidos na
produção de conhecimentos e na ação-intervenção, ou seja, prevê ações que objetivam produzir conhecimentos sobre o processo educativo socioambiental ao mesmo tempo em que realiza
as ações educativas, garantindo a participação de todos os sujeitos envolvidos. Dessa forma, os PAP
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não configuram “objetos” de pesquisa, mas sim sujeitos tanto da ação educativa como da investigação realizada. Visando envolver cerca de 17.000 funcionários técnicos-administrativos da USP, o
projeto de Formação Socioambiental adotou a arquitetura de capilaridade, numa rede horizontal de
“multiplicadores”, denominados Pessoas que Aprendem Participando (PAP).
Nessa organização, a partir de março de 2013, a Superintendência de Gestão Ambiental da USP
(SGA) instituiu um Grupo de Trabalho (GT Educação), formado por especialistas e convidados
de vários campi, compreendidos na rede de capilaridade como um coletivo educador PAP1 (24
pessoas). Este grupo tem se responsabilizado pela elaboração do plano político pedagógico de
formação dos servidores, por meio de planos de tutoria presencial e à distância, tais como encontros, palestras e oficinas junto ao grupo de agentes e membros de comissões, que configuram
os PAP2 (180 pessoas). Os PAP2 são responsáveis pela promoção de cursos e demais atividades
formativas em suas unidades de trabalho, tanto em formato presencial como práticas monitoradas, a outro grupo de funcionários que constituirá os PAP3 (cerca de 4.000 pessoas). Estes, por
sua vez, terão o compromisso de desenvolver uma ação educadora articulada à gestão ambiental
envolvendo outros funcionários (PAP4), totalizando ao final processos educativos a 17.000 em níveis diferenciados de envolvimento e carga horária. Essa organização está representada na figura 1.
Figura 1 - Arquitetura de capilaridade na formação.

Fonte: Projeto Pedagógico de Formação Socioambiental dos Servidores, 2013.

Prevê-se que tais grupos apresentem uma postura coletiva de aprendizagem e, em conjunto,
construam propostas de implementação de soluções compartilhadas, constituindo, assim, comunidades interpretativas de aprendizagem. Além disso, o processo educacional foi organizado
a partir de três eixos articulados entre si que envolvem: disponibilização e problematização de
conteúdos; pedagogia da práxis, fomentando processos dialógicos, reflexivos e a produção de
novos conhecimentos no fazer educativo.
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Tendo em vista que este processo apresenta um caráter participativo, no que diz respeito à
importância dada à participação dos sujeitos, pretende produzir conhecimentos sobre uma
dada realidade, ao mesmo tempo em que ocorre o processo educativo participativo para o enfrentamento dessa realidade. Para tanto, é preciso ocorrer um estudo coletivo da realidade, o
que implica em um processo coletivo e emancipador. Assim, o trabalho pretende motivar a pesquisa colaborativa, a participação, a investigação, a educação, a compreensão e a transformação
(TOZONI-REIS, 2008).
A perspectiva crítica e emancipatória da educação ambiental, caracteriza-se essencialmente
por incluir: uma compreensão complexa da questão ambiental; uma atitude crítica diante dos
desafios da crise civilizatória; o entendimento de que não é as crianças o público prioritário da
educação ambiental; a consideração da democracia, do diálogo e da participação como fundamentais para a construção da sustentabilidade; a busca por transformar realidades contrárias
ao bem-estar coletivo em âmbito local e global, a partir de mudanças individuais, em pequenos
grupos e estruturantes em políticas públicas (SUDAN et al., 2014).
O trabalho com os conteúdos está embasado em um “cardápio de aprendizagens” que compreende conteúdos fundamentais da Educação Ambiental e de Práticas de Sustentabilidade que
são ou serão desenvolvidos com todos os grupos PAP participantes, englobando atividades em
formatos variados com caráter informativo, formativo, lúdico, afetivo, estético, entre outros
(SUDAN et al., 2014).
Pretende-se que esses conteúdos sejam permeados por temáticas transversais, tais como
comunicação e políticas públicas, e abordados em níveis diferenciados considerando os PAP.
Considera-se ainda: o Repertório conceitual, que engloba um conjunto de informações sobre
sociedade e meio ambiente, sustentabilidade, gestão ambiental e educação ambiental; o Repertório situacional, com recursos para realizar diagnósticos socioambientais participativos; e o
Repertório operacional, mediante o qual cada PAP terá que desenvolver uma prática educadora
sustentável no ambiente de trabalho que possa trazer impactos positivos na gestão ambiental
universitária (SUDAN et al., 2013).
Foram realizadas as seguintes etapas do processo de formação em cada campus:
a) Diagnóstico socioambiental de cada Unidade/Campus - com o objetivo de levantar informações, mapear as iniciativas já realizadas na temática socioambiental e os principais problemas a
serem enfrentados;
b) Definição dos temas e/ou grupos de trabalho - a partir dos dados levantados no diagnóstico, os
grupos priorizaram os temas a serem desenvolvidos em cada unidade/Campus;
c) Elaboração dos planos de formação socioambiental dos PAP2 para os PAP3, com orientação/
tutoria dos PAP1 – os planos, em fase de elaboração, devem focalizar o enfrentamento das lacunas identificadas nas etapas anteriores, bem como contribuir para o enraizamento da sustentabilidade em cada localidade;
d) Aprimoramento das propostas/projetos apresentados pelos PAP2 e organização das atividades
presenciais e de práticas monitoradas.
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As produções oriundas desse processo, tais como materiais didáticos, reportagens, produção
de notícias, ferramentas de registro, imagens, relatórios de encontros e reuniões serão utilizadas tanto para análise qualitativa dos dados, adiante apresentados, bem como para o estudo e
análise do desenvolvimento e redirecionamento do projeto.
Os registros do processo formativo, assim como materiais utilizados encontram-se disponíveis em um ambiente virtual (plataforma Moodle). Pretende-se que seja disponibilizado
em um site para toda a comunidade, para que sirvam e de referenciais de formação para as
próximas etapas do processo.
Na elaboração desse artigo são relatados os resultados gerais do processo, baseados em registro da equipe de PAP1 e de apoio de cada campus, que descreveu um breve relato do processo,
desafios e questões relevantes que emergiram até o momento.

3. Resultados e discussões
Serão discutidos a seguir os principais resultados obtidos do processo em andamento que referem-se, principalmente, ao processo vivenciado pelos PAP1 e PAP2, suas atuações, conquistas,
principais desafios e o panorama da situação em cada campus da USP.
O grupo PAP1 é atualmente constituído por 24 especialistas dos campi da USP, com repertório
em educação, educação ambiental, sustentabilidade e áreas afins. Foram realizados dez encontros com esse grupo para aprimoramento do projeto e articulações estratégicas, momentos para
leituras sobre a temática da sustentabilidade, educomunicação, comunidades de aprendizagem e
rede de capilaridade. Durante os encontros, os PAP1, se organizaram em 3 subgrupos de trabalho para aprofundamento na proposta pedagógica, educomunicação e ensino a distância, com
o objetivo de fortalecer o projeto de formação. Além dos encontros gerais os grupos realizaram
encontros específicos sobre os temas.
O grupo PAP1 participou de diversas reuniões, envolvendo o preparo de encontros para os
PAP2, orientações de projetos e articulação do processo nos conselhos gestores e órgãos colegiados dos campi de Bauru, Pirassununga, São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba. Além disso,
planejaram, organizaram e participaram de um encontro de formação para o grupo PAP2, envolvendo três dias de vivências, somando 20 horas de formação/capacitação em seis temáticas
(educação ambiental, crise civilizatória, mudanças climáticas, indústria cultural e consumismo, políticas públicas e exemplos de boas práticas de sustentabilidade em Universidades). Tal
encontro foi realizado no campus de Pirassununga e contou com a participação de diversos
especialistas convidados. Contribuiu principalmente para: a) o conhecimento sobre o próprio
grupo e aprofundamento sobre a proposta pedagógica; b) o início da formação de comunidade
de aprendizagem; c) a elaboração de um cronograma conjunto.
No momento atual, os PAP1 estão orientando o aprimoramento dos projetos a serem desenvolvidos pelos PAP2 junto aos PAP3, preparando a divulgação geral do projeto em todos os campi, reforçando junto aos dirigentes o apoio necessário para a execução da próxima etapa de formação.

462| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

O PAP1, nesse processo, constitui-se como um grupo estratégico para condução, coordenação e
motivação do desenvolvimento do projeto de formação. Observa-se que, apesar de ser um grupo de especialistas nas áreas afins, o processo tem contribuído para a formação do grupo dentro
das perspectivas adotadas pelo projeto, ampliando suas vivências e a própria maneira de lidar
com a diversidade da Universidade.
Verificou-se, até o momento, níveis de engajamento diferenciados na participação dos constituintes desse grupo. E esta questão, embora normal em trabalhos coletivos, nos instiga a tentar
compreender os desafios do engajamento das pessoas num coletivo, a lidar com as diferentes e
sobrecarregadas agendas dos participantes, dentre outros aspectos a serem ainda avaliados.
O grupo PAP2, composto por 180 servidores, foi constituído por membros, em sua maioria,
com repertório na área socioambiental e foram indicados pelos dirigentes de cerca de 70 Unidades da USP, em conjunto com os PAP1.
Além de participarem do encontro realizado no campus de Pirassununga anteriormente citado,
realizaram diagnósticos socioambientais nas suas respectivas Unidades, participaram de encontros locais com PAP1(por mais 20 horas) para: esclarecimentos sobre o projeto e de reconhecimento do grupo; discussões teórico metodológicas sobre educação ambiental crítica e
emancipatória; apresentação coletiva dos diagnósticos e lacunas; orientações sobre a construção
dos planos de formação; diálogos com especialistas sobre comunidades aprendentes, sustentabilidade e potência de ação, entre outros.
É importante destacar que, em cada campus, a dinâmica de trabalho do grupo PAP1 junto ao
grupo PAP2 está se adequando às particularidades e características locais. Dessa forma, relata-se a seguir tais particularidades, singularidades que têm fortalecido o processo de formação
em toda a Universidade.
Campus São Paulo: contempla cerca de 65% do total de 17.000 servidores da USP. Os participantes, com diversas formações, estão alocados em unidades distantes entre si, o que envolve
desde prédios no próprios campi, até museus e unidades de conservação em locais mais distantes, inclusive em outras cidades. Considerando essa complexidade, o grupo PAP1 desenvolveu
algumas ações, além das já pensadas para todos os campi, com o objetivo de incentivar uma
logística para encontros presenciais entre os participantes do grupo PAP2 de São Paulo, facilitar
o diálogo e a comunicação, incentivar a troca de saberes, experiências e percepções e favorecer
interfaces não formais da atuação dos mesmos.
As ações desenvolvidas no campus capital junto ao PAP2 foram: criação de um grupo de e-mails
e de uma página na rede social Facebook para aumentar o contato entre os participantes; um
caderno de percepções a ser preenchido durante as reuniões, e proposição de uma atividade
denominada “cesta participativa”, contendo objetos, tais como, saquinhos para coleta, caderno para anotações sobre impressões ambientais, um objeto na forma de coração, o “cofre” que
funciona como uma caixa de sugestão, pen drive para armazenamento de fotos e textos, etc.
Cada grupo PAP2 tem que agendar um encontro com outro grupo, desenvolver uma atividade coletiva e registrá-la através dos diferentes elementos da cesta. O novo grupo que a recebe
vai acrescentando novos registros. Tais ferramentas tem demonstrado potencial para funcionar
como catalisadoras da construção do processo.
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No momento, o grupo PAP2 do campus São Paulo está elaborando planos de intervenção para
realizarem junto ao grupo PAP3. Tais planos apresentam diversos temas, envolvendo as dimensões previstas no projeto geral. Na dimensão conceitual, identificam-se elementos relacionados
aos conceitos básicos de educação e sustentabilidade socioambiental, potência de agir, conhecimento da legislação, resíduos sólidos. No âmbito situacional identificam-se diagnósticos sobre a
situação socioambiental e o entendimento de Educação Ambiental dos funcionários. As práticas
propostas até o momento envolvem integração com a natureza, criar e/ou “reaquecer” as atividades de projetos anteriores relacionados aos resíduos sólidos, projetos de arte e atividades de
campo, ações de recuperação e proteção de nascentes, educomunicação (envolvendo o site, e a
Rádio USP, entre outros), a sensibilização e observação do sentimento de pertencer.
Como toda construção coletiva, algumas dificuldades são identificadas, principalmente quanto
à necessidade de maior aprofundamento conceitual, insegurança na construção de projetos participativos, frágil apoio das ações em algumas unidades, entre outros. No entanto, pela experiência inovadora e de tamanha complexidade, entendemos que as ações desenvolvidas até o momento têm demonstrado o protagonismo dos envolvidos, o diálogo de saberes, e o reconhecimento
gradual da potência de ação, objetivando a transformação dos modos de ver e estar no ambiente.
Campus São Carlos. Inicialmente foi constituído por vinte e oito funcionários representantes
de todas as unidades desse campus que atuam em diferentes áreas: Escola de Engenharia de São
Carlos, Prefeitura do campus da USP de São Calos, Instituto de Física de São Carlos, Instituto de
Química de São Carlos, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Ciências Matemática
e de Computação e do Departamento de Tecnologia da Informação.
O primeiro encontro com esse grupo ocorreu em novembro de 2013, ocasião em que foi realizada uma atividade para elaboração do diagnóstico socioambiental do campus, com duração de 2
horas. Avalia-se que o encontro multicampi de imersão de 22 horas, realizado em Pirassununga,
durante o período de 11 a 13 de dezembro, garantiu um maior entrosamento e engajamento dos
PAP1 e PAP2, animando e fortalecendo o início do processo.
Em continuidade à formação iniciada em Pirassununga, durante os meses de fevereiro a abril
de 2014, foram realizados quatro encontros, totalizando 18 horas. Os temas trabalhados nesses
encontros incluíram: leitura de artigos e discussão sobre os principais conceitos articulados pela
educação ambiental crítica e emancipatória; a importância da implementação da educação ambiental dentro da Universidade, gestão ambiental, incluindo a postura preventiva e proativa na
resolução de problemas ambientais, produção mais limpa, elaboração de projetos, educomunicação, comunidades aprendentes e indicadores de sustentabilidade.
A partir do diagnóstico socioambiental realizado durante os encontros, os PAP2 elencaram os
temas que consideraram mais relevantes para desenvolverem seus projetos de interação educativa com os PAP3. Posteriormente, dividiram-se em grupos de trabalho de acordo com a área
de interesse e, no último encontro, apresentaram uma primeira versão do projeto, que será implementado a partir de agosto de 2014. Os temas selecionados foram: (1) Uso e Ocupação do
Solo; (2) Mobilidade; (3) Edificações Sustentáveis; (4) Consumo Sustentável e Gerenciamento
de Resíduos; (5) Educomunicação e (6) Áreas de Preservação Ambiental (APP) da área 2 do
campus de São Carlos.
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Atualmente, vinte e dois PAP2 participam do processo de formação socioeducativa. Para a equipe de PAP1 desse campus, foi convidado mais um docente do Departamento deHidráulica e
Saneamento da Escola de Engenharia, totalizando 5 pessoas que além de serem responsáveis
pela formação, irão desempenhar a função de tutores dos PAP2.
Nesse campus pretende-se que cada PAP2 envolva 15 PAP3, assim, estima-se chegar à meta de
375 PAP3 e 750 PAP4, totalizando 1.147 funcionários participantes do processo, número próximo do total de 1.211 funcionários do campus de São Carlos.
O Campus de Pirassununga é um campus rural da USP. Nele atuam a Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos (FZEA) e a Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária (FMVZ),
de forma integral e parcial, respectivamente.
Cerca de 408 servidores técnico-administrativos atuam nesse campus, distribuídos entre a
FZEA, a FMVZ e a Prefeitura Administrativa do campus de Pirassununga (PUSP-P). Para alcançar a totalidade dos servidores, o Projeto de Formação de Servidores conta no momento com
quatro colaboradores PAP1 e oito colaboradores PAP2.
O diagnóstico socioambiental do campus levantado por esses colaboradores mostrou uma
divisão natural dos servidores técnico-administrativos em três grandes áreas: área administrativa, área técnico-laboratorial e área técnico-operacional ou de campo. Assim, o grupo dos
colaboradores PAP2 dividiu-se em três grupos e cada um desses grupos formulou um projeto
numa das três áreas.
Na área administrativa foi idealizado o projeto “Gestão Eletrônica de Documentos - Uso Racional de Papel no Campus de Pirassununga”, que tem por objetivo específico formar, através do
treinamento em gerenciamento eletrônico de documentos, os servidores com função estratégica
nas áreas administrativas do Campus de Pirassununga, visando o uso racional de papel.
Para a área técnico-laboratorial foi apresentado o projeto “Atividades Sustentáveis nos Laboratórios do Campus de Pirassununga”. Este projeto visa promover a conscientização e a orientação
dos usuários de laboratórios sobre a melhor forma de destinação de resíduos e enfatizar a importância do uso racional de água e energia.
Já para a área técnico-operacional ou de campo, o grupo de PAP2 responsável por esta área
apresentou o projeto “Trilhas Ecológicas- Explorando a Educação Ambiental no Campus USP
de Pirassununga”. Este projeto pretende, entre outros objetivos, subsidiar os servidores da USP
a ampliarem sua visão/percepção/análise e possibilidades de atuação socioambiental em seus
espaços de trabalho e vivência; a valorizar o conhecimento que o trabalhador do campo tem do
Campus e a colaborar para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários.
Estes três projetos serão avaliados pela equipe PAP1, para sugestões e orientações visando o
objetivo final do programa que é despertar a responsabilidade individual e coletiva de todos os
funcionários do campus e estimular um processo em que “as pessoas aprendem participando”.
O Campus de Bauru é formado pela Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) e Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B).
O foco do campus é a área da saúde, pelos cursos de Odontologia e Fonoaudiologia da FOB, bem
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nal no tratamento de fissura lábio palatina. A PUSP-B é um órgão de apoio operacional, que cuida das áreas comuns do campus, como Berçário, Restaurante, Ginásio de Esportes, Manutenção
e Segurança. Abrange, em sua totalidade, 1.091 colaboradores.
Para compor o programa de formação ambiental proposto pela Superintendência de Gestão
Ambiental, foram necessários um colaborador como PAP1 e sete colaboradores como PAP2. Os
sete PAP2 são divididos em dois grupos, sendo um composto por três pessoas (1 FOB, 1 HRAC
e 1 PUSP-B) e outro por quatro pessoas (2 FOB, 1 HRAC e 1 PUSP-B), com perfis e atuações diferenciadas, ou seja, são servidores que atuam nas áreas administrativa, de saúde (enfermagem
e laboratórios), biblioteca e de comunicação. Com formações diversas, cada um contribuiu de
forma diferenciada na formulação dos dois projetos, de acordo com sua expertise.
Os temas propostos nos dois projetos são de extrema importância para a realidade do campus,
levantados através de um diagnóstico. Além de uma introdução à sustentabilidade ambiental,
serão trabalhados os assuntos: água, energia, espaço físico, gestão de resíduos e temas transversais, como compras verdes, consumo adequado e obsolescência programada.
Os dois grupos realizaram, até o momento, 9 encontros para discutirem a dinâmica de cada projeto,
referências, metodologia e conteúdos que serão adotados para os cursos organizados para os PAP3.
Espera-se que cada curso de formação das “Pessoas que Aprendem Participando” proporcione
novos olhares e reflexões sobre as questões ambientais e que cada PAP contribua para a construção de uma USP sustentável.
No campus em Ribeirão Preto o projeto conta, até o momento, com aproximadamente 32 participantes que, desenvolvem atividades como equipe de apoio, PAP1 e PAP2.
O grupo de PAP1 de Ribeirão Preto está composto por dois educadores e por três docentes
de unidades acadêmicas distintas. O grupo de PAP2 está formado por 26 servidores, sendo 9
técnicos laboratoriais, 5 técnicos administrativos, 4 educadores e 8 de áreas específicas (psicólogo, enfermeira, jornalista, engenheira, entre outros). Esses servidores representam as diferentes
unidades do campus: 3 da Faculdade de Odontologia, 3 da Faculdade de Medicina, 5 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 2 da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 1 da Faculdade
de Enfermagem, 1 do CIRP, 1 do SESMT, 2 da Creche Carochinha e 8 da Prefeitura de Campus.
Além disso, o Campus contou com a contratação de uma educadora ambiental no período de
implantação do projeto no campus.
As questões emergentes, apontadas pelos PAP2 do campus de Ribeirão Preto são, entre outras, a
necessidade de institucionalização das iniciativas, o aumento da democracia na gestão da USP,
uma maior sensibilização e envolvimento dos dirigentes que resulte em investimento em recursos humanos e financeiros e uma efetividade na adoção de condutas da comunidade universitária.
A partir de diagnósticos socioambientais iniciais das unidades e de lacunas identificadas pelos
PAP2 em encontros dialogados, o grupo de Ribeirão Preto, optou por elaborar projetos focados
em temas da gestão ambiental, tais como resíduos sólidos, compostagem, água, segurança do
trabalhador, compras públicas sustentáveis e a produção de registros e material educativo sobre
a sustentabilidade na Universidade.
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No campus de Piracicaba atuam cerca de 1.000 servidores distribuídos entre as 4 Unidades do
Campus: a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Prefeitura do Campus
USP “Luiz de Queiroz” (PUSP-LQ), o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), além
de escritórios regionais de serviços da USP.
O grupo é composto por 26 participantes, distribuídos entre PAP1, PAP2 e equipe de apoio.
Verifica-se o importante engajamento dos PAP1 na tutoria dos projetos e organização dos encontros de formação para os PAP2.
Para a elaboração dos projetos de formação o grupo PAP2 se organizou em cinco grandes grupos, distribuídos conforme as funções dos funcionários do campus: a) administrativos; b) laboratórios; c) manutenção e transportes; d) campo e vigilância e e) serviços gerais. Desta forma
os projetos elaborados foram voltados a atender as demandas/necessidades desses grupos, com
relação a temática socioambiental.
As principais questões apresentadas pelo grupo PAP2 de Piracicaba referem-se às estratégias
para motivar a participação de todo o grupo, o que envolve o como abranger os PAP3 e o como
consolidar o processo e garantir constante apoio institucional.
O grupo PAP2 está atuando com os PAP1 no aprimoramento dos projetos e tem buscado
aumentar seu repertório em educação ambiental, organizando encontros além da carga horária
do processo e buscando inserir a temática ambiental em diversos espaços da Universidade,
como o desenvolvimento de aulas abertas, filmes e discussões sobre questões socioambientais
para funcionários.
De uma forma geral, as informações apresentadas pelos campi mostram a riqueza do processo
e os resultados positivos que já estão sendo obtidos, com relação ao engajamento dos grupos
e a diversidade de estratégias adotadas que buscam tornar a questão socioambiental intrínseca
a gestão da Universidade.
Esse formato faz todo sentido se considerarmos os objetivos da educação ambiental crítica
destacados por Carvalho (2004), pois contempla a possibilidade de provocar novas questões,
situações de aprendizagem e desafios para a participação na resolução de problemas e a construção de processos de aprendizagem significativa, conectando a experiência e os repertórios já
existentes com questões e outras experiências que possam gerar novos conceitos e significados.
Como próximas etapas do processo, pretende-se: a) a divulgação e inscrição para a formação
dos grupos de PAP3, envolvendo cerca de 4 mil servidores engajados nessa etapa, por meio de
inscrição voluntária; b) a criação de uma identidade visual e divulgação do projeto nas mídias
da USP (TV USP, Agência USP de Notícias, Jornal da USP e dos campi dentre outros), que
é uma das grandes demandas apontadas pelos PAP, a fim de criar pertencimento da comunidade ao processo; c) tutoria e acompanhamento dos planos de intervenção a serem desenvolvidos pelos PAP2; d) maior sistematização da produção de conhecimento sobre o projeto
de forma colaborativa; e) desenvolver estratégias para monitorar os resultados e alcances do
projeto na comunidade universitária, buscando atingir a totalidade de servidores da USP (por
meio dos PAP3 e PAP4).
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4. Considerações
Verificam-se, ao longo do processo, diversas inseguranças, estranhamentos, questionamentos trazidos pelos grupos com relação às estratégias de ação e de continuidade. Contudo, entende-se que
num processo de construção coletiva, que estimula o protagonismo, isso é parte inerente ao processo.
Entende-se ainda que a incorporação da sustentabilidade na Universidade requer, de fato, a
transformação dos indivíduos e a revisão de seu modus operandi. Além disso, carece de compreensão de que esse processo de formação dos servidores constitui-se na verdade como o início da
construção da cultura da sustentabilidade, que deverá ser constante e contínua na Universidade.
A USP por meio da SGA tem dedicado apoio institucional, diálogos com os dirigentes e parte de
seu aporte financeiro para que esse processo de formação seja implementado.
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Resumo
Este trabalho apresenta as atividades da Ação Educativa 40+20 da EMBRAPA Agropecuária
Oeste de Dourados-MS, que estimulou o desenvolvimento de projetos relacionados à tecnologia da EMBRAPA em escolas das regiões brasileiras. O objetivo do projeto foi a construção de
uma horta como um recurso didático, interdisciplinar, pedagógico, agroecológico e sustentável.
Professores das diversas áreas do ensino fundamental participaram do projeto. A metodologia
foi elaborada com cada professor de acordo com o referencial curricular. Obtivemos uma horta
com alimentos orgânicos e sustentáveis, por meio do uso de garrafas de Polietileno Tereftalato
(PET), pneus na formação de canteiros e de adubos naturais. Além disso o projeto ofereceu
conhecimento sobre tecnologias inovatórias, por exemplo, o plantio direto e a cobertura com
palhas de milho. O projeto gerou impacto na comunidade e benefícios, através da tecnologia, para o
processo de ensino-aprendizado, por isso recebeu a menção honrosa na avaliação nacional entre as
regiões brasileiras.
Palavras-chave: Horta escolar, Interdisciplinaridade, Sustentabilidade.

Introdução
A área de educação é responsável por apresentar a horta escolar como um instrumento pedagógico de desenvolvimento de educação alimentar, nutricional e ambiental, atendendo ao Artigo 2
da Lei n° 11.947/09 que define como diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar, incluindo o conteúdo da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem
no currículo da escola, desenvolvendo práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança
alimentar e nutricional (COSTA et al., 2010).
A interdisciplinaridade começou a fazer parte no âmbito da Educação Brasileira a partir da Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 9.394/96 e posteriormente com o estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999), que diz ser fundamental que as escolas, ao manterem a organização disciplinar, pensem em organizações curriculares possibilitando o diálogo
entre os professores das disciplinas da área de Ciências da Natureza, na construção de propostas
pedagógicas, instituindo espaços interativos de planejamento e acompanhamento coletivo da
ação pedagógica, buscando a contextualização interdisciplinar (BRASIL, 2006). Segundo Feistel
e Maestrelli (2009; 2012 apud BERTI, 2007), a interdisciplinaridade ainda apresenta-se como
um conceito polissêmico embora haja consenso entre os estudiosos do assunto de que se trata
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de desfragmentar o saber, ou seja, fazer com que as disciplinas dialoguem entre si a fim de que
se perceba a unidade na diversidade dos conhecimentos, tanto em pesquisas científicas quanto
nas relações pedagógicas em sala de aula. Para a autora Fazenda (2008) a Interdisciplinaridade escolar é, por sua vez, curricular, didática e pedagógica. A interdisciplinaridade didática é
caracterizada por suas dimensões conceituais e antecipativas, e trata da planificação, da organização e da avaliação da intervenção educativa. Assegurando uma função mediadora entre os
planos curriculares e pedagógicos, a interdisciplinaridade didática leva em conta a estruturação
curricular para estabelecer preliminarmente seu caráter interdisciplinar, tendo por objetivo a
articulação dos conhecimentos a serem ensinados e sua inserção nas situações de aprendizagem. Sendo assim; este trabalho apresenta as atividades da Ação Educativa 40+20 da EMBRAPA
Agropecuária Oeste de Dourados-MS, desenvolvidas na Escola Municipal Indígena Tengatuí
Marangatu no ano de 2013.
O projeto teve como objetivo a construção e o uso da horta escolar como recurso didático e interdisciplinar, sendo agroecológica e sustentável na escola, por outro lado a ação Educativa teve
o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos relacionados à tecnologia da Empresa
(EMBRAPA) em escolas localizadas em todas as regiões do Brasil.

Metodologia e desenvolvimento
O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu de Dourados,
MS; Surgiu com um convite à direção escolar feita pela Empresa EMBRAPA AGROPECÚARIA
OESTE para que a escola desenvolvesse um projeto que envolvesse a comunidade escolar, com
temas geradores, envolvendo sustentabilidade, inovação, criatividade, impacto na comunidade e
o benefício gerado pela tecnologia para o aprendizado do aluno, sendo estes itens usados como
critérios avaliativos, tendo como principais participantes os alunos do 6º ano do ensino fundamental, fazendo parte de uma ação realizada pela EMBRAPA a nível Nacional, chamada Ação
Educativa 40 + 20, ação esta iniciada no ano de 2013.
A metodologia proposta para o desenvolvimento das atividades práticas foram elaboradas
através de conversas com os professores de cada disciplina, de acordo com o conteúdo curricular, mantendo um elo entre as disciplinas. Importante salientar que as atividades propostas
não foram inéditas, mas sim interligaram as disciplinas, utilizando a horta como um recurso
didático e interdisciplinar. Baseado na proposta da Educação Escolar Indígena de ser: interdisciplinar e intercultural.

Resultado e discusão
A escola Tengatuí localiza-se na aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados, Mato Grosso do
Sul, atende uma média de 950 alunos, pertencentes à três etnias diferentes: Guarani, Kaiowa e Terena.
O trabalho prático em uma horta escolar, objeto de estudo do presente trabalho, possibilitou a
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interação de diversas disciplinas como a geografia, matemática, artes, ciências, português, história entre outras, coube aos educadores interagirem com aulas dinâmicas, enfocando experiências do cotidiano escolar e o dia-dia dos educando como a alimentação, saúde, higiene corporal,
a diversidade cultural, o tempo, espaço físico, reações químicas do nosso corpo relacionando
às interações com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável e as consequências de nossas
ações nos dias atuais para as gerações futuras. Podemos transversalmente abordar todas as disciplinas de maneira diferente com enfoque específico de cada disciplina tornando-os interdisciplinares.
Baseado na proposta da Educação Escolar Indígena de ser interdisciplinar e intercultural, iniciou-se o projeto, com a realização de uma ação coletiva para a limpeza do local de construção
da horta, tendo a participação de todos os professores, diretores, alunos e funcionários da escola
(Figura 1: A e B).
Figura 1: Local de construção da horta, antes da limpeza (A) e depois da limpeza (B).

Fonte: Rodrigues, M.A.T. (2013)

A limpeza da horta e a formação dos canteiros tiveram continuidade por diversos dias no período vespertino, pois os alunos participantes do projeto estudavam no período matutino, oportunizando a comunicação de cada professor com seus alunos sobre os assuntos pertinentes ao
projeto e ao conteúdo curricular, de forma a não atrapalhar o horário regular de aulas e tornar o
projeto o mais interdisciplinar possível.
A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) foi parceira deste projeto através da Faculdade de Estudos Interculturais Indígenas (FAIND), a escola recebeu a doação de maquinários,
enxadas, e sementes (Figura 2: A, B e C). Com atenção especial por parte da área de ciências
da natureza e matemática em contado inicial com a professora Doutora Andréia Sagalli, que
segundo a professora os materias doados foram adquiridos com recurso do PIBID (Programa
de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência).
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Figura 2: Materiais doados pela UFGD/PIBID

Fonte: Rodrigues, M.A.T. (2013)

Os canteiros foram construídos em formatos geométricos, com o uso de garrafas PET (Poli Tereftalato de Etileno) e pneus (Figura 3: A, B e C), fazendo conexão aos conteúdos de matemática
e ciências, enfocando a preservação do solo e a preservação do meio ambiente. Canteiros sem
garrafas PET, também foram construídos para demonstrar e ensinar aos alunos que o importante é ter o solo e o cuidado que todos deverão ter, visando o seu manejo e uso adequado. Nesta
etapa os alunos se dedicaram e se envolveram intensamente, aconteceu a participação de alunos
e professores desde a educação infantil aos anos finais do ensino fundamental.
Figura 3: Canteiros construidos em formatos geométricos com garrafas PET e pneu.

Fonte: Rodrigues, M.A.T. (2013)

A adubação dos canteiros foi realizada com adubo natural bovino e caprino, com participação
dos alunos do 8° ano – turma A; 9° ano - turma A e 6° ano - turmas A e B. Houve também a cobertura dos canteiros com palha de milho para a proteção do solo (cobertura morta). No mês de
agosto estava muito seco e não tínhamos condições para plantar, no entanto a cobertura ajudou
a preparar (apurar) o esterco, e a manter a umidade no solo.
Realizou-se um levantamento histórico sobre os hábitos alimentares dos alunos através da
aplicação de um questionário, pelo professor da disciplina de História. Os resultados obtidos foram os seguintes:
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- A maioria dos alunos faz três (3) refeições diariamente;
- Sempre comem batata doce, abóbora, mandioca, milho, pimentão, couve, repolho, cebolinha
e salsinha;
- Às vezes comem cenoura, quiabo, tomate, alface, pepino e beterraba;
- Não gostam de rúcula, disseram que a acham amarga e quanto ao chuchu, disseram que não tem
gosto, alguns nunca comeram;
- Gostam quando tem frutas na merenda escolar;
- Sempre comem mamão, banana e goiaba;
- Às vezes comem maçã, laranja, caqui e uva;
- Alguns nunca comeram morango e pera por custarem caro, ou os pelos pais nunca terem comprado.

Percebemos que o uso das plantas medicinais está ficando esquecido na comunidade indígena,
pois poucos alunos disseram que os pais usam plantas medicinais como remédios caseiros, aos
poucos estão percebendo a importância do consumo diário de verduras, legumes e frutas.
O professor de história relatou que são muitas as possibilidades de trabalhos na disciplina levando-se em consideração a temática horta, as questões da terra e da alimentação, desta forma
podemos demonstrar aos alunos que o uso da terra sempre fez parte da história da humanidade.
O professor de Geografia explicou aos alunos a importância da conservação do solo e a importância da produção de alimentos para nossa saúde, enfocando o desenvolvimento sustentável na
comunidade local, a degradação e recuperação do solo.
Na Figura 4: (A) podemos observar a degradação ocasionada pela queima de lixo seco da escola
em anos anteriores. Entulhos de vidros e sacolas plásticas foram retirados e preenchidos com
massa verde de feijão Guandu (Cajanus cajan) para fins de recuperar o solo local. Na figura 4:
(B) já podemos perceber que aos poucos o solo está sendo recuperado.
Figura 4: Amostras do solo degradado com a queima de lixo escolar (A) e solo em recuparação (B).

Fonte: Rodrigues, M.A.T. (2013)
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Na disciplina de Ciências foram trabalhados os conceitos de adubo orgânico, agroecologia,
cobertura de solo, sustentabilidade, biofertilizante, adubação verde e alimentos transgênicos. Destacou-se a mitigação dos males provocados através do uso de agrotóxico para a saúde do homem.
Os alunos foram beneficiados com mais uma palestra proferida pela Nutricionista da SEMED
(Secretaria Municipal de Educação de Dourados), que salientou a importância da horta escolar, seus benefícios nutricionais à nossa saúde e à escola economicamente viável. Foi explorado
também uso das plantas medicinais na comunidade local. E através do projeto a escola foi beneficiada com mudas de plantas medicinais doadas pela Professora Doutora Maria do Carmo
Vieira por meio do herbário medicinal da UFGD. A professora de Ciências orientou os alunos
a pesquisarem na internet o nome popular e científico das plantas. As mudas medicinais foram
plantadas entre as hortaliças, para fins de produção de mudas e posterior distribuição na comunidade local, com a intenção de que professores e pessoas experientes da comunidade transmitam seus conhecimentos da cultura às crianças incentivando o uso de plantas medicinais.
Os professores das disciplinas de Linguagem (Português, Terena, Guarani e Inglês) avaliaram
a capacidade de produção de textos, desenhos e paródias dos alunos, bem como ortografias
e gramáticas. Nesta etapa foi inserido o uso das tecnologias educacionais para a produção de
paródia e vídeo, com orientação e auxílio da professora da sala de tecnologia. A professora
de Língua Inglesa relatou que o fato de a escola ter em seu currículo quatro línguas diversas
dificultou um pouco o trabalho.
Nas aulas de Educação Física a professora realizou aulas expositivas, dialogadas e práticas,
com temas direcionados à alimentação saudável, atividade física, demanda energética e o gasto
calórico, relacionando aos hábitos saudáveis aos ganhos de energia corporal, para mantermos o
bom funcionamento do nosso organismo.
Nas aulas práticas os alunos tiveram orientações para medir o peso e altura utilizando balança
e trena. Os alunos fizeram anotações em seus cadernos, em sala obtiveram a fórmula do IMC
(Índice de Massa Corpórea) e explicações para calcularem seus valores conforme seu peso e
altura. A professora explicou a importância de se ter hábitos alimentares saudáveis juntamente
com a prática regulares de exercícios físicos, entendendo que a prevenção e os cuidados com a
saúde corporal são essenciais a toda população, principalmente a quem vem sofrendo com as
doenças do sedentarismo e de hábitos alimentares errados.
Na disciplina de Artes os alunos foram orientados na construção manual de mandalas usando
grãos e sementes (Figura 5: A e B), onde algumas delas foram trazidas pelos alunos de suas
próprias casas como, por exemplo, a semente de Pau-Brasil. Posteriormente relacionou-se a
importância das cores e a simbologia da mandala na cultura indígena a partir das sementes
de variedades culturais da região. A construção de cada mandala foi realizada por um grupo
de três alunos tendo como prioridades os formatos geométricos, cores, harmonia, desenho
artístico e a criatividade.
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Figura 5: Trabalhos mandalas confeccionados pelos alunos do 6° Ano turmas A e B, disciplina de Artes.

Fonte: Rodrigues, M.A.T. (2013).

A figura 6 (A, B e C) apresenta uma pequena amostra das hortaliças produzida na horta escolar
através deste projeto.
Figura 6: Amostras das hortaliças produzidas com a construção da horta escolar.

Fonte: Rodrigues, M.A.T. (2013).

As hortaliças produzidas foram utilizadas na merenda escolar e algumas vezes distribuídas aos
alunos para levarem para casa.
Observou-se que os professores de cada área aderiram às práticas propostas e adequaram cada
um em seu conteúdo de acordo com o seu planejamento pedagógico. Alguns professores encontraram dificuldades para trabalhar seu conteúdo especifico ao tema horta, dificuldades superadas através de trocas de experiência e conversas com colegas.
Pataro (2008) procurou identificar em que medida a estratégia de projetos, enquanto metodologia de ensino pode contribuir para o trabalho escolar, no sentido de contemplar o conhecimento
em uma perspectiva de complexidade, interdisciplinaridade e transversalidade. Resultados desta pesquisa demonstraram que a estratégia de projetos desenvolvida incorpora elementos relativos às teorias utilizadas e que a prática docente analisada pode contribuir para a implantação
de ações pedagógicas que caminhem em direção das ideias de complexidade, transversalidade e
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interdisciplinaridade. Partimos do princípio de que o conteúdo curricular trabalhado na escola
deve ser visto como uma rede de relações (PATARO, 2013 apud MACHADO, 2004, 2011). Por
outro lado Vilches (2009) procurou desvelar o elemento lúdico como processo constituinte à
concepção de tomada de uma atitude interdisciplinar, com a hipótese de que o lúdico por suas
características seja um facilitador da atitude interdisciplinar. Partindo da prática, explicitam-se
caminhos para a valorização do lúdico como potente elemento motivador do gosto pelo conhecimento e analisam-se possíveis dificuldades na vivência compartilhada deste elemento.
A possibilidade de sair de uma sala de aula fechada para assistir aula em um espaço aberto, e estar
em contato direto com a terra, com a água, poder preparar o solo, conhecer e associar os ciclos
alimentares de semeadura, plantio, cultivo, ter cuidado com as plantas e colhê-las torna-se uma
diversão. Além de representar um momento em que os alunos aprendem a respeitar a terra. Sem
dúvida a combinação destes conhecimentos leva os alunos à compreensão de que o solo fértil
contém bilhões de organismos vivos e que estes são microorganismos que realizam transformações
químicas fundamentais para a manutenção da vida na Terra (CRIBB, 2010). A interdisciplinaridade é um movimento importante de articulação entre o ensinar e o aprender (THIESEN, 2008).
Para Cribb (2010) os educadores precisam colocar em prática as teorias estabelecidas nos currículos escolares interligando o dia-dia, as atividades físicas e as relações com o meio ambiente
estabelecendo uma didática interdisciplinar.
Segundo Garcia (2012), as práticas de ensino interdisciplinar têm como base de referência as
disciplinas do currículo, embora requeiram alguma medida de interação com fontes de conhecimento e experiências exteriores à escola, bem como alguma iniciativa de intervenção social,
os estudantes irão demonstrar compreensão interdisciplinar, fundamentalmente, através da capacidade de “integrar conhecimento e modos de pensamento de duas ou mais disciplinas, de
forma a criar produtos, resolver problemas e oferecer explicações sobre o mundo ao redor deles,
(apud MANSILLA et al., 2000).
Segundo Fazenda (2011), o pensar interdisciplinar parte do princípio de que nenhuma forma
de conhecimento é em si mesma racional, seja o conhecimento científico ou do senso comum.
Trabalhar na perspectiva interdisciplinar exige que o professor vá além do que está descrito
nos PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais). É necessário que se assuma novas atitudes
e que faça uso de novas metodologias didáticas, através de aulas práticas, projetos ousados e
inovadores proporcionando aos alunos uma aprendizagem eficaz na compreensão da realidade
escolar e do mundo atual.

Considerações finais
Há diversas possibilidades de se fazer trabalhos interdisciplinares em uma horta escolar, usando-a como recursos didáticos e pedagógicos, enfocando o conteúdo curricular e os temas transversais propostos para a educação escolar, porém só é possível quando houver a participação e
o compromisso dos educadores envolvendo a teoria à prática.
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Consideramos que trabalhar com projetos interdisciplinares poderá proporcionar a superação
da solidão ao docente, a produção de trabalhos criativos e técnicas inovadoras para o desenvolvimento do trabalho docente no sentido de proporcionar o comprometimento e práticas
docentes necessárias.
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O programa “MAS Eco Vai Além”: um Modelo
de programa bem sucedido de educação para
o desenvolvimento sustentável em uma
parceria no Sri Lanka
Amanthi Perera
MAS Holdings (Pvt.) Ltd - Sri Lanka
Contato: amanthip@masholdings.com

Resumo
O programa “MAS Eco vai Além” é um modelo de programa de educação para o desenvolvimento sustentável, lançado em 2006, é uma iniciativa de sensibilização da comunidade desenvolvida pela MAS Holdings (empresa privada com foco em fabricação de vestuário), atuando
há mais de 7 anos. Baseia-se uma parceria público-privada entre MAS Holdings e o Ministério
da Educação do Sri Lanka. Os objetivos desse programa são o aumento da conscientização sobre o conceito e prática de desenvolvimento sustentável e dar oportunidade à implantação do
conhecimento ganho, levando a uma juventude ativa e educada que promoverá modos de vida
sustentáveis em suas comunidades. A MAS desenvolveu o modelo e currículo com uso de programas variados existentes e a experiência de consultores peritos. A metodologia do programa
inclui: oficinas, apresentações audiovisuais, ativação em escolas por projetos desenvolvidos e
executados pelos alunos, o monitoramento destes pelos especialistas e, finalmente, a premiação
dos que mais se destacaram no anualmente.
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável Educação, Escolas, Comunidades.
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Justificativa ao MAS Holdings, o programa ECO Vai Além e Educação
Ambiental no Sri Lanka
MAS Holdings é uma sociedade de direito privado com a sua principal linha de negócios em
vestuário e têxteis, com diversificação e marcas. Tendo crescido a uma taxa de USD 1,2 bilhão
organização, hoje, MAS as explorações são um dos Designs mais importantes e a entrega aos
Provedores de Soluções no mundo do Vestuário e Têxtil. É também a maior região fabricante
de Roupa Íntima. Através de 42 instalações de última geração espalhadas por 10 países, a MAS
emprega mais de 64.000 pessoas.
Em operação há mais de 25 anos, desde o seu início, MAS Holdings foi altamente envolvida e
integrada com as comunidades em que atua. Ela foi uma das primeiras empresas a olhar para
o futuro e ter unidades de produção especificamente para Zonas Econômicas, e tendo a fábrica
para as cidades de origem de seus funcionários dando ao empregado a possibilidade de ter um
melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.
Foi contra essa problemática que a MAS formulou e lançou o Programa Eco Vai Além. Em 2006,
quando MAS procurou obter a preferência de seus empregados no segmento da comunidade
eles gostariam que seus empregadores desenvolvessem, a maioria optou por crianças. Assim,
a MAS decidiu envolver-se em um Projeto Pedagógico. A maioria das escolas no Sri Lanka é
cuidada pelo Governo e era natural que a MAS decidisse optar por este projeto com alianças
público-privadas, como uma parceria com o Ministério da Educação no Sri Lanka.
A ideia de um Desenvolvimento Sustentável do Projeto Pedagógico decorre da direção, muitas
empresas naquela época estavam se movendo em direção ao Tripé da Sustentabilidade. Além
disso, o Desenvolvimento Sustentável foi explicito no currículo escolar levando a uma grande
necessidade para que o aluno de cada disciplina a ser consciente das implicações Ambientais,
Sociais e Econômicas de cada ação. Outro motivo para a escolha de um Projeto Pedagógico
Desenvolvimento Sustentável foi a de a UNESCO ter declarado 2005-2014 como a década da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DESD).
Educação Ambiental é um tema relevante para o Sri Lanka. O Sri Lanka é um país que está resplandecendo em biodiversidade e recursos naturais. A nossa economia está dependente desses
recursos e os serviços ecossistêmicos que eles oferecem. O currículo escolar inclui seções sobre
o Meio Ambiente, em nível do ensino secundário, mas o profundo conhecimento ambiental é
mais no âmbito do Nível de Currículo Avançado da Bio Ciência, portanto, não acessível para
todas as disciplinas. Há algumas escolas que têm Clubes ligados com a Natureza, mas estes não
foram encontrados em todas as escolas participantes. As escolas têm realizado diversos projetos
melhorando a produtividade em diferentes níveis, mas com exceção de uma competição 5S com
o setor privado dos bancos, houve um numero pequeno de competições de parcerias em parceria com o Setor Privado e este é o primeiro em educação para o Desenvolvimento Sustentável.
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Fundamentação Teórica e Lacunas nessa Estrutura
Muitos Conceitos Teóricos da Educação e o gerenciamento de Projetos têm sido aplicados em
diversas fases deste programa. O programa tem por base a teoria da Aprendizagem Social de
Albert Banduras dando aos alunos oportunidade de aprender pela observação e o meio ambiente. Os conceitos do Modelo do Ciclo 5-E Learning do também foram aplicados para o desenvolvimento deste programa.
Os projetos têm por objetivo os conceitos de Análise de Espinha de Peixe do Ishikawa, ciclo
PDCA e metas SMART. Deixe-nos olhar para as lacunas neste modelo e a estrutura. O programa é limitado pelo tamanho da escola. Como estamos a caminhar em locais remotos as escolas
nessas áreas têm recursos limitados e acesso limitado à tecnologia da informação como um todo.
Além disso, o programa é limitado no seu alcance dentro do Sri Lanka uma vez que só é ativado
em escolas nas comunidades onde a empresa atua. Assim, a sua expansão é limitada. Mas o programa resumo tem sido oferecido ao Ministério, se assim o desejar expandir a independência do
programa para outras regiões do país.
Uma vez que o programa também é uma competição baseada em prazos, tem de contabilizar
como forma de avaliar os projetos em igualdade, isso também pode ser um fator limitante, como
a natureza do projeto pode exigir mais tempo para ser realmente bem executado.

Esboço do Presente Documento
Este documento é uma descrição da metodologia do programa educacional que descreve as suas
diferentes fases e uma visão geral dos diferentes conteúdos abrangidos no âmbito do tema Desenvolvimento Sustentável, bem como alguns exemplos de conceitos aplicados que levou para o
sucesso e a longevidade do programa.
Uma prévia do programa em andamento 2014-2016 também será ilustrada.

Visão geral da Metodologia do Programa
Tipo de Programa
O programa foi realizado como um projeto. Isso significa que ele não foi introduzido como uma disciplina dentro do currículo escolar, mas como um projeto especial iniciado por escolas selecionadas.

Os objetivos de o Programa Eco Vai Além
O objetivo deste programa é criar e aumentar a conscientização sobre o conceito e a prática do
desenvolvimento sustentável; proporcionar uma oportunidade para a aplicação dos conheci480| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

mentos adquiridos, levando a uma comunidade jovem educada e ativa que irá liderar e promover vida sustentável em suas comunidades.

Grupo-Alvo do Programa
Este foi essencialmente voltado aos jovens dos 15 aos 18 anos de idade. Isso foi em sintonia com
o grupo-alvo DESD. Essa foi também considerada uma boa faixa etária para trabalhar, como
esses estudantes estariam ainda dentro do sistema escolar, e, portanto, mais fácil de acessar e
mobilizar, ao mesmo tempo em que a idade é suficiente para ativar os conceitos aprendidos.

Os Interessados
As partes interessadas no programa e suas funções são como dado abaixo:
O Ministério da Educação- Mecenato, Orientação e acompanhamento
MAS Holdings - Desenvolvimento de Programas, Execução e a responsabilidade geral do Programa
Consultores- Auxiliares no Desenvolvimento e Execução do Programa
As escolas beneficiárias participantes

O Desenvolvimento do Currículo
O currículo foi desenvolvido pela MAS Holdings com a entrada de Especialistas em Meio Ambiente e Consultores Sociais, do ministério, bem como as entradas dos programas existentes,
como o PNUMA Youth Exchange Program [Programa Juventude Xchange] e a Rede de Cidadania dos Consumidores do kit de ferramentas LOLA .

Seleção das Escolas Participantes
A única característica comum de todas as escolas escolhidas é de que elas estejam situadas em
localidades em que a MAS holdings tenha operações. As escolas são selecionadas de acordo
com a sua proximidade das instalações da MAS, com o interesse em participar do programa e
de acordo com o número de alunos cujos pais são funcionários da MAS Holdings. O Ministério
também apresenta recomendações sobre os nomeados nas escolas e a lista é finalizada.
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Ciclo do Programa
O Programa é realizado em 4 fases principais
1) A Fase de Sensibilização
2) A Fase de Ativação
3) A Fase de Acompanhamento e Avaliação
4) A Fase de Premiação por Excelência

1) A Fase de Sensibilização
A fase de sensibilização ocorre em 2 etapas. A primeira é uma Reunião Geral realizada no Ministério da Educação, com a participação dos Diretores das escolas selecionadas e com um professor nomeado para ser responsável pelo projeto. Uma visão geral do conteúdo abordado é
compartilhada com os participantes para que eles estejam cientes da natureza do projeto. Mais
um cronograma de como o projeto vai funcionar para o ano é compartilhada.
Na Segunda Etapa uma Apresentação Interativa e um grupo de trabalho são realizados em cada
escola com os conceitos introduzidos por consultores especializados. Os participantes não são
apenas os estudantes do grupo etário, mas com mais frequência o ensino secundário, os professores e, às vezes, até mesmo os pais.
O currículo inclui a introdução para o Desenvolvimento Sustentável e suas diversas facetas, como:
• Desafios Sociais
• Desafios ambientais
• Desafios Econômicos
• Cultura
• Desafios Locais Especiais
• Esforços internacionais
• Soluções Práticas
• Métodos de Aplicação de soluções na sua escola

Permita-nos atribuir um exemplo. Sob os Desafios Sociais discutiremos um grande número de
questões, tais como: Abuso de Álcool e outras Drogas, a Intolerância a Diversidade Religiosa e
Cultural e a Dignidade do Trabalho. Temos que gastar tempo extra para o consumo de bebidas
alcoólicas ilícitas, já que este é um desafio local especial. Falaremos dos esforços internacionais
na luta contra a dependência química e, em seguida, vamos falar das diferentes atividades que as
escolas podem fazer para criar a consciência sobre o Abuso de Droga e Álcool. Gostaríamos de
utilizar recursos visuais, multimídia e palestras verbais durante esta etapa.
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O Acampamento de Liderança
Além disso, um acampamento de liderança anual é realizado para selecionar alguns alunos e
professores de todas as escolas onde ainda receberão workshops sobre conceitos específicos,
visitas de campo e material adicional é partilhado por um dia e meio de acampamento dentro
das instalações da MAS Fabric Park.
Desta forma temos que abranger vários temas em diferentes áreas.

2) A Fase de Ativação
Esta é a fase onde as escolas ativam os conceitos introduzidos. Como este é um projeto. O primeiro passo é a elaboração de uma equipe de projeto
A equipe principal composta de 10 alunos e uma equipe assistente é formada por 20 estudantes.
Estes alunos são principalmente da faixa etária escolhida com poucas exceções, como a escola
preferir. Mais em sintonia com os objetivos do Ministério, os alunos que estão programados
para aplicação de exames do Nível Avançado e Nível Ordinário estão dispensados dessas equipes. O Professor Responsável e dois professores assistentes compõem o resto da Equipe Central.
Para garantir a coerência, cada grupo de alunos deverá continuar a ser o mesmo para o ano
letivo, com as substituições somente toleradas até a primeira avaliação e esta também com um
pedido por escrito do Diretor.
A Ativação é iniciada com um Esboço do Projeto Proposta que abrange as principais áreas de
cada projeto. As escolas individualmente preencher o cronograma e os indicadores de desempenho para alcançar essas áreas principais. Por exemplo, se considerarmos a reciclagem de
resíduos biodegradáveis, a escola irá decidir o método utilizado para a compostagem, o número
de unidades de compostagem, método de recolha e ativação que acontece com o composto produzido e o cronograma de realização de todos os passos acima.
Esse formulário da proposta do projeto é enviado de volta para a equipe do programa MAS, e é
avaliada em termoa da adequação, qualidade e os comentários são enviados de volta às escolas
para prosseguir ou alterar e o investimento das sementes também é fornecido. Este investimento
na semente é igual para todas as escolas e apenas auxilia o início do projeto. As escolas devem
produzir renda através do projeto para sustentá-lo. Exemplo de venda composto por agricultores, vendendo papel e resíduos plásticos.

3) O Acompanhamento ou Fase de Avaliação
Em função da natureza dos projetos em um determinado ano, a fiscalização acontece duas ou
três vezes em um ciclo. A equipe avaliadora formada por consultores especializados e o Ministério oficial (Ministério oficial se reune apenas uma vez por ano) visitando cada escola e as
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equipas apresentam os trabalhos feitos e os progressos realizados. Eles também utilizam recursos visuais, depoimentos verbais com apoio de documentação factual, assim como exibições
para demonstrá-lo. Os juízes também levam em consideração vários aspectos para determinar o
nível de conhecimento e envolvimento. Os juízes dão as suas observações sobre o melhoramento e avaliam previamente critérios divulgados de julgamento.
Os critérios atribuídos marcam não só para diferentes áreas específicas do projeto, mas também
para o trabalho em equipe, análise de problemas, a precisão da documentação, gerenciamento
de tempo e apresentação coesa.

4) A Fase de Premiação por Excelência
Com base em seu desempenho no acompanhamento e fase de avaliação, os melhores na concretização do projeto são homenageados em uma cerimônia realizada anualmente, com a participação
de todas as escolas participantes, funcionários do Ministério da Educação e os convidados do MAS.
Conceitos em metodologia aplicada que contribuíram para o sucesso
A seguinte área explica 3 metodologias aplicadas que foram essenciais para o sucesso do programa que continuará por mais de 6 anos.
1. Usando os valores tradicionais e crenças para introduzir o assunto
2. Oferecer propriedade aos estudantes na escolha de áreas prioritárias e determinar prazos.
3. A constante evolução da natureza dos projetos e conteúdos

1. Usando os valores tradicionais e crenças para introduzir o assunto
Sri Lanka tem um rico património histórico e cultural que remonta até mesmo antes de Cristo.
Este fato é bem ensinado e respeitado nas comunidades. Assim, o tema do Desenvolvimento
Sustentável também foi abordado, relacionando o assunto às filosofias e crenças. A maioria da
população cingalesa é budista, desta forma, muitas doutrinas budistas foram citadas para estabelecer um paralelo entre eles e o Social, Sustentabilidade Ambiental e Econômica.
O idioma, dialetos e o folclore do Sri Lanka também foram usados para ilustrar os pontos.

2. Oferecer propriedade aos estudantes, selecionando áreas prioritárias e
determinar prazos.
Como mencionado abaixo, o esboço de um formulário de Projeto Proposta é fornecido para
cada escola, cada escola tem total responsabilidade sobre suas áreas prioritárias e o plano de
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ação que terão de atingir com os objetivos dos seus projetos. Por exemplo, se tomamos a área de
foco de aumentar a área verde como no período 2011-2013, de acordo com a área disponível da
escola, a localização geográfica da escola e as preferências dos alunos, a escola irá determinar, os
tipos de árvores, arbustos e gramíneas, bem como a quantidade que vão crescer, a forma como
elas serão usadas e as plantas, como o cronograma em que eles irão concluir o plantio.

3. A constante evolução da natureza dos projetos e conteúdos
Desde o projeto piloto em 2006 o programa de Desenvolvimento Sustentável do seu conteúdo
tem evoluído. Isso é levado em consideração, as diferentes necessidades do tempo na sociedade
e as tendências de mudança na educação para o desenvolvimento sustentável, bem como as
lições aprendidas a partir do próprio programa.
Os primeiros projetos de 2007 foram em um dos três temas de Sustentabilidade Social, Sustentabilidade Ambiental ou Sustentabilidade Econômica. Assim, por exemplo, as escolas irão
escolher aumentar as folhagens dentro de suas instalações, tal como a totalidade do projeto - um
tema de sustentabilidade ambiental. Outro grupo escolheu um projeto de inculcar o hábito de
poupar entre seus alunos mais projetos temáticos com a Sustentabilidade Econômica.
Alguns outros exemplos de projetos de 2007 incluem a melhoria da produtividade através da utilização de 5S, evitando que a erosão de dentro da escola e da gestão de Resíduos dentro da escola
Em 2008, a natureza dos projetos foi alterada, o programa pediu para todos os projetos para
mostrar os benefícios do Triple Bottom Line. Assim, todos os projetos tinham impacto, sustentabilidade ambiental, social e econômica positiva. Assim, por exemplo, a escola escolheu
aumentar a área verde nas escolas pelo crescimento de vegetais folhosos, que foram usados para
fazer comida saudável nas cantinas escolares e a comida foi preparada por mães de alunos de
famílias de baixa renda como forma de criar receitas adicionais.
No final de 2008 na revisão do programa foi deduzido que agora a maioria das escolas está
mais orientada sobre sustentabilidade dentro das suas fronteiras e que seria vantajoso para as
comunidades vizinhas se o projeto fosse diretamente dirigido. Assim, em 2009 e 2010, o programa concentrou-se na execução de programa concentrou-se em projetos escolares que foram
executados com base na comunidade. Um exemplo de um desses projetos é o local onde a escola
optou por adotar 1 km da principal rua de sua cidade para transformá-la em uma rua sustentável. Para isso é necessário ter um diálogo com os donos de lojas e outros interessados da área,
incluindo o município e a polícia, e transformar a rua para onde os resíduos foram reciclados e
a vegetação foi incentivada.
Em outro projeto a escola optou por 10 famílias que enfrentavam dificuldades financeiras e
nas quais um adulto não estava empregado em tempo integral. Em seguida, foi feito um estudo
sobre as necessidades individuais de formação profissional. Uma casa com grande espaço de
jardim foi utilizada para experiência em cultivos domésticos. Uma dona de casa que era boa
em costura ofereceu formação em corte e costura e equipada com uma máquina de costura por
meio de um empréstimo do governo local. Outra moça recebeu um caminho para fornecer aliANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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mentos a uma loja local. Cada um dos 10 alunos na equipe assumiu a responsabilidade de ver o
desenvolvimento de uma casa. Que contatou com terceiros para obter assistência em termos de
conhecimentos e ajuda financeira. Eles também não pararam com o treinamento, mas também
encontraram caminhos para o varejo de produtos e produção dessas famílias.
Outra escola escolheu outro segmento da comunidade que foi o grande hospital distrital da área.
Eles optaram por cultivar a massa de terra não utilizada do hospital. Começando com uma parcela que eles plantaram lavouras de alimentos nutritivos e mantida como sua responsabilidade.
Em seguida, quando não era adequado demonstrar interesse pelo pessoal do hospital, por sua
vez passaram seus conhecimentos sobre o cultivo de horta para a equipe.
A colheita da primeira safra foi quantificada e documentada e foi distribuída entre os funcionários do hospital. Em seguida, o hospital já tomou posse do projeto e deu continuidade.
Em seguida, na revisão de 2010, foi decidido retomar as melhores práticas dos últimos 4 anos
e mais uma vez volta a entrar nas escolas para formular um modelo de escola sustentável onde
as escolas trabalharam simultaneamente em 8 diferentes áreas para levá-las ao próximo nível
de sustentabilidade. Este modelo, designado para um período de três anos do projeto formato
versos a 1 ano de programas que tinham realizado todos estes anos. Nós sentimos que isso iria
fortalecer as escolas para continuar mesmo após o término projeto dando ao Eco Vai Além a
oportunidade de ser levado para novas escolas e comunidades.
As áreas de concentração de 2011-2013 do programa foram
• Aumentar a Área Verde- cada vez mais crescente das árvores e grama
• Compostagem de Resíduos Biodegradáveis
• Reciclagem de Resíduos não Biodegradáveis
• Aumento do Alimento Saudável de vegetais folhosos nas dependências da escola
• Redução do Consumo de Energia
• Redução do Consumo de Água
• Promoção dos estilos de vida Eco-friendly
• Aumentar a Produtividade através da implementação dos 5S

Alguns dos ganhos coletivos do programa entre 2011-2013 concluído em 29 escolas de 10 MAS
localidades operantes; hoje, todas as escolas participantes já são zonas livres de polietileno ou
se esforçando para isso, os resíduos biodegradáveis são compostados, enquanto o ferro, vidro
e plásticos são coletados, separados e doados para reciclagem. Elas ampliaram sua cobertura vegetal, as espécies de borboletas e aves que frequentam as escolas têm sido constantes, na
maioria das cantinas escolares itens alimentares têm deixado de ser progressivamente insalubres
e introduziu-se alternativas mais saudáveis, elas possuem registrados dados sobre consumo de
energia e de água, com monitoramento constante e sistemas no lugar para nova redução.
Um exemplo de alguns dados estatísticos inclui o período de 2011-2013
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• Número de novas árvores cultivadas - 5198
• Maior área gramínea - 29868 M2
• Composto Produzido 14211 kg
• Concluídos Programas 5S - 236
• Aumentar o acesso à nutrição por meio de vegetais folhosos cultivados (zona) - 54729 M2
• Prêmios recebidos

Este programa tem recebido diversos prêmios e reconhecimento no seu tempo de vida útil
durante 6 anos
Em 2008, o centro regional da UNESCO (localizado em Bangkok) entrou com um Memorando
de Entendimento com a MAS Holdings sobre explorações usando o esboço do programa Eco
Vai Além para desenvolver a educação com kits de Desenvolvimento Sustentável (ESD) para
permitir a replicação do projeto em toda a região da Ásia-Pacífico. Além de fornecer dicas de
“trazer ESD para a vida”, o kit ESD tem como objetivo fornecer aos provedores de conteúdo e
metodologia educacional sua utilização nas comunidades locais.
A UNESCO concluiu essa consulta com a MAS as explorações e posteriormente direcionada no
Sri Lanka, um workshop da MAS Eco Vai Além.
A MAS Holdings foi selecionada pela Comissão Nacional da UNESCO Sri Lanka para representar o país no Fórum Internacional sobre Educação para Desenvolvimento Sustentável realizado
em Tóquio, no Japão em Dezembro de 2008 e recebeu a oportunidade neste fórum para apresentar o programa Ir Mais Além no Eco.
A Comissão Nacional da UNESCO Sri Lanka atribui como melhor projeto de parceria privada
de educação para Desenvolvimento Sustentável para o programa Eco Vai Além em 2009.
JASTECA-Japão Sri Lanka Associação Técnica e Cultural CSR AWARDS 2013: O prêmio Melhor Modelo Inovador de Responsabilidade Social foi apresentado ao Programa Ir Além do Eco.
Programa MAS Eco Vai Além 2014-2016
Este programa está sendo realizado nas 13 comunidades MAS do Sri Lanka, nomeadamente
• Horana
• Pimbura
• Hanwella
• Pannala
• Kuliyapitiya
• Pallakelle
• Awissawella
• Thulhiriya
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• Koggala
• Embilipitiya
• Mawathagama
• Mahiyanganaya
• Biyagama

O programa será sobre o 3º ano do ciclo e está sendo realizado em 30 escolas. Todas as escolas
do programa de 2014-2016 são de médio a pequeno porte, com uma média de 500 alunos, que
são regidos pela Zona Educacional local.
Algumas imagens do Programa
Figura 1: Caminhada de observação de aves no acampamento de liderança

488| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Figura 2: Criando uma conscientização através da dança

Figura 3: Criando uma conscientização através do teatro
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Figura 4: Visita de avaliação e acompanhamento

Figura 5: Os pais participam de palestra
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Figura 6: Explicação sobre consumo de eletricidade na escola

Figura 7: os alunos cuidam da horta
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Conclusão
No geral, o programa Eco Vai Além é um modelo simples por conceito, mas bastante eficiente
que foi dinâmica o suficiente para ser aplicada com sucesso em escolas de comunidades com
diferentes desafios de sustentabilidade. Além disso, as escolas poderiam ser avaliadas em uma
competição com sua diferença de tamanho e recursos sendo contabilizados de acordo com este
modelo e a realização sendo considerada.
Ela também tem sido muito beneficiada com a parceria do Ministério da Educação no Sri Lanka
que fornece ao programa a oportunidade de entrar em escolas rurais e comunidades que por sua
vez faz-se necessário o conhecimento do Desenvolvimento Sustentável. A continuação do seu
êxito será determinada pela forma como ela evolui e se adapta às necessidades das comunidades
em que se encontra operacional.
É também um exemplo de como uma iniciativa de alcance comunitário de uma sociedade de
direito privado pode estar em um eficaz programa educacional de longo prazo.
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Resumo
A recente ampliação da presença do Estado por meio do sistema educacional pretende contemplar
as realidades ambientais e socioeconômicas locais e regionais. Os institutos federais devem colaborar para o desenvolvimento local, regional e nacional, com vistas à promoção da justiça social
com sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, este ensaio apresenta e discute a necessidade de
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ressignificação do conceito de trabalho, tendo por base levantamento documental, revisão bibliográfica e experiências acumuladas no tema. Além de problematizar o conhecimento fragmentado e
implicar na revisão do conceito de trabalho, o saber ambiental oportuniza à comunidade escolar uma
reflexão acerca de sua interdependência socioambiental. A partir deste cenário, compreendemos que
os processos de formulação e reformulação dos projetos políticos pedagógicos dos cursos em cada
campus devem considerar o saber ambiental como possibilidade transversal e mediadora para a ressignificação do conceito de trabalho nas instituições de educação profissional do país.
Palavras-chave: Saber ambiental, Educação profissional, Trabalho.

1. Introdução
A educação brasileira ao longo de sua história apresentou um modelo educacional com objetivos de uma educação formal elitista, voltada para as ciências, arte e filosofia, e a educação formal
para as classes menos favorecidas da população, com formação do indivíduo voltada para atender as demandas do mercado de trabalho do sistema capitalista, principalmente nas indústrias
que cresciam cada vez mais no país, no final do século XIX e início do século XX, sem a preocupação com a formação deste indivíduo como sujeito transformador de sua própria realidade.
Historicamente, as desigualdades sociais e o individualismo, cada vez mais evidentes na sociedade atual, reflexos do modelo de desenvolvimento econômico capitalista vigente no país,
pautado na competição e na acumulação de bens, na busca de altas tecnologias que requer o
consumo exagerado dos recursos ambientais para atender um modelo de vida cada vez mais
consumista, têm nos conduzido à necessidade de reflexões não apenas sobre este sistema, mas
também sobre suas complexas implicações e no processo educativo formal. Qual o papel da educação? Quem são os atores neste contexto? Várias discussões e reflexões vêm sendo propostas
para responder estas indagações por diversos segmentos da sociedade e por educadoras/es, com
vistas a minimizar os impactos resultantes do modelo capitalista e de uma educação voltada
para os sujeitos e o mundo do trabalho.
Muitas/os educadoras/es e pesquisadoras/es de diversas áreas sociais propuseram estudos e outros paradigmas para uma mudança de pensamento que apontasse para avanços no sistema
educacional brasileiro. Na década de 1980, sob influência dos estudos do psicólogo suíço Jean
Piaget sobre a epistemologia genética ou teoria psicogenética, surgiu a teoria construtivista da
aprendizagem, a partir da qual se passou a aceitar a ideia de que a participação, de forma mecânica, por parte das/os estudantes, não garantia a aprendizagem das ciências (BAPTISTA, 2010).
A autora destaca ainda que esta percepção sobre o processo educativo já havia sido apontada
desde a década anterior pela maioria das/os professoras/es, em especial, de ciências, como resultado de suas experiências pedagógicas nas salas de aula.
Em colaboração com as discussões de uma educação voltada para o ser humano, destacam-se o
educador Paulo Freire e seguidores como Moacir Gadotti, que propõem reflexões sobre um processo educacional transformador, de libertação e mais humanizado, assim como o economista
e ambientalista Ignacy Sachs (2004) com propostas de outros modelos pautados na sustentaANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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bilidade e na sociobiodiversidade. Podemos destacar também que a partir desta mudança de
pensamento para outros modelos de educação e de economia, passa-se a se preocupar também
com os demais segmentos da sociedade, em especial no Brasil, que se destaca por sua rica biodiversidade e também por sua grande diversidade de culturas e modos de vida como os dos povos
indígenas e das comunidades tradicionais que vivem em sua maioria em áreas rurais do país.
Assim, desde a década de 1960, o educador Paulo Freire já atentava para uma educação escolar
que valorizasse os saberes culturais das mulheres e dos homens do campo. Para Freire, ensinar
não é apenas transmitir conhecimento, mas, sim, criar condições para que as/os estudantes possam construir saberes (FREIRE, 1981).
Com base nesta ideia, Freire (1967) é reconhecido mundialmente por criar, no contexto de trabalhadoras/es camponesas/es, um método de alfabetização, que pode ser adotado com outros
segmentos sociais, onde incorporou o diálogo sobre suas situações cotidianas, levando-as/os a
aprender a ler a palavra para melhor entender o mundo e a escrevê-la para dizê-lo e com ele
e com as outras pessoas se comunicarem. Nessa concepção, a aprendizagem passa a ter novo
significado para estas/es trabalhadoras/es, agora associada diretamente à tomada de consciência
sobre a realidade e à busca de superação das dificuldades que se interpõem para o pleno exercício de sua vocação humana, o que implica necessariamente a superação das desigualdades
sociais. Sendo assim, no centro deste novo significado da aprendizagem está a necessidade de
importante ressignificação do conceito de trabalho, tema deste artigo.
Outro marco importante para a educação foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, onde se observa o incentivo a uma educação formal para todas as pessoas, gratuita e voltada às necessidades do cidadão
e à manutenção da paz e do respeito entre os povos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirou no país a elaboração da Constituição
Brasileira, em 1988, que também contempla um capítulo especial sobre a educação. Em seu artigo 205 do capítulo III dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 206
dispõe os princípios da oferta do ensino pautado na igualdade, na permanência, na liberdade, no respeito aos saberes e à arte, no pluralismo, no ensino público gratuito em todos os níveis, na valorização e na formação dos profissionais da educação escolar e na gestão democrática do ensino público.
A educação básica e de inclusão social também está em outros decretos, leis e conferências,
como: a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996) e o Plano Nacional de Educação (edições de 2001 e de 2014), que
propõem que se amplie o processo de educação inclusiva, dando visibilidade a grupos socialmente vulneráveis, como pessoas de baixa renda, negros, índios, homossexuais, pessoas com
deficiência, entre outros, e também encorajam o investimento na formação de educadores/as e
projetos pedagógicos voltados para o incentivo de uma cultura cidadã.
É importante pensar também em ações para a melhoria da qualidade da educação profissional
e tecnológica para atender não só as demandas de trabalho, mas voltada também para uma
educação transformadora. A educação profissional tecnológica vem sendo uma alternativa do
494| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

governo federal para sanar a dívida histórica referente às desigualdades educacionais e sociais
do país entre a elite e as/os trabalhadoras/es, cidadãs/ãos brasileiras/os que, devido à necessidade de buscar desde muito cedo trabalho para atender as demandas familiares ou por falta de
acesso a educação, não puderam estudar no tempo regular – de 7 a 14 anos.
Historicamente, a educação profissional no Brasil tem seu marco inicial durante o governo do
então presidente Nilo Peçanha, que instituiu o Decreto-Lei nº 7.566, de 23 de setembro de 1909.
O decreto-lei visou a formação profissional criando as Escolas de Aprendizes Artífices, com o
intuito de atender ao crescente desenvolvimento industrial e ao ciclo de urbanização. Inicialmente, a formação profissional tinha caráter assistencialista e a partir da década de 1930 foram
criadas as Escolas Superiores de Educação Profissional, atendendo as diversas classes sociais.
Durante a década de 1940, o Brasil desenvolveu o sistema S para formação de profissionais,
compreendido na época pelo Senai, Sesc e Sesi. Além da educação para o comércio e a indústria,
a educação agrícola também é incentivada durante essa década, com a criação da Lei Orgânica
da Educação Nacional do Ensino Primário, Normal e Agrícola em 1946.
Já no século XXI, a expansão da Rede Federal de Educação observada a partir da Lei nº
11.892/2008, com a criação de mais 300 campi em todo o Brasil, objetiva entre outras metas,
interiorizar a educação profissional tecnológica (EPT). Esta ampliação da presença do Estado
através do sistema educacional pretende contemplar as realidades ambientais e socioeconômicas locais e regionais. No inciso I do art. 6º da referida lei é ressaltada como finalidade dos institutos federais colaborar para o desenvolvimento local, regional e nacional, com vistas à promoção da justiça social e do desenvolvimento sustentável, bem como à busca de soluções técnicas
e geração de novas tecnologias, para atender eficientemente o mundo do trabalho brasileiro.
A nova configuração dos institutos federais, seus novos cursos e o processo de formulação e
reformulação de seus projetos políticos pedagógicos dos cursos em cada campus nos remetem a
reflexões sobre as possibilidades de uma educação profissional brasileira que considere o saber
ambiental como abordagem transversal e mediadora para a ressignificação do conceito de trabalho. Deste modo, este artigo se propõe a discutir a necessidade de ressignificação do conceito do
trabalho como princípio educativo a partir dos saberes ambientais dos sujeitos em suas realidades.

2. Metodologia
Este estudo pauta-se na metodologia exploratória qualitativa, descrito por meio de ensaio teórico e de levantamento documental, com revisão bibliográfica para apresentar e discutir a
necessidade de ressignificação do conceito do trabalho como princípio educativo a partir do
saber ambiental, na perspectiva da educação profissional tecnológica.
Para Meneghetti (2011), o ensaio caracteriza-se pela sua natureza reflexiva e interpretativa,
diferente da forma classificatória da ciência tradicional. No centro do ensaio está a relação quantitativa versus qualitativa, valorizando-se os aspectos relacionados às mudanças qualitativas que
ocorrem nos objetos ou nos fenômenos analisados.
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O estudo exploratório consiste no levantamento de material para a investigação, com documentos e outros materiais, na pesquisa bibliográfica (BOTH; SIQUEIRA, 2004).
A compilação dos dados foi realizada conforme orientações de Gil (2002), que recomenda os
tipos de leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa.

3. Saber ambiental e trabalho: a interdisciplinaridade
na educação profissional
No campo da educação ambiental a necessidade da implementação da transversalidade da temática ambiental nos currículos, e consequentemente nas propostas pedagógicas, é imprescindível, pois possibilitará a efetiva inter-relação entre as diversas áreas do conhecimento, dos eixos
tecnológicos, do mundo do trabalho e do ambiente no qual suas atividades são desenvolvidas.
Freire (1996) lembra-nos da importância da práxis (ação/reflexão/ação), pois não adianta somente o reconhecimento dos motivos da crise socioambiental, ética e moral vivida pela sociedade, é preciso agir para superá-la. “Saber e não Fazer significa a simples contemplação da crise,
no entanto, é preciso encontrar meios para superá-la”.
Uma das maneiras encontradas pelo Estado brasileiro para superar as lacunas socioambientais
construídas pelo neoliberalismo tem sido a ampliação da oferta da educação profissional e tecnológica. Sabe-se que historicamente a educação profissional foi tida como a educação para os
desvalidos, para a formação de mão de obra barata para a sociedade de mercado que se instalara
no Brasil (MOURA, 2007; PACHECO, 2012), todavia o que se apresenta, pelo menos oficialmente, neste novo quadro, é a busca de uma educação profissional que de fato seja emancipadora.
Neste ínterim, compreendemos que, para tanto, faz-se necessário estabelecer e cultivar o diálogo
permanente nos ambientes escolares, o que possibilitará imergirmos em um processo dialógico-crítico rumo à construção coletiva de um saber humano que aponte para as superações pretendidas. A este saber que emana do respeito e da solidariedade chamaremos neste ensaio de saber
ambiental. Como proposto por Leff (2010, p.13) este saber:
Coloca-se fora da ideia do uno, no absoluto e da totalidade; do logocentrismo das ciências e
das visões sistêmicas do pensamento complexo. Situado nesta extraterritorialidade e ao longo
de sua aventura epistemológica, o saber ambiental indaga a partir de sua falta de conhecimento,
a partir do não pensado, sem se assimilar, sem se fundir e se dissolver numa ciência integrada,
num pensamento unitário ou num paradigma transdisciplinar.

Nessa perspectiva, este saber, fundado na racionalidade ambiental, desconstrutora da racionalidade capitalista, permitirá que de fato as instituições de ensino técnico profissionalizante
ofereçam a formação integral oficialmente pretendida. Tal desconstrução implica, como fora
antecipado, a necessidade de importante ressignificação do conceito de trabalho, atualmente
internalizado como inevitavelmente alienante, no contexto do mundo capitalista. Essencialmente, essa revisão deve partir do conceito desenvolvido por Hegel e radicalmente revisto por
496| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Marx no século XIX, para chegar à transição dos séculos XX-XXI marcada por crise socioambiental para cuja superação defendemos que a educação tem papel relevante e imprescindível.
Guiando-se pela dialética idealista, em que o mundo real concreto não é mais que pura manifestação do espírito humano em busca de seu autoconhecimento, Hegel considera que a consciência:
No trabalho se transfere para fora de si no elemento do permanecer; a consciência trabalhadora, portanto, chega assim à intuição do ser independente, como [intuição] de si mesma [...]
precisamente no trabalho. [...] A consciência, mediante esse reencontrar-se de si por si mesma,
vem-a-ser sentido próprio (HEGEL, 2002, p. 132-133).

Em outras palavras, Hegel indica que pelo trabalho o ser humano não somente toma consciência de si mesmo, mas também nele e por ele se autoproduz como humano. Destaca-se que,
nessa perspectiva – que ele chamou de fenomenologia do espírito –, esse humano é constituído
pela consciência humana ou espírito humano, que se acha sempre presente ao objeto, como
pressuposição, cujo desígnio seria a busca por seu desenvolvimento em direção ao que Hegel
chamou de espírito absoluto.
Por sua vez, Marx, em meio ao desenvolvimento do materialismo histórico-dialético, entende que:
O objeto concreto permanece em pé antes e depois, em sua independência e fora do cérebro ao
mesmo tempo, isto é, o cérebro não se comporta senão especulativamente, teoricamente. No
método também teórico [da Economia Política] o objeto – a sociedade – deve, pois, achar-se
sempre presente ao espírito, como pressuposição (MARX, 2008, p. 259-260).

Como se vê, a dialética hegeliana é então invertida em dialética materialista, em que o mundo
real concreto precede às elaborações da consciência humana. Além disso, a dimensão histórica
aparece como constituinte da realidade, uma vez que esta exterioridade à consciência não é mais
simples caminho fenomenológico do desenvolvimento do espírito, mas experiência de vida em
sua materialidade histórica, sobre a qual e através da qual se desenvolve o ser humano em sua
integralidade, como ser orgânico e como ser social que é. Destacam-se no trecho aspectos econômicos e políticos que compõem a realidade social, em que o trabalho humano ocupa lugar
central, quer nos processos metabólicos (orgânicos) da relação ser humano-natureza, quer nos
processos propriamente sociais da relação entre seres humanos. Em ambos os casos o trabalho
aparece como a atividade mediadora dessas relações pela qual o ser humano se constitui (nesse
aspecto coincidindo com Hegel).
Dessa concepção revista por Marx, derivam duas ordens de mediação pelo trabalho. As mediações de primeira ordem têm a finalidade de preservar as funções vitais da reprodução individual
e societal em bases humanas, não instintivas (como fazem os animais). Nesse sentido, o trabalho
aparece como uma ontologia singularmente humana, pela qual se desenvolvem a autoprodução
e a reprodução societal. Tais mediações primárias, segundo Antunes (1999, p. 20), incluem:
A regulação da atividade biológica reprodutiva [...]; a regulação do processo de trabalho [...]
para a satisfação das necessidades humanas; [...] o estabelecimento de um sistema de trocas [...]
visando otimizar os recursos naturais e produtivos existentes; a organização, coordenação e con-
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trole da multiplicidade de atividades, materiais e culturais [...]; a alocação racional dos recursos
materiais e humanos disponíveis [...]; e a constituição e organização de regulamentos societais
designados para a totalidade dos seres sociais [...]

Já o advento de uma segunda ordem de mediações corresponde a um período específico da história humana (a constituição do sistema capitalista), que acabou por afetar profundamente a funcionalidade das mediações de primeira ordem, introduzindo elementos fetichizadores e alienantes
no controle social metabólico (idem, p. 20-21). Para o autor (idem, p. 21-22), tal advento implica:
A separação e alienação entre o trabalhador e os meios de produção; a imposição dessas condições [...] como um poder separado que exerce o mando sobre eles; a personificação do capital
como um valor egoísta [...] para o atendimento dos imperativos expansionistas do capital; a
equivalente personificação do trabalho [...] destinada a estabelecer uma relação de dependência
com o capital historicamente dominante, [...] [reduzindo] a identidade do sujeito desse trabalho
a suas funções produtivas fragmentárias (Grifos do autor).

Com isso, alteram-se as formas de mediação de primeira ordem, subordinando-as aos imperativos de reprodução do capital. “As funções produtivas e de controle do processo de trabalho social são radicalmente separadas entre aqueles que produzem e aqueles que controlam”
(Idem, p. 22, grifos do autor).
Importa notar que, se as mediações primárias são vitais, sendo parte da ontologia dos seres
humanos, por sua vez, as mediações secundárias são consequências de um caminho histórico
que tem sido trilhado pelo ser humano, mas que não necessariamente teria que ter sido assim e
que podemos a qualquer tempo, como sujeitos históricos, fazer escolhas diferentes, alterando,
por exemplo, a finalidade essencial do fazer humano. Segundo o autor, tal finalidade hoje não é
outra senão expandir constantemente o valor de troca. Assim, a subordinação do valor de uso
(desde as necessidades individuais mais básicas e mais íntimas até as mais variadas atividades de
produção, materiais e culturais) ao valor de troca converte a produção do capital em propósito
da humanidade. (p. 21)
Na perspectiva marxiana, tal finalidade deve ser, segundo Lukács (2009, p. 240-244), a ampliação da busca pela liberdade do gênero humano, como resultado de sua própria atividade. É certo
que tal liberdade não pode se desvincular do terreno da necessidade, impondo, portanto, que o
caminho em sua direção deva ser construído tendo o trabalho como centralidade. Concebendo-se, como vimos, que este está na base ontológica do ser humano, a possibilidade de liberdade
surge também como um resultado seu, uma criação humana, social, e não como uma dádiva da
natureza, inorgânica e orgânica.
Assim, o caminho histórico identificado com tal finalidade (lembrando que para Marx ainda estamos na pré-história da humanidade), decorrente de grande ressignificação do conceito de trabalho,
pode representar alternativa de direção que aponte para a superação de desigualdades sociais, aliando liberdade e necessidade na autoprodução e reprodução societal sem priorizar a expansão do capital. Nessa perspectiva, o trabalho deve ser entendido não apenas como um meio de vida, mas como
o primeiro carecimento da vida, sem coerção na sua autoprodução. Sem dúvida, tal tarefa implica
importantes mudanças no campo da educação, particularmente na formação das/os trabalhadoras/
es, com especial atenção aos currículos e às práticas pedagógicas.
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Nesse sentido, diante da crise socioambiental que marca o mundo, como já dito, a EPT propõe
a formação integral da/o educanda/o. Consideramos que para atingir este objetivo faz-se necessário um currículo integrado, que mantenha a temática ambiental transversa como proposto
na LDB, em suas diretrizes curriculares da educação básica. É necessário então que tenham
também no saber ambiental elementos que configuram o trabalho como princípio educativo.
O trabalho como princípio educativo emerge de/e proporciona um ambiente escolar que tenha
no saber ambiental, como acima proposto, os fundamentos em que os seres humanos, o ambiente e os demais seres da natureza são interdependentes e coexistentes. E, além disso, estão inseridos em um contexto histórico em que tanto o ambiente natural quanto a classe trabalhadora
têm sido objeto de degradação e de expropriação respectivamente.
Refletindo sobre este tema, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 65), assinalam que:
O trabalho como princípio educativo deriva do fato de que todos os seres humanos são seres da
natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus
meios de vida. É fundamental socializar, desde a infância, o princípio de que a tarefa de prover a
subsistência e outras esferas da vida pelo trabalho é comum a todos os seres humanos, evitandose, desta forma, criar indivíduos ou grupos que explorem e vivam do trabalho de outros, ou se
caracterizem como, segundo a afirmação de Gramsci, mamíferos de luxo. É dentro desta perspectiva que Marx sinaliza a dimensão educativa do trabalho, mesmo quando o trabalho se dá
sob a negatividade das relações de classe existentes no capitalismo. A própria forma de trabalho
capitalista não é natural, mas produzida pelos seres humanos. A luta histórica é para superá-la.

Depreende-se desta assertiva que o sentimento de pertença originário na racionalidade ambiental (da qual surge o saber ambiental) possibilita as/os educandas/os e às/aos profissionais da
educação o estabelecimento de uma relação horizontalizada, desprendida e emancipatória onde
todas as pessoas envolvidas no processo educacional são sujeitos de direito e corresponsáveis
pelas transformações socioambientais necessárias.
A afirmação de que o “trabalho é comum a todos os seres humanos” chama a atenção para o
sentido de comunidade e de solidariedade inerentes ao saber ambiental que busca compreender e valorizar a totalidade, sem negar os conflitos e a importância das peculiaridades inerentes
aos processos educativos.
O que se defende, não ingenuamente, mas com a esperança freireana, é que estudantes e educadoras/es envolvidas/os na educação politécnica, terão a partir do saber ambiental elementos
para rediscutir a práxis no dia a dia das centenas de campi espalhados pelo Brasil. Quanto ao
modelo de educação profissionalizante que visualizamos a partir do diálogo e da ampla participação dos processos pedagógicos e de gestão. Machado (1989, p. 124) considera que por
politecnia entende-se a “formação humana como sendo ao mesmo tempo educação intelectual,
educação do corpo e educação tecnológica. Essa tríade integra o conceito de politecnia”.
Para Frigotto (1989) o trabalho como princípio implica superar a visão utilitarista, reducionista
do trabalho capitalista. O autor considera que a consciência crítica é o primeiro elemento desse
processo que permite perceber que é dentro destas velhas e adversas relações, onde o trabalho se
torna expressão de vida, e, portanto educativo, e que de fato teremos a educação integral desejada.
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No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, como uma das
modalidades de ensino oferecidas pelos institutos federais, o que se compreende da concepção
de educação integrada é que a educação geral torne-se parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho (como atividade laboral). Isto
deve ocorrer tanto nos processos produtivos propriamente ditos (aplicação da técnica) como
nos processos educativos (formação inicial, ensino técnico, tecnológico ou superior). Significa
que buscamos tornar o trabalho o princípio educativo, afim de que estudantes e educadoras/es
da EPT compreendam a realidade da sociedade/natureza a partir da transversalidade ambiental.
A ideia de formação integrada pressupõe superar o ser humano dividido historicamente pela
divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Entende-se que isso nos remete a superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto
operacional “aprender a fazer fazendo”, simplificado, separados dos conhecimentos que estão na
sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Percebe-se então que a
formação humana busca garantir a todas as pessoas o direito a uma formação completa para a
leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente
à sua sociedade política. Como indicam Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005) uma “formação que,
nesse sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos”.
Embora não compreendido e pouco explicado (muitas vezes negado) pelo sistema tradicional de educação o sentido de interdependência existente entre os seres humanos, o ambiente
e os demais seres da natureza compõem o saber ambiental. É por isso que Leff (2010) utiliza a
expressão saber ambiental para anunciar a emergência da construção de um novo saber que
busca ressignificar as concepções do progresso atual para conformar uma nova racionalidade ambiental, por meio do campo da produção do conhecimento, da política e das práticas educativas.
Para o autor, “o saber ambiental orienta ações, promove direitos e produz técnicas que para
construir um mundo sustentável condizente com outros princípios e valores [...]”. Aponta ainda
que este saber “ultrapassa o campo do conhecimento científico para se inserir na ordem da racionalidade – dos imaginários coletivos, das regras de pensamento das formações discursivas
– que permitem vincular os valores e o saber com o pensamento e a razão na constituição de
atores sociais” (Idem, p. 16 e 17)
Entendemos que a formação integral que se pretende em cada currículo e o saber ambiental que
se busca na execução dos projetos pedagógicos são elementos teleológicos do trabalho, princípio educativo da EPT.
Como já demonstrado neste ensaio, ao analisarmos a história da EPT verificamos que sua origem está vinculada ao assistencialismo do Estado e, posteriormente, à tentativa de atender as
demandas do mercado. Moura (2007) considera que a EPT originou-se predominantemente
na sociedade civil e com objetivos assistencialistas, para que seus destinatários se afastassem de
ações na contraordem dos bons costumes. O autor informa ainda que, na transição entre os séculos XIX e XX, surge um esforço público de organização da formação profissional, mesclando
ao viés assistencialista a preparação de operários para o rudimentar processo de industrialização
e de modernização do país.
Já em 2004, após um amplo debate com especialistas e a sociedade, nasce o Decreto n° 5.154/04
que, além de manter as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, trazidas pelo
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Decreto n° 2.208/97, possibilita a integração do ensino médio aos cursos técnicos, numa perspectiva que não se confunde totalmente com a EPT, mas que aponta em sua direção por conter
os princípios de sua construção.
É a partir deste contexto legal e histórico que o governo federal, em 2008, sancionou a Lei n°
11.892 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os
institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
A missão dos institutos federais é a promoção da justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, bem como a busca de soluções técnicas e geração de
novas tecnologias. Silva (2009) nos lembra que estas instituições devem responder, de forma
ágil e eficaz, as demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos
científicos e por suporte aos arranjos produtivos locais.
A efetiva compreensão da complexidade dos conceitos e princípios que circundam sociedades
sustentáveis na efetivação da EPT se dará, a nosso ver, a partir do saber ambiental desenvolvido
pela educação ambiental, fundada em proposta da Conferência Intergovernamental de Tbilisi
de 1977, recepcionada pela Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6.938 de 1981, reiterada
internacionalmente pelo documento Nosso Futuro Comum de 1987, ratificado pela Constituição Federal Brasileira de 1988 no art. 225 e institucionalizada como Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) pela Lei n. 9.795 de 1999 e, regulamentada pelo Decreto n. 4.281 de 2002
e pela Resolução n. 2 de 15 de junho de 2012 do Conselho Pleno do CNE/MEC. Paralelamente
a esses eventos oficiais/governamentais, a educação ambiental se potencializou para o desempenho deste papel quando discutida amplamente pela sociedade civil no processo da Rio 92,
resultando no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global, o qual foi rediscutido em 2012.
Para tanto, faz-se necessário que os currículos sejam de fato integrados, transversalizados e
que tenham sido (re) elaborados coletivamente. O currículo integrado busca estruturar-se em
uma base curricular unitária em que nela estejam inseridos o ambiente, a cultura, a ciência e a
tecnologia, a mediação entre ciência e produção, tendo o trabalho como princípio educativo.
Constituem pressuposto elementar para a oferta de cursos e programas de EPT a sintonia e o
comprometimento institucional, com as necessidades e as potencialidades de desenvolvimento
socioeconômico e tecnológico local e regional, além da necessária articulação entre o saber
ambiental e as tecnologias sociais disponíveis em cada região.

4. Algumas considerações
O currículo integrado que se pretende a partir do saber ambiental é transformador e possibilita
a superação do modelo alienante e excludente encontrado nos currículos historicamente adotados e reproduzidos na educação profissional brasileira. É inegável que o currículo escolar em
uma sociedade de classes é a expressão institucionalizada no ambiente educacional dos interesses da classe dominante e enxergamos que um currículo integrado a partir desta ambientalização possa facilitar o desvelamento necessário para o empoderamento das/dos estudantes.
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Ressignificar o conceito de trabalho na educação profissional dos institutos federais tendo como
base este saber, é valorizar o ser humano, o ambiente e os demais seres da natureza em suas
diversas dimensões.
Este ambientalizar o “aprender a fazer fazendo”, a partir do trabalho como princípio educativo,
compreende uma proposta curricular que abandona tanto o currículo dualista fragmentado
em disciplinas, cuja forma de abordagem do conhecimento é a transmissão, o saber, a educação bancária33, quanto a pedagogia de competências. E propõe um exercício dialético e
contínuo que busca no diálogo uma releitura do mundo a partir dos diversos olhares envolvidos
nos processos educativos.
O trabalho é uma forma de ser no mundo. BOFF (2007, p. 94) nos lembra que foi pelo trabalho
que os seres humanos formaram as culturas como modelação de si mesmo e da natureza. Nas
palavras de ARROYO (2000, p. 190):
A construção do valor que damos ao trabalho, o reconhecimento social e político dos trabalhadores é um processo lento e tenso, que acontece na medida em que valores e representações
sociais se consolidam e legitimam.

No momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram sua percepção muda, embora isto
não signifique, ainda, a mudança da estrutura, (FREIRE, 2007, p.50).
A contribuição dos institutos federais aprimora-se à medida que compreende que as mudanças
devem nascer da/na experiência observada e vivida dentro e fora da sala de aula, a partir dos
múltiplos olhares da comunidade escolar, transponíveis para o mundo real das relações, seja no
trabalho ou em qualquer instância social.
A integração dos conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e humanísticos com o mundo do trabalho exige a adoção da pesquisa, como já fora dito, e da interdisciplinaridade como
princípios educativos, que se traduzam na extensão comprometida com a transformação sociocultural da/o trabalhadora/o que se encontra refém das estruturas de mercado. Na esteira desta
compreensão histórico-participativa da construção do conhecimento, Ramos (2005, p 114) afirma que o ser humano é um:
Ser histórico-social que age sobre a natureza para satisfazer suas necessidades e, nessa ação, produz conhecimentos como síntese da transformação da natureza e de si próprio. [...] O trabalho
é mediação ontológica e histórica na produção do conhecimento.

33. Para Freire (1981) era o tipo de educação que vinha sendo realizada no Brasil e em outros países cujos resultados tornam o
ser humano um ser dependente dos preceitos determinados pelas classes dominantes. Através desse tipo de educação o ser
humano torna-se receptor passivo de informações que lhe são depositadas.
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Neste contexto a autora enfatiza que o currículo:
Organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os
conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender (idem, p. 116).

Sendo assim, para nós existe uma relação intrínseca entre o saber ambiental e a implementação do
trabalho como princípio educativo. São conceitos chave, estão intimamente imbricados e, portanto,
devem ser elemento substancial para a tessitura de currículos que se atrevam a questionar o status quo.
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Resumo
Este artigo apresenta os resultados de pesquisa sobre EA nos cursos de licenciatura a partir da
visão e experiências de docentes em universidades federais. Foi utilizado questionário, seguido
da análise da matriz curricular, visando obter informações sobre a inserção da EA no currículo
das licenciaturas. Constatou-se que a EA está presente em todos os cursos investigados, como
disciplina específica ou integrando outros componentes curriculares. Como desafios mencionaram: conseguir apoio institucional para atender as deliberações legais em trabalhar a EA bem
como, superar a fragmentação curricular e das universidades. As respostas indicam a necessidade de avanços conceituais e metodológicos no campo da EA; o reconhecimento social desse
campo, o compromisso e a formação dos docentes para a inclusão da EA nesses cursos. Para os
entrevistados, as políticas públicas de EA na educação superior não atendem às demandas da
área e são insuficientes para as mudanças curriculares nas IES pesquisadas.
Palavras-chave: Educação superior, Licenciatura, Educação ambiental.
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1. Introdução
A educação ambiental no Brasil constitui-se em um direito de todos os cidadãos e em um dever
do Estado. Instituída legalmente como parte integrante da educação nacional na década de oitenta, ao longo dos últimos 20 anos os estudos, experiências e aporte legal acerca da educação
ambiental têm contribuído para sua expansão no âmbito da educação superior, ao tempo em
que revelam os desafios para sua institucionalização.
A Lei nº 9795/1999, ao estabelecer a educação ambiental (EA) como componente obrigatório
da educação brasileira, induziu mudanças nos currículos das instituições de educação superior
(IES), já que envolve abertura para inclusão de novos conhecimentos e formas de abordagens.
No que se refere à formação de professores, a educação ambiental (EA) precisa proporcionar
a expansão do acesso aos conhecimentos do campo bem como, a criação de estratégias metodológicas para a sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, a incorporação da EA deverá permear todo o currículo destinado à formação docente, independente dos níveis e modalidades
de ensino em que atuam ou atuarão (BRASIL, 1999). O objetivo é possibilitar aos professores
o desenvolvimento da “educação ambiental como uma prática educativa integrada, contínua e
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal” (Ibidem art.10).
Ao encontro da lei supracitada, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental
(Resolução CP/CNE nº 2 /2012), ao referirem sobre a formação inicial de professores, orientam
que os cursos de licenciatura possibilitem aos estudantes além dos conhecimentos concernentes
às questões socioambientais, “o desenvolvimento didático-pedagógico da dimensão da educação ambiental na sua atuação escolar e acadêmica” (art. 19). Reforça-se a perspectiva de que
é concernente aos docentes, como cidadãos, o direito de ser educado ambientalmente e, como
profissionais o dever de garantir aos alunos a formação socioambiental. Entretanto, as indicações para as modificações curriculares instituídas a partir da Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA) e das DCNEA, apesar de sua relevância, constituem- se em um desafio para
as instituições de educação superior (IES).
O Brasil é um dos países que mais formam docentes no mundo, tendo como principal lócus
desta formação, os cursos de licenciatura. É aproximadamente um licenciado para cada dezoito
crianças e adolescentes em idade escolar no país (NASCIMENTO; SILVA; SILVA, 2014). Aliado a essa realidade, tem-se a formação docente como um dos temas com maior quantidade de
ensaios e pesquisas no campo da educação (GATTI, 2012). Os diferentes interesses voltados às
concepções, saberes e práticas dos professores, bem como, as políticas que direcionam tal formação e seus reflexos na educação básica reverberam nas disputas sobre os conhecimentos mais
relevantes e sua organização nos cursos de licenciatura.
O espaço para campos de conhecimentos emergentes, como a EA, nos currículos das licenciaturas enfrenta dentre outros, o histórico conflito concernente ao tempo-espaço dos conhecimentos voltados aos aspectos pedagógicos, aos específicos da área (que também formam o bacharel),
e aos que serão ensinados na educação básica. Considerando também, as questões referentes à
teoria e à prática refletida; bem como, a formação científica e o saber fazer diante da realidade
das escolas (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011; DIAS-DA-SILVA, 2005). Passando ainda pela
pouca atratividade de jovens pela carreira docente devido à baixa remuneração e valorização
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social. Contudo, diferentes autores (VEIGA; D’ÁVILA, 2008; VEIGA, 2010; GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011) concordam com a necessidade de melhoria da formação docente, e da superação de um currículo fragmentado e distante da realidade escolar e das emergências sociais
da sociedade contemporânea.
Os movimentos para a institucionalização da educação ambiental na educação superior também têm a intenção de contribuir para a melhoria da formação de professores, a partir dos
cursos de licenciatura. As iniciativas, coletivas ou individuais, nessa área estão para além de criar
ou não componentes curriculares buscando refletir e agir em prol de mudanças paradigmáticas
nos sistemas de conhecimento, nas culturas e na estrutura organizacional desenvolvida a partir
das instituições de educação superior.
A legislação brasileira bem como os estudos nesse campo, ao indicarem o enfoque transversal,
multi-inter-transdisciplinar da EA já suscita necessidade de mudanças curriculares e superação
de disciplinas, componentes e atividades, que apesar de complementares são trabalhadas de
forma fragmentadas. A busca por estratégias formativas, que possibilitem a cooperação entre as
áreas de conhecimento e formas de inserção curricular, disciplinares ou não, apesar dos desafios,
tem sido realizada por docentes universitários e educadores ambientais possibilitando gradualmente o desenvolvimento da EA nos cursos de licenciatura. Conhecer os caminhos percorridos
e a visão destes docentes sobre essa realidade conduziu a esta pesquisa, junto àqueles que atuam
em universidades federais brasileiras a fim de contribuir para elucidar necessidades e avanços às
políticas públicas de educação ambiental voltadas a formação de professores.

2. O contexto
O levantamento sobre a apropriação da EA, na formação inicial de professores, integra parte
da atividade profissional-acadêmica, a respeito da mesma nos currículos dos cursos de graduação, com vista a subsidiar políticas públicas na área. Ele integra um conjunto de ações de consultoria34 que iniciou com um panorama sobre a sustentabilidade ambiental em universidades
federais, junto às reitorias das IES, seguida por estudos e experiências sobre EA na educação
superior a partir da análise das produções do Grupo de Trabalho 22 – Educação Ambiental,
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (GT22/ANPEd), uma das
instituições de renomado destaque nacional e internacional pelas produções e atuações na área
educacional brasileira. Concluindo com as visões e experiências de docentes sobre a EA nos
currículos dos cursos de licenciatura, objeto desse artigo.
O estudo foi realizado considerando a abordagem qualitativa, no sentido de se aproximar das
peculiaridades das IES, a partir dos docentes, sem perder a sua totalidade e o seu dinamismo.
Atendendo a demanda da consultoria, a amostra intencional, inicialmente, envolveria cinco
universidades federais, sendo uma por região geográfica. A escolha das IES foi realizada a partir
da qualidade da oferta dos cursos de formação continuada de professores em educação ambien34. Realizada no âmbito de Projetos do Ministério da Educação com a OEI e a UNESCO
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tal desenvolvido no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)35. Esse critério foi
utilizado também, no levantamento de indícios sobre a compatibilidade entre os investimentos
do Ministério da Educação (MEC) na formação continuada e na formação inicial, de modo a
explicitar melhor as especificidades das políticas públicas para os cursos de licenciatura. Foram
considerados os relatórios do MEC sobre os cursos de educação ambiental bem como as informações da consultora técnica que acompanham os mesmos. O envolvimento, compromisso e
atuação dos profissionais responsáveis pelos cursos nas IES, assim como a quantidade e os resultados dos cursos ofertados foram preponderantes na escolha dos profissionais.
Para obter as informações necessárias de forma objetiva, considerando o tempo disponibilizado
para realização do trabalho foi utilizado um questionário, com quesitos abertos e fechadas, bem
como, a análise da matriz pedagógica dos cursos. A intenção foi perceber igualmente, como se
dá o processo para a inserção da EA no currículo, a participação dos sujeitos nesse processo, os
desafios e as oportunidades que o trabalho em EA geram.
Além do envio dos questionários contatou-se com os sujeitos da amostra, para explicar o objetivo da pesquisa e o motivo pelo qual os mesmos foram escolhidos para colaborar. Excetuando
um, os demais responderam de forma afirmativa e empolgante, o que não se refletiu no retorno
dos questionários. Após 1 (um) mês do envio e reenvio do e-mail, seguido de novos contatos
obteve-se 3(três) respostas. Diante do exíguo prazo para finalização do documento decidiu-se
então para o caso das regiões cujos questionários não foram respondidos, fazer a análise da matriz curricular do curso de licenciatura das IES, a qual o sujeito pesquisado pertence. O critério
para escolha do curso foi disponibilidade da matriz curricular e/ou Projeto Político Pedagógico
(PPP) do curso no site da referida instituição. Os resultados aqui apresentados referem-se então
à visão e experiências de três docentes de universidades federais brasileiras situadas em diferentes regiões geográficas do Brasil.

3. O que os dados revelam
Os sujeitos da pesquisa atuam em universidades federais há pelo menos 18 anos. Atualmente
estão como professora, diretora e/ou coordenadora do curso de especialização em EA. Na instituição, já assumiram cargos como coordenadora de colegiado, de curso de pós-graduação lato
senso em EA (modalidade à distância) e do curso de ciências biológicas. Todas as professoras
trabalham em curso de licenciatura de Ciências ou Ciências Biológicas na instituição há no
mínimo três anos. Os dados acima indicam que as profissionais envolvidas, além de experiência
docente, trazem conhecimento na área de coordenação - o que favorece o contato com outros
professores e profissionais que atuam em cargos/funções influentes nas decisões curriculares.
Outro ponto relevante é a proeminência dos cursos de Ciências Biológicas e Naturais nos trabalhos de EA - talvez, pelo fato da biologia e da ecologia constituírem-se em ciências mais
próximas dos estudos sobre o funcionamento da natureza - conduzindo à aproximação mais
rápida destas às questões referentes à crise ambiental, aos impactos da ação humana sobre os
35. Esses cursos recebem apoio técnico e são acompanhados pela Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA/SECADI/MEC)
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ecossistemas e tomando para si iniciativa de dialogar, com a educação para enfrentar a crise
ambiental (LAYRARGUES, 2003).
No que se refere à matriz curricular, todas foram elaboradas após a aprovação da Lei no 9.795/1999
que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Decreto no 4.281/2002 que a
regulamenta, e em sua maioria após a Resolução CNE/CES nº 7/2002 que Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas. Todos os diplomas legais recomendam
a EA nos currículos dos referidos cursos. A maioria das professoras não participou do processo
de elaboração da proposta curricular, o que pode sinalizar que há outros profissionais ou demandas nas IES que conduziram a necessidade, obrigatoriedade e/ou importância da EA nos
cursos de formação inicial de professores.
A educação ambiental, presente em todos os cursos investigados, se apresenta de forma variada.
Ela constitui-se tanto como uma disciplina específica (optativa), como também integra outras
disciplinas ou componente curricular. Em um dos cursos, a matriz é formada por unidades
temáticas desenvolvidas por meio de atividades ou projetos, onde são trabalhadas as questões
ambientais. Esta diversidade de apropriação da EA no currículo indica que não há um caminho único, nem o mais correto, mas o possível e adequado às especificidades de cada currículo e de cada IES.
Foi interessante observar que, dos cursos que mencionam a existência da disciplina, apenas uma
explicita em seu título a expressão educação. Nas demais aparecem termos referentes a meio
ambiente, ou não fazem alusão direta às questões ambientais, requerendo um olhar atento às
ementas das disciplinas. Se por um lado isso pode indicar a apropriação transversal e interdisciplinar da EA, por outro, assinala que os conteúdos referentes a sustentabilidade ambiental vêm
sendo trabalhados, mas não necessariamente a formação pedagógica para o desenvolvimento
deles pelos estudantes de licenciatura, conforme estabelece a Política Nacional de Educação
Ambiental e as DCNEA. Essa reflexão se faz necessária porque estamos tratando de profissionais “cuja tarefa é ensinar, e ao ensinar aprender” (FREIRE, 2005) e isso, implica em saber conduzir processos pedagógicos que possibilitem aos outros aprenderem.
Considerando a realidade dessas IES a disciplina específica não é o caminho mais adotado para
desenvolver a EA. Mas sim, a abordagem dos conteúdos de forma integrada a outras disciplinas.
É possível inferir que, apesar da estrutura curricular disciplinar consagrada na maioria das IES,
a transversalidade ou interdisciplinaridade é preponderante em relação à abordagem de temas
correlatos à EA nos currículos dos cursos. O que pode ser constatado a partir das respostas, de
duas das três docentes, em relação à abordagem de temas correlatos à EA nos currículos dos cursos.
Ainda que essa não seja a realidade na maioria das IES, o resultado aqui apresentado ratifica as
conquistas no avanço da EA, mesmo que insuficiente, considerando a dimensão da educação
superior no Brasil. É válido destacar nesse contexto que não há uniformidade entre a criação de
disciplinas específicas de EA em cursos de licenciatura. Enquanto autores, a exemplo de Catalão
(2012)36, refletem sobre um caminho estratégico no atual cenário de organização curricular das
IES para garantir tempo-espaço da EA na formação de futuros professores, outros como Pavesi
(2012) consideram a abordagem disciplinar incipiente e reducionista. Essa discussão apesar de
36. Notas de discussões da Reunião Técnica sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, realizada em
14 de maio de 2012, na Universidade de Brasília. Promoção Coordenação Geral de Educação Ambiental/ Ministério da Educação.
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relevante requer uma análise adensada, o que não constitui o foco desse artigo, visto que a nossa
intenção é perceber caminhos possíveis e legalmente viáveis diante da realidade em que esses
docentes atuam.
Ao tratar sobre desafios, as professoras - sujeitos da pesquisa - mencionam a dificuldade de atender as deliberações legais em trabalhar a EA de forma transversal, inter, multi e transdisciplinarmente; a superação da estrutura organizacional fragmentada das universidades e dos currículos;
e o predomínio de concepções conservadoras de EA no âmbito acadêmico. Ao comparar estas
repostas com as referentes à forma como a EA se apresenta nos currículos dessas IES, nota-se a
capacidade de resiliência dos profissionais em lidar com situações pouco favoráveis ao trabalho.
Pode–se inferir que, apesar da conquista do espaço da EA nos referidos currículos, o seu desenvolvimento ainda constitui um desafio a ser superado para que a EA seja institucionalizada
na universidade. Nesse sentido, as próprias docentes consideram relevante e urgente a atuação
do Conselho Nacional de Educação (CNE) para a observância do que estabelece a legislação
brasileira, além da criação de políticas públicas na área de formação docente que inclua a EA.
Apontam ainda, como fatores favoráveis a implementação da EA nos cursos de formação inicial de professores, e a necessidade de avanços conceituais e metodológicos no campo da EA; o
reconhecimento social da importância desse campo; a perspectiva formativa que favoreça aos
estudantes a relação de pertencimento local e planetário; o compromisso dos docentes universitários com a inclusão da EA nos cursos. Torna-se essencial também, a efetivação de políticas
públicas de EA na educação superior bem como aquelas “voltadas à formação dos docentes,
visando suprir a falta de gestores e professores qualificados para articular o conjunto de saberes
e dimensões da temática ambiental.” (Professora A). Na opinião das professoras, as políticas
existentes não atendem à quantidade e à diversidade de demandas da área. São consideradas
insuficientes para as mudanças nas estruturas curriculares e das IES como um todo.
Essa realidade vem ao encontro dos estudos de outros pesquisadores/docentes universitários, que apontam a necessidade de assumir o currículo de forma mais ampla envolvendo
as possibilidades formativas advindas do ensino, da pesquisa e da extensão (FARIAS et al.,
2014). O currículo enquanto espaço de conhecimento é também espaço de poder e, por isso,
tão central e almejado nas disputas dos diferentes grupos que compõem a universidade. Os
conhecimentos, saberes e práticas validados e desenvolvidos nesse espaço são tecidos por
pessoas. Sem dúvida, são os docentes universitários, nas suas mais diversas atuações (professor, pesquisador, gestor) que conduzem a definição do currículo, o que torna necessário
também pensar na formação desses profissionais, considerando que se almeja realmente o
avanço da EA nos cursos de licenciatura.
Acrescentamos ainda a gestão universitária nesse processo, por entender que institucionalização
da EA e da sustentabilidade socioambiental como um todo, passa pela política da IES expressa
no cumprimento do que está previsto em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto
Político Pedagógico, dentre outros documentos que subsidiam teórico, técnico e financeiramente as ações da universidade, dentre elas aquelas que são voltadas à formação inicial de professores.
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4. Considerações finais
As informações obtidas a partir da análise da matriz curricular, e das respostas das professoras
participantes da pesquisa evidenciam que educação ambiental vem conquistando espaço nos
cursos de licenciatura, a partir de diferentes concepções e formas de abordagem no currículo
indicando inúmeras possibilidades. Seja como disciplina específica ou por meio de outros componentes curriculares, a apropriação da EA nos cursos de formação inicial de professores vem
acontecendo ainda que de forma incipiente.
As respostas ratificam que o marco legal da EA é relevante, porém insuficiente para sua inserção nas IES, dada a necessidade de políticas públicas na área, articuladas com as de formação
docente, que provoquem e subsidiem mudanças estruturais nas IES. Nesse sentido, as questões
curriculares não podem ser tratadas isoladamente, mas como parte integrante de um todo envolvendo aspectos político, administrativo-financeiro, do espaço físico, além dos epistemológicos e pedagógicos. Respaldando-se nos ideais educativos de Fernando Azevedo, concebemos a
universidade como instituição que forma (e deforma) não apenas pelo que é ensinado em sala de
aula, mas em toda a sua estrutura. Conduzindo-nos a pensar que a formação humana nesses espaços
se dá a partir das culturas organizacionais da mesma, e não apenas pelo currículo no sentido restrito.
Ao mesmo tempo em que a EA no currículo das licenciaturas pode provocar mudanças na
instituição de educação superior, ela pode ser também resultado de mudanças institucionais da
universidade, se a abordagem socioambiental passar a integrar o ensino, a pesquisa, a extensão,
a gestão, o espaço físico, as relações pessoais, enfim. as atividades que permeiam o fazer acadêmico. Nessa mesma perspectiva, vislumbramos a formação do docente universitário e o não reconhecimento da importância da EA nos cursos de licenciaturas apontados pelas entrevistadas
como uma das questões mais desafiadoras. Legalmente, a formação inicial para atuar na docência universitária ocorre em curso de pós-graduação, que comumente volta-se para especializar
o profissional na área que o mesmo pretende pesquisar e/ou lecionar. Raramente há espaço para
articulação com conteúdos pedagógicos e socioambientais. Essa realidade requer programas
específicos de formação continuada em EA e/ou voltados à sustentabilidade socioambiental.
O desenvolvimento da EA, como previsto nos diplomas legais, induz a superação da fragmentação curricular e, consequentemente a aproximação entre docentes das diferentes áreas do
conhecimento. Trabalhar de forma transversal, pluri, multi, inter ou transdisciplinar requisita
conhecer e interagir com outras áreas, além da que se atua, para buscar pontos de intercessão.
A especialização nesse caso é relevante, contudo incipiente, requerendo cooperação, ou seja,
operar com o outro. Nesse caminho, minimiza-se a disputa do espaço-tempo entre conteúdo da
área disciplinar, conteúdos pedagógicos e de campos “emergentes” como educação ambiental;
assim como, a formação científica versus a formação prática, pois abre-se espaço para identificação de zonas de não resistência nas quais, dadas as diferenças e divergências, esses conteúdos
se encontram com o propósito maior de formar professores autônomos capazes de pensar, agir e
transformar a realidade com o dinamismo, a diversidade e a historicidade que ela traz.
Sendo assim, coadunamos com as entrevistadas quando as mesmas chamam a atenção para a
necessidade de, ao tratar sobre a inclusão da EA, atentar para concepção formativa e para os
processos de construção de conhecimento, análise e transformação, individual e coletiva. É pre510| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

ciso cuidar para que os saberes e práticas ambientais possibilitem, aos estudantes de licenciatura,
conhecer, viver e praticar processos formativos comprometidos com o direito de todos a uma
sociedade justa e ambientalmente sustentável.
As análises aqui apresentadas, longe de serem conclusivas, nos fazem inferir que, apesar das
diferentes possibilidades encontradas pelos docentes universitários entrevistados para trabalhar
a EA nos cursos de licenciatura e os avanços legais na área, a efetividade das políticas públicas
para a implementação da EA ainda está aquém do necessário para sua concretização em toda a
educação superior. Aprofundar o conhecimento sobre como esses diferentes sujeitos - docentes
universitários – vêm tecendo caminhos para o desenvolvimento da EA nos cursos de licenciatura, dada as adversidades que impulsionam a continuidade desse estudo no doutorado em andamento, pois apesar dos desafios, a EA avança na formação de sujeitos a partir de outros sujeitos
que buscam transformar-se e transformar a realidade com os outros, constituindo o coletivo de
educadores ambientais da nação brasileira.
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Resumo
Este trabalho resulta de uma pesquisa-ação sobre a metodologia do projeto Água como Matriz
Ecopedagógica (AME) na formação continuada de educadores. A investigação foi realizada em
Brasília no Distrito Federal e envolveu 39 pessoas que participaram de quatro turmas de formação entre 2003 a 2010. Buscou-se avaliar o enraizamento do processo formativo e a repercussão
na vida profissional e pessoal, bem como o potencial da água como sujeito e metáfora de religação entre o indivíduo e seu ambiente, entre a pessoa e seu universo simbólico, entre conhecimento e atitude. Os depoimentos evidenciam que um educador ambiental formado dentro
de uma concepção transdisciplinar de educação integral ressignifica o conceito de educação
ambiental crítica e estimulam a pensar no autoconhecimento e nos processos criativos como
complementaridade para uma educação ambiental crítica e transformadora. Para os egressos,
a formação foi transformadora e repercutiu nas suas atividades docentes ao longo do tempo.
Palavras- chave: Água, Transdisciplinaridade, Ecoformação.

1. Introdução
A educação ambiental tem sido permanentemente convocada pela sociedade para responder
aos desafios da crise ambiental contemporânea, o que nos motiva a refletir sobre seu papel na
construção de novos valores na relação humanidade e natureza. Como este novo campo da educação poderá contribuir para reinventar outras formas de relação entre a cultura dos homens e
os ciclos físicos e biológicos da natureza que de forma incontornável e ambivalente encontram-se entrelaçados têm sido a questão central do projeto de pesquisa e extensão Água como Matriz
Ecopedagógica - AME nos últimos dez anos. As consequências da crise ambiental, especialmen-
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te das mudanças climáticas provocam a reflexibilidade da sociedade (GIDDENS, 1991) sobre
seu projeto civilizatório e uma educação reflexiva e crítica é uma demanda do nosso tempo.
Sabe-se que a escassez de água doce hoje atinge mais de 1 bilhão de pessoas e deverá duplicar-se nos próximos vinte anos e até a metade deste século, pelo menos ¾ da população mundial
poderá enfrentar estresse hídrico. Combina-se o aumento da demanda com a poluição dos
mananciais, enquanto as mudanças climáticas ampliam as áreas áridas e semiáridas e reduzem
as reservas hídricas em escala planetária.
Isto nos leva à reflexão sobre a necessidade da formação do profissional reflexivo para desenvolver práticas que articulem a educação e o meio ambiente numa perspectiva crítica, que abra
perspectivas para uma atuação ecológica sustentada por princípios de criatividade e capacidade
de formular e desenvolver práticas emancipatórias norteadas pelo empoderamento e pela justiça
ambiental e social (JACOBI, 2005, p13).

As questões ambientais da água são globais, mas uma comunidade as vivência de forma singular
e única, daí a necessidade de abordagens pedagógicas vinculadas à contextos locais e que sejam
apropriadas para as comunidades de aprendizagem reconhecerem seus problemas, assumirem a
corresponsabilidade da gestão e encontrarem respostas criativas para enfrentar a crise. A experiência de formação de educadores do projeto AME (2003-2014) reflete esta busca de metodologias para a formação humana tendo como foco a crise socioambiental contemporânea e o papel
da educação para a reforma do pensamento e a emergência de uma ética biocêntrica.
O presente trabalho analisa a metodologia utilizada pelo projeto AME na constituição de formadores a partir de pesquisa de campo de pós-doutoramento desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo, em 2010, sob a orientação
do Prof. Dr. Pedro Jacobi A investigação foi realizada em Brasília - DF e envolveu 39 pessoas que
participaram de quatro turmas de formação do projeto entre 2003-2010 e da análise documental
de textos e artigos produzidos no mesmo período. Interessava-nos avaliar o enraizamento do
processo formativo e sua repercussão na vida profissional e pessoal ao longo do tempo. A questão central foi desvelar o potencial da água como sujeito e metáfora de religação entre o indivíduo
e seu ambiente, entre a pessoa e seu universo simbólico, entre conhecimento e atitude e investigar
o alcance da metodologia utilizada para sensibilizar atores sociais e enraizar conhecimentos transdisciplinares sobre a água, elemento limítrofe para a sobrevivência da vida humana e planetária.
O grupo-sujeito participante da pesquisa foi constituído por 36 professores da rede pública de
educação do Distrito Federal, 02 educadores comunitários e 01 técnico em meio ambiente. Optamos compor o grupo convidado para duas rodas de conversa com pelo menos metade dos
participantes da primeira turma de cursistas em 2003 na intenção de avaliar a sustentabilidade
da experiência formativa ao longo do tempo. A intenção não era comparar as formações, mas
identificar o que permanece como memória da experiência formativa e de um processo pedagógico vivenciado. O sentido do enraizamento e da repercussão das formações ao longo do tempo
foi uma das questões motivadoras da pesquisa.
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2. O curso do AME
O projeto, em desenvolvimento desde 2003, está sob a coordenação das professoras Vera
M.L.Catalão (Faculdade de Educação- UnB) e Maria do Socorro Rodrigues Ibañez (Depto de
Ecologia – UnB). Como recorte temporal de pesquisa, focamos o estudo nos primeiros sete
anos de experiência de formação continuada de professores e extensionistas ambientais. Cerca
de 150 educadores (professores e extensionistas ambientais) passaram pelos cursos de formação
continuada do AME e mais de 200 estudantes de Pedagogia e Biologia atuaram no projeto como
estagiários e/ou bolsistas. Os trabalhos dos professores e os estágios docentes envolveram mais
de mil pessoas nas escolas participantes, foram produzidas três dissertações de Mestrado e oito
monografias de graduação sobre o projeto, mais de uma dezena de apresentações em congressos, fóruns e seminários, 32 estágios docentes e diversas atividades de extensão junto à comunidades de escolas públicas situadas nas proximidades de nascentes e cursos d’água no Distrito
Federal (CATALÃO; IBAÑEZ, 2008).
No âmbito de uma pesquisa de pós-doutorado desenvolvida junto aos egressos dos cursos de
formação de educadores do AME, buscamos avaliar o alcance da metodologia utilizada para
sensibilizar atores sociais e enraizar conhecimentos multirreferenciais sobre a água e o potencial
deste elemento como sujeito e metáfora de religação entre o indivíduo e seu ambiente, entre a
pessoa e seu universo simbólico, entre conhecimentos e práticas sociais. A pesquisa-ação na
perspectiva existencial de René Barbier (1997) foi realizada junto a um grupo de 39 pessoas que
participaram dos cursos do Projeto em diferentes momentos da formação entre 2003-2010. A
metodologia em sentido restrito organizou-se por meio de três dispositivos articulados: análise documental de questionários abertos e textos produzidos pelos participantes lançados na
plataforma Moodle; uma roda de conversa com 14 educadores egressos que participaram dos
cursos de formação de longa duração em 2003 e 2008 e o terceiro dispositivo foi a observação
participante de uma nova versão do curso Água como Matriz Ecopedagógica, realizada durante
o segundo semestre de 2010 e destinada à professores da rede pública e membros do Comitê
de Bacia do Paranoá. As rodas de conversa foram orientadas para elucidar a contribuição das
formações do AME para uma nova visão da água, para a formação pessoal e profissional dos
participantes e o papel da metodologia para o enraizamento da aprendizagem.
Uma questão de fundo acompanhou o nosso percurso investigativo: reencantar o olhar humano
diante da água, por meio de estratégias pedagógicas reflexivas, criativas e da materialidade simbólica
deste elemento, pode enraizar e potencializar os processos de aprendizagem em educação ambiental?
Ao observarmos as múltiplas funções da água nos processos vitais compreendemos como a água
é o elemento de mediação entre as formas etéreas do ar e a densidade do elemento terra. Para a
educação ambiental, a água é um tema emblemático que funciona como uma ponte entre os registros da natureza e da cultura e como traço de união entre subjetividade e objetividade, entre reflexão
e manifestação. É a materialidade deste elemento que replica sua constituição simbólica na outra
face de Narciso que é a cultura. O que chamamos de “ecopedagogia da água” caminha nessa direção.
Dos movimentos da água desprende-se uma ecopedagogia que se constitui da fluidez, dos ritmos e das alternâncias de tempo e espaço, da aceitação e inclusão das diferenças, da flexibilidade, da complexidade sistêmica (MORIN, 1994), do pensamento reflexivo e do movimento dia514| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

lógico que articula permanência e mudança. Para Nóvoa (1992), a reflexão resulta da presença
consciente do humano no mundo da sua experiência. A metodologia do AME busca favorecer
a emergência da reflexividade mediante dispositivos pedagógicos que reforçam uma presença atenta diante da experiência vivida produzindo novos significados individuais e coletivos.
Dewey (1979) compreendia o pensamento reflexivo como fundamental nos processos de aprendizagem e na capacidade criativa de resolução de problemas. Para a equipe de formadores do
AME, a reflexão é essencial para autonomia do sujeito aprendente.
Como metodologia de formação, o AME assumiu uma abordagem transversal para articular as
múltiplas referências teóricas, tecnológicas e as representações de água nas diferentes culturas.
A água é por excelência o elemento da transversalidade como elemento de mediação entre céu
e terra, pela sua ação comunicativa nas interações celulares e sua presença nos processos circulatórios dos seres vivos e do próprio planeta Terra. Ao adotar uma ecopedagogia da água, intencionamos a emergência de um conhecimento integrado por meio de movimentos transversais
que resultam em redes de saberes comunicantes.
A observação participante sustentou todo o processo investigativo, buscando identificar os sentidos dados à ação pedagógica em uma comunidade de aprendizagem. A noção de escuta sensível proposta por René Barbier adjetiva a observação participante utilizada, pois a qualifica
como momento de escuta sustentado pela empatia e pelo acolhimento incondicional do outro
em que “o pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para
compreender do seu interior as atitudes e comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de
símbolos e de mitos” (Barbier, 2002, p.94). A pesquisa-ação desenvolve-se em um movimento
recursivo de prática e teoria e afirma-se no exercício da práxis que é por definição reflexiva e
ancorada no coletivo entendido como espaço de intersubjetividades em interações dialógicas e
criativas.
Percebe-se que esta nova consciência da água não dissocia as dimensões racional, sensível e ética. Uma atenta leitura dos depoimentos mostra uma articulação complexa e pluridimensional
entre consciência ecológica e a produção de novos sentidos na relação humanidade-natureza.
Trata-se de consciência ecológica para além de uma percepção da degradação e poluição da
água. Podemos também compreendê-la como uma “tomada de consciência, na esteira da ciência ecológica, do próprio caráter da nossa relação com a natureza viva” (MORIN, 2002, p.11).
Para a educação, a transdisciplinaridade permite a construção de pontes entre o espírito científico e as outras formas de percepção humana. Estas pontes podem ser construídas nas vivências
intersubjetivas, nas ações políticas em movimentos sociais, mas necessitam ancorar-se em subjetividades individuais reconfiguradas por meio de processos reflexivos. A Carta da Transdisciplinaridade (1999, p.164) afirma que a educação “deve ensinar a contextualizar, concretizar e
globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, da sensibilidade e do corpo
na transmissão dos conhecimentos”.
O exercício de pensar a escola como um ecossistema foi fundamental para perceber a transdisciplinaridade. Adotamos uma outra forma de ver a escola como um ecossistema em que a diversidade é
compreendida como capacidade para superar crises. [...] Um bom exercício para nós professores que
fomos treinados para trabalhar o homogêneo e não o heterogêneo (Turma de 2003).
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Alguns depoimentos evidenciaram que a diversidade de temas presentes na formação favoreceu a articulação de uma visão complexa e interdisciplinar sobre a água que supera a clássica
divisão entre ciências naturais e ciências humanas. Favoreceu a convergência de visões plurais e
permitiu o diálogo de posições diferentes e contraditórias. A abordagem transversal nas práticas
educativas realizadas junto às escolas foi capaz de estabelecer uma ponte entre os conhecimentos sistematizados, vida cotidiana e ação ambiental.
A dinâmica do curso é uma metodologia diferenciada e por isso torna o conhecimento mais
eficiente, aumentando a consciência sobre a importância da água, da sua utilização, do seu valor
(Turma 2010).
O enfoque da água como matriz ecopedagógica, considerando os três momentos apresentados:
práticas de corporeidade, conteúdos teóricos e exploração dos conceitos pedagógicos, propiciaram um despertar para a percepção, o aperfeiçoamento de habilidades, a mudança de valores e,
consequentemente, a agregação de novos conhecimentos e a ampliação dos conceitos sobre o
uso sustentável da água (Turma de 2010).

Um dos aspectos mais significativos da abordagem transversal experimentada é o sentido das
práticas corporais como recurso pedagógico. Partimos do princípio que despertar o corpo abre
novas percepções do real e permite outra abordagem epistemológica do conhecimento. O corpo é
dotado de inteligência própria e guarda a memória das experiências vividas e aprendidas – manifestando assim a unidade indissociável entre as dimensões biológica e psicológica do ser humano.
Em todas as atividades de formação enfatizamos os trabalhos corporais, a consciência e estética
do gesto, a observação dos ritmos do corpo e práticas de respiração consciente. A auto-observação facilita uma escuta sensível dos ritmos da vida cósmica, planetária, regional, institucional,
local. Consideramos o corpo como unidade perceptiva e inteligente capaz de enraizar os processos de aprendizagem (CATALÃO, 2011). Muitos depoimentos enfatizaram a descoberta do
corpo como sujeito da percepção e enraizamento da aprendizagem.
Antes eu não percebia a importância de se trabalhar o corpo e o indivíduo como sujeitos do
conhecimento. Hoje em tudo que planejo existe um trabalho corporal e um nexo do sujeito com
o assunto a ser trabalhado (Turma 2003).
Quando se percebe o corpo como condição essencial para agir e pensar de forma coesa, trabalhar sua sensibilidade em função da integração com o espaço e o meio ambiente, é uma forma
contundente de estar buscando meios pedagógicos para internalizar as questões ambientais
(Turma 2003).

Assim como a Ecologia suscitou a integração de diversas áreas disciplinares para produção de
conhecimento sobre as questões ambientais, “o trabalho pedagógico necessita do corpo e da
sensibilidade estética para que aconteça a ecologização da reflexão e das ações voltadas para
sensibilização, conscientização e ação responsável e solidária com os outros seres e com o meio
-ambiente” (CATALÃO, 2006, p. 5).
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A internalização das questões ambientais depende da sensibilidade do corpo, da estética dos
fazeres e da ressignificação dos gestos do dia a dia. O uso do cotidiano como o mais variado, rico
e complexo recurso disponível, oferece chances de exploração pedagógica não só nos processos
de contextualização e significação, mas em todos os campos de atuação do fazer educativo.
Exercícios de observação da natureza e narrativas criativas da experiência vivida são uma outra
estratégia pedagógica utilizada na formação do AME. Para Prigogine (2003), a criatividade humana enraíza-se na criatividade da natureza, que se expressa na capacidade do vivo recriar-se
diante do desequilíbrio que é parte constitutiva do fenômeno da vida. Ao longo das experiências
formativas, também percebemos o quanto os movimentos criativos na natureza podem inspirar
os movimentos criativos no mundo da cultura. Alguns depoimentos enfatizaram os aspectos estéticos como emuladores de reflexão ecopedagógica integrada por meio de processos simbólicos.
No conjunto dos depoimentos, evidenciou-se o potencial de uma pedagogia da água enraizada
no cotidiano, iluminada por uma complexidade-sistêmica dos problemas (MORIN, 1994) que
atravessam a nossa cotidianidade para uma formação humana comprometida com a perenidade
da vida em todas as suas manifestações.
A interação de subjetividades em auto-co-formação favoreceu processos de autonomia que se
evidenciaram nas narrativas sobre a repercussão do AME, ao longo de sete anos, na vida dos participantes, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Entende-se que “a subjetividade está em
circulação nos conjuntos sociais de diferentes tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e
vivida por indivíduos em suas existências particulares” (GUATTARI, 2005, p. 33). Se não compreendemos a subjetividade fora do campo relacional dos indivíduos – família, grupo, comunidade,
sociedade – também não é possível pensar esse campo de interações descolado da consciência
incorporada que reflete, sente, significa e sustenta a intencionalidade da nossa ação no mundo.
As capacitações para gestão e uso responsável da água têm trabalhado somente uma racionalidade instrumental e fragmentada, apartada dos sentidos e afetos e por isso mesmo banalizada
na quantidade de informações que recebemos a cada dia. A sociedade de consumo apoia-se na
fragmentação interna dos sujeitos, de processos sucessivos de alienação desses mesmos sujeitos.
Esta subjetividade “capitalística” produzida externamente (GUATARRI, 2005) se retroalimenta
da fragilidade de autoconhecimento e da consciência crítica dos seus membros. O saber e o
poder estão fora de nós e são exercidos por forças anônimas infiltradas na nossa vida cotidiana.
Naturaliza-se a cultura e desnaturaliza-se a natureza. Enquanto transitarmos somente no âmbito das externalidades, apartados dos processos interiores que processam e incorporam as aprendizagens, é impossível reverter o modelo civilizatório predador de gente, natureza e cultura.

3. Considerações finais
A pesquisa junto aos egressos dos cursos de formação do AME confirma que a educação da
sensibilidade é essencial para surgimento de uma consciência responsável e transformadora do
mundo. As práticas de corporeidade, orientadas pela simbologia dos movimentos água, que sustentam todos os processos formativos foram legitimadas nos depoimentos assim como o uso do
ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 517

símbolo, instrumento primordial de autoconhecimento, revela-se uma abordagem articuladora
das dimensões interiores e exteriores do ser humano.
Os movimentos da água nos ajudam a entender que toda informação por ela transmitida depende do movimento em curvas sinuosas e espiraladas assim como nos processos circulatórios das
espécies vivas e de todo o planeta. As imagens de satélites que mostram o trajeto das correntes
marinhas evidenciam o papel desse movimento na manutenção da vida planetária. Se essa circulação for rompida, todos os processos vitais estarão comprometidos.
Mudar os padrões de consumo implica em mudança de valores e por isso apostamos em processos educativos que provoquem simultaneamente mudanças no plano externo e da subjetividade
humana, e que mobilizem a descoberta do enraizamento dos seres humanos, nas suas bases
biológica e sociocultural. A tomada de consciência crítica de nós mesmos e do mundo ao nosso
redor nos convida para ressignificar a nossa trajetória, e provocar mudanças no meio em que
vivemos, o que implica em abrir espaço para o tempo circular da contemplação e da reflexão. O
tempo linear da cultura do consumo torna mais rasa a consciência dos acontecimentos como
uma intrigante metáfora do assoreamento que torna mais raso o leito dos rios.
Os depoimentos evidenciaram o compromisso ético-estético-ecológico de um educador ambiental formado no contexto de uma educação integral sensível, incorporada e transdisciplinar. Para
além da crítica ao modo de produção capitalista que mercantiliza seres humanos e as comunidades de vida, amplia-se e aprofunda-se o conceito de educação crítica e transformadora que nos
estimula a pensar em uma outra versão dialógica e complementar para o conceito. A experiência
do AME sinaliza que a educação crítica precisa ser também autocrítica e a educação transformadora não acontece sem a autotransformação dos seus atores-autores. A produção da subjetividade inscreve-se em múltiplas esferas, sejam elas conscientes, inconscientes, no nível da razão,
dos afetos e da memória (GUATARRI, 2005). O que nos leva a pensar que a sustentabilidade dos
processos educativos depende do enraizamento da formação humana no sistema de valores dos
sujeitos em formação e na consciência crítica de seus próprios desejos. Nas práticas formativas
do Água como Matriz Ecopedagógica, compreendemos que os processos perceptivos dependem
substancialmente de uma presença do sujeito atento a si mesmo e às suas circunstâncias.
A pesquisa também revelou o valor existencial de uma pedagogia que busca alcançar camadas
mais profundas do ser humano, de onde emerge o sentimento do sagrado e do mistério intangível inscrito dentro e fora de nós. As metáforas da água fazem o transporte para as camadas
interiores do ser, enquanto a formação sustenta-se sob diferentes ritmos e formas recriadas pelos sujeitos em auto-hetero-ecoformação. A pedagogia simbólica reúne as metades separadas de
significado e significante a partir de um processo hermenêutico centrado na intersubjetividade.
Quando a aprendizagem infiltra-se tal qual a água da chuva nas camadas mais profundas das
rochas, permanece como memória viva e mantém o frescor dos afetos e de águas nascentes.
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Resumo
O presente trabalho consiste em um recorte da pesquisa que tem por objetivo analisar o processo de construção de um plano de ação de sustentabilidade, desenvolvido em uma escola particular do município de São Carlos em São Paulo. Este plano foi construído por alunos do ensino
fundamental Ciclo II, orientados pelo professor, com o intuito de participar da IV Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente. Neste artigo, analisamos as percepções dos
alunos, coletadas por meio de questionário, buscando caracterizar o perfil desses estudantes,
compreender suas motivações para participação no projeto e buscar indícios de sensibilização
quanto à sustentabilidade. Após análise, identificamos que os alunos motivaram-se por: interesse já existente pelo tema; vontade de melhorar o ambiente escolar; de participar de atividades
diferenciadas; possibilidade de compartilhar as próprias ideias; incentivo de outros colegas. A
partir dos depoimentos dos alunos, percebemos que eles consideraram ter aprendido mais sobre
a necessidade de redução na produção e da reciclagem de resíduos sólidos.
Palavras-chave: Percepções dos alunos, Sensibilização, Plano de ação de sustentabilidade na escola.
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1. Introdução
Nas últimas décadas, os problemas ambientais estão no foco das discussões em diferentes âmbitos da
sociedade. Nesse contexto, se desenvolvem, de forma crescente, as práticas de Educação Ambiental (EA).
Layrargues (2004) analisa que as propostas e políticas sobre EA têm tomado diferentes rumos
nos últimos anos. De acordo com o autor, as atuais propostas educativas nesta área seguem três
caminhos diferentes: “a mudança cultural associada à estabilidade social; a mudança social associada à estabilidade cultural; e, finalmente, a mudança cultural concomitante à mudança social”
(Op. cit., 2004, p. 11). A grande crítica relacionada às duas primeiras possibilidades reside no
fato de que a educação torna-se um mero processo de mudança de atitudes pontuais (como,
por exemplo, quanto à produção e ao tratamento de resíduos) ou mudanças éticas. Apesar desta
mudança, não se discute as causas dos problemas ambientais em nível de organização social,
como os modos de produção e o sistema econômico vigente na sociedade ocidental globalizada.
Neste contexto, surge a proposta da EA Emancipatória, buscando discutir e problematizar a
origem dos problemas ambientais não apenas em nível de atitudes individuais ou postura ética,
mas sim relacionados à estrutura social atual. Desse modo, os problemas ambientais são vistos
como um desdobramento do modo como a sociedade é organizada. Por indução, a resolução
dos problemas ambientais, almejada pela Educação Ambiental, deve estar intimamente ligada
a uma mudança na própria estrutura da sociedade atual, no que diz respeito às suas formas de
produção, distribuição e consumo de bens materiais. A EA Emancipatória é inspirada em duas
vertentes consolidadas na década de 1970: a pedagogia histórico-crítica, representada por autores como Demerval Saviani e Marilena Chauí, e a pedagogia libertária, de Paulo Freire, Moacir
Gadotti, entre outros (LOUREIRO, 2004).
De acordo com Paulo Freire, a pedagogia libertária, ou pedagogia do oprimido, deve levar em
conta alguns pressupostos básicos: o processo de educação, de emancipação, de libertação, deve
ser feito coletivamente. Segundo o autor, “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2011).
Esta forma de se enxergar a educação parte do princípio de que o conhecimento, a ética, a consciência e até o processo de emancipação, não são transmitidos de um ser (detentor de tais fatores) para outro (não detentor), ou seja, tradicionalmente do professor para o aluno. Para Paulo
Freire, o processo de educação deve ser problematizador e libertador. As questões, bem como as
soluções a serem buscadas, devem ser propostas e desenvolvidas pelos educandos em conjunto
com o educador, e não por meio da imposição unilateral (Op cit., 2011).
Devido à essa crescente importância dada ao tema, os esforços acumulados através dos anos já
resultaram em diversas medidas oficiais e legais, seja nos órgãos governamentais relacionados
ao meio ambiente, seja nos órgãos que regulam e normatizam a educação. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, publicadas pelo Conselho Nacional de
Educação em 15 de julho de 2012, os princípios da Educação Ambiental são:
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I - Totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, estudos e produção
de conhecimento sobre o meio ambiente;
II - Interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque humanista, democrático e participativo;
III - Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV - Vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de continuidade dos
estudos e da qualidade social da educação;
V - Articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões locais, regionais, nacionais e globais;
VI - Respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, racial, social e
cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o valor da multiculturalidade e
plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania planetária (BRASIL, 2012).

Além disso, segundo o mesmo documento, os objetivos da EA são:
I - Desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações para fomentar novas práticas sociais e de produção e consumo;
II - Garantir a democratização e o acesso às informações referentes à área socioambiental;
III - Estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência crítica sobre a
dimensão socioambiental;
IV - Incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor
inseparável do exercício da cidadania;
V - Estimular a cooperação entre as diversas regiões do país, em diferentes formas de arranjos
territoriais, visando a construção de uma sociedade ambientalmente justa e sustentável;
VI - Fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando a sustentabilidade
socioambiental;
VII - Fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da interação entre as
culturas, como fundamentos para o futuro da humanidade;
VIII - Promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos ecossistemas, a justiça
econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo para a convivência e a paz;
IX - Promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do País que utilizam e
preservam a biodiversidade (BRASIL, 2012).

Desta forma, ao trabalhar-se com EA em instituições formais de ensino, como as escolas de
nível básico, deve-se estar sempre atento aos princípios que norteiam esta área, desde conceitos
básicos como a noção crítica de meio ambiente, a interdependência entre homem, sociedade e
fatores naturais e a responsabilidade que temos para com a manutenção e cuidados com o pla-
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neta. O respeito à diversas culturas, crenças e formas de pensar e a ética para com outros seres
vivos também devem permear a todo momento as práticas de EA. A EA deve se constituir como
um processo educativo permanente voltado à sensibilização dos cidadãos de modo que possam
refletir, tomar consciência e buscar soluções para os problemas ambientais.
Um conceito também enriquecedor e muito comum à diversas obras tematizadas na EA é o de comunidades. Segundo Brandão (2005), a socialização é um processo intrínseco no ensino e aprendizagem. Ambos os processos podem ocorrer tanto nas instituições formais de ensino, (a escola,
por exemplo), quanto nos ambientes não formais e informais de educação (família, vizinhança,
grupos etários, grupos de interesses comuns como um time esportivo, e comunidades religiosas,
por exemplo). Todas as trocas culturais, incluindo-se conhecimentos, habilidades ou atitudes,
ocorrem nestes ambientes. A este contexto o autor dá o nome de comunidades aprendentes.
Para Avanzi e Malagodi (2005), as comunidades devem agir de forma a tentar entender a realidade a qual estão inseridas. É fato que a nossa visão de realidade individual é sempre limitada,
pois esta interpretação depende de nosso ponto de vista, de nossas crenças, de nossa cultura e
de nossas experiências anteriores. Assim, ao cruzarmos diferentes interpretações individuais,
podemos construir formas de compreensão mais amplas. Este tipo de comunidade é entendido
como comunidade interpretativa.
Assim, entendemos que a constituição de uma comunidade interpretativa em ambiente escolar,
tomando como base a aprendizagem cooperativa, pode se constituir um caminho interessante
para o desenvolvimento de projetos de EA.
Partindo desses pressupostos é que foi proposto um projeto para construção de um plano de ação
coletivo de sustentabilidade em uma escola particular no município de São Carlos – SP, Brasil.
O grande eixo norteador da proposta foi a IV Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). Esta Conferência foi organizada pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com as diversas Secretarias Estaduais de Educação e Diretorias de Ensino. A CNIJMA consistiu
nas seguintes etapas: construção coletiva de uma proposta de ação na escola, conferência regional,
conferência estadual e, finalmente, a conferência nacional (GRÁCIA LOPES; BARBOSA, 2012).

2. O Projeto na escola
A partir de materiais didáticos fornecidos pelo MEC e de sugestões de metodologia apresentadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, elaborou-se o planejamento da construção do plano de ação na escola. Diversas diretrizes estabelecidas pelo MEC, como datas-limite para entrega de projetos, necessidade de produção de material educomunicativo, entre outras,
auxiliaram o professor a planejar e conduzir o processo na escola.
No início do segundo semestre de 2013, o pesquisador, que também é professor na escola, convidou alunos de sexto ao nono ano do ensino fundamental a participar da CNIJMA. Para tanto,
os alunos deveriam construir um plano de ação na escola para tornarem sua Instituição mais
sustentável. O projeto foi dividido em três etapas.
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Na primeira etapa, realizada em agosto, iniciou-se o projeto através da orientação de cerca de 10
grupos de 4 a 6 alunos interessados. Cada grupo, montado pelos próprios alunos, os quais poderiam ou não pertencer à mesma turma, propôs um plano de ação para a escola. Neste processo,
os alunos tiveram total liberdade para escolher propostas com base em suas vivências na escola
e interesses, sem influência do professor. Vale ressaltar que é importante abrir este espaço aos
alunos, como forma de incentivar uma atitude emancipatória por parte dos mesmos (FREIRE,
2011). Eles deveriam analisar criticamente o que julgavam ser um problema em seu ambiente
escolar, formulando propostas para resolvê-las. Essas propostas abrangeram desde a coleta seletiva de um ou outro material específico (Tetra Pak ou papel, por exemplo), montagem de uma
composteira a partir do lixo orgânico da escola, além de ideias de como sensibilizar os alunos
quanto ao consumo e descarte de bens, ou maneiras de incentivar o descarte correto através de
jogos ou lixeiras interativas, por exemplo. Nesta etapa, o professor realizou três encontros com
os alunos para auxiliá-los com possíveis dúvidas ou orientações, mas sem estabelecer ou impor
suas próprias diretrizes.
A segunda etapa do projeto ocorreu após duas semanas de orientações, quando foi realizada a
Conferência do Meio Ambiente na escola. Cada grupo apresentou suas ideias a todos os alunos.
Em seguida, abriu-se um espaço para que todos os alunos comentassem e opinassem sobre as
propostas apresentadas. Neste momento, o professor teve como tarefa organizar as discussões
e a ordem entre as falas de cada aluno, mas não opinou sobre as propostas. Por fim, os alunos
construíram, de forma colaborativa, o plano de ação oficial da escola, que consistiu na combinação das diversas ideias apresentadas, havendo também reformulação de algumas propostas
dos grupos iniciais ou abandono de algumas ideias, que os alunos julgaram não condizer com a
proposta como um todo. A construção deste projeto foi feita de forma totalmente cooperativa,
em que todos os alunos tiveram espaço e voz para expor suas opiniões, sem distinção de níveis
entre eles. O projeto desenvolvido foi a instalação de uma coleta seletiva de plástico, metais,
papel e Tetrapak em certos pontos da escola. Além da construção do plano de ação, os alunos
escolheram, por meio de uma votação, os representantes da escola, que mais tarde viajariam
para as etapas regional e estadual da CNIJMA.
A terceira etapa do projeto consistiu no planejamento, desenvolvimento e mobilização de ações
necessárias para futura implementação do plano de ação da escola. Durante os meses de setembro e outubro, foram realizados 5 encontros com os alunos. Em cada encontro, os alunos, em
conjunto com o professor, discutiram ideias e formas de colocar o plano em prática. Desenvolveu-se, inicialmente, um produto educativo, na forma de página de internet, para sensibilizar
os demais alunos da escola sobre o tema do projeto: a coleta seletiva. Enquanto alguns alunos
ficaram responsáveis por administrar esta página, outros ficaram responsáveis por pesquisar
informações sobre a reciclagem de cada material, para que estas fossem compartilhadas.
Ao término do semestre, os alunos planejaram a forma de adotar a coleta seletiva na escola.
Combinou-se com a coordenação que os latões seriam comprados no início do próximo ano
letivo. Estes latões seriam pintados e decorados pelos próprios alunos, durante as aulas de artes,
como forma de divulgação e integração de todos os alunos do ensino fundamental ao projeto.
Dessa forma, o projeto seria retomado no início do ano letivo de 2014.
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3. Objetivo
O trabalho em questão tem por objetivo a análise das percepções dos alunos quanto à participação no projeto de EA desenvolvido em um colégio particular do município de São Carlos
–SP, Brasil. Nesta pesquisa, buscamos caracterizar o perfil desses estudantes, compreender suas
motivações para participação no projeto, além de suas opiniões quanto ao desenvolvimento do
mesmo. Por fim, buscamos indícios de sensibilização quanto à Sustentabilidade.
Este trabalho consiste em um recorte de uma pesquisa maior que visa analisar o processo de
construção do plano de ação de sustentabilidade na escola sob diferentes óticas, como o ponto
de vista do professor-pesquisador, o desenvolvimento do processo de construção do projeto
educativo-ambiental e a abordagem da aprendizagem cooperativa durante o mesmo.

4. Metodologia
Segundo Stake (2011), a pesquisa científica é tanto quantitativa como qualitativa. É quantitativa
por basear-se fortemente em atributos lineares, mensuráveis e análises estatísticas. Entretanto, a
ciência também possui um lado qualitativo muito forte. Neste, a experiência pessoal, a intuição e
o ceticismo auxiliam a construção de teorias e experimentos. “Qualitativa significa que seu raciocínio se baseia, principalmente, na percepção e na compreensão humana” (STAKE, 2011, p. 21).
Na pesquisa qualitativa, existem diferentes formas de coleta de dados, que podem representar as experiências pessoais em situações específicas como, por exemplo, o questionário. Este
instrumento de coleta de dados consiste em um conjunto de perguntas, afirmações ou escalas,
geralmente padronizadas para um grupo de entrevistados. Os dados podem ser utilizados de diversas maneiras, como transformação em totais, médias, porcentagens ou também comparações
e correlações. Uma grande vantagem deste método é que ele pode ser utilizado para uma grande
gama de entrevistados, se necessário (STAKE, 2011).
Assim, para coletar os dados, montamos um questionário com seis questões. Este questionário
foi entregue aos 61 alunos que participaram, em algum momento, do projeto de EA.
A partir deste instrumento, procuramos caracterizar o grupo de alunos, como o ano do ensino
fundamental em que estavam matriculados, por quanto tempo e em quais etapas participaram
do projeto. Buscamos também obter informações sobre as motivações que os levaram a participar do projeto, as opiniões e críticas dos alunos quanto ao modo como o projeto foi levado e, por
fim, indícios de contribuições do projeto para a formação dos alunos no âmbito da EA.
Foram devidamente respondidos e devolvidos pelos alunos 24 questionários. Acreditamos que
este retorno de cerca de 40% deve-se ao fato de que os questionários foram distribuídos nas
semanas finais do ano letivo, momento em que a frequência dos alunos tende a diminuir. Além
disso, o professor não ministrava disciplinas em todas as turmas de alunos participantes, o que
dificultou o contato direto para recolher os questionários.
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5. Resultados e Discussão
A partir dos questionários respondidos, apoiados pelos registros de frequência dos alunos, foi
possível traçarmos um perfil dos participantes. Todos eram alunos dos anos finais do ensino
fundamental. Dos 24 questionários, 5 pertenciam a alunos do sexto ano, 6 eram de alunos do
sétimo ano, 12 pertenciam a alunos do oitavo ano e apenas 1 pertencia a um aluno de nono ano.
Vale lembrar que, ao total, participaram mais de 60 alunos, que não devolveram o questionário
devidamente respondido. Entretanto, a distribuição de alunos que participaram ao total segue
aproximadamente esta mesma proporção: praticamente metade dos alunos era do oitavo ano,
seguidos em ordem decrescente pelo sexto e sétimo ano, e por fim o nono ano, que contou com
a participação de poucos alunos.
Quanto à participação no projeto, do total de 8 encontros, 2 alunos indicaram que participaram
de 7 ou mais encontros, 15 alunos disseram que participaram de 4, 5 ou 6 encontros, e 7 estavam
presentes em 3 encontros ou menos. Deste último grupo, os alunos fizeram parte do projeto
apenas até o momento da Conferência na escola, feita no final de agosto. Devemos salientar que
não foi estabelecido nenhum tipo de cobrança por meio de notas, avaliações somativas, bonificações ou punições pela frequência dos alunos.
Ao analisar a questão sobre as motivações dos alunos para participação no projeto, foi possível
agrupá-las, conforme segue:
I. Interesse já existente pelo tema: a maioria dos participantes do projeto, 11 alunos ao total, disseram que foram motivados a participar do projeto pois já possuíam interesse prévio sobre o tema
meio ambiente. Desses, alguns demonstraram também a vontade de melhorar a relação com o
ambiente, de forma geral, e outros, interesse em aprender mais sobre o assunto.
II. Preocupação com o ambiente escolar: seis alunos demonstraram interesse de participar do projeto, pois possuíam vontade de tornar o próprio ambiente escolar mais agradável. Todos citaram
a vontade de melhorar a própria escola. Uma das alunas participantes citou uma das ideias que
manifestou durante a elaboração da proposta de ação: “a melhoria das áreas verdes da escola”.
III. Vontade/necessidade de atividades diferenciadas: num terceiro grupo, representado por 4 alunos, a motivação estava relacionada à vontade de participar de projetos alternativos na escola, que
fugissem da organização tradicional escolar, com aulas expositivas, relação passiva com conteúdos
teóricos, atividades individuais e de caráter classificatório. Os alunos citaram que sentiam falta de
atividades diferenciadas, por isso, interessaram-se em participar do projeto sobre meio ambiente.
IV. Possibilidade de compartilhar suas ideias: outros dois alunos associaram o interesse em participar do projeto como uma forma de socialização e, quem sabe, aplicação de suas ideias. Um deles
citou que tinha interesse em expor suas ideias aos colegas e o segundo julgou-se motivado pela
própria ideia que teve, mas não se aprofundou nesta explicação.
V. Incentivo dos colegas: para uma aluna, a motivação foi ter sido convidada pelos colegas a participar de um grupo. Por sinal, apesar desse argumento ter sido mencionado por uma única aluna, informalmente o professor observou, durante todo o semestre, que existiram vários casos de alunos
que participaram do projeto devido ao convite de colegas próximos. Provavelmente, participar do
projeto implicava também a convivência com os colegas, constituindo um espaço de socialização.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 525

A partir desta classificação, podemos considerar que as motivações dos alunos foram bastante
variadas, mas a maioria delas estavam relacionadas à uma questão social. Tanto a preocupação
com o ambiente escolar, como as diferentes formas de relação interpessoal explicitadas (incentivo de colegas, compartilhamento de ideias) são fatores relacionados à comunidade da qual
os alunos fazem parte. De acordo com Avanzi e Malagodi (2005) e Brandão (2005), a ideia de
comunidade de fato está diretamente ligado ao contexto de Educação Ambiental.
Solicitamos, ainda, que os alunos apontassem pontos positivos e negativos sobre o projeto em
si. Dentre os pontos positivos, todos ficaram satisfeitos com o plano de ação final. Isso pode ser
explicado por um fator levantado por diversos alunos: a construção coletiva. Muitos deles comentaram que a interação entre alunos, o fato de ser um trabalho em grupo, a voz dada a todos e
a troca de ideias foram pontos positivos. Pode-se concluir que esses fatores foram muito importantes para gerar uma satisfação quanto ao resultado final do processo. Dentre os pontos negativos, são apontadas questões mais técnicas, como dificuldades com horários ou desencontros.
Como os alunos possuíam outras atividades no período oposto (regulares ou não, tais como
aula de Educação Física, aulas de apoio para prova, grupos de estudo), em certos momentos era
difícil que fosse encontrado um único horário em que todos tivessem disponibilidade. Esse foi,
inclusive, um dos motivos de desistência de alguns alunos.
Um último aspecto explorado no questionário foi no sentido de entender se a participação no
projeto provocou alguma mudança na forma com que os alunos relacionavam-se com o tema
“problemas ambientais”. O intuito dessas questões era explorar se houve mudanças de atitude no
dia-a-dia dos alunos, mas como isto não seria possível apenas por meio do questionário, pôde-se apenas buscar indícios nesse sentido. De qualquer forma, todos os alunos consideraram que
aprenderam mais coisas sobre reciclagem (em alguns casos, até citando exemplos de aprendizados novos), e julgaram-se mais sensibilizados quanto ao assunto e à necessidade de se estudar e
buscar formas de resolver problemas ambientais.
Entretanto, devemos deixar claro que devido ao retorno de 40%, devem ser feitas ressalvas quanto à exatidão das considerações tecidas a partir dos resultados. Sob aspectos quantitativos, não
é possível inferir que as motivações, opiniões ou indícios de sensibilização sejam efetivamente
válidos para todos os participantes do projeto. Por outro lado, esse empecilho não é de maneira
alguma um obstáculo às análises qualitativas presentes nesta pesquisa.
A partir dos fundamentos da EA Emancipatória (LOUREIRO, 2004), podemos também incluir
o fato de que a posição protagonista dos alunos foi bastante interessante para o projeto. Quando
os alunos tornam-se atores de seu processo de educação, e não meros coadjuvantes ou receptores de pensamentos, práticas ou ideais que sejam impostos a eles, tanto à questão motivacional
como a satisfação pessoal em relação à sua participação são potencializadas. Acreditamos que
a identificação dos alunos em relação ao projeto foi alcançada, entre outros fatores, devido à
forma como o mesmo foi estruturado, inspirado na corrente teórica de EA em questão.
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6. Algumas Considerações
Ao analisarmos os questionários respondidos pelos alunos, foi possível tecermos algumas considerações acerca da percepção dos mesmos quanto ao projeto e quanto ao tema meio ambiente.
Primeiramente, traçamos o perfil dos alunos participantes. A frequência dos alunos no projeto
foi relativamente boa: mais de dois terços dos alunos estiveram presentes em mais da metade
dos encontros, mesmo sem qualquer tipo de cobrança obrigatória, feita por meio de bonificações ou punições. Vale ressaltar que devido ao retorno de 40%, esta inferência quantitativa não
pode ser completamente válida, mas durante o processo de construção, tivemos outro meio de
controle de frequência (lista de presença durante os encontros), que foi utilizada conjuntamente
ao questionário, para visualizar este fator.
Através do questionário, também pudemos buscar as motivações dos alunos, as quais foram
classificadas em cinco grupos (em ordem decrescente de incidência): interesse já existente pelo
tema; preocupação com o ambiente escolar; vontade ou necessidade de participar de atividades
diferenciadas; possibilidade de compartilhar suas ideias; incentivo de outros colegas. A partir
desta análise, podemos considerar que apesar de diversos alunos já possuírem interesse prévio
pelo tema, houve indícios de que o trabalho foi efetivo para sensibilizar os participantes de forma
mais profunda. A ideia de comunidade (BRANDÃO, 2005) também esteve bastante presente neste
ponto, pois a motivação de diversos alunos relacionava-se a esta ideia, seja nas influências de colegas, na possibilidade de compartilhamento de ideias ou na preocupação com o ambiente escolar.
Dentre os pontos positivos indicados pelos alunos, percebemos a grande importância dada a
eles pelo trabalho cooperativo. Esta forma de trabalho foi positiva tanto no estímulo dos mesmos ao querer participar, como na satisfação pelos resultados encontrados. Já os pontos negativos estavam relacionados aos horários dos encontros. Infelizmente, como cada turma possuía
outras atividades em período oposto na escola, era praticamente inviável encontrar horários
onde todas as turmas tivessem disponibilidade.
Através das respostas dadas pelos alunos, notamos importantes indícios de que o projeto foi
bem-sucedido no objetivo de educar ambientalmente os participantes. Todos julgaram que adquiriram diversos conhecimentos novos sobre os temas ambientais. Além disso, os alunos expuseram em seus depoimentos que haviam de fato mudado práticas pessoais em seu dia-a-dia,
graças aos conhecimentos adquiridos durante o projeto.
Além dos resultados materiais, objetivos e/ou em curto prazo, um trabalho dessa natureza possui ainda uma função de extrema importância: formar alunos não só sensibilizados às questões
ambientais, mas que sejam protagonistas em suas ações. Retomando os preceitos da educação
libertária e EA Emancipatória (LOUREIRO, 2004), as propostas neste âmbito não podem nem
devem ser formas de doutrinar os alunos a seguir certos preceitos ou prática, sem compreendê
-los e discuti-los. Mais ainda, para uma educação efetiva, os alunos devem participar da formulação e aplicação de tais práticas, construindo conjuntamente formas de cuidar do ambiente
em que estão inseridos.
Por fim, devemos ressaltar que objetivos como estes de forma alguma são atingidos apenas com
atividades pontuais; devem sim ser trabalhados em longo prazo, permeando todo o processo de

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 527

educação básica dos cidadãos, mas de uma forma ou de outra, devem ser inseridos aos poucos,
numa tentativa de iniciar tal processo. Assim, consideramos que independente dos resultados
positivos ou negativos, foram e sempre serão muito produtivas práticas como estas dentro das
instituições formais de ensino.
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Resumo
Neste trabalho, apresentamos uma proposta de educação musical para o desenvolvimento da
sensibilização ambiental direcionada a alunos entre 09 e 10 anos de idade, de um programa de
educação complementar, em uma escola pública de Itápolis, São Paulo. A proposta é parte de
trabalho de mestrado em andamento, cujo objetivo é analisar as possibilidades de desenvolver a
sensibilização ambiental e a aprendizagem de conteúdos referentes ao meio ambiente por meio
de atividades de música. Com base em autores que trabalham o conceito de paisagem sonora, fo-
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ram elaboradas cinco atividades focadas na percepção de sons em diversos locais da cidade, como
uma fábrica, uma área de lazer, um parque, e um córrego próximo à escola. Espera-se que o trabalho
promova uma percepção mais apurada dos diferentes sons do ambiente, bem como a discussão de
conteúdos como poluição sonora, a importância da água, a relação homem/natureza, entre outros.
Palavras-chave: Educação Musical, Educação Ambiental, Paisagem Sonora.

1. Introdução
A Educação Ambiental (EA) é vista como um instrumento capaz de criar condições para que
a sociedade e os indivíduos pensem formas de atuação que contribuam para uma relação mais
harmônica com a natureza. As práticas de EA são consideradas de extrema importância para a
construção de concepções mais críticas acerca do meio ambiente e, em função disso, o currículo
escolar deve incorporar as questões de meio ambiente.
Vários autores destacam o papel da EA na formação de um sujeito mais consciente e atuante
frente às questões ambientais. De acordo com Philippi e Pelicioni (2002, p. 4), a Educação Ambiental “é um processo de ensino-aprendizagem para o exercício da cidadania; da responsabilidade social e política”. Segundo Reigota (2004, p. 12) embora a Educação Ambiental, sozinha,
não possa solucionar os complexos problemas ambientais que vivenciamos, ela pode contribuir
decisivamente para isso, “quando forma cidadãos conscientes de seus direitos e deveres”.
A EA engloba diversos conteúdos e metodologias, que devem ser trabalhados por meio de práticas
que contribuam para a formação da cidadania, em uma perspectiva de transformação e desenvolvimento de valores que viabilizem a mudança na relação entre o indivíduo, a sociedade e o ambiente.
Segundo Marcatto (2002), uma das características da Educação Ambiental é a transversalidade,
que pode ser proposta conforme recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN
(BRASIL, 1998), documento em que o meio ambiente aparece como um dos temas transversais.
Dentro dessa perspectiva de transversalidade, as diferentes disciplinas, com suas características
próprias, oferecem várias possibilidades para a abordagem das questões ambientais.
No entanto, apesar da existência dos PCN, das diretrizes e políticas oficiais e das recomendações
de interdisciplinaridade e transversalidade, bem como da importância da realização de práticas
em Educação Ambiental que envolva diferentes áreas de ensino, o que se observa é que nas escolas, a EA acontece, quase sempre, de forma pontual (TRAJBER; MENDONÇA, 2006).
Se quisermos contribuir para a emancipação do sujeito e para uma atuação crítica em sua realidade, é preciso que se efetivem práticas que tenham significado para os alunos e que levem
em conta os diferentes conhecimentos presentes na escola. Com base nos fundamentos de uma
Educação Ambiental crítica, podemos associar diferentes saberes de forma a ampliar os olhares
de nossos alunos para que eles possam perceber e analisar as variadas dimensões que existem
nas questões ambientais presentes em nosso dia a dia.
A Educação Musical, por exemplo, dentro de suas especificidades, pode incluir perspectivas que
possibilitem o desenvolvimento da sensibilização e conscientização ambiental, contribuindo,
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ainda, para o desenvolvimento de conteúdos, procedimentos, atitudes e valores com relação ao
ambiente. No que se refere a valores, é importante destacar que, por meio da música e da percepção dos sons do ambiente, podemos trabalhar também a dimensão de valores estéticos da
Educação Ambiental, incluída entre as dimensões apresentadas por Carvalho (2006).
Autores da Educação Musical como Schafer (2001) e Fonterrada (2004), têm refletido sobre temas ambientais a partir de sua relação com a linguagem musical e têm desenvolvido o conceito
de paisagem sonora, bem como reflexões acerca dos sons ambientais e sobre a forma que os
mesmos afetam a vida do ser humano.
Schafer (2001), em sua obra acerca da paisagem sonora, refere-se aos diversos sons encontrados
no meio ambiente, considerando que tais sons, por suas próprias características podem revelar
a paisagem sonora de cada ambiente encontrado.
A obra mais popularmente conhecida do autor é “Afinação do Mundo”, publicado originalmente
em 1977. Nela, Schafer (2001) aborda o modo como a paisagem sonora evoluiu no decorrer da
história e como as alterações por que passou podem ter afetado o comportamento humano. Para
o autor, é fundamental que o ser humano preste atenção à audição da paisagem sonora, de forma
cuidadosa e crítica. Ele ressalta que “[...] muito dos sons em extinção são sons da natureza, dos
quais as pessoas cada vez mais se alienam” (SCHAFER, 2001, p. 12).
Para o autor, parece definitivamente essencial que passemos a ouvir com mais cuidado e criticamente a “nova paisagem sonora do mundo moderno”.
Schafer (2001, p. 2) considera que:
Somente através da audição seremos capazes de solucionar o problema da poluição sonora. Clariaudiência nas escolas para eliminar a audiometria nas fábricas. Limpeza de ouvidos, em vez de
entorpecimento de ouvidos. Basicamente, podemos ser capazes de projetar a paisagem sonora
para melhorá-la esteticamente - o que deve interessar a todos os professores contemporâneos.

O autor avalia que a poluição sonora pode ser trabalhada através da percepção atenta dos sons
que cercam as diferentes paisagens sonoras e que a educação pode atuar para esse fim, pois, por
meio do processo de ensino e aprendizagem, os alunos podem ampliar sua escuta, realizando-a
de modo crítico e atento.
Na obra de Schafer, é notável o objetivo do autor de estudar esteticamente e musicalmente a paisagem sonora existente no meio ambiente. Nesse sentido, além da preocupação com a poluição
sonora, percebe-se uma ênfase na estética da paisagem sonora e no seu impacto na vida humana.
Apesar da contextualização apresentada pelo autor, sua obra não faz referência à Educação Ambiental e à discussão do meio ambiente em si, porém todo o conteúdo expresso acerca da paisagem sonora nos permite relacionar essa paisagem à temas de meio ambiente em uma proposta de educação.
Fonterrada (2004), por sua vez, influenciada pela epistemologia da paisagem sonora de Schafer
(2001), realiza, em sua obra, reflexões acerca de música e meio ambiente, divulgando o conceito
de ecologia sonora ou ecologia acústica.
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Para Fonterrada (2004), vivemos atualmente uma crise ambiental provocada pela intensificação no surgimento de indústrias que pouco têm se mostrado preocupadas com a questão do
meio ambiente. Para elas, nossa sociedade muitas vezes se mostra alheia à discussão da temática ambiental e colabora para a continuidade da crise que vivenciamos. A autora reconhece
que ultimamente no Brasil, existe um grande interesse por ecologia e Educação Ambiental, que
ainda necessita ser explorado e compreendido. Fonterrada (2004) aponta para a importância
do envolvimento de todos os segmentos da sociedade na busca de soluções e alternativas para
atenuar a crise que vivenciamos.
Segundo Fonterrada (2004, p. 46),
Os sons ambientais exercem inegável influência sobre o homem e essas influências precisam ser
compreendidas dentro de um âmbito mais amplo do que questões médicas e legais. Elas devem
ser vistas em seus aspectos políticos, econômicos, educacionais, culturais, sociais e artísticos.
A questão é complexa e só pode ser convenientemente abordada num esforço interdisciplinar.

Nesse contexto, a autora ressalta a relevância do desenvolvimento de práticas que englobem os
sons ambientais e também as diferentes paisagens sonoras. Apesar da complexidade do assunto,
a autora entende que é possível a realização de trabalho interdisciplinar. Porém, esse trabalho
deve ir além da discussão sobre o prejuízo à audição humana e sobre o estresse que sons ambientais podem proporcionar ao homem, de modo que se repense, também, a forma de interação do
homem com a natureza e com os sons presentes nela.
A partir de tais reflexões e levando em conta nossa experiência profissional, elaboramos um
projeto de pesquisa para o Mestrado, no programa de pós-graduação em Educação Escolar pela
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara - UNESP, envolvendo a temática da Educação
Musical e Educação Ambiental na sala de aula. O objetivo geral da pesquisa é analisar as possibilidades de desenvolver a sensibilização ambiental e a aprendizagem de conteúdos referentes
ao meio ambiente, a partir de atividades da área de música. Para a realização desse objetivo,
foram necessários a seleção de temas e o planejamento das práticas de Educação Musical, o que
constitui parte dos objetivos específicos da pesquisa mencionada.
Neste texto, relatamos o processo de elaboração da proposta de atividades a serem desenvolvidas
com uma turma de alunos de educação complementar, com idades entre 8 e 10 anos, de uma
escola pública da cidade de Itápolis, interior de SP.

2. Procedimentos metodológicos
Tomando-se como referência os autores Schafer (2001), Fonterrada (2004) e considerando as
orientações dos PCN, foi elaborada uma sequência didática com cinco atividades a serem trabalhadas visando alcançar os objetivos propostos no estudo.
Por meio dessas atividades pretendemos trabalhar as percepções de sons constituintes da pai-
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sagem sonora de diversos locais da cidade. Para a realização da proposta, haverá saídas ao campo,
para as quais os alunos terão a autorização dos pais ou responsáveis, que também devem assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, consentindo com a participação dos estudantes na pesquisa.
Os locais escolhidos para os trabalhos são: um córrego próximo à escola (Fig. 1); uma área pública de
lazer; um parque ecológico (Fig. 2); uma praça (Fig. 3); uma fábrica de produtos alimentícios (Fig. 4).
Figura 1 - Córrego Querubim

Fonte: Moniele Souza
Figura 2 - Parque Ecológico Boa Vista (Itápolis - SP)

Fonte: Moniele Souza
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Figura 3 – Praça da Bíblia (Itápolis – SP)

.
Fonte: Moniele Souza
Figura 4 – Fábrica de produtos alimentícios

Fonte: Moniele Souza

Cada atividade possui seus objetivos relacionados aos locais a serem visitados pelos alunos. O
intuito é que por meio da atenção aos diferentes sons do ambiente, os estudantes percebam a
paisagem sonora de cada local e aprendam conteúdos referentes à poluição sonora, à importância da água, à relação homem/natureza, entre outros. As atividades estão detalhadas a seguir.
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Para a realização da primeira atividade, os alunos serão levados a um passeio nas proximidades
do córrego que fica aos arredores da escola, chamado “Córrego Querubim” e deverão ouvir
atentamente os sons ali presentes, bem como observar o meio ambiente local. A atividade
tem com objetivos desenvolver nos alunos a percepção sonora dos fenômenos da natureza e
discutir a importância da água na vida do homem. Os conteúdos planejados são percepção
sonora, paisagem sonora, o ciclo da água e a importância da água para a vida. Após a etapa da
percepção sonora e ambiental, será proposta uma discussão com os alunos sobre a importância
das questões tratadas.
A segunda atividade será realizada em uma área de lazer da cidade e entre seus objetivos estão a
aprendizagem dos alunos sobre conservação ambiental e paisagem sonora. Como conteúdos a
serem trabalhados, foram selecionados: a paisagem sonora, os sons da natureza e conservação
ambiental. A atividade será realizada a partir da escuta silenciosa dos sons do local, para que
alunos possam perceber os sons da natureza e elaborarem uma reflexão sobre a relação entre
esses sons, sua paisagem sonora e a conservação do meio ambiente. Também será solicitado,
aos alunos, que criem em grupo, uma composição musical, contendo introdução, meio e fim, a
partir da reprodução dos sons ouvidos. Na finalização da atividade, será proposta uma roda de
conversa sobre a conservação do meio ambiente local.
Na terceira atividade, os alunos participarão de um passeio no Parque Ecológico Boa Vista,
da cidade de Itápolis, e durante a visita, deverão escutar a paisagem sonora local de modo
silencioso, bem como observar o ambiente local. Nessa atividade, também serão propostas
reflexões sobre cidadania e meio ambiente. Serão trabalhados os seguintes conteúdos: timbre; intensidade sonora; apreciação musical; paisagem sonora; zelo pelos direitos próprios e
alheios; o cuidado com o ambiente; as responsabilidades do cidadão para com o meio ambiente; e apreciação dos aspectos estéticos da natureza. Após a atividade será realizada uma roda de
conversa sobre os temas trabalhados.
Na segunda parte da terceira atividade, que se dará após o retorno a escola, será propiciada aos
alunos, uma audição de duas músicas com temas de meio ambiente, uma delas de um compositor de Música Popular Brasileira - MPB e outra, de um compositor da música clássica. A
primeira, “Saga da Amazônia”, de Vital Farias, é uma canção que tem como tema a devastação
da floresta amazônica. A letra, longa e bastante contundente, se refere aos diferentes problemas
que ameaçam a floresta e o cantor a interpreta com sentimento e emoção. Espera-se que os
alunos percebam que a música pode ser um meio de comunicação e que a estética da natureza
pode inspirar artisticamente o ser humano. A segunda música é uma obra clássica, do compositor francês Saint-Saëns (1835-1921), e tem como título “O Carnaval dos animais”, constituída
por quatorze peças, das quais selecionamos três: “Cangurus”, “Elefante” e “Fósseis”. O objetivo
é que os alunos façam uma relação entre as melodias tocadas pelos instrumentos musicais e
os animais que as peças ilustram, e percebam como a natureza é repleta de elementos que podem despertar a criação artística humana, nesse caso, a musical. Também aqui pretendemos
explorar as possibilidades de criação oferecidas pela dimensão estética do meio ambiente e a
importância de sua apreciação.
Com a quarta atividade, que será realizada em uma praça da cidade, denominada “Praça da
Bíblia”, pretendemos desenvolver nos alunos o conceito de sons tecnológicos, sons da natureza,
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sons produzidos pelo homem e poluição sonora. Os alunos deverão perceber os sons presentes
no local de olhos fechados e, em seguida, fazer uma lista dos sons ouvidos, classificando-os
de acordo com as suas características. Também, pretendemos refletir sobre a relação homem/
meio ambiente, bem como sobre os produtos da cultura humana, no caso, o ambiente construído da praça. Será proposta uma reflexão sobre o ambiente da praça e as formas de cuidado
com esse local.A quinta e última atividade tem como objetivos levar para ouvirem e prestarem
atenção aos sons de máquinas industriais, percebendo o efeito desses sons no ambiente. Será
feita uma visita a uma fábrica que produz alimentos, que será conduzida pelos técnicos de segurança da indústria. Os conteúdos selecionados são: a percepção sonora, o ruído, a interação
do homem com as máquinas, a poluição sonora e os cuidados com a audição. Também abordaremos a influência do meio ambiente na produção cultural e na arte. Os alunos deverão anotar
em um caderno, de forma não convencional, os sons ouvidos durante a visita, podendo utilizar
gráficos, símbolos, palavras, de forma a representar e registrar os sons ouvidos. Após a visita,
será formada uma roda de conversa em uma sala da própria indústria ou na sala de música, na
volta à escola. Pretende-se discutir com os alunos a influência dos sons das máquinas na vida
do homem, a poluição sonora, o uso de equipamentos de proteção individual EPI e formas de
controle de poluição sonora no ambiente. Também será trabalhado o uso de ruídos na produção artística, bem como a notação musical tradicional e alternativa. Fará parte da atividade a
apreciação da música “4 minutos, 33 segundos” de Jonh Cage e da música “Helicopter”, de Stockhausen, a partir da exibição de vídeos. Após, a apreciação musical, será proposta uma reflexão sobre o silêncio e o ruído e seus usos na produção artística do homem. Todas as atividades
serão filmadas com câmera digital para captação das imagens e dos sons, e o desenvolvimento
do trabalho será analisado com base no referencial teórico do estudo.

3. Considerações
Nossa proposta de trabalho de percepção sonora, fundamentado em autores da área de Educação Musical, abarca os sons da natureza e os sons produzidos pelo homem encontrados
em diferentes ambientes. Nosso objetivo é que, por meio de atividades com uso de música e
sons, os estudantes desenvolvam a sensibilização ambiental e a aprendizagem de conteúdos
referentes ao meio ambiente.
O referencial teórico da área da Educação Musical nos permitiu elaborar uma sequencia didática de atividades, a partir do conceito de paisagem sonora, com foco na compreensão de aspectos
da interação do homem com o meio ambiente. Os fundamentos da área da Educação Ambiental
nos ajudaram a direcionar as atividades para o desenvolvimento da sensibilização ambiental,
visando estimular a percepção dos alunos para os diversos elementos do meio ambiente, em
diferentes locais de uma cidade do interior paulista.
O processo de elaboração das atividades revelou que a é possível pensar um trabalho que explore as relações entre as áreas de Educação Musical e Educação Ambiental, de forma que a área
contribua com a outra, favorecendo uma visão mais ampla das relações entre o ser humano, a
natureza, o ambiente, a sociedade e a cultura.
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Com o desenvolvimento da pesquisa, espera-se confirmar a hipótese de que o uso de atividades de Educação Musical pode contribuir para a sensibilização dos estudantes para as questões
ambientais e favorecer o desenvolvimento de conteúdos, procedimentos, atitudes e valores com
relação ao meio ambiente.
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Resumo
A universidade como um dos atores para formular e implantar políticas públicas de educação
ambiental, deve ainda contribuir para a formação de profissionais e cidadãos habilitados para
atuarem sobre as questões socioambientais e proporcionar melhoria da qualidade de vida para
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comunidade universitária, do seu entorno e da sociedade. Nesse sentido, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP) instituiu a Comissão de Gestão Ambiental (CGA), que
organizou o Programa de Formação e Educação Continuada de Servidores da Unidade e o curso
sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), abordando o histórico sobre a legislação de resíduos sólidos no Brasil; leis e normativas vigentes e a importância
do engajamento dos funcionários no processo de gestão. Reflexões, intervenções educativas e
ações integradas têm promovido, junto à comunidade da USP, o desenvolvimento de boas práticas de administração universitária e a formação de pessoas na área de Educação Ambiental,
revertendo, assim, em ações proambientais concretas.
Palavras-chave: Educação Continuada, Educação Ambiental, Gestão Integrada de Resíduos.

1. Introdução
Educação Continuada é atitudinal, ou seja, as pessoas podem e devem estar abertas à novas
ideias, decisões, habilidades e comportamentos. Também considera que as pessoas são capazes de aproveitar oportunidades de aprendizado em todas as idades e em numerosos contextos
como no trabalho, na casa, no lazer, entre outros (FIELD, 2006).

Compartilhar experiências, dividir expectativas, aprimorar práticas, pensar, elaborar e realizar
Programas de Educação Ambiental como etapas de processos transformadores é um desafio
cotidiano, que se expande quando pretendemos que estas ações sejam alicerces para a construção de uma cidadania proambiental. Neste contexto, temos um consenso de que a Educação Ambiental (EA) é imprescindível para a construção de uma sociedade sustentável e, desta
forma, suscitar novas discussões sobre as possíveis soluções e alternativas para os problemas
ambientais é sempre válido e desejável.
A Educação Ambiental requer das pessoas, a reformulação ética de sua linguagem e de suas
atitudes para a abordagem crítica e contextualizada, histórica, política, científica, geográfica,
econômica e cultural da questão ambiental. A complexidade e o desafio da abordagem socioambiental fez com que a Educação Ambiental desenvolvesse as dimensões sistêmicas, inter, multi
e transdisciplinar, de forma contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento, enfatizando a natureza como fonte de vida e relacionando o meio ambiente com outras dimensões
como a pluralidade étnico-racial, enfrentamento do racismo ambiental, justiça social e ambiental, saúde, gênero, trabalho, consumo, direitos humanos, dentre outras (BRASIL, 2006).

Assim, a EA vem sendo valorizada como uma ação educativa que deveria estar presente, de forma transversal e interdisciplinar, articulando conjunto de saberes, formação de atitudes e comportamentos ambientais, associados à competência de conhecimentos, de sensibilidade ética e
de consciência política. Dessa forma, a EA pode levar à compreensão do mundo, da existência
humana ecologicamente orientada, em busca das respostas aos dilemas sociais, éticos e estéticos
da crise socioambiental, orientando para um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável (CARVALHO, 1998; 2004a; 2004b).
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O surgimento na sociedade de um conjunto de iniciativas, que incorporam a preocupação com
a gestão do meio ambiente e com a formação ambiental, além da sensibilização de outros profissionais e atores sociais que atuam em contextos educativos, contribui para um processo de
aprendizagem social e assume a intencionalidade educativa na problematização das relações
socioambientais que afetam um grupo ou comunidade, contribuindo efetivamente para ampliar
o alcance da EA (CARVALHO, 1998; 2004a; 2004b).
Comunidade como contribuição para a fundamentação teórica do campo de saber da Educação
Ambiental [...] para que se possa enfrentar coletivamente os desafios vida, [...] entendida aqui
como comunidades interpretativas e de aprendizagem, espaços de experiência de uma nova
sociabilidade sustentada pela solidariedade como forma de saber [...], eixo de formação de educadores ambientais (SORRENTINO, 2013).

A promoção de processos formativos que aprimorem a cidadania e responsabilidades ambientais entre gestores, técnicos, docentes e alunos e a organização de projetos de gestão ambiental,
fazendo com que seu cotidiano reflita, de forma coerente, a diversidade de saberes; a interdisciplinaridade e transversalidade das questões ambientais voltadas para a melhoria da qualidade
de vida; a adoção de critérios ambientais na gestão e na administração dos estabelecimentos de
ensino, incentivando atitudes e procedimentos que levem ao uso sustentável dos recursos naturais, redução dos impactos ambientais, à gestão adequada de resíduos e aos cuidados com os
bens de uso comum; a gestão e utilização de laboratórios, espaços de pesquisa, experimentação
e manuseio de equipamentos, de forma condizente com a ética e a legislação ambiental e, ainda,
a utilização nos projetos arquitetônicos de construção de estabelecimento de ensino, pesquisa e
extensão universitária, de técnicas ambientalmente adequadas, com edificações apropriadas do
ponto de vista ambiental, com áreas verdes e espaços livres para a convivência e aprendizagem,
são todas premissas para o sucesso de Programas de Formação e Educação Continuada com
foco em Educação Ambiental (BRASIL, 2006).
Também a proposição e realização de ações visando a resolução dos problemas ambientais pontuais e/ou locais tornam-se essenciais e necessárias. Para tal, a EA, temática complexa que considera a questão ambiental que atinge o mundo, exigindo novas condutas, torna-se uma estratégia
capaz de responder positivamente a problemática ambiental, aliada aos outros meios políticos,
econômicos, legais, éticos, científicos e técnicos. Neste sentido, a formação de educadores ambientais, como agentes participativos e transformadores, pode tornar possível a reaproximação
do homem com o meio ambiente, de forma que educadores e educandos participem de um
processo de mudança de atitudes e comportamentos com relação ao ambiente, repensando sua
presença, ações e papel no planeta.
Na perspectiva de contribuir para os fundamentos da EA para a ampliação da consciência sobre
a própria prática dos servidores da USP, abrangendo um horizonte de uma educação ambiental crítica e emancipatória e construção de novas bases, conhecimentos e valores ecológicos e,
ainda, com o objetivo de consolidar a potencialidade da universidade em formar educadores
ambientais, capacitando-os como parceiros e facilitadores para o resgate da qualidade ambiental e de vida da nossa comunidade universitária, de seu entorno e da sociedade em geral, a
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renciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), parte integrante do Programa de
Formação e Educação Continuada da FMRP, abordando aspectos como o histórico sobre a
legislação de resíduos sólidos no Brasil; leis e normativas vigentes para a gestão de resíduos; harmonização entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA); impactos da gestão de resíduos; definição, caracterização e quantificação dos resíduos; geração, fluxo, manejo, segregação, acondicionamento e coleta seletiva;
tratamento intra e extraunidade; transporte interno e externo; disposição final e a importância
do engajamento dos funcionários e alunos no processo de gestão (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004; BRASIL 2005, BRASIL, 2010). Com o intuito de atingir toda
FMRP, participaram desse curso os servidores técnicos e administrativos, os funcionários de
limpeza terceirizados e os alunos de pós-graduação da Unidade. Ainda sendo discutida e estudada nessa comissão, a ambientalização curricular no tocante à inserção da EA no currículo dos
alunos de graduação da FMRP, através do Projeto Ensinar com Pesquisa, sob a coordenação da
Professora Regina Y.D. Carretta.
Outro eixo de atuação da Comissão de Gestão Ambiental/USP Recicla da FMRP é a gestão
integrada de resíduos sólidos, com ênfase nos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). O padrão
de consumo tornou-se um ícone para o progresso e para o desenvolvimento econômico, desta
forma atingimos uma escala épica para o consumismo ascendente no mundo, considerado um
grande problema das sociedades contemporâneas, tendo como consequência a geração desenfreada de resíduos. Por outro lado, questionam-se os valores do ponto de vista humano e ecológico
e verifica-se a necessidade de cultivar outras alternativas (DURNING, 1994). A ausência de espaços para depósito e destinação final de resíduos sólidos, e a durabilidade dos materiais da sociedade do descartável incorporou esta questão às preocupações cotidianas (RODRIGUES, 1998).
Diante desta complexa temática, a Comissão de Gestão Ambiental/USP Recicla da FMRP, envolvendo sua comunidade interna (docentes, servidores técnicos e administrativos e, alunos)
busca transformar a Universidade de São Paulo em um bom exemplo de consumo responsável
(QUESSADA, 1999) e de destinação ambientalmente adequada de resíduos (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004; BRASIL 2005, BRASIL, 2010). Para isso, desenvolve uma série de atividades educativas e de gestão integrada de resíduos, integrantes do Curso
PGRSS e do Programa de Educação Continuada da Unidade.
Reflexões, intervenções educativas e ações integradas têm promovido junto à comunidade da
USP o desenvolvimento de boas práticas de administração universitária e ampliação de projetos abrangendo a questão ambiental em sua complexidade, assim como a formação de pessoas
na área de Educação Ambiental, revertendo, desta forma, em ações e comportamentos próambientais concretos.
Comportamento proambiental pode ser definido como ‘um conjunto de ações intencionais,
conduzidas e efetivas por iniciativas sociais e individuais para a preservação, conservação ou
mitigação dos efeitos sobre o meio ambiente (CORRAL-VERDUGO, 2000, p. 21).

Com a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e do Programa de Formação Continuada, espera-se a minimização da geração dos resíduos, a ampliação da
coleta seletiva e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos na Unidade.
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2. Analisando o processo de formação socioambiental da FMRP
O curso PGRSS, que faz parte do Programa de Formação e Educação Continuada da FMRP no tocante
à Gestão Integrada e Compartilhada de Resíduos Sólidos da Unidade, foi subdivido em três módulos.
O MÓDULO 1 do Curso PGRSS, realizado no 2º semestre de 2013, contemplou aspectos sobre a
apresentação e a importância do PGRSS e, o engajamento da comunidade universitária na gestão
de resíduos, tendo como Conteúdo Programático aspectos gerais do PGRSS tais como: Histórico
sobre a legislação de resíduos sólidos no Brasil; Leis e Normativas vigentes para a Gestão de Resíduos; Harmonização entre as legislações ANVISA e CONAMA; Impactos da Gestão de Resíduos;
Importância do engajamento dos servidores da FMRP; Definição e Classificação dos Resíduos
Sólidos; Definição, Responsabilidades, Etapas e Conteúdo do PGRSS; Caracterização e Quantificação dos Resíduos; Geração e Fluxo; Manejo, Segregação e Acondicionamento; Tratamento
Intraunidade e Extraunidade; Transporte Interno (Coleta I); Armazenamento Temporário; Coleta Externa; Disposição Final; Cronograma para Implantação do PGRSS; Metas e Ações Urgentes.
Nesse módulo foi solicitada uma atividade à distância denominada “Levantamento da gestão
de resíduos local e proposta de melhorias”. Os participantes do curso (em grupo/laboratório)
deverão elaborar um projeto de gestão de resíduos para cada local gerador de RSS; descrever
os resíduos gerados; descrever como é feito o acondicionamento; relatar as outras etapas do
gerenciamento local dos resíduos; descrever as pessoas envolvidas no processo; realizar a identificação de possíveis problemas; propor mudanças e identificar possíveis soluções. Para tal, será
disponibilizada uma apostila sobre o conteúdo do curso PGRSS. Essa atividade será de fundamental importância para a elaboração e implantação do PGRSS na FMRP e será supervisionada
por Roseli de Aquino Ferreira e Carol Kobori da Fonseca.
O MÓDULO 2, com realização prevista no 1º semestre de 2014, contemplará aspectos específicos para os laboratórios (detalhamento e aprofundamento da gestão integrada de resíduos na
FMRP), tendo como Conteúdo Programático o aprofundamento e a apropriação dos conceitos
para continuidade da implantação do PGRSS, tendo uma abordagem detalhada do PGRSS para
cada tipo de resíduo (Infectantes e Perfurocortantes; Químicos; Comum não reciclável e reciclável), além da reflexão sobre consumo consciente. Nesse módulo serão convidados profissionais
especializados em cada área abordada.
O MÓDULO 3, com realização prevista para o 2º semestre de 2014, contemplará a avaliação da
implantação do PGRSS nos laboratórios e apresentação de temas de relevância para a formação
da comunidade universitária envolvida.

2.1 Participação dos servidores da FMRP/USP no curso PGRSS – MÓDULO 1
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo possui 514 servidores técnicos e administrativos, distribuídos em níveis Básico, Técnico e Superior. Estiveram
presentes no curso PGRSS 336 servidores (65,4%) e ausentes 178 servidores (34,6%) conforme
demonstrado na Figura 1 e Tabela 1.
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Figura 1: Participação dos servidores técnicos e administrativos da FMRP no Módulo 1 do curso PGRSS.
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Tabela 1: Participação em porcentagem (%) dos servidores técnicos e administrativos de nível básico, médio e superior.

Presentes (%)

Ausentes (%)

TÉCNICOS BÁSICOS

59,6

40,4

TÉCNICOS MÉDIO

80,0

20,0

TÉCNICOS SUPERIORES

70,2

29,8

ADMINISTRATIVOS

56,2

43,8

TOTAL DE SERVIDORES

65,4

34,6

2.2 Discutindo a gestão integrada de resíduos na universidade através do PGRSS
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde busca as boas práticas no manejo
de resíduos, a minimização dos riscos, a eficiência dos serviços e o bem-estar para os trabalhadores, para a comunidade e para o meio ambiente. Para tal, torna-se necessária a avaliação constante do impacto ambiental dos resíduos gerados, a busca pelas melhorias técnicas, associadas
ao desenvolvimento de políticas ambientais institucionais com foco na prevenção.
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O Programa de Formação e Educação Continuada para Gestão Integrada e Compartilhada de
Resíduos Sólidos nas Instituições de Ensino e Pesquisa em Saúde, além de ser uma exigência legal conforme preconizada nas leis Anvisa RDC 306/04, Conama Resolução 358/05 e Lei
Federal 12.303/10, têm fundamental importância para a Elaboração e Implantação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
Durante o desenvolvimento do Módulo 1 do curso PGRSS da FMRP observamos uma participação de 65,4% dos servidores técnicos e administrativos, conforme demonstrado nos resultados, sendo que os servidores técnicos de nível médio tiveram a maior participação (80 %) e os
servidores administrativos a menor participação (56,2%) do total dos grupos de funcionários.
Nesse sentido, são fatores determinantes para melhorar o desempenho da gestão dos RSS nas Instituições de Ensino e Pesquisa em Saúde: os recursos humanos e econômicos, a informação e capacitação, a integração dos atores envolvidos, maior rapidez na tomada de decisão e vontade política.
A preocupação com as questões ambientais e, com a gestão ambientalmente adequada de resíduos nem sempre se constituem em prioridade, tornando-se necessárias a elaboração, a ampliação e
a implantação de Políticas Públicas em Educação Ambiental e Sustentabilidade na Universidade.
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Resumo
A educação ambiental, o encorajamento e o feedback são necessários na introdução de mudanças e na manutenção do entusiasmo para implantar processos sustentáveis. O sítio web “Campus
Pirassununga Sustentável” é uma intervenção em andamento que pretende integrar as iniciativas existentes no campus e as sugestões da comunidade para o desenvolvimento da sustentabilidade da Universidade de São Paulo no campus de Pirassununga. O conteúdo é resultado
de um processo de pesquisa no campus. As ferramentas desta pesquisa incluem questionários,
entrevistas, reuniões, etc. A avaliação é feita pelo número de acessos ao website registrado pela
aplicação Google Analytics, das sugestões da comunidade. Os resultados obtidos até o momento
foram a disponibilização de um canal de aprendizado e o enriquecimento do repertório informações ligadas à sustentabilidade; a inserção do tema sustentabilidade nos setores atuantes no
campus; e o desenvolvimento de um senso de comunidade e inter-relacionamento.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Comunidade, Universidade.

1. Introdução
O que é sustentabilidade? Várias são as definições, dependendo da abordagem utilizada (LEAL
FILHO, 2000): a utilização sistemática, em longo prazo dos recursos naturais de maneira que
estejam disponíveis para as futuras gerações; a modalidade de desenvolvimento que permite o
desenvolvimento econômico e social dos países, sem destruir seus recursos naturais; o tipo de
desenvolvimento que é socialmente correto, eticamente aceitável, moralmente justo e economicamente eficaz; o tipo de desenvolvimento onde os indicadores ambientais são tão importantes quantos os econômicos.
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Para fins deste projeto de intervenção socioeducativa, que está sendo realizado no campus de
Pirassununga da Universidade de São Paulo (USP), foi adotada a definição que considera o aspecto social, à semelhança do afirmado pela Associação de Líderes de Universidades Para um
Futuro Sustentável (University Leaders for a Sustainable Future – ULSF) (http://www.ulsf.org/):
“A sustentabilidade implica que as principais atividades do campus sejam ecologicamente saudáveis, socialmente justas, economicamente viáveis e humanas e que elas continuem sendo assim
para as futuras gerações.”
Ao redor do mundo, as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm demonstrando interesse pelo
tema da sustentabilidade e pela sua aplicação no seio das universidades. Um exemplo disto é a
Declaração de Tailloires, documento assinado por cerca de 400 instituições ao redor do mundo,
através da ULSF, incluindo cinquenta e duas IES brasileiras.
Mesmo sem formar parte das IES brasileiras signatárias da Declaração de Tailloires, a USP iniciou em agosto de 1994, por iniciativa própria e em decorrência das discussões levantadas pela
Conferência Rio-92, atividades para o desenvolvimento, na comunidade universitária, de uma
mentalidade voltada para a preservação ambiental através do Programa USP Recicla (BLAUTH;
LEME, 1998). Desde então, o Programa USP Recicla, com um caráter essencialmente educativo, ajudou a estimular diversas iniciativas práticas na redução de resíduos sólidos nos diversos
campi da USP, entre elas a redução da produção diária de lixo, a substituição de copos plásticos
descartáveis nos restaurantes universitários, a compostagem de resíduos orgânicos, a coleta diferenciada e a destinação para reciclagem; exemplos da possibilidade de mudança de hábitos
através da educação (CREIGHTON, 1998). No entanto, com tudo o que já foi realizado, ainda
há muito a ser feito no âmbito da Universidade de São Paulo, para que práticas sustentáveis permeiem todas as operações nos campi.
Sabe-se que, nas universidades, o uso de eletricidade, combustíveis, água e produtos químicos
são significativos, podendo ser um dos maiores usuários na comunidade ou região onde se
encontram inseridas (CREIGHTON, 1998). Os campi universitários, pela sua complexidade de
atividades, enfrentam problemas na área de sustentabilidade comuns a algumas cidades: descarte de produtos químicos; disposição dos resíduos; poluições do ar e auditiva geradas pelos veículos que circulam nos campi, etc. No caso específico de campi rurais como o de Pirassununga,
com cursos na área agrícola (Zootecnia, Engenharia de Biossistemas e Medicina Veterinária),
existem problemas específicos relacionados à criação dos animais, como o descarte de dejetos,
carcaças, fertilizantes utilizados no cultivo das espécies vegetais para a ração animal, resíduos
das atividades do matadouro e do laticínio, etc.
São muitas as oportunidades de melhorar as atividades da universidade que afetam o ambiente
e, a universidade, em seus esforços em prol da sustentabilidade, pode ser um modelo para a comunidade externa ao reunir e compartilhar iniciativas efetivas nas questões e práticas ambientais.
Inicialmente devemos avaliar quais são as dificuldades para que este processo aconteça. Dahle e
Neumayer (2001) identificaram as maiores barreiras para que uma IES se torne “verde” (i.e. que
implemente ações de sustentabilidade), que seriam, em ordem decrescente: financeira, educação
ambiental, cultural e urbana.
Vê-se que a educação ambiental deve ocupar um lugar importante. Isto é porque as pessoas
ainda não sabem como agir sustentavelmente. Segundo Jucker (2002), uma das principais carac544| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

terísticas insustentáveis dos nossos tempos é o “eco analfabetismo”. Isto é, as pessoas têm pouca
ou nenhuma familiaridade com o significado da sustentabilidade de uma maneira coerente. Isto
torna a educação para sustentabilidade um tema não só atual como necessário.
Visto de maneira prática, segundo Dahle e Neumayer (2001), investir, por exemplo, em dispositivos para a redução de energia ou resíduos não tem sentido a menos que as pessoas saibam
como e o porquê deve ser realizado. Eles afirmam que, antes que possa ser esperada uma mudança em prol de um comportamento sustentável, os administradores devem se familiarizar
com os benefícios de práticas sustentáveis para o estabelecimento de políticas ambientais e para
a aquisição de dispositivos “verdes”; paralelamente os acadêmicos (docentes e funcionários)
devem perceber a necessidade de serem modelos “verdes” para os estudantes e, adicionalmente,
os estudantes devem ser informados de como seus hábitos e escolhas no campus influenciam
a “pegada ecológica” da instituição. Aliado a isto, eles sugerem que, como incentivo, a comunidade deve ser informada dos resultados, economias e sucessos que ocorram no processo de
implantação de práticas sustentáveis.
A necessidade de informação, compromisso, encorajamento e feedback também foi observada
por Creighton (1998) pois, como ela afirma, as ações necessárias requerem que as pessoas mudem rotinas que elas têm utilizado por anos, o que torna a mudança inerentemente difícil.
Várias formas de comunicação visual (jornais, internet, adesivos, panfletos, sinalização etc.) e
palestras abertas podem ser utilizadas, segundo pesquisa de opinião realizada por Dahle e Neumayer (2001), como forma de facilitar a introdução de mudanças e a manutenção do entusiasmo. Creighton (1998) observou que publicar e apreciar a existência de um esforço ou iniciativa,
mesmo quando não é possível quantificá-la, é um potente motivador para a ação de terceiros e
da manutenção do compromisso do grupo que tomou a iniciativa.
Adicionalmente, segundo Creighton (1998), para que a mudança para a sustentabilidade aconteça no campus, dados detalhados e específicos de vários tipos devem ser levantados. Dados
estes que divulguem a mudança e proporcionem o patamar para medir o progresso, e permitam
o surgimento de soluções realistas.
Dois aspectos chaves para uma efetiva solução dos desafios que temos pela frente, identificados por
Sharp (2002) são, primeiro, a necessidade de mudanças em todas as áreas de atividade dos campi
e, segundo, a flexibilidade do processo, pois a solução será sempre um alvo móvel, no sentido que
novas informações continuamente serão acessadas revelando novas necessidades e oportunidades.
Tendo em vista esses dois aspectos chaves, o sítio web “campus Pirassununga Sustentável” pretende colaborar com os esforços da Universidade de São Paulo, na criação de um espaço unificado, onde todas as informações do campus de Pirassununga, no campo da sustentabilidade,
possam ser acessadas: atividades, indicadores, pesquisas, sugestões, etc. Esperamos que o sítio
web “Campus Pirassununga Sustentável” possa mostrar novos potenciais para uma transformação sistêmica em prol da sustentabilidade do campus de Pirassununga. Transformações que
gostaríamos se refletissem na sociedade como um todo, pois como afirma Maturana (1997):
“[...] se o comportamento de um sistema vivo individual, que compõe um sistema social, muda de
tal maneira que a configuração de ações coordenadas com os outros componentes muda também,
então todo o sistema se transforma e se torna um sistema social de tipo diferente”.
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2. Materiais e Métodos
O sítio web “USP Pirassununga Sustentável” é uma intervenção em andamento. Ela é resultado de um projeto de intervenção educativa, submetido e aprovado na Prefeitura do Campus
USP de Pirassununga (PUSP-P). Consiste basicamente da configuração e manutenção de um
sítio de internet (www.usp.br/sustainability-pirassununga/), com o objetivo de ser um espaço
unificado de comunicação que por um lado integre todas as iniciativas existentes no campus e,
por outro, receba as sugestões da comunidade, para o desenvolvimento da sustentabilidade da
Universidade de São Paulo em Pirassununga.
Este espaço virtual de comunicação é uma construção orgânica resultado da participação da
mais ampla audiência possível de participantes. O conteúdo do sítio web “Campus Pirassununga
Sustentável” é, nesta fase inicial, o resultado de um processo de pesquisa, em todos os setores
e públicos atuantes no campus de Pirassununga: área administrativa, área acadêmica, comunidade permanente (docentes e funcionários), comunidade móvel (corpo discente). Este levantamento permite compilar uma lista de atividades do campus, percebidas na comunidade como
tendo impacto na sustentabilidade.
A priori, as perguntas que buscamos responder são: “Quão sustentáveis nós somos?” e “Quão
sustentáveis queremos nos tornar?”.
As ferramentas para a condução deste levantamento incluíram entrevistas, reuniões com grupos, inspeções, etc, a depender da informação a ser avaliada e do público alvo. Na primeira fase
de coleta de dados optou-se por identificar atividades que acontecem no campus relacionadas
com a sustentabilidade. Como fonte de informações utilizaram-se as páginas institucionais das
unidades presentes no campus, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA),
a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) e a PUSP-P. Nelas foram procuradas
informações sobre docentes, laboratórios, temas de pesquisa que tivessem como área de interesse assuntos e/ou atividades que pudessem colaborar na construção e manutenção de sociedades
sustentáveis, nos seus aspectos sociais e ambientais.
Como base para o desenvolvimento do conteúdo do sítio web “Campus Pirassununga Sustentável” são utilizadas abordagens, identificadas por Sharp (2002), que maximizam a eficácia e
expansão de iniciativas no campo da sustentabilidade nas IES:
• Apoio das lideranças: o sítio web “Campus Pirassununga Sustentável” surge num momento
muito favorável na trajetória do campus de Pirassununga. No ano de 2012 teve início a formação
de grupos de discussão e trabalho para a preparação do Plano Diretor Socioambiental Participativo (PDPiras) do campus. Aliado a isto, em abril do ano de 2013 as Prefeituras dos campi da USP
receberam a solicitação da Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) para que um plano
diretor socioambiental participativo fosse elaborado nos moldes do existente no campus Luiz de
Queiróz em Piracicaba, afirmando a importância das iniciativas locais. Este projeto está em sintonia e faz parte destes trabalhos, dentro do grupo de trabalho de educação ambiental.
• Coordenação efetiva: Sharp (2002) aponta a dedicação, persistência respeitosa, comunicação
proficiente, criatividade e empatia como qualidades necessárias à coordenação de atividades vi-
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sando a sustentabilidade nos campi. A maioria destas habilidades faz parte do repertório da equipe executora. Adicionalmente, estão sendo desenvolvidas outras competências apontadas por
Brown (2011) como apropriadas para facilitar o desenvolvimento de capacidades em agentes de
mudança e líderes para a sustentabilidade: conexão com um significado profundo; autoconhecimento e acolhimento de múltiplas perspectivas; coordenação adaptativa; cultivar a transformação em si e nos outros e navegar através de teorias sistêmicas sofisticadas.
• Maximização da comunicação cara-a-cara: na coleta de dados foram priorizadas as entrevistas
presenciais e o contato direto promovendo espaços dialógicos (SORRENTINO, 2005). As entrevistas individuais foram baseadas em perguntas abertas sobre o conceito de sustentabilidade do
entrevistado; as atividades que executa que contribuem para a melhoria socioambiental seja no
campus ou na sociedade como um todo; seus projetos futuros nesta área e sugestões de ações que
devam ser implementadas no campus.
• Construção de apoio formal e informal: comunicações precedentes na forma de e-mails prepararam a comunidade para as atividades de coleta de informações de maneira a obter seu apoio e
compreensão do assunto antes da sua formalização.
• Parcerias: existem no campus grupos organizados e atividades relacionadas à sustentabilidade,
como por exemplo, o Programa USP Recicla e o PDPiras com seus oito grupos de trabalho (GT1
- Fauna e Flora, GT2 - Recursos Hídricos, GT3 - Resíduos Gerais, GT4 - Resíduos de Laboratório,
GT5- Resíduos Biológicos, GT6 - Uso e Ocupação do solo, GT7 - Educação Ambiental, GT8 Emissão de Gases), nossos esforços estão unidos com os mesmos. Todas as informações ligadas
às atividades destes grupos estão sendo incorporadas ao repertório de temas divulgados através
do sítio web “Campus Pirassununga Sustentável” à medida em que são disponibilizadas.
• Priorizar ideias e caminho de menor resistência: esta recomendação é colocada em prática na
ênfase dada no conteúdo das matérias divulgadas no sítio web “Campus Pirassununga Sustentável” às numerosas pequenas ações que os membros da comunidade do campus podem executar
para reduzir a nossa pegada ambiental (CREIGHTON, 1998).
• Planejamento e desenho integrado: Esta recomendação de Sharp (2002) diz respeito à utilização
de um olhar sistêmico para entender as inter-relações e perceber soluções benéficas. A coleta de
informações é o início deste planejamento integrado, sendo cuidadosa e direcionada de maneira
a contribuir significativamente para a mudança. Outro ponto apontado por Creighton (1998) que
percebemos com parte deste olhar sistêmico, é o entendimento das necessidades e expectativas de
cada membro da universidade, pois a gestão ambiental nas universidades requer a compreensão
dos papéis e interesses de cada um dos grupos envolvidos (público externo, administração, docentes, funcionários e estudantes). Esta forma integrada de abordagem permite a disponibilizar,
no sítio web “Campus Pirassununga Sustentável”, conteúdos personalizados e/ou direcionados
aos diferentes grupos/setores de maneira mais eficaz.
• Tentativa, revisão, expansão: em nenhum momento são fixadas metodologias de maneira rígida, pelo contrário, são priorizados processos que permitam inovações metodológicas na direção
do educere – tirar de dentro – como recomendado por Sorrentino (2005). Esta flexibilidade está
incluída em todos os processos de desenvolvimento e manutenção do sítio web e nas atividades
realizadas junto à comunidade. Pretende-se assim transmitir às nossas ações as motivações deste
projeto, o que o Sorrentino (2005) define como a paixão pela delícia do conhecimento e da prática
voltados para a dimensão complexa da manutenção da vida.
• Melhoramento contínuo, desenvolvimento consciente de uma estrutura de aprendizado: este
ponto é trabalhado através de reuniões com a equipe executora do Sítio Web “USP Pirassununga
Sustentável” e dos fóruns com a comunidade. Nestes momentos se fazem avaliações dos proceANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 547

dimentos utilizados dos resultados obtidos, das dificuldades encontradas e dos passos a seguir.
Este ponto é uma das características inerentes do sítio web “USP Pirassununga Sustentável”, ser
construído no decorrer do seu desenvolvimento, ter flexibilidade para introduzir ou eliminar
conteúdos em função dos resultados e das informações que são colhidas da comunidade.
• Correta estrutura para a gestão: Sharp (2002) indica que o coordenador de programas de
sustentabilidade deve ter liberdade para engajar todos os níveis da comunidade universitária. O
acesso à mais ampla representação da comunidade do campus foi buscado primeiro, e conseguido através da administração da prefeitura do campus, por ser neste âmbito que se desenvolvem
as atividades do PDPiras.
• Quadro administrativo tolerante ao risco: esta tolerância foi construída através do esclarecimento do papel deste projeto e das vantagens que poderão vir pela sua implantação, isto é, colaborar
diretamente com nossos dirigentes na solução de problemas na área da sustentabilidade através
da divulgação transparente dos esforços empreendidos, sem expor problemas publicamente de
maneira inapropriada ou embaraçosa (CREIGHTON, 1998).
• Parceria com estudantes: além de estagiários para auxiliar na coleta e organização de informações, os estudantes da comunidade do campus são convidados a participar como voluntários
na construção do sítio web “USP Pirassununga Sustentável”. A colaboração deles é fundamental
para o sucesso desta iniciativa. Como afirmado Creighton (1998), os estudantes trazem energia
e criatividade à solução dos problemas ambientais do campus; eles contribuem com a sua perspectiva única para o processo de ações de sustentabilidade. Segundo Dahle & Neumayer (2001),
eles se sentem mais livres para criticar as decisões e ações no campus comparativamente aos
funcionários e docentes.
• Continuidade: o sítio web “Campus Pirassununga Sustentável” inicialmente tinha a duração
definida de um ano, no entanto, a partir de fevereiro de 2014 com a mudança de uma das idealizadoras para a PUSP-P para tratar de questões socioambientais do campus, o mesmo passou a
fazer parte das ferramentas de divulgação e interação com a comunidade, tendo, portanto, a sua
continuidade garantida.
• Fóruns: este é outro ponto chave do sítio web “USP Pirassununga Sustentável”, a disponibilização de espaços de comunicação onde a comunidade possa contribuir e interagir ativamente com ideias e sugestões para a solução dos problemas do campus e onde possam ser
discutidos temas associados à sustentabilidade. São sugeridos nestes fóruns temas geradores não como fins em si mesmos, mas como deflagradores de um encontro dialógico onde
os temas pertinentes possam emergir (SORRENTINO et al., 2005). Como alternativa aos
encontros presencias, disponibilizou-se também um perfil na rede social Facebook (www.
facebook.com/sustainability.pirassununga), onde sugestões e ideias de iniciativas no campo
da sustentabilidade podem ser compartilhadas e discutidas.
• Perfil: este é o terceiro ponto chave do sítio web “USP Pirassununga Sustentável”, disponibilizar,
para todos os interessados, um local onde possam ser consultadas as informações do que ocorre
no campus de Pirassununga (experiências de aprendizado na construção do PDPiras, iniciativas,
pesquisas científicas, material de referência, etc.) e, divulgar dentro e fora do campus os esforços
que estão sendo realizados na área da sustentabilidade. O propósito desta divulgação é auxiliar
na construção de um senso de comunidade e propósito, como sugerido por Creighton (1998) e
também, como dito por ela, ser “uma voz constante e persistente” para a mudança, fornecendo
informação e apoio para as ações de sustentabilidade da USP.
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• Sistemas de informação: na organização das informações constantes no sítio web “USP Pirassununga Sustentável” tem-se o cuidado de disponibilizar e formatar as informações de maneira
clara para todos os níveis de usuários. Na coleta e divulgação das informações são incluídos os
seguintes tipos de dados, como sugerido por Creighton (1998): acervo de dados (dados para
embasamento das mudanças), dados detalhados (informações sobre os detalhes dos processos
ou práticas), dados altitudinais (informações sobre as necessidades percebidas, disposição e obstáculos às mudanças) e dados anedóticos e observacionais (informações sobre o como e o porquê
do funcionamento dos processos e/ou sobre esforços passados).

Os dados de visitas/acessos ao site estão sendo registrados através da ferramenta Google Analytics. Este é um serviço gratuito que registra as estatísticas de visitação do site cadastrado. Esta
ferramenta registra, além das visitas, outras informações relevantes sobre o público visitante,
como localização geográfica, a forma como chegou ao sítio web, tempo de visitação, etc. Optouse por este tipo de acompanhamento do sítio web, pois a análise do tráfego de informações de
um sitio web é uma importante ferramenta para conhecer não apenas os acessos e usuários do
mesmo, mas também os padrões de comportamento, podendo ajudar a projetar sua estrutura e
conteúdos (ORTEGA; AGUILLO, 2009).

4. Resultados parciais
Os dados apresentados a seguir são parciais. Maiores aprofundamentos e explorações se fazem
necessários, no entanto, consideramos que no ponto atual podem contribuir como referência
para projetos similares.
As atividades do projeto tiveram início em outubro de 2013 de maneira informal, no aguardo da
aprovação do projeto no Conselho do Campus USP de Pirassununga – aprovação que foi obtida
em janeiro de 2014. Durante os primeiros cinco meses, outubro de 2013 a março de 2014, o
sitio web foi desenvolvido e configurado junto a um estagiário da equipe técnica da Seção de
Informática da PUSP-P. Este foi um trabalho interativo, onde ambos, o idealizador e o suporte
técnico, trabalharam em conjunto e tiveram suas opiniões ouvidas para dar fruto ao layout, configuração e aspecto geral do sítio web “USP Pirassununga Sustentável”.
Posteriormente, foi enviado um e-mail a todos os contatos identificados na seleção descrita na
metodologia, explicando os propósitos e convidando-os para uma entrevista. Obtivemos uma
resposta positiva da maioria dos contatados, docentes e servidores técnico-administrativos. Estes foram entrevistados pela coordenadora do projeto. A seguir, as entrevistas foram transformadas em matérias individuais para o sítio web “USP Pirassununga Sustentável”.
A análise do conteúdo das entrevistas mostrou uma possível divisão da apresentação dos temas
no sítio web “USP Pirassununga Sustentável”. Observou-se que em alguns casos, seria interessante ressaltar o indivíduo e o seu envolvimento com o tema da sustentabilidade e em outros
casos seria importante destacar a atividade ou pesquisa. Surgiram assim os menus suspensos
‘comunidade’ e ‘tecnologia’.
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No menu suspenso ‘comunidade’ mostram-se perfis pessoais, onde são apresentadas informações de indivíduos da comunidade interna do campus USP de Pirassununga que executam atividades ligadas à sustentabilidade socioambiental. O intuito da apresentação destes perfis é duplo,
por um lado pretende valorizar os indivíduos e incentivá-los a continuarem trabalhando em
prol de sociedades sustentáveis (CREIGHTON, 1998) e por outro aspira levar à comunidade
uma visão ampliada da realidade à sua volta e exemplos que possam sensibilizá-los a ver em si e
nos seus afazeres algo que possa ser modificado e/ou atualizado. A compreensão do nosso lugar
em relação ao todo é uma mudança mental crítica que deve acontecer numa massa crítica de indivíduos através da universidade, ver o nosso lugar no todo dos sistemas de suporte do planeta,
do sistema-campus e deste último na sociedade (SHARP, 2002). Também, estes exemplos pessoais são demonstrações de que não é necessário esperar por alguma ação global ou por alguma
iniciativa administrativa para contribuirmos individualmente para sociedades sustentáveis (JUCKER, 2002). Adicionalmente, as pessoas precisam ser informadas das realizações, dos ganhos
e dos sucessos que decorrem de tornar mais “verde” o entorno (DAHLE; NEUMAYER, 2001).
Nestes ganhos inclui-se a satisfação pessoal decorrente de estarmos contribuindo para sociedades mais sustentáveis através das nossas atividades; isso é algo que precisa ser compartilhado.
No menu suspenso ‘tecnologia’ foram destacadas atividades e/ou pesquisas que possam ajudar a
solucionar problemas socioambientais. O objetivo da divulgação destas informações é também
duplo como nos temas expostos no menu suspenso ‘comunidade’. Primeiramente, estas informações mostram à comunidade interna uma perspectiva ampliada das atividades à sua volta e da
estrutura maior de que fazem parte e, como o que fazem, contribuem direta ou indiretamente
com elas, podendo contribuir com o senso de comunidade e para o crescimento da consciência
ambiental. Adicionalmente, como os docentes e as suas atividades de pesquisa gozam de um respeito e prestígio inerentes, estas informações têm o poder único de inspirar outros a seguir o seu
exemplo (DAHLE; NEUMAYER, 2001). Em segundo lugar, as IES podem ensinar e demonstrar
a tomada de consciência e os cuidados com o mundo natural ao tornar mais verdes os seus
campi (CREIGHTON, 1998). Desde que o sítio web “USP Pirassununga Sustentável” é público e
pode ser acessado livremente através da internet, estas informações servem na transferência de
tecnologias à comunidade externa do campus. Numa sociedade com uma consciência ambiental crescente, uma atitude “verde” pode também dar à IES uma imagem positiva na sociedade
(DAHLE; NEUMAYER, 2001).
Os outros menus suspensos constantes do no sítio web “USP Pirassununga Sustentável” são
‘campus’ e ‘sitio-web’. No menu suspenso ‘campus’ serão apresentadas informações ligadas à
sustentabilidade referentes à gestão do campus USP de Pirassununga em si. Esta será uma pesquisa a ser realizada numa segunda fase do levantamento de dados. O menu suspenso ‘sitio
-web’ apresenta informações detalhadas do histórico, propósitos e objetivos do sítio web “USP
Pirassununga Sustentável”.
Vale ressaltar que o conteúdo do sítio web não é fixo. Os dados atuais representam apenas uma
parcela da coleta de dados - ainda não fora concluída a pesquisa interna. Adicionalmente, haverá constante atualização/adição das matérias em decorrência do contínuo monitoramento das
atividades ligadas à sustentabilidade no campus.
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O sítio web “USP Pirassununga Sustentável” foi divulgado à comunidade em 11 de março de
2014, através das listas de e-mail de todos os membros das três unidades presentes no campus.
O presente artigo registra os resultados dessa data até o dia 25 de maio de 2014, portanto, dois
meses e meio de atividade pública do sítio web “USP Pirassununga Sustentável”.
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos através do Google Analytics na primeira semana de
divulgação do site.
Tabela 1. Visitas ao sítio web “USP Pirassununga Sustentável” na primeira semana (11 a 17 de março de 2014) de divulgação à
comunidade.

Indicador
VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

Valor registrado
1.599

SESSÕES

749

USUÁRIOS

659

PÁGINAS/SESSÃO

2,13

DURAÇÃO MÉDIA DA SESSÃO

00:02:13

NOVOS VISITANTES

66,65 %

Fonte: elaborado pelos autores.

Na primeira semana houve uma intensa visitação ao sítio web “USP Pirassununga Sustentável”.
O sitio web foi acessado 1.599 vezes, por 659 usuários diferentes. Destes, 66,65 % fizeram uma
única visita, os outros, 33,4 % visitaram o sítio web mais de uma vez. Cada usuário visitou em
média 2,13 páginas do sítio web, permanecendo conectado ao sítio web por 2min13s, em média.
Supõe-se que esta resposta da massiva da comunidade tenha tido origem numa simples curiosidade. No entanto, esta resposta, na nossa análise, é um indicativo de que a nossa comunicação e
divulgação à comunidade foi efetiva, percebida e atendida.
A partir da segunda semana (18 de março de 2014) e até o dia 25 de maio de 2014, observou-se uma alteração do padrão de acessos (Tabela 2) com diminuição de quase todos os
indicadores com exceção do número de novos visitantes que aumentou em 9,11%. O comportamento de visitação dos usuários, na primeira semana e após a mesma, manteve-se similar no número de Páginas/Sessão e na Duração média da sessão, 2,13 para 1,95 e 2min12s
para 2min05s, respectivamente.
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Tabela 2. Visitas ao sítio web “USP Pirassununga Sustentável” da segunda semana de divulgação até o momento (18 de março a
25 de maio de 2014).

Indicador

Valor registrado

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

951

SESSÕES

487

USUÁRIOS

388

PÁGINAS/SESSÃO

1,95

DURAÇÃO MÉDIA DA SESSÃO

00:02:05

NOVOS VISITANTES

72,69 %

Fonte: elaborado pelos autores.

A queda do número de usuários com relação à primeira semana é indicativa de uma mudança
de perfil dos usuários. Os acessos posteriores ao lançamento indicam não mais curiosidade e
sim o interesse nos temas apresentados no sítio web “USP Pirassununga Sustentável”. A nossa tarefa seguinte será dupla, primeiramente manter a fidelidade destes usuários, através da disponibilização de matérias e conteúdos que os ajudem a aprofundar e ampliar perspectivas nos temas
ligados à sustentabilidade e paralelamente atrair novos usuários. Para o fim de atrair novos usuários consideramos serem os espaços dialógicos (SORRENTINO, 2005) a melhor ferramenta.
Outro dado interessante que a ferramenta Google Analytics nos fornece é a origem geográfica
dos acessos ao sítio web “USP Pirassununga Sustentável” (Tabela 3).
Tabela 3. Dados geográficos de acesso ao sítio web “USP Pirassununga Sustentável” desde a sua divulgação em 11 de março
até o dia 25 de maio de 2014.

País
Brasil

Nº de Sessões

Cidade

Nº de Sessões

1.189

Pirassununga

553

Estados Unidos

14

Indeterminado

131

Portugal

10

São Paulo

123

França

5

Campinas

98

Canadá

3

Piracicaba

36

Chile

2

Ribeirão Preto

25

Alemanha

2

São Carlos

24

Espanha

2

Sorocaba

23

Azerbaijão

1

Belo Horizonte

21

Suíça

1

Brasília

10

Fonte: elaborado pelos autores.
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Os dados geográficos dos acessos indicam, como esperado, uma alta proporção de visitas de
usuários do Brasil e especificamente da cidade de Pirassununga, 96,20% e 44,74%, respectivamente. Os outros países desde onde usuários fazem acesso incluem Estados Unidos, Portugal,
França, Canadá, com 14, 10, 5 e 3 sessões registradas, respectivamente. Outros países com 2
ou menos sessões incluem: Chile, Alemanha, Espanha, Azerbaijão e Suíça. Nota-se também
que no Brasil, mesmo tendo-se uma alta proporção de acessos locais, 44,74%, há um grande
número de acessos de outras cidades, 55,26 %. O maior número de visitas de outras cidades
ocorre dentro do estado de São Paulo, e ocorrem acessos também, em menor número, desde
Belo Horizonte e Brasília. Esta informação mostra a potencial capacidade do sítio web “USP
Pirassununga Sustentável” em ser um veículo de transferência de tecnologias e eco alfabetismo
à comunidade externa através dos artigos relacionados com pesquisas e artigos sobre educação
ambiental, respectivamente. Adicionalmente a divulgação de uma atitude “verde” ou sustentável
pode também dar ao campus uma imagem positiva na sociedade (DAHLE; NEUMAYER, 2001).
Paralelamente, para facilitar a troca de informações com a comunidade contamos com o perfil
na rede social Facebook, onde ocorre a divulgação simultânea das matérias publicadas no sítio
web “USP Pirassununga Sustentável”. Após dois meses e meio de atividade o perfil no Facebook
conta com 174 seguidores. As publicações são visualizadas por um número de usuários que vai
de 32 a 210, com média de 94 visualizações por publicação. O comportamento dos usuários
tem demonstrado um baixo envolvimento, limitando-se apenas a curtir e a compartilhar as
publicações, com quase nenhuma publicação de comentários ou interação conosco. Este fato
é atribuído, por um dos seus seguidores (informação verbal37), à falta de esclarecimento deste
objetivo e desta possibilidade de interação do perfil Facebook. Faz-se, portanto necessária a divulgação atualizada e revisada dos objetivos e a modificação do nosso modus operandi do perfil
Facebook para sanar esta deficiência. Esta flexibilidade já estava prevista no início do projeto,
como afirmado por Sharp (2002), uma solução efetiva deve considerar um alvo móvel, novas
informações estarão sempre sendo disponibilizadas revelando novas necessidades e oportunidades. Como gestores deste projeto devemos desenvolver aptidões de capacidade de resposta e
contínua adaptação estratégica, sermos capazes de atingir um balanço pragmático entre aparente racionalidade (planos estratégicos, modelos, estruturas operacionais, e fóruns formais para
tomada de decisões) e uma operação irracional (orgânica, adaptativa, crescimento caótico, redes
de confiança) (SHARP, 2002).

5. Considerações parciais
Após dois meses e meio de atividade pública do sítio web “USP Pirassununga Sustentável” podem-se fazer as seguintes considerações parciais:
a) O sítio-web demonstra ter um desempenho satisfatório na disponibilização de um canal de
informação à comunidade nos temas relativos à sustentabilidade socioambiental;
37. Informação fornecida por Roseli Aquino-Ferreira na Conferência Internacional de Educação Ambiental e Sustantabilidade “O
Melhor de Ambos os Mundos”, em maio de 2014.
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b) Os passos a seguir incluirão a criação de espaços e/ou oportunidades que estimulem o diálogo
com grupos da comunidade para promover a mudança de comportamentos e introdução de novas rotinas e para a inserção do tema “sustentabilidade” nos setores atuantes no campus.
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Resumo
Vive-se nos dias de hoje o que se pode chamar de “Era do Consumo”, em que a importância atribuída
à satisfação imediata das próprias necessidades e o poder aquisitivo das pessoas atinge proporções
acima do razoável. Seguindo a tendência do Brasil, a região do Grande ABC apresenta um crescimento na geração de resíduo até dez vezes maior que o crescimento populacional. Diante desta
situação surgiu o projeto SustentABC com o objetivo principal de incentivar o consumo consciente
e consequentemente a redução na geração de resíduos nos municípios da região. Com a sua tenda
itinerante o projeto leva aos bairros da região um conjunto de atividades como palestras, oficinas e
gincanas elaboradas por alunos do curso de Tecnologia de Gestão Ambiental.
Palavras-chave: Consumo consciente, Resíduos, Educação ambiental.

1. Introdução
Vive-se nos dias de hoje o que se pode chamar de “Era do Consumo”, na qual a importância
atribuída à satisfação imediata das próprias necessidades e o poder aquisitivo das pessoas atinge
proporções acima do razoável, apoiada, muitas vezes, no conceito de desenvolvimento econômico. Infelizmente o consumismo integrou-se ao próprio sistema de socialização entre pessoas,
qual seja a sociedade do consumo, acarretando graves problemas ambientais entre eles o consumo excessivo de recursos naturais, queima de combustível fóssil e o mais significativo: a geração
de resíduos sólidos.
Existe um sentimento generalizado de insatisfação e angústia derivado da pressão gerada pelo
círculo vicioso “trabalhar mais para ganhar mais e consumir mais”. Em diferentes situações e
mídias, vem sendo repetida a mesma mensagem em que as pessoas sentem que estão cada vez
mais presas a armadilha do consumo (AKATU, 2012).
De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012 organizado pela ABRELPE, a
geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil cresceu 1,3% de 2011 para 2012, enquanto que
a taxa de crescimento populacional urbano no país neste período foi de 0,9%. Seguindo a tendência do restante do país, a região do Grande ABC, localizada no Estado de São Paulo e composta pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá,
Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também aumentou seus índices de consumo e
consequentemente a geração de resíduos sólidos nos últimos anos. Prova disto são os números
divulgados no jornal Metro ABC em abril de 2014: São Caetano do Sul aumentou sua produção
de resíduos em 34% no período entre 2009 e 2013, enquanto ganhou apenas 2,8% mais habitantes. O mesmo aconteceu com as cidades de São Bernardo do Campo e Santo André que aumentaram seu resíduo em 8,5% e 5% respectivamente (SELICANI, 2014).
Perante o quadro descrito acima nasceu a ideia de formação de um grupo voltado ao combate
do desperdício e mudança de atitudes na região do Grande ABC, região onde está localizada a
Universidade Anhanguera de São Paulo - UniAN e o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Entre as inúmeras competências do gestor ambiental estão a de promover processos de educação ambiental formal, informal e não formal em organizações e comunidades e também de
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aplicar os conceitos de gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. Desta forma, com
a grade curricular oferecida pelo curso de Tecnologia em Gestão Ambiental foi possível iniciar o
Projeto SustentABC baseado principalmente nas disciplinas de Educação Ambiental, Gestão de
Resíduos Sólidos, Legislação Ambiental e Projetos Interdisciplinares com objetivo principal de
difundir atitudes sustentáveis na região do Grande ABC para promover o consumo consciente
e diminuição na geração de resíduos sólidos. Também fazem parte do objetivo do projeto o incentivo às práticas dos 5R’s – Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar e a aplicabilidade
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, além da inserção do aluno universitário como multiplicador no cenário prático da educação ambiental.

2. Consumo, Consumismo e a geração de resíduos
Um estudo realizado pela Kantar Worldpanel em 2013 mostrou que nos últimos dez anos o salário
mínimo brasileiro cresceu 183% e o desemprego teve uma queda de 53%. Esse cenário leva a crer
que a sociedade aumentou sua capacidade de compra e consequentemente consumiu mais produtos.
Segundo Giacomini apud Feattherstone (2008), o mundo vivencia uma cultura de consumo
que constrói uma sociedade em que os bens e comércio estruturam as relações sociais. Tanto o
interesse do consumidor como também o sistema econômico e seus valores simbólicos de mercadoria induzem à uma organização social voltada para o consumo. Caso isso não aconteça, o
“equilíbrio” do sistema social vigente pode ser perturbado.
Por trás das propagandas e estímulos ao consumo sem propósito, existem armadilhas embutidas
no estilo de vida consumista. Entre elas pode-se citar a de natureza ética-moral que ostenta a
abundância onde há escassez. Também há a armadilha de ordem ecológica, pois nem sempre
as pessoas refletem sobre o que estão levando para casa, de onde vem aquele produto, ou até
mesmo como fará para descartá-lo. Outro problema encontrado no consumismo é a ilusão de
transferir aos bens materiais a felicidade e paz que nem sempre são alcançadas quando se compra algo (TRIGUEIRO, 2012, p.18).
O consumismo pode ser definido como consumo extravagante ou espúrio de bens. Possui âmbito quantitativo, tendo em vista que representa o consumo em quantidade superior às necessidades e demandas reais. Além disso, ele nunca é absoluto, pois depende de demandas individuais,
culturais, coletivas e ambientais (GIACOMINI, 2008).
Como ponto de reflexão para demandas coletivas, pode-se utilizar o exemplo da classe infantil que
nos últimos anos se tornou o alvo preferido dos publicitários. Um relatório produzido pela Unesco
em 2000 chamado “Perspectiva sobre a criança e a mídia”, adverte que as empresas norte americanas destinam aproximadamente 12 bilhões de dólares por ano em anúncios para crianças e relata
que elas têm o papel cada vez maior de influenciar as compras da família (TRIGUEIRO, 2012).
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Alana, as crianças brasileiras estão entre as
que mais assistem televisão no mundo, em média 5 horas por dia. Diante da televisão por todo
esse tempo, as crianças ficam expostas de maneira excessiva às campanhas comerciais que falam
diretamente a elas. Esta pesquisa apontou também que 64% de todos os anúncios veiculados nas
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emissoras monitoradas às vésperas do dia das Crianças em 2011 foram direcionados ao público
infantil. Entre as consequências desse bombardeio de propaganda pode-se citar o aumento exacerbado do consumo, a obesidade infantil, adultilização da infância e erotização precoce, diminuição das brincadeiras criativas e saudáveis e também o estresse familiar, já que para um pai de
família é difícil dizer “não” a um apelo consumista que parte do filho ou da filha (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2013).
O consumismo infantil advém de uma cultura familiar e social pautada na ânsia de se ter para
ser, ou seja, nas culturas, principalmente ocidentais é necessário ter bens e posses para ser alguém. Ninguém nasce consumista. Esse hábito será formado de acordo com a esfera cultural e
social que o indivíduo vive.
O mais óbvio seria pensar que o consumidor espera que os bens sejam duradouros como suas
posições sociais porque isso constitui um patrimônio de uma geração a ser deixada a outra
futura. Porém, o que se vê é que a intensidade e o volume dos desejos implicam na substituição
cada vez mais rápida dos objetos destinados a satisfazê-los, resultando em descarte em massa
(MOREIRA; CASTRO, 2014).
O crescimento demográfico, a intensificação das atividades humanas e a melhoria do nível de
vida são responsáveis pelo aumento exponencial das quantidades de resíduos sólidos gerados,
bem como pela alteração das suas características, constituindo um grande problema para as administrações públicas. Como fator agravante, o manejo inadequado dos resíduos sólidos, desde
a geração até à destinação final pode resultar em riscos ambientais, sociais e econômicos e à
saúde pública (SÃO PAULO, 2010).
Não é difícil de fazer a relação entre consumismo e resíduo: quanto mais compramos, mais descartamos. De acordo com Giacomini (2008, p.67):
O descarte de resíduos sólidos por parte de pessoas e organizações é natural. Contudo, quando
o volume empresarial é grande, evidencia-se o desperdício, que, no âmbito residencial, é um
indicador de consumismo. Assim, a quantidade de lixo pode constituir importante indicador de
consumismo na sociedade.

De acordo com o levantamento realizado pela ABRELPE (2012), a geração de RSU no Brasil
cresceu 1,3%, de 2011 para 2012, índice que é superior à taxa de crescimento populacional urbano no país no período, que foi de 0,9%. Na região Sudeste que abrange os estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Gerais a quantidade de resíduo coletado por dia no ano
de 2012 foi de 95.142 toneladas o que acumula uma porcentagem de 52,5% do total coletado em
todo país. Somente no estado de São Paulo são geradas por dia 56.626 toneladas.

3. Educação Ambiental como propulsora do consumo consciente
Diante do quadro de degradação e consumo exagerado vivido principalmente no meio urbano,
a educação ambiental representa um instrumento fundamental para uma possível alteração do
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modelo atual. As práticas educativas relacionadas à questão podem assumir função transformadora, o que faz os indivíduos, depois de conscientizados, se tornarem sujeitos essenciais para a
promoção do desenvolvimento sustentável (REIS et al., 2012).
O art. 1º da Lei nº 9.795, de abril de 1999 que estabelece que:
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade.

De acordo com Reis et al. (2012), “educação ambiental não formal é aquela que não se restringe
ao ambiente escolar, mas deve buscar a integração escola – comunidade – governo – empresas,
com o fim de envolver a todos em seu processo educativo”. Já a Política Nacional de Educação
Ambiental define como educação ambiental não formal “ações práticas educativas voltadas à
sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação
na defesa da qualidade do meio ambiente”.
Diante do exposto acima, considera-se que a educação ambiental não formal, realizada em associações, empresas, bairros, entre outros é uma poderosa forma de agregar conhecimento aos
organizadores das atividades assim como semear o conhecimento das pessoas participantes das
atividades realizadas. Sendo assim, encontra-se nesse tipo de educação uma forma simples para
a perpetuação do conceito de consumo consciente já que o ato de consumir está no meio de
todos, desde os menores até as pessoas de idade, não importando se elas frequentam ou não o
ambiente de ensino.
Segundo Simson (2001), os espaços da educação não formal deverão ser desenvolvidos seguindo alguns princípios como:
a) apresentar caráter voluntário;
b) proporcionar elementos para socialização e solidariedade;
c) visar ao desenvolvimento social;
d) evitar formalidades e hierarquias;
e) favorecer a participação coletiva;
f) proporcionar a investigação;
g) proporcionar a participação de forma descentralizada.

De acordo com o PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Gestão Ambiental da UniAN (2013),
são inúmeras as competências do gestor ambiental formado pela UniAN. Entre elas pode-se
destacar a competência para realizar trabalhos de Educação Ambiental e contribuir para a busca do desenvolvimento sustentável dos diversos ambientes. A grade curricular do curso dá os
subsídios necessários para o atendimento a esta competência já que contempla disciplinas como
Educação Ambiental, Gestão de Resíduos Sólidos, Legislação Ambiental e Projetos Interdisci558| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

plinares, entre outras. A disciplina de Gestão de Resíduos Sólidos aborda temas como classificação, segregação, armazenamento, transporte, tratamento e destinação de resíduos e também
abrange assuntos como produção mais limpa (P+L) e consumo consciente como forma de redução de impactos ambientais.
Dentro da temática de consumo consciente, os alunos são estimulados à prática dos 5R’s (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar) desde suas atitudes pessoais realizadas em casa
ou na Universidade como também nas organizações onde atuam.
De acordo com Brandalise apud Mourão (2006), um consumidor é considerado consciente quando:
Valoriza e divulga empresas socialmente responsáveis; se preocupa com o impacto ambiental
gerado pela produção e consumo; atua junto às empresas para que estas aprimorem seus processos e suas relações com a sociedade; e mobiliza outras pessoas para a prática do consumo
consciente.

Para o Instituto Akatu (2012), o consumo consciente é um processo que busca o equilíbrio entre
as necessidades individuais, as possibilidades ambientais e as necessidades sociais em três diferentes etapas: compra, uso e descarte. O consumidor passa a considerar aspectos de eficiência
do produto, ao lado dos impactos sobre o meio ambiente e na sociedade.
Verifica-se então que as práticas de consumo consciente estão amplamente ligadas à redução na
geração de resíduos sólidos e consumo de recursos naturais e podem ser disseminadas por meio
de programas de educação ambiental voltados a diferentes locais e públicos.

4. Projeto SustentABC em Ação
O Projeto SustentABC tem sua base na educação ambiental de pessoas de diferentes idades e
níveis sociais a partir de intervenções realizadas em locais públicos e privados. O projeto chama
as pessoas ao pensamento de uma vida mais simples, incentivo às compras conscientes, ao lazer
sustentável, à alimentação saudável baseada em um cardápio nutricional onde os alimentos são
utilizados integralmente, ocorrendo assim, a redução dos resíduos descartados e também uma
economia ao consumidor.
Os alunos desenvolvem os conceitos estudados em sala de aula por meio da pesquisa-ação,
a qual procura unir a pesquisa à ação ou prática. Este tipo de pesquisa pode ser aplicado em
qualquer ambiente de interação social onde se determine um problema, com o envolvimento de
pessoas, tarefas e procedimentos. Além disso, neste tipo de metodologia, o processo de pesquisa
torna-se um processo de aprendizagem a todos os participantes e a separação entre sujeitos e
objetos é superada (ENGEL, 2000).
O incentivo às práticas de consumo consciente é organizado pelos alunos do Curso de Gestão
Ambiental da UniAN e está baseado em três pilares, como mostra a figura 1:
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EDUCAÇÃO
PARAoO ConSUMo
CONSUMO CONSCIENTE
edUCAção
PArA
CoSnCiente

tenda itinerante

Palestras

Fonte: elaborada pela autora

Na tenda Itinerante são realizadas exposições de materiais reutilizados e reciclados, além de
Quiz Ambiental, gincanas e esclarecimentos sobre alimentação saudável e composteira. O intuito da exposição é demostrar ao público que a maioria dos resíduos gerados nas residências
podem ser reutilizados antes de ser descartados e até mesmo reciclados por empresas especializadas. Já o Quiz Ambiental é composto por um painel eletrônico de perguntas e respostas
voltadas para a área ambiental onde o participante ao acertar a questão é surpreendido com
uma sirene e luzes brilhantes no painel. Para incentivar a reciclagem dos resíduos orgânicos,
a Tenda Itinerante conta com uma composteira produzida pelos próprios alunos do curso de
Tecnologia de Gestão Ambiental.
Os alunos também ministram palestras sobre o tema para um público diverso, passando por crianças, universitários e chegando até empresas com a participação em SIPAT’s e Semanas Temáticas.
Por meio das oficinas de fabricação de brinquedos, objetos de decoração e de bombas de sementes, os participantes são estimulados a repensar suas atitudes quanto aos resíduos gerados
por eles e enxergar uma nova maneira de utilizá-los. Há também as oficinas de uso integral dos
alimentos onde são realizadas demonstrações de preparação de chás, sucos e bolos com a utilização de cascas e talos de frutas e hortaliças, que na maioria das vezes são descartados como
resíduo, mas possuem um grande valor nutricional.
Com um ano de existência completado em maio de 2014, o Projeto SustentABC realizou ao
todo 14 intervenções no Grande ABC atingindo 5 dos 7 municípios que fazem parte da região
conforme demostrado na figura a seguir:

Fonte: elaborada pela autora
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Ao longo das atividades realizadas houve a participação de mais de 400 pessoas, sendo das mais
variadas faixas de idade e bairros.
A tabela 1 mostra um histórico das atividades e seus respectivos locais de realização:
Tabela 1 – Histórico das atividades do Projeto SustentABC

Data

Local

Atividades Desenvolvidas

09/06/2013

BAIRRO SENHOR DO BONFIM – SÃO
BERNARDO DO CAMPO

Tenda Itinerante

21/07/2013

BAIRRO PINHEIRINHO – SÃO
BERNARDO DO CAMPO

Tenda Itinerante

02/10/2013

INSTITUTO AMÉLIA RODRIGUES –
SANTO ANDRÉ

Oficina Bombas de Semente

04/10/2013

UNIVERSIDADE ANHANGUERA –
SANTO ANDRÉ

Oficina de Bombas de Semente

06/10/2013

JD. IPÊ – RIO GRANDE DA SERRA

Tenda Itinerante

25/10/2013

UNIVERSIDADE ANHANGUERA –
SANTO ANDRÉ

Palestra sobre Consumo Consciente

19/11/2013

UNIVERSIDADE ANHANGUERA –
SANTO ANDRÉ

Palestra Meio Ambiente e Empreendedorismo

24/11/2013

AGECOM PRODUTOS DE PETRÓLEO
- MAUÁ

Palestra da SIPAT (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho) com o
tema Consumo Consciente

28/11/2013

UNIVERSIDADE ANHANGUERA CAMPINAS

Apresentação de painel no 13º CONIC –
Congresso Nacional de Iniciação Científica

30/11/2013

JD. KENEDY - MAUÁ

Oficina de Bombas de Sementes

10/12/2013

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
– SÃO CAETANO DO SUL

Palestra da SIPAT (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho) com o
tema Consumo Consciente

06/04/2014

CASA ABRIGO – RIO GRANDE DA
SERRA

Oficina de cestinhas de Páscoa com
embalagem TetraPak

27/04/2014

JD. HÉLIDA - MAUÁ

Tenda Itinerante e Oficina de Bombas de
sementes.

25/05/2014

VILA LUTÉCIA – SANTO ANDRÉ

Diagnóstico Ambiental e oficina de Uso
Integral de Alimentos e Horta Vertical

Fonte: elaborada pela autora.
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Foi criada também uma página na internet contendo os objetivos do projeto, informações sobre
consumo consciente e eventos realizados pelo projeto que conta atualmente com aproximadamente 300 membros.
Além disso, no início de 2014 o Projeto SustentABC iniciou uma parceria com a rádio web
Studio RGS – localizada em Rio Grande da Serra, para a criação de um programa em formato
revista que tem por objetivo abordar temas sobre sustentabilidade e que foi intitulado de Programa Atitude Eco.

5. Considerações Finais
Após as intervenções realizadas, o projeto atingiu seu objetivo já que divulgou no período de um
ano os conceitos de consumo consciente na maioria dos municípios da região, ficando apenas
dois municípios, Diadema e Ribeirão Pires, sem receber nenhuma atividade, porém há uma
programação para o ano de 2014 que abrange estas duas cidades.
A experiência obtida pelos alunos participantes do projeto foi capaz de desenvolver competências que um Gestor Ambiental deve possuir como, por exemplo, promoção de processos de
educação ambiental formal, informal e não formal em organizações e comunidades e também
de aplicação dos conceitos de gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável.
O Projeto SustentABC está em fase de extensão e iniciou a integração de alunos dos cursos de
Ciências Biológicas e de Nutrição, atestando assim, seu caráter interdisciplinar na procura de
uma sociedade mais sustentável.
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Resumo
Relato da experiência de implantação, em 2009, da disciplina “Informação ambiental” no novo
currículo do curso de Biblioteconomia da UFPA e sua respectiva implementação a partir de
2013, apresentando a informação como instrumento de consolidação da educação ambiental.
Além dos aspectos técnicos, a disciplina traz uma abordagem sistêmica dos problemas ambientais, em especial aqueles relacionados à Região Amazônica. Como metodologia, aplica estudos
teóricos multidisciplinares às práticas vivenciadas fora da sala de aula. A partir de dinâmicas
baseadas em dimensões da sustentabilidade faz interconexão com outras ciências, a fim de demonstrar a interdisciplinaridade e a transversalidade da informação ambiental. Como perspectiva, espera-se que as atividades extraclasses propostas na disciplina resultem em oportunidades
vivenciais de forma a aliar teoria e prática, realizando nos espaços não formais ações concretas
acerca do conteúdo ministrado, bem como envolver coletiva e ativamente os discentes com as
atitudes ecológicas, agregando informação e conhecimento às suas experiências individuais.
Palavras-chave: Informação ambiental, Educação ambiental, Pedagogia ambiental.
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1. Introdução
O presente artigo apresenta um relato de experiência do ensino da disciplina “informação
ambiental” em espaços não formais de aprendizagem. A matéria é parte integrante do novo
currículo do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Pará aprovado em 2009,
tendo sido efetivamente implementada no ano de 2013.
A metodologia utilizada para avaliar a experiência consistiu em três etapas básicas, a saber:
- demonstrar como se deu o ensino do conteúdo teórico da disciplina;
- apresentar a dinâmica desenvolvida para experimentar o ensino da disciplina em espaço não
formal de aprendizagem;
- e avaliar a experiência e suas respectivas potencialidades quanto ao uso da informação ambiental para uma prática de experimentação pedagógica.

No primeiro momento, para subsidiar as discussões teóricas, o texto se alicerça em autores das
áreas da Educação, da Ciência da Informação e, de forma transversal, em áreas relacionadas à
problemática ambiental. Nesse sentido, fez-se necessário justificar que as grandes transformações ocorridas em nossa sociedade, principalmente depois da Revolução Industrial, conforme
postulam Beck (1996) e Dupas (2001), fizeram propagar a ideia errônea de que o meio ambiente
poderia recuperar-se de todas as agressões humanas.
Sem conhecimento não há como provocar uma atitude proativa dos sujeitos da educação para
uma mudança sistêmica e profunda, com a quebra de paradigmas sociais, tendentes a construir
um comportamento voltado para a preservação ambiental. E para tal, é necessário evocar a
informação e a educação ambiental como elementos importantes na concreta resolução dos
dilemas contemporâneos.
O acesso à informação ambiental é, por assim dizer, pressuposto essencial da participação pública em processos de gestão ambiental e sinaliza uma mudança mais estruturada no processo de
empoderamento ambiental. Portanto, o alcance de um futuro sustentável está na incorporação
dessa consciência e na mudança do estilo de vida presente no mundo atual. Nessa mesma linha
de pensamento, pode-se afirmar que a informação ambiental está diretamente relacionada à
educação, porque é capaz de promover a conscientização por intermédio do conhecimento.
Em uma segunda etapa, buscou-se demonstrar a importância do ensino da informação ambiental em espaços não formais. Sabe-se que uma das formas de as pessoas adquirirem consciência e
serem capazes de acessar e assimilar informações necessárias à tomada de decisões e à melhoria
de sua qualidade de vida é por meio da educação ambiental, tanto na sua formalidade como
em espaços não formais de aprendizagem. A esse respeito, dois lugares foram escolhidos para
fazer a primeira intervenção fora de sala de aula: o espaço da UFPA e um ítio rural localizado
no nordeste paraense.
A dinâmica teve por finalidade estimular uma consciência sobre a história dos problemas ambientais e os grandes dilemas enfrentados na contemporaneidade, possibilitando que esse locus
pudesse servir de experimentação para uma prática pedagógica onde o lugar, objeto de visita564| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

ção, fosse valorizado e preservado pelo discente participante, a fim de permitir a sua integração
de forma protagonizada ao meio em que vive.
Por fim, a experiência extraclasse foi avaliada como positiva pelos discentes e pelo docente, demonstrando que em matéria ambiental é muito importante a inserção dos sujeitos do processo
ensino/aprendizagem na prática cotidiana e sua relação com o meio ambiente.
Os relatos foram encaminhados à Direção da Faculdade para conhecimento e compartilhamento entre os demais professores da Congregação. O processo escolhido como prática alternativa
será avaliada novamente quando houver oferta de uma nova turma.

2. Informação para educação ambiental
A educação ambiental constitui uma ferramenta indispensável à construção de novos valores
e atitudes, voltados ao desenvolvimento de uma sociedade comprometida com a solução de
seus problemas ambientais, proporcionando condições adequadas de sobrevivência para as
atuais e futuras gerações.
A Conferência de Estocolmo de 1972, em particular nos artigos 19 e 20, traz a informação como
princípio indispensável ao trabalho de educação em questões ambientais, visando assentar as
bases de uma opinião pública bem informada e de uma conduta responsável dos indivíduos, das
empresas e das comunidades.
Nessa mesma linha de orientação, em 1977, durante a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi, ou simplesmente Conferência de Tbilisi, o conceito de educação ambiental foi definido como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática de educação. Esse pensamento
está orientado para a resolução dos problemas concretos do ambiente, por meio de enfoques
interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade.
Vinte anos depois, a Conferência Meio Ambiente e Sociedade – Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, organizada pela Unesco e realizada na cidade de Thessaloniki, na
Grécia, em 1997, previu que a educação ambiental deveria ser implementada de acordo com as
orientações de Tbilisi e de sua evolução a partir das questões globais tratadas na Agenda 21 e
nas grandes conferências das Nações Unidas. Com efeito, isso permitiu uma referência clara à
educação como instrumento de proteção do meio ambiente e de promoção da sustentabilidade.
A Lei brasileira n. 9.795, de 27 de abril de 1999 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), dispondo sobre a difusão de informações para compreensão das questões ambientais. A informação surge então como um componente essencial para a consolidação da educação
ambiental, sobretudo no Brasil onde o nível de acesso às informações sobre questões ecológicas
ainda é baixo, conforme aponta dados de pesquisas quinquenais publicadas pelo Ministério do
Meio Ambiente em conjunto com o Instituto de Estudos da Religião, conforme Tabela 1.
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Tabela 1 – Nível de acesso à informação ambiental

Percentual dos brasileiros que se consideram informados ambientalmente

Ano

Bem informados

Muito bem informados

1992

13%

1%

1997

10%

1%

2001

14%

2%

2006

14%

3%

2010

26%

4%

Fonte: Barros (2008), atualizado e com adaptações.

A informação é o fundamento para uma decisão livre e aquele que dispõe de mais recursos
informacionais tem melhores condições de fazer uma avaliação melhor sobre determinado risco ambiental. Portanto, a educação ambiental e a participação estão estritamente relacionadas,
num círculo virtuoso, como o conhecimento e como a informação.
Paradoxalmente, embora o volume de informação tenha acumulado, torna-se cada vez mais
difícil de ser processada, organizada e assimilada pela sociedade. Isso é um problema grave, pois
informação desorganizada gera desinformação.

3. A inserção da disciplina “Informação ambiental” no currículo do Curso
de Biblioteconomia da UFPA
A fim de atender às exigências da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e os princípios da educação
contemporânea, centrada na construção de habilidades e competências, foi formulado o Projeto
Pedagógico do Curso de Biblioteconomia (PPC), elaborado conforme as recomendações das
Diretrizes Curriculares integrantes dos Pareceres CNE/CES n. 492/2001 e n. 1.363/2001.
O novo PPC foi construído com a participação de docentes, discentes, técnico-administrativos,
egressos do Curso de Biblioteconomia e representantes de entidades de classe, e com o objetivo
de garantir um instrumento de atualização da formação do profissional.
Baseia-se o novo projeto em experiências acumuladas durante a existência do Curso; normas e
procedimentos estabelecidos no Estatuto da UFPA e nos regimentos internos das diversas unidades administrativas que fazem parte da hierarquia da Faculdade; exigências do Regulamento
da Graduação da UFPA, bem como nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) para atender as necessidades próprias da vocação amazônica pela qual prima a Instituição.
Os princípios norteadores da formação do moderno profissional graduado em Biblioteconomia
pela UFPA têm como foco os seguintes pilares: a compreensão crítica e democrática da universalização e direito à informação de todas as camadas sociais; o comportamento ético; a indepen566| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

dência e liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e disseminar a informação e o conhecimento
às variadas e formas em que se apresenta, como a cultura, o saber, o pensamento, a arte, etc.; o
compromisso com a cidadania; a contextualização política, social e econômica, dentro de uma
perspectiva amazônica. Tais elementos fundamentam-se em eixos com os seguintes propósitos:
aprender a ser, a fazer, a conviver e a conhecer, visando à melhoria da condição humana, bem
como da capacidade do aluno em buscar por meios próprios seu crescimento pleno, integral e
continuado (UNIVERSIDADE..., 2009).
A Faculdade de Biblioteconomia (FABIB), no interesse da educação continuada do seu corpo
docente e de seus egressos, busca a inovação e o aprimoramento profissional, viabilizando formas institucionais de desenvolvimento da pesquisa. Desse modo, em consonância com os eixos
temáticos que orientam a formação acadêmica, pretende-se buscar a aproximação com programas de pós-graduação da UFPA, tais como o Núcleo de Meio Ambiente – NUMA, Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos - NAEA e do Programa de Serviço Social - PGSS/ICSA. Dentro
dessa perspectiva será estimulada a participação em grupos de pesquisa onde a informação ou
bibliotecas figure como tema. Nesse sentido, poderão ser propostos os grupos de Informação
ambiental ao NUMA, de Políticas Públicas de acesso à informação ao PGSS.
Nesse contexto, foi implantada a disciplina “Informação ambiental”, com vistas a atender as demandas do novo perfil dos profissionais bacharéis em Biblioteconomia. Atualmente a disciplina integra
o atual currículo acadêmico do curso de Biblioteconomia da UFPA, aprovado em 2009, sendo
implementada em 2013, quando teve a sua primeira turma, conforme ementa indicada adiante.

Ementa da disciplina
Políticas públicas e gestão ambiental. Princípios e dimensões do Desenvolvimento Sustentável
para compreensão sistêmica da informação ambiental. Informação científica e tecnológica para a
sustentabilidade. Direito à informação ambiental. Representação e processamento da informação
ambiental. Sistematização da informação ambiental. O acesso e o uso da informação ambiental. A
comunicação e compreensão da informação ambiental. Os processos de divulgação da informação
ambiental. Fontes de informação em meio ambiente. Sociedade de risco, ética e informação ambiental.

Outro fator importante para a criação da matéria está relacionado ao fato de que a UFPA, por
estar inserida na região Amazônica, constitui ponto estratégico para futuros estudos, haja vista
que mesmo nos dias atuais, o potencial da biodiversidade, por exemplo, ainda é pouco conhecido em termos de visibilidade, transparência e acesso às pesquisas.
Sabe-se que o difícil acesso à informação sobre temas ambientais da região amazônica é uma
problemática importante a ser enfrentada pela disciplina, cujo objetivo central é promover a
organização e o tratamento adequado da informação ambiental a partir de técnicas da Biblioteconomia para fins de acesso e uso, aliando também teorias de outras áreas do conhecimento
humano. Apenas para dar um exemplo, dados de uma pesquisa sobre “desmatamento da Amazônia” elaborada por Barros e Paiva (2010) expõem que poucos sistemas da informação permitem o efetivo acesso à informação sobre o tema questionado.
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A despeito da importância da disciplina e da essencialidade da informação ambiental para a
região, a disciplina é optativa. Apesar disso, a matéria tem atraído a atenção de um número
crescente de discentes, podendo ser cursada em um único período letivo, com carga horária
equivalente a 64 (sessenta e quatro) horas.

4. O uso da informação ambiental em espaços não formais para a prática
de uma pedagogia emancipatória
A educação ambiental não formal, segundo a Unesco (1986) apud Araújo (2013, p. 51), considera haver um público-alvo amplo e um vasto horizonte de aplicação, sendo “um campo fértil e promissor para cumprir o propósito de incutir consciência, conhecimento, habilidades e
compromissos, e de impulsionar ações, em indivíduos e em grupos do público em geral, no
sentido da melhoria do meio ambiente e de sua qualidade, tanto para as presentes, quanto para
as futuras gerações”.
Jatobá, Cidade e Vargas (2009, p. 50) lembram que o termo ecologia foi cunhado por Ernst
Haeckel, “que etimologicamente resulta da junção dos radicais gregos ‘oikos’ (casa) e ‘logos’
(estudo). A ecologia estuda a relações entre os seres vivos e o meio ambiente e a sua distribuição
no planeta”. Entretanto, no mundo moderno, onde vige um modelo fragmentado de sociedade,
baseada no individualismo e nutrida pelo consumismo voraz, o sentido de casa e seu cuidado
relacional com a natureza está cada vez mais se afastando do sentimento humano.
A pertença reside justamente na missão de aproximar as relações entre os seres vivos e o meio
ambiente e a sua distribuição no planeta. É no seio do núcleo familiar que nasce e se desenvolve
o homem ético e ecologicamente correto. Ao apreender a lição no lar, o hábito se espalha e se
projeta no cotidiano do sujeito, na escola, na rua, no trabalho, na política e nas mais diversas
formas de relacionamento social.
Embora as novas feições e a complexidade das relações familiares e sociais dos tempos pós-modernos, a família configura-se ainda como instituição importante na disseminação da ética:
A família, desde os tempos mais antigos, corresponde a um grupo social que exerce marcada
influência sobre a vida das pessoas, sendo encarada como um grupo com uma organização
complexa, inserido em um contexto social mais amplo com o qual mantém constante interação.
O grupo familiar tem um papel fundamental na constituição dos indivíduos, sendo importante na determinação e na organização da personalidade, além de influenciar significativamente
no comportamento individual através das ações e medidas educativas tomadas no âmbito familiar [...]. Nesta perspectiva, a família tem como finalidade estabelecer formas e limites para
as relações estabelecidas entre as gerações mais novas e mais velhas, propiciando a adaptação
dos indivíduos às exigências do conviver em sociedade. Dessa maneira, a instituição familiar é
muitas vezes designada como o primeiro grupo social do qual o indivíduo faz parte, sendo vista,
portanto, como a célula inicial e principal da sociedade na maior parte do mundo ocidental, ou
ainda como a unidade básica da interação social e como o núcleo central da organização humana (PRATTA; SANTOS, 2007, p. 248).
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Ora, o sentimento pela preservação da natureza, aliado ao compromisso pessoal e coletivo, além
da responsabilidade profissional e social, são valores que precisam ser resgatados, sobretudo,
a partir da integração de várias ciências, em busca de uma atitude transdisciplinar para “compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento”
(NICOLESCU, 2000, p. 15).
Como afirma Leff (2002, p. 221), o saber ambiental “se constitui na aplicação das ciências aos
problemas ambientais, num diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes populares”.
O uso da informação para a educação ambiental é fator essencial para a consciência ambiental. É
preciso informar para conhecer; conhecer para valorizar e valorizar para transformar. Mas esse
conhecimento deve se dar numa linha circular e sistêmica.
Corroborando com esse argumento, Morin (2003) enfatiza que o conhecimento das informações isoladas ou dados desconectados é insuficiente para a tomada de decisão. É preciso situar as
informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentidos e seja possível determinar
os limites de sua validade.
Figura 1: Casa de Farinha, Vila Fátima, Tracuateua, Pará, Brasil.

Fonte: do autor
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Com efeito, a disciplina “Informação ambiental” tem por objeto promover uma reflexão de
caráter holístico, onde envolva as várias vertentes da Sustentabilidade, a saber:
a) Dimensão Ecológica: preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos renováveis; limitar o uso dos recursos não renováveis (SACHS, 2000).
b) Dimensão Social: alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; distribuição de
renda justa; emprego pleno e ou autônomo com qualidade de vida decente; igualdade no acesso
aos recursos e serviços sociais (SACHS, 2000). A disciplina procura abrir espaços de discussão
para que os discentes possam conhecer melhor a sua realidade e interagir com outras diversidades.
c) Dimensão Econômica: avaliada a partir da sustentabilidade social propiciada pela organização
da vida material (BRASIL, 2000).
d) Dimensão Ambiental: respeitar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais
(SACHS, 2000).
e) Dimensão Espacial: norteada pelo alcance de uma equanimidade nas relações inter-regionais e
na distribuição populacional entre o rural/urbano e o urbano (BRASIL, 2000).
f) Dimensão Cultural: preservar os recursos naturais e envolver as comunidades na gestão de seu
ambiente. Entrelaça-se aqui o direito humano a conservar a própria cultura e tradição. O respeito
à diversidade étnica além de seu valor humano intrínseco, tem implicações para estratégias de
apropriação e manejo dos recursos naturais (LEFF, 2001).
g) Dimensão Ética: a ética humana compreende a esperança na completude da humanidade,
como consciência e cidadania planetária, aspiração e vontade, mas também aposta no incerto.
Ela é a consciência individual além da individualidade (MORIN, 2000). A filosofia da disciplina
busca valorizar espaços alternativos como locus de experimentação para uma prática ética, ecológica, solidária e sustentável. Na lição de Maturana (2000, p. 102) podemos compreender melhor
esse significado quando enfatiza que a ética “aparece quando vemos o outro e também vemos as
possíveis consequências do outro no nosso próprio comportamento; quando agimos dentro dessa compreensão de que o outro é um ser humano, que é um outro legítimo, e nos comportamos
de acordo”. Esse compromisso ético deve orientar a relação antrópica homem versus natureza,
fundado no princípio da solidariedade que indica a plena realização do direito ao meio ambiente,
não apenas à geração atual, mas a todas as gerações que vierem depois desta.
h) Dimensão Política e Institucional: a dimensão política mundial nesse cenário supranacional
tornou-se muito complexa. Emergem as questões de natureza planetária, como a fome, o racismo
e a degradação ambiental, que demandam soluções e esforços internacionais (JARA, 2001). A
disciplina provoca o interesse das possibilidades, a partir da valorização local, com vistas a pensar nas relações institucionais; papel dos governos e suas políticas e diretrizes determinantes da
configuração do meio ambiente.

Para Lima (2004) apud Araújo (2013, p. 23), a educação ambiental emancipatória “procura enfatizar e associar as noções de mudança social e cultural, de emancipação/libertação individual
e social, e de integração no sentido da complexidade”.
Uma educação ambiental emancipatória deve levar em conta a transformação social do ser humano, onde seja capaz de atuar como vetor de mudança, integrando-se como protagonista de
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sua própria história, no sentido de superar as formas tradicionais de dominação e por meio da
compreensão do mundo em toda a sua complexidade. E tudo isso depende de informação.

5. Informação ambiental: é possível aliar teoria e prática?
A educação não formal busca transmitir informação e formação política e sociocultural para educar
o ser humano para a civilidade e para o exercício ativo, contínuo e responsável da cidadania.
Dentre as atividades propostas pela disciplina, incluem-se algumas àquelas realizadas além das paredes da Faculdade, como a ocupação de outros espaços ambientais dentro e fora da Universidade.
É uma forma de transpor os muros da sala de aula convencional e mobilizar os discentes a contemplar o ambiente, bem assim enfrentar a realidade vivida no cotidiano pela sociedade amazônica.
Figura 2: Capela Ecumênica, UFPA, Guamá, Belém, Pará, Brasil.

Fonte: do autor

Uma das dinâmicas aplicadas no último período letivo de 2013 reuniu os alunos na Capela
Ecumênica da UFPA, numa dinâmica intitulada “Cadeia Ecológica”. A capela é um espaço de
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acolhimento e reunião de diferentes segmentos sociais e ideológicos. Uma das técnicas foi o uso
de palavras-chave relacionadas, escolhidas pelos próprios alunos a partir dos estudos realizados nas aulas anteriores. Cada um escolhia uma palavra daquelas dispostas no centro da
aldeia (poluição, ética, turismo, economia, meio ambiente, transporte, interdisciplinaridade
etc) e comentava a respeito. O aluno seguinte tirava o seu descritor e tinha que relacionar
com a palavra anterior.
A partir dessa dinâmica demonstrou-se a possibilidade de aliar um conceito da Biologia (cadeia alimentar) a uma técnica da Biblioteconomia (tratamento, organização e representação
da informação por meio de palavras-chave e descritores). Com isso, a atividade uniu as duas
áreas do conhecimento, mostrando, na prática, que a questão ambiental envolve conhecimento
interdisciplinar. Nesse sentido, a informação ambiental perpassa qualquer ciência, assumindo
assim um viés transversal.
Também foi realizada uma atividade de campo, onde os discentes da disciplina visitaram um
“Sítio Familiar de Uso Sustentável” localizado no nordeste do Estado do Pará, no município de
Tracuateua. A programação começou no Bosque Rodrigues Alves, que é um santuário ecológico
sediado no coração de Belém.
Durante a viagem, alunos voluntários apresentavam pontos socioambientais importantes no
decorrer do trajeto. Na chegada, os alunos puderam ter acesso ao inventário florístico do sítio
e assistiram a uma apresentação de capoeira do Programa “Mais Educação” do MEC e de uma
dança de Marujada integrada por membros da comunidade local. Visitaram uma casa de farinha
e presenciaram o fazer do produto e toda a cadeia de preparação da massa da mandioca. Houve
também a apresentação do bingo ecológico e outras atrações.
O método utilizado para desenvolver a disciplina centrou-se na práxis do cotidiano a partir de
diversas ações e atitudes em espaços não formais de aprendizagem, por meio de visitações e
dinâmicas variadas (reciclagem e material; trilha ecológica; interação com a comunidade local;
importância da preservação da mata ciliar; preservação da nascente; blog para disseminação
da informação ambiental; comunicação ambiental; legislação ambiental; consumo consciente;
jogos ecológicos; artes rústicas, filme “Ilha das flores”; filme “A história das coisas”; filme “Uma
verdade inconveniente”; filme “Mataram Irmã Dorothy” etc).

6. Considerações finais
O envolvimento dos alunos foi bastante positivo e todos ficavam curiosos em descobrir como
o Bibliotecário poderia ser inserido no ensino e aprendizagem da educação ambiental. As atividades extraclasses propostas pela disciplina foram uma oportunidade de vivenciar a teoria
recebida durante as aulas, realizando assim, nos espaços não formais, ações concretas acerca
do conteúdo ministrado.
Foi também uma forma de envolver ativamente os discentes com as atitudes ecológicas, agregando informação e conhecimento à experiência vivenciada.
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Ensinar a ser cidadão é ensinar a fazer perguntas criando uma escola fazedora de um novo mundo, recriando sob outro olhar o meio ambiente e revalorizando a interação do homem com os
outros seres vivos, onde todos convivam no mesmo mundo.
Não existe só uma saída para os problemas ambientais, existem várias possibilidades, depende
do contexto e da criatividade. As trocas dessas experiências constituem o mosaico do conhecimento do passado, presente e futuro.
Também podemos e devemos incluir passeios no âmbito escolar, principalmente em questão
ambiental. Se não fizermos isso, as teorias ambientais se tornarão meras expectativas. Os ambientes universitários não podem se projetar em conhecimentos enclausurados em quatro paredes, com portas e janelas fechadas, mas sim, buscar formas alternativas de concretizar o conhecimento, num mundo vivo, real e possível.
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Resumo
A compreensão da complexidade das relações homem/ambiente e o desenho de vias alternativas
harmônicas, ecologicamente consideradas, é um desafio a ser enfrentado com uma multiplicidade de ferramentas, dentre as quais a educação ambiental se destaca. A teoria do pensamento
complexo de Edgar Morin, nesse contexto, oferece bons subsídios para concatenar uma perspectiva de educação para a humanidade do futuro. Um dos elementos-chave na obra do autor é
pensar o homem como um ser auto-eco-geno-feno-organizador, propondo um novo conceito
de sujeito. O presente ensaio teórico parte da premissa de que a sustentabilidade na sua complexidade é um objetivo coletivo para a qual está voltada a educação ambiental. A intenção,
após apresentar os principais conceitos teóricos de Edgar Morin, é trazer à discussão e colher
os resultados da seguinte indagação: como a categoria de sujeito é percebida e trabalhada pela
educação ambiental e como a contribuição teórica de Edgar Morin é apropriada por ela.
Palavras-chave: Sujeito, Morin, Educação Ambiental.

1. Introdução
Vivemos em uma época surpreendentemente ágil, repleta de descobertas e indagações, em que a
inteligência humana aplicada à técnica tem a pretensão de suplantar todas as limitações naturais.
Não é o que de fato ocorre. Em meio aos recordes de produção de alimentos, a Organização das
Nações Unidas relata as vergonhosas discrepâncias no acesso a essa necessidade elementar entre
populações dos diferentes pontos geográficos do globo. Já extrapolou-se há muito os limites do
planeta. As descobertas científicas e avanços nas áreas da medicina e tecnologias de informação
descortinam possibilidades inimagináveis para o homem do século XX, mantendo-se, contudo,
como um direito disponível para muito poucos. Acumulam-se as insustentabilidades ecológicas
às insustentabilidades éticas, verdadeiras desumanidades.
Em resposta às evocações da crise ecológica proliferam nas últimas décadas pesquisas e projetos
voltados ao desenvolvimento sustentável. Ocorre que esses mesmos projetos pecam por guardar
na sua matriz paradigmática uma mesma racionalidade linear do conhecimento moderno. Esse
descompasso indica que dificilmente trarão os efeitos desejados no sentido efetivo de proteção
da vida pela via da sustentabilidade.
Não obstante, a humanidade se ressente de uma crise que não é meramente exterior à própria
humanidade. O humanismo está em discussão, o sistema de verdades das ciências e o modo de
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se ver e compreender o mundo está em franco processo de transformação. A passagem da era
moderna para a pós-modernidade acarreta uma gama de conflitos e impõe que teorias e práticas
sejam revistas no seio da própria epistemologia.
Filósofos e sociólogos como Bauman, Leff e Morin tecem severas críticas à racionalidade moderna, considerando-a uma das causas do distanciamento do homem da natureza e de por em
risco a preservação do equilíbrio ecossistêmico do planeta. Por sua vez, a crítica à modernidade
levada a extremos sugere que a própria figura do sujeito já não seria pertinente.
Estar à deriva e sem verdades a oferecer sustentação às ações humanas, como o fazia o pensamento moderno, é uma condição niilista, perturbadora e arriscada, que desestabiliza e ameaça o
que se costuma designar por civilização. É nesse contexto que a proposta de Edgar Morin sobre
uma concepção de sujeito antropossociológico, se apresenta como uma alternativa interessante.
Compreender a figura do sujeito sob uma ótica não antropocêntrica como sugere Morin, promove a reintrodução da ética no circuito indivíduo/espécie/sociedade e por meio desta pode
vir a provocar importantes transformações e recuperações de sentidos e práticas sustentáveis.
Pois, uma articulação entre o pensamento complexo e a antro poética, como proposto pelo autor, implica em mudanças concretas no seio da política e da democracia, oferece um substrato
valorativo para um viver humano mais sábio e feliz.
Tais considerações sugerem que utilizar a teoria do pensamento complexo na educação ambiental, recuperando a perspectiva epistemológica do sujeito do conhecimento inserido no contexto
da ética e da política, pode vir a proporcionar novas experiências e alcances na relação de alteridade do processo educativo, favoráveis à sustentabilidade. O presente trabalho pretende corroborar essa perspectiva detalhando alguns aspectos teóricos, de modo a aproximar as noções de
sujeito e de ética com as premissas da sustentabilidade planetária. Busca estabelecer um diálogo
entre a proposição teórica de Morin e o conceito de sujeito ecológico utilizado na Educação Ambiental, perscrutando o uso que tem sido feito desse arcabouço teórico pela via da Ecopedagogia.

2. Sustentabilidade – Um conceito complexo
Compreender e propor um conceito que contemple a gama de significados que cabem na expressão sustentabilidade tem sido um desafio para a teoria. Ainda mais complexa tem sido a
construção de vias que conduzam a resultados aptos a promover um modelo sustentável para a
existência humana.
No sentido ecológico propriamente dito, o primeiro significado de sustentabilidade diz respeito
à capacidade de manutenção dos processos ecológicos vitais pelo equilíbrio ecossistêmico e a
biodiversidade. Significa a capacidade de que os ciclos de vida sejam mantidos, e preservadas
as qualidades essenciais dos elementos constitutivos da natureza (DUTRA, 2012). Ensina Veiga
(2010), que é preciso pensar em sustentabilidade considerando a biocapacidade de um território
e as pressões a que são submetidos seus ecossistemas, levando em conta a poluição produzida e
a energia consumida.
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Assim, pode-se afirmar que situa-se a sustentabilidade na ponderação complexa dos cuidados
com a casa (oikos), entre a economia e a ecologia. Que a noção do que é sustentável ou não,
está diretamente relacionada à forma que o ser humano dispõe da natureza e a transforma, e o
resultado dessas escolhas e práticas como herança às gerações futuras.
Essa noção de interdependência e complexidade já estava presente nas origens da proposta
de sustentabilidade, que antecedeu mesmo ao Relatório Brutland, responsável pela expressão
“desenvolvimento sustentável”. Remete à ideia de eco desenvolvimento, cunhada por Maurice Strong, secretário-geral da Conferência de Estocolmo, cujo conceito compreende cinco diferentes dimensões, como esclarece Montibeller (2004): a social; a econômica; a ecológica; a
espacial/geográfica; e, por fim, a cultural, de modo a propiciar o ecodesenvolvimento, por uma
pluralidade de soluções adequadas a cada ecossistema e às culturas locais. A partir do Relatório
Brundtland, de 1987, no entanto, prevalece o conceito, atualmente controverso e criticado, de
desenvolvimento sustentável: desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.
Contudo, a ideia-força que se manteve é a ecologia, refletindo uma perspectiva inovadora: a
observância e respeito aos ciclos e à ordenação, próprios da natureza.
Ecologia é a ideia que prevalece quando se fala em sustentabilidade, mas não de forma exclusiva
ou suficiente, como elucida o conceito sugerido por Leonardo Boff (2012, p. 107):
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e
a vida humana, visando sua continuidade e ainda atender as necessidades da geração presente e
das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de
regeneração, reprodução e coevolução.

Lembra Boff (2012) que, para Ignacy Sachs, economista polonês, a sustentabilidade possível
é aquela que requer perceptível redução das desigualdades sociais, participação democrática,
respeito à diversidade, e a adoção dos valores éticos de respeito a toda forma de vida e cuidado
permanente com o meio ambiente.
Os aspectos sociais e culturais da atividade humana são determinantes para trilhar e aprimorar
os caminhos da sustentabilidade, tanto como o são para acelerar a insustentabilidade. O gênio
humano de que fala Boff, pode ser estimulado a desenvolver habilidades e sensibilidades para
um viver ecologizado e promover sustentabilidade, coevoluindo com o planeta e a natureza.
A educação ambiental tem essa preocupação quando traz à tona conhecimentos e métodos de
reflexão e aprendizado inovadores, repensando o sujeito e sugerindo mesmo a invenção de um
sujeito ecológico, como o fez Carvalho38, ou ainda, ao aplicar as premissas do pensamento complexo na ecopedagogia, por exemplo.

38. CARVALHO, Isabel Cristina Moura de.
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3. O pensamento teórico de Edgar Morin – Sujeito e Conhecimento
Segundo Morin, a crise que recai sobre as sociedades ocidentais a partir de meados do século
XX deve-se à compreensão de mundo e de ser humano esposadas. Propõe que o homem seja
visto e entendido como um ser bio-antropo-social, compreendido, portanto, em sua complexidade. Como bem lembram Lapierre e Pena Vega (2008), Morin reafirma a relevância da racionalidade do homem, salientando, contudo, que ele guarda outras peculiaridades relacionadas ao
imaginário, razão por que deve ser entendido como homo sapiens/demens. Lançando uma nova
proposição epistemológica que o aproxima da ideia de sustentabilidade, afirma Morin (2008,
p.22): “a sociedade antropossocial precisa se articular com a ciência da natureza e que tal articulação requer uma reorganização da própria estrutura do saber”.
Como já afirmou-se anteriormente (DUTRA, 2012), a mudança paradigmática que propõe Morin é revolucionária. Seu intento implica mudar a lógica de compreensão do mundo, das coisas,
das ideias e do ser humano sobre si mesmo, de forma a re-sintonizar o mundo da cultura com o
mundo natural no conhecimento complexo.
Para Morin (2005b), o mundo é um sistema complexo, de modo que o homem e todos os seres vivos partilham a mesma origem cosmogênica complexa. Compreender e relacionar-se na
complexidade requer uma reforma do pensamento. Esse é o propósito da teoria do pensamento
complexo, um método que permite ao ser humano compartilhar do conhecimento de forma
holística e habilitar-se a um viver sustentável. A teoria proposta por Morin (2007a) se utiliza
de três princípios articulados, quais sejam: o dialógico, o da recursão organizacional e o hologramático. O primeiro é aquele que permite trabalhar com os paradoxos, indica que é possível
manter a dualidade no seio da unidade bem como associar termos complementares e antagônicos. O segundo indica que todo elemento da organização é produtor e produto. Por fim, o
terceiro princípio implica que não apenas a parte está no todo, como também, o próprio todo
está na parte.
Dentro do contexto da complexidade, Morin (2003) situa o ser humano a partir da ideia de
auto-organização: um ser que é autônomo na condição de ser vivo, enquanto dependente da
natureza e autônomo como ser cultural, reconhecendo a dependência original de uma cultura,
uma língua, um saber. A conclusão é que a autonomia não é possível em termos absolutos, mas
em termos relacionais e relativos. No momento em que se procura considerar a sociedade e o
sujeito de forma determinista, o sujeito desaparece. O pensamento estruturalista por sua característica determinista elimina o sujeito das discussões teóricas, afirma o autor (2003).
De sua parte, Morin (2003) propõe pensar o sujeito tendo por base uma compreensão biológica
e o conceito de indivíduo como pré-requisito, superando os antagonismos aparentes dentro do
pensamento biológico sobre a relação indivíduo/espécie, tal como o fez Niels Bohr no estudo
das ondas e do corpúsculo. Desse modo, enquanto indivíduos, no que diz respeito ao aspecto
biológico, somos produtos e produtores. A sociedade, resultante da interação entre indivíduos,
produzida com sua carga cultural, normativa, etc, reincide sobre os indivíduos produzindo-os
como seres sociais e culturais. Assim se delimita a autonomia do indivíduo.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 577

O ser humano é compreendido por Morin (2005b) como um ser auto–(geno-feno-ego)-eco
-re-organizador e esse complexo se realiza por meio de repetição, retroação, reorganização, reprodução, regeneração, rememoração, reflexão e recursão, que incide nos diferentes âmbitos
da existência: intraorganísmico, intraespecífico e intrassocial. Segundo o autor (2005a, p. 380):
“Autos significa organização do mesmo pelo mesmo, de si mesmo por si mesmo, de um outro si
mesmo por si mesmo”, nesse sentido Autos e RE “são as duas faces do mesmo”.
A ligação entre o aspecto biológico e o cultural no humano, para pensar o sujeito, está no fato
de que, segundo Morin (2003, p. 119), “toda organização biológica necessita de uma dimensão
cognitiva”. As próprias células são dotadas de uma carga genética que tem natureza cognitiva/
informacional. Além disso, os seres vivos, mesmo aqueles que não têm um sistema neurocerebral, se relacionam com o ambiente usando informações por ele fornecidas, praticando uma
atividade cognitiva que lhes é indispensável à sobrevivência. A essa dimensão cognitiva o autor
chama de computacional. Explica o autor (2003, p. 120): “A computação é o tratamento de estímulos, de dados, de signos, de símbolos, de mensagens, que nos permite agir dentro do universo
exterior, assim como de nosso universo interior, e conhecê-los”.
O ato de computar a si mesmo, por si mesmo e para si mesmo, diz Morin, é o que permite considerar a qualidade de sujeito ao ser, é por meio desse mecanismo que ele se constitui e a partir do
qual lida com o mundo. Nomear-se pelo pronome Eu é colocar-se no centro do mundo. É uma
primeira forma de definir o sujeito – pelo egocentrismo. Eu sou eu, expressa ao mesmo tempo o
eu subjetivo e o eu que é objeto de que fala o sujeito, formando uma indissolúvel identidade, de
modo que, explica Morin (2003, p. 120) “a identidade do sujeito comporta um princípio de distinção, de diferenciação e de reunificação”. Há, por conseguinte, um processo de autorreferência,
o eu que se identifica, acompanhado de um processo de exo-referência, o qual identifica o que é
não-eu. Assim, por meio do cômputo podemos nos distinguir na auto-exo-referência. Nos seres
humanos, defende Morin (2003), existem dois níveis de subjetividade: a) a subjetividade mental
ou cerebral; b) a subjetividade que funciona à nível do organismo, responsável pela proteção
imunológica, que reconhece o que é do seu eu e o que não é.
Destaca, então, o autor (2003, p. 120 a 122), quais seriam os Princípios da Identidade:
O primeiro princípio da identidade seria: “Eu [je] sou eu [moi] é o princípio que permite estabelecer, a um só tempo, a diferença entre o ‘Eu’ (subjetivo) e o ‘eu’ (sujeito objetivado), e sua
indissolúvel identidade.”
O ‘Eu’ continua o mesmo a despeito das modificações internas do ‘eu’(mudanças de caráter, de
humor), do ‘si mesmo’ (modificações físicas devidas à idade)”. A permanência dessa autorreferência apesar e através das transformações, explica Morin, é o segundo princípio da identidade.
Quanto ao terceiro princípio, trata-se de um princípio de exclusão. Somente Eu posso dizer que
sou Eu e ninguém mais, logo “o Eu é único para cada um”.
Por sua vez, o quarto princípio, que é o princípio da inclusão, implica introduzir nas finalidades
do meu Eu, meus filhos, as pessoas que amo, a pátria: um “nós”. Explica o autor: “temos todos, em
nós, este duplo princípio que pode ser diferentemente modulado, distribuído; ou seja, o sujeito
oscila entre o egocentrismo absoluto e a devoção absoluta”. É por meio do princípio da inclusão que
se estabelece a comunicação entre os sujeitos que pertencem a uma mesma cultura ou sociedade.
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Morin destaca ainda a dualidade implícita no reconhecimento “Eu sou eu”, ou seja, identifica-se a si
mesmo e essa forma de reconhecimento é ao mesmo tempo saber de si e do outro, que é ele mesmo.
Diz Morin (2003, p. 123): “é porque o sujeito traz em si mesmo a alteridade que ele pode comunicar-se com outrem”. Pelo princípio da inclusão, pela compreensão, o Eu considera o outro não
apenas um ego alter, mas um verdadeiro alter ego, com quem se simpatiza, comunga e comunica.
Há, portanto, como características inerentes aos indivíduos/sujeitos, tanto o egoísmo quanto o
altruísmo. E a consciência, o espírito ou a alma, diz Morin (2003), são formas de nomear a realidade subjetiva desse duplo do homem que comporta a sua interioridade subjetiva. De acordo
com Morin, a consciência é a emergência última da qualidade do sujeito, diferente do que entende a tradição cartesiana, que define o sujeito pela consciência. Ao mesmo tempo, alerta Morin
(2003, p. 126), a “subjetividade humana não é redutível à afetividade que ela comporta, tanto
quanto não é redutível à consciência”. Conclui, por fim, afirmando (2003, p. 128) que “o sujeito
não é uma essência, não é uma substância, mas não é uma ilusão. [...] É preciso conceber o sujeito como aquele que dá unidade e invariância a uma pluralidade de personagens, de caracteres,
de potencialidades”. Razão por que precisamos de uma concepção complexa do sujeito, defende.
Um dos aspectos a ser ressaltado no importante processo de reconhecimento desse sujeito que
se distingue do sujeito cartesiano moderno e supera a crise do sujeito da era pós-moderna, é o
fato de que ele repercute na compreensão de autonomia e liberdade do homem. Nesse sentido,
esclarece Morin (2003, 127-128), a necessidade de reconhecer que, potencialmente, todo sujeito
é não apenas ator, mas autor, capaz de cognição/escolha/decisão. A sociedade não está entregue
somente, sequer principalmente, a determinismos materiais; ela é um mecanismo de confronto/
cooperação entre indivíduos sujeitos, entre os “nós” e os “Eu”.
O elo, portanto, entre a figura do sujeito do conceito teórico e a sustentabilidade, é essa compreensão de autonomia e liberdade, sem o que a construção de uma proposta de ética e política para
a humanidade restariam comprometidas. É necessária uma mudança de paradigma de mundo
e de conhecimento para pensar e agir de modo compatível com a intenção de um futuro para a
humanidade, considerado o quadro da crise ecológica.

4. O conceito de sujeito não antropocêntrico na educação ambiental possíveis contribuições
A percepção de que há uma nova subjetividade presente no âmbito do movimento ambientalista
e, por conseguinte, na construção do que constitui atualmente a educação ambiental no Brasil,
traduzindo teoria e prática, surge na elaboração da ideia de um sujeito ecológico teorizado por
Carvalho (2001) em sua pesquisa intitulada “A invenção do sujeito ecológico: sentidos e trajetórias em educação ambiental”.
Amparada em autores como Heidegger, Gadamer e Ricouer, Carvalho (2001), acompanhando
o pensamento que questiona a autonomia da Razão e que busca na fenomenologia um novo
caminho para pensar as verdades, desenvolve o tema do sujeito e do conhecimento pela via da
hermenêutica. Utiliza-se da ideia de um logos hermenêutico como uma razão propriamente her-
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menêutica, que em uma “circularidade compreensiva” estabelece a abertura da produtividade de
sentidos enquanto possibilidade de conhecimento e autoposicionamento.
Segundo explica Carvalho (2001, p. 53): “o sujeito-intérprete estaria diante de um mundo-texto,
mergulhado na polissemia e na aventura de produzir sentidos, a partir de seu horizonte histórico”.
Esse sujeito (agente), fomentador da educação ambiental, já não se limita a observar o meio
ambiente como uma realidade factual, propondo-se a descrever suas leis e funcionamento, ao
contrário, esclarece Carvalho (2001, p. 54), cabe a ele “evidenciar os horizontes de sentidos
histórico-culturais que configuram as relações com o meio ambiente para uma determinada
comunidade humana e num dado tempo específico”.
Assim como o sujeito sugerido por Morin, ele se posiciona como um sujeito pluriversal, que
convive com influências e perspectivas diversas e está em permanente processo de construção
de sentidos. Além disso, o sujeito ecológico do educador ambiental situado na linguagem e na
historicidade proposto por Carvalho, guarda semelhanças com o sujeito de que fala Morin, na
sua especificidade, demonstrando um posicionamento coerente com a perspectiva da ecologia
profunda. Ambos se inserem na superação do antropocentrismo e na compreensão de uma ética
biocêntrica e igualitária, como defendido pela deep ecology do norueguês Arne Naess.
Outro aspecto que aproxima as duas figuras de modo profícuo é a forma de tratar as antinomias.
Enquanto Morin assume como central no seu arcabouço teórico o princípio dialógico, Carvalho
(2001) sugere que no processo do logos hermenêutico, há uma relação aberta às aparentes aporias, de modo que as ideias opostas não confluem em uma síntese como na dialética, que o jogo
da produção de sentidos vai se dar através da dialogicidade e da interpretação.
É preciso, contudo, observar que os mencionados autores conduzem suas propostas como alternativas à “morte do sujeito” na pós-modernidade, a partir de perspectivas diferentes. O recorte
feito por Carvalho é direcionado à condição de linguisticidade e historicidade do sujeito, enquanto Morin propõe que a figura do sujeito seja compreendida levando em conta, além desses,
os aspectos biológicos. Ele trata o reconhecimento do sujeito no cômputo como inerente ao
processo vital e, portanto, não restrito aos seres humanos, em um nível elementar distinto da
subjetividade consciente.
Assim, enquanto a perspectiva hermenêutica permite o acesso à experiência e à perspectiva ontológica de que fala Heidegger, a teoria do pensamento complexo auto-organizador de Edgar Morin insere o sujeito humano na complexidade da sua natureza sapiens/demens, ser de natureza e de cultura.
Nesta breve abordagem, outrossim, ressalta a preocupação presente em ambos os autores, em
identificar-se o posicionamento de um sujeito que interage e assume compromissos em relação
ao contexto ecológico, para o qual a ética e a política são aspectos cruciais.
Ao integrar o outro na constituição do próprio sujeito, como sugere Morin, se reconhece que
há uma co-elaboração, que o homem se desenvolve em relação com os outros homens e com
o ambiente, que é interdependente e não um ser superior e autossuficiente. Essa constatação é
importante quando o quadro da crise ecológica demanda posicionamento e práticas em favor
de um equilíbrio ecossistêmico e preservação da vida. Ensina Morin (2007c, p. 103), que: “O ser
humano percebe o outro como um eu, simultaneamente, diferente e igual a ele. O outro partilha
assim uma identidade comigo embora conservando a sua diferença”.
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Conforme dito anteriormente (DUTRA, 2012), para Morin, “o sujeito não é uma essência tampouco uma substância, é uma qualidade do indivíduo vivo relacionada à sua organização que
é uma auto-(geno-feno)-organização.” O autor (2005b) pretende, ao trazer o novo conceito, reconduzir o sujeito às suas origens e ao mesmo tempo afetar a concepção de objeto, de vida, de
homem e de ciência, atingindo dessa forma o paradigma disjuntivo que separou sujeito/objeto
na racionalidade moderna.
O resgate do senso de pertencimento e compromisso que o conceito de sujeito oferecido por Morin proporciona, tornam-se o eixo da construção de uma cidadania planetária, com base numa
ética do humano, a antro poética, que resguarda a vida em toda a sua complexidade e riqueza.
As práticas dos sujeitos ecológicos estudados por Carvalho, agentes de educação ambiental,
refletem ideais românticos e da contracultura. Defendem uma sociedade igualitária e justa, buscam promover o equilíbrio no existir do homem com a natureza, empenhados na coerência
entre o discurso e a prática.
A Conferência Intergovernamental de Tbilissi, em 1977, definiu o que a educação ambiental
além de trabalhar com uma concepção ecológica, também se traduz no compromisso ético de
promover uma melhor qualidade de vida para todos.
A própria ideia de uma educação ambiental, desde suas origens, é perpassada por uma compreensão de homem e natureza que prevê uma nova postura ética e inter-relacional. Para tanto
a educação ambiental alimenta-se de um cabedal teórico diversificado, de modo que Gadotti
(2004) sugere a retomada de categorias de pensadores como Buber, Habermas, Castoriadis, Ricouer, Jaspers, Heller, Chauí, além dos já mencionados Boff, Morin e Freire, por exemplo.
Quanto à adequação dos princípios do conhecimento complexo aos propósitos da educação
ambiental, esta se evidencia: a dialógica promove a aproximação e o convívio das diferenças e a
produção de novos sentidos coletivos, seja no âmbitos da educação formal ou informal, ultrapassa as barreiras dos preconceitos e dá abertura a uma construção positiva de conhecimento e
troca de saberes. É quando a alteridade se impõe como orientação, é o reconhecimento de que é
a diversidade que proporciona a unidade do humano. O princípio hologramático situa o homem
e o conhecimento na complexidade, dimensionando as possibilidades de interação e integrando
natureza e cultura no mesmo todo. Por fim, a recursão organizacional é a chave para a auto-organização, para entender e participar da cultura e da natureza em coevolução, como sugere Boff.
É por meio de uma Ecopedagogia (GADOTTI, 2004) que as teorias do sujeito ecológico e da
complexidade se manifestam na educação ambiental. Com a evolução do conceito de ecologia
para a ideia de uma ecologia integral, que parte da compreensão defendida por Morin de que a
Terra é apenas um planeta com o qual o homem compartilha suas origens, a ecopedagogia busca
difundir a sustentabilidade como modo de vida e a ética como fio condutor.
Acolhendo o pensamento de Boff, de que a Terra é um novo paradigma, o que implica uma
planetaridade, a ecopedagogia entende que outras novas perspectivas que devem integrar a educação do futuro: a sustentabilidade, a virtualidade, a globalização e a transdisciplinaridade. Sobretudo, a educação deve trabalhar para formar uma consciência ecológica como proposto por
Edgar Morin, afirma Gadotti (2004).
Pela ecopedagogia busca-se impregnar de sentido as práticas da vida cotidiana e compreender
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o sentido de muitas outras, explica o autor (2004); ela centra-se na relação entre os sujeitos que
aprendem juntos em comunhão, como propunha Paulo Freire. Sendo assim, é uma pedagogia
ética. A educação não pode estar afastada da ética e esta implica uma atitude cidadã, um compromisso com o coletivo, que na atualidade tem como forte apelo a crise ecológica planetária.
Trata-se de promover a consciência ecológica para uma cidadania planetária. Francisco Gutiérrez, um dos principais formuladores do conceito de ecopedagogia usa de categorias como
planetaridade, cotidianidade e sujeitos coletivos, explicam Araújo e Lima (2012):
Os sujeitos coletivos se referem a criação e recriação permanentes da relações do indivíduo
com os grupos, coletividades, instituições, governos locais e demais organizações sociais para
concretizar a cidadania ambiental, é necessário portanto realizar o desenvolvimento de relações
significativas tendo a ver com a capacidade de todo ser humano de mobilizar sua sensibilidade,
imaginação criadora, sua intuição, suas energias afetivas, seu amor.

O reposicionamento do homem no universo afastando sua condição de supremacia e autossuficiência, a compreensão do outro e a relação de construção coletiva na alteridade, presentes no
paradigma da complexidade, são elementos caros à sedimentação de uma nova cultura, mais
solidária e responsável. Reconhecer os sujeitos desse processo de transformação e compreender
o alcance e limites de sua autonomia é altamente relevante.
Tanto a via hermenêutica quanto a perspectiva integral reposicionam o homem como sujeito
no mundo, propondo um quadro novo e rico em possibilidades eticamente vinculadas à ótica
ecológica, sobretudo com uma postura não antropocêntrica.
Superar a ideia de uma consciência autônoma é um grande passo para agir em prol da sustentabilidade, preservar a vida, impregnar de sentido o existir do homem na sua inteireza, ser de
cultura e natureza.

5. Considerações Finais
Deixar como herança à humanidade futura um meio ambiente de qualidade, equilibrado e protegido em sua biodiversidade e riqueza, é um propósito ambicioso diante do quadro crítico de
insustentabilidades urdido durante o último século. Colocá-lo em prática exige mais do que
transpor critérios tecnológicos e de mercado, replantar florestas ou mesmo entabular tratados
multilaterais de proteção ambiental.
A sustentabilidade capaz de manter o que há de mais caro à humanidade, que é a própria vida,
exige uma profunda transformação de valores e de compreensão de mundo. Requer uma reformulação ética que contemple para além do mundo da cultura, os outros seres e o cosmos que
nos irmana, ao mesmo tempo em que exige uma nova ótica no desenvolvimento do conhecimento e da técnica.
O conceito de sujeito proposto por Edgar Morin, trazido à discussão no presente artigo, concilia as expectativas do pensamento científico da pós-modernidade, quando adota o paradigma
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da complexidade, ao mesmo tempo em que sintoniza o ser humano às suas raízes terrenas,
como ser biológico. A superação do sujeito solipsista cartesiano trazida por Morin tem o condão
de proporcionar uma religação do homem eticamente aos seus Outros, posicionando-o como
um ser autônomo e livre enquanto interdependente da natureza e da cultura. Pensar o homem
como um ser integrado à natureza, mas ao mesmo tempo autônomo e livre, dependente e responsável pelo destino comum, ou seja, na condição de sujeito de que fala Morin, sugere uma
educação libertadora e construtiva, eticamente comprometida com o propósito de sustentar a
teia da vida. Provoca uma revisão de valores e premissas, resgatando o humanismo sem os vícios
do antropocentrismo.
Por sua vez, o surgimento de um sujeito ecológico como o identificado por Carvalho, no âmbito
da educação ambiental, reforça a compreensão de que está em curso um novo paradigma de
conhecimento e a ecologia é um aspecto essencial desse contexto. Pensar o mundo e compreender-se como humano nas interações com os Outros na realidade contemporânea, é um desafio
para o qual as reflexões dos autores trazidos à discussão neste artigo vêm em muito contribuir.
A educação ambiental fomenta atitudes coerentes para com a sustentabilidade, pelo estímulo à
proteção dos habitats e ecossistemas, de preservação da biodiversidade e da sensibilização para
a relação equilibrada entre os mundos da cultura e da natureza a que o homem pertence. A ética
e a consciência ecológica para uma cidadania planetária pertencem a esse ideário, como bem
demonstra a ecopedagogia.
Para pensar em favor da vida e das gerações futuras é preciso repensar o homem e a cultura,
fazer o processo autocrítico do existir humano. É necessário refletir com as novas gerações sobre
meios e fins, sobre ética, política e compromisso coletivo com valores civilizacionais como a
liberdade, a igualdade e a fraternidade. É urgente viver, e ensinar a viver, com amor e sabedoria.
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Resumo
O curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade de São Paulo em São Carlos
prepara professores para atuar na educação básica e ensino médio, mas o currículo não
contempla a EA de forma explícita. Decidimos então oferecer dois cursos de EA, para promover o contato inicial desses futuros professores com wo campo da EA e discutir as possibilidades de trabalhar com essa perspectiva em suas interações educativas. Os processos
formativos foram desenvolvidos dentro do referencial da educação ambiental crítica, em
que as práticas pedagógicas buscam superar a simples transmissão de conhecimento, atitudes e padrões ambientalmente sustentáveis, bem como os frequentemente citados objetivos
de conscientizar as pessoas. Ao invés disso visa engajar os estudantes de forma cognitiva e afeti584| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

va nos processos de ensino/aprendizagem, encorajando a reflexão e o questionamento das relações
humanas, sociedade e natureza, considerando os valores políticos, encantamento estético e valores
intrínsecos em nossas interações educativas.
Palavras-chave: Educação ambiental, Formação de professores, Ambientalização do ensino superior.

1. Introdução
Os Censos Escolares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), realizados entre 2001 e 2004 evidenciaram uma expansão acelerada da educação ambiental (EA) nas
escolas do país (VEIGA et al., 2005). Segundo Guimarães (2004), isso foi resultado do incentivo
gerado por uma série de leis e políticas públicas direcionadas ao setor, como a Política Nacional
de Educação Ambiental (PNEA - Lei no. 9.795/1999) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1997). Embora animadores, esses resultados não revelavam as reais condições nas
quais as práticas de educação ambiental eram desenvolvidas, bem como era feita sua gestão e
como se dava a participação dos diversos atores envolvidos (LOUREIRO; COSSÍO, 2007). Com
base nisso, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) e especialistas das Universidades Federais do
Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Fundação Rio Grande propuseram a pesquisa “O que fazem as escolas que dizem que fazem Educação Ambiental?” com o objetivo de mapear os padrões e tendências da EA nas escolas brasileiras (LOUREIRO et al., 2007).
Devido à complexidade da questão ambiental, as interações entre ambiente, cultura e sociedade, o caráter crítico, político, interdisciplinar, contínuo e permanente da educação ambiental, a
Política Nacional de Educação Ambiental determina que no ensino básico ela seja tratada como
um tema transversal e não como uma disciplina específica (LIPAI; LAYRARGUES; PEDRO,
2007). Em acordo com as recomendações dos documentos oficiais, a maioria das ações de EA
escolar acontece sob a modalidade de projetos interdisciplinares (VEIGA et al., 2005). Embora
essa modalidade tenha como principal vantagem possibilitar a compreensão da complexidade
das questões ambientais, a falta de um componente curricular específico, ou seja, de um espaço
formalizado na estrutura curricular da escola, contribui para que, grande parte das vezes, a
EA escolar ainda seja resultado de iniciativas individuais de professores comprometidos com a
problemática ambiental, que acreditam na relevância dessa dimensão no ensino formal e empenham-se para praticá-la (GUIMARÃES, 2004).
Na prática, verifica-se que as escolas enfrentam uma série de dificuldades para a implantação
da EA, tais como: a falta de formação dos professores para inserção dessa dimensão em suas
práticas, a falta de materiais didáticos específicos, a estrutura fragmentada do currículo escolar,
dentre outros (GUIMARÃES, 2004; OLIVEIRA, 2007). Soma-se a isso o fato de que, de maneira
geral, as publicações acadêmicas raramente chegam até as/os professoras/es, sendo que existem
poucas iniciativas com o intuito de transformar essas discussões em material de apoio docente
(GUERRA; GUIMARÃES, 2007). Tozoni-Reis et al. (2013) identificaram que os próprios recursos didáticos (jornais, revistas, internet) das/os professoras/es são suas fontes de informação em
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EA. Tais materiais divulgam informações genéricas e superficiais visando informar o público
em geral sobre a questão ambiental, não refletindo o conhecimento do campo e nem são voltadas para a formação das/os professoras/es, que acabam reproduzindo tais informações para os
alunos, sem uma reflexão mais profunda.
Se tratando do ensino superior, devido aos esforços de ambientalização curricular desse nível de
ensino na última década, a cada dia aumenta o número instituições que oferecem algum tipo de
formação em EA (SORRENTINO; FERRARO JÚNIOR, 2010). Além disso, mais recentemente
em 2012, o Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais em
Educação Ambiental (BRASIL, 2012) que, ao reafirmarem os princípios e diretrizes da PNEA,
constituem mais um avanço em termos da institucionalização da EA em todos os níveis de
ensino, pois reiteram que a EA deve integrar os projetos institucionais e pedagógicos da educação básica e superior. Apesar desses avanços, os desafios para o cumprimento efetivo dessas diretrizes ainda são muitos, visto que envolvem a articulação das instâncias estaduais e municipais
de governo (GUIMARÃES; ALVES, 2012).
De fato, a EA tem sido inserida ao ensino superior por meio de disciplinas específicas, muitas
vezes optativas, ou atividades extracurriculares isoladas resultantes do esforço pessoal de docentes comprometidos. Pelo fato de não terem sua continuidade assegurada, tais estratégias são
insuficientes para incorporar efetivamente a dimensão ambiental na formação das/os futuras/os
profissionais, sendo que a participação de estudantes nesse tipo de atividade é facultada pelo seu
interesse e disponibilidade, tornando-se então uma escolha pessoal para além do currículo oferecido pela universidade (CASSINI, 2010; LOPES; ZANCUL, 2012a). Além disso, no senso comum
ainda prevalece uma EA tecnicista, mais voltada à gestão ambiental do que a formação de pessoas, por isso as oportunidades de formação inicial em EA ainda estão mais presentes em cursos
relacionados às ciências da natureza como Biologia, Ecologia, Geografia, Agronomia e Engenharias Ambiental, Florestal, etc. (SORRENTINO; FERRARO JÚNIOR, 2010; LOPES; ZANCUL
2012b). Portanto, nos cursos de licenciatura, a presença da dimensão ambiental ainda é incipiente.

2. Currículo e Educação Ambiental
Os estudos do currículo escolar tiveram início nos Estados Unidos no início do século XX a partir dos questionamentos a respeito da formação demasiadamente teórica, humanista e distante
da realidade social da época. Porém, nenhuma das duas abordagens propostas como alternativas preparava os indivíduos para o enfrentamento das relações de poder na sociedade capitalista
(CAVALCANTE, 2005). A abordagem tecnicista buscava formar indivíduos preocupados com a
eficiência e a produtividade do trabalho, e a escola nova pregava uma relação entre a formação
dos indivíduos e o processo de construção da cidadania, com uma perspectiva centrada na pessoa, no seu bem-estar, no desenvolvimento dos seus potencias e necessidades para a construção
de uma sociedade democrática.
Atualmente, tal questionamento ainda está presente nas escolas brasileiras, sendo que ainda
existem opiniões controversas a respeito da função dessa instituição na realidade cotidiana das
pessoas, e mais ainda, quais características a escola teria de ter para que passasse a cumprir a
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função de contribuir para melhorias na vida das pessoas (VELOSO, 2007).
Algumas das características do currículo convencional, presente na maioria das escolas brasileiras são: a valorização apenas do conhecimento científico, considerado socialmente mais
adequado, e a presença de uma grade curricular fixa e compartimentada, possibilitando poucas
oportunidades para discussões, diálogos e enfrentamentos (CAVALCANTE, 2005).
Segundo Veloso (2007), ao contrário do que muitos pensam, a revisão do currículo vai além de
rever a sequência na qual os conteúdos serão ministrados. Ela inclui tudo o que se vive na escola,
com ou sem intenção clara, pois isso colabora na formação de pessoas nas suas múltiplas dimensões. Por isso os assuntos da escola precisam ser amplos, contextualizados, vinculados à realidade
local e abordados da forma mais concreta possível, garantindo às crianças e adolescentes, jovens
e adultos o acesso às análises e alternativas de enfrentamento da sua realidade (garantir o acesso
ao debate e à cidadania). Nesse contexto, o professor torna-se um articulador entre vários saberes.
O currículo passa a ser então, segundo Cavalcante (2005), uma dinâmica sócio educacional carregada de sentidos, na qual estão inseridas as relações com o poder, a cultura e a ideologia. Ele
passa a ser compreendido nos processos de seleção das prioridades de conhecimento escolar, na
organização do espaço, no que está exposto em suas paredes, nas dinâmicas de relação social e
no seu calendário escolar.
Ainda segundo o mesmo autor, essa discussão do processo de seleção de conteúdos e práticas escolares é primordial para a compreensão da concepção de educação ambiental que se pratica na escola.
Portanto, a ambientalização da escola, de acordo com Copello (2006), deve consistir na sua total transformação, incluindo sua organização, funcionamento, conteúdos, currículo explícito e
oculto, as pessoas e as relações entre elas, na direção de uma sociedade justa, solidária e fraterna.
A dimensão ambiental não deve ser inserida apenas por meio da realização de atividades pontuais, mas sim por meio de situações nas quais os alunos possam praticar daquilo que aprendem
na teoria. A própria comunidade escolar deve estar envolvida na identificação dos problemas
e nas propostas de solução. Segundo Oliveira (2011), as experiências formativas devem buscar
questionar e refletir sobre os sentidos e significados da autonomia, democracia e participação.
Esse artigo tem como objetivo apresentar os cursos de educação ambiental oferecidos no âmbito
do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, considerado uma iniciativa de ambientalização de
um curso de ensino superior.

3. Os processos formativos
Nas escolas municipais de ensino básico do município de São Carlos-SP, diversas iniciativas foram promovidas pela então Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) entre os anos
2005-2008 com o intuito de permitir a inserção da temática ambiental e de práticas de educação
ambiental nas escolas. Dentre essas iniciativas, esteve presente a oferta de cursos de formação
continuada para professoras/es da rede pública.
A Universidade de São Paulo (USP) oferece em São Carlos o curso de Licenciatura em Ciências
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Exatas que forma professoras/es de Física, Química e Matemática para o Ensino Médio e Matemática e Ciências para o Ensino Fundamental.
Considerando que o curso prepara professoras/es que atuarão em escolas em que a dimensão
ambiental está cada vez mais presente, foram criados dois processos formativos em educação
ambiental, oferecidos na forma de cursos extras e disciplinas optativas. Em um desses cursos,
oferecido como intensivo por uma semana, com carga horária de 40 horas, estudantes da universidade e professoras/es da rede municipal participaram juntos das atividades oferecidas no
período de férias letivas, propiciando uma interação dos universitários com profissionais atuantes. A outra oferta do curso foi em horário regular, com carga horária de 30 horas, apenas
para estudantes universitários, mas a estrutura de ambos foi semelhante e apoiou-se nas nossas
reflexões sobre educação ambiental no contexto escolar municipal.
O quadro 1 apresenta a estrutura do curso intensivo. A escolha dos temas e da dinâmica de
trabalho seguiu os princípios de que a metodologia de projetos é coerente com os princípios
da educação ambiental, de que era importante que os encontros refletissem as práticas da EA,
possibilitando a vivência das atividades e a convivência entre os participantes, e ao mesmo tempo que fossem apresentados exemplos de temas frequentemente trabalhados em sala de aula, e
que permitissem o trabalho educativo na perspectiva da educação ambiental. Por isso, os temas
principais foram os resíduos sólidos, recursos hídricos, hortas escolares, horto/reflorestamento,
experimentação no ensino de ciências (Metodologia Mão-na-Massa) e a pedagogia de projetos.
Ambos os cursos contaram com visitas a unidades do Polo Ecológico de São Carlos – Centro de
Difusão em Educação Ambiental. O Polo Ecológico é uma parceria entre a UFSCar, EMBRAPA
Pecuária Sudeste, e Prefeitura Municipal de São Carlos, e busca articular a educação ambiental
nas suas unidades, o Horto e a Horta municipais, o PESC, a Estação de Captação de Água do Espraiado, a UFSCar e a fazenda da EMBRAPA. Além de unidades do Polo, foram realizadas ainda
visitas à Central de Triagem de resíduos recicláveis, operada por uma cooperativa de catadores
de materiais recicláveis que participa do Programa Municipal de Coleta Seletiva.
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Quadro 1: Estrutura do curso intensivo de 40h com a temática da Educação Ambiental na escola.

PERÍODO

Atividades

DIA 1

MANHÃ

1 – Dinâmica de apresentação pessoal (em duplas), entrega do material e
apresentação do curso.
2 – Sensibilização
3 – Dinâmica de divisão de grupos
4 – Dinâmica do varal
5 – Apresentação Panorama da EA em São Carlos – SP

TARDE

1 – Apresentação: Educação Ambiental: conceitos, fundamentos e princípios.
2 – Apresentação: A Educação Ambiental no ensino formal.
3 – Roda de Conversa: Projetos de EA desenvolvidos nas escolas.

DIA 2
MANHÃ

1 – Nova dinâmica de divisão de grupos.
2 – Atividade em grupos sobre elaboração de projetos em EA (roteiro PCNs em
ação)

TARDE

1 – Apresentação sobre elaboração de projetos e diagnóstico em EA.
2 – Atividade em grupo: proposta de diagnóstico para os projetos.
3 – Preparação para saída a campo / elaboração de hipóteses – Mão na Massa.

DIA 3
DIA TODO

1- O tema resíduos sólidos em educação ambiental
2 – A abordagem “Mão na Massa” (CDCC/USP)

DIA 4
DIA TODO

1 - Visita ao Horto / Horta / Central de Triagem.
2 - Espaços educadores na escola (USP).

DIA 5

MANHÃ

1 – Apresentação: a temática Recursos Hídricos na Escola – Projeto Brotar.
2 - Apresentação sobre avaliação em EA
3 – Atividade em grupo: reflexão sobre o estudo de caso.
4 – Atividade em grupo: Elaboração de uma avaliação para o projeto.
5 - Apresentação e entrega da versão final do projeto pelos grupos.

TARDE

1 – Dinâmica de avaliação do curso.
2 – Questionário de avaliação do curso.

Fonte: elaborado pelos autores.
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Como é possível notar, o curso contou com diversos momentos de interação entre o grupo,
como uma forma de vivenciar experiências que poderiam depois ser reelaboradas no contexto
da atuação profissional de cada participante. Além disso, as dinâmicas propiciaram momentos
de descontração e integração do grupo, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem.
Em relação às metodologias de trabalho utilizadas, escolhemos apresentar e vivenciar a metodologia utilizada no Programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa39 que tem como
proposta o ensino de Ciências com base na investigação e no desenvolvimento da expressão oral
e escrita (SCHIEL; ORLANDI, 2009). Assim, durante o curso, as principais etapas desse programa foram aplicadas à realização de um diagnóstico da paisagem, uma estratégia importante
para o início de processos de EA:
1) Problematização da região a ser estudada: por meio dessa etapa o educador deve estimular
uma reflexão entre os participantes sobre a qualidade ambiental do local, estimulando o grupo a
elaborar hipóteses sobre isso.
2) Atividades investigativas: os estudantes elaboram estratégias para verificar as hipóteses anteriormente levantadas e as discutem entre si. No caso do diagnóstico, as atividades propostas
podem ser: visita de campo, observação de fenômenos, coleta e análise de materiais, experimentação, pesquisa em livros, internet, etc.
3) Conclusão: após as atividades investigativas, os alunos devem refletir sobre as atividades desenvolvidas e sobre o que seus resultados indicam em termos da qualidade ambiental do local investigado.
4) Sistematização: consiste no registro de todo o processo, desde o levantamento de hipóteses,
as atividades investigativas e as conclusões e pode ser feito por meio de relatórios individuais ou
coletivos e/ou desenhos.
5) Divulgação: envolve a estruturação de atividades nas quais os alunos podem divulgar o trabalho realizado, dialogando com outros alunos e professores sobre o processo vivenciado (SANTOS; FAGIONATO-RUFFINO, 2011).

Como orienta Oliveira (2011), procuramos trabalhar com abordagens participativas e dialógicas de maneira que possamos refletir sobre conflitos e temas polêmicos na área ambiental. Acreditamos que dessa forma possamos contribuir com a construção de uma nova ética ambiental,
pautada no diálogo. A mesma autora comenta as possibilidades que a metodologia de projetos
traz para as experiências formativas:
Para conduzir processos educativos ambientalistas para construção de sociedades (mais) sustentáveis temos utilizado como princípios de Educação Ambiental aqueles baseados numa
experiência concreta de formulação de critérios para formação e ação no campo de uma EA
configurada como critica. Entre eles, destacamos o desenvolvimento de ações e projetos numa
perspectiva prospectiva, de sonhar um mundo desejável, utilizando a metodologia de projetos,
que nos permite elaborar e refletir sobre qual projeto de sociedade, de universidade, de ser humano ou de futuro queremos construir no presente (OLIVEIRA, 2011, p. 181).
39. O programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa consiste em uma adaptação do projeto Francês La main à la patê,
implantado no Brasil por meio de uma cooperação entre a Academia de Ciências da França e a Academia Brasileira de Ciências.
Mais informações podem ser obtidas em: http://www.cdcc.usp.br/maomassa/
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O segundo curso foi oferecido na forma de uma disciplina optativa, com carga horária de 30
horas, durante o semestre letivo, sem exigência de pré-requisitos. A concepção deste curso foi
semelhante ao primeiro, sendo que o programa foi adaptado ao caráter extensivo do curso, e ao
fato deste ser realizado no período noturno, em encontros de menor duração cada (2 horas cada
aula). O quadro 2 apresenta a estrutura desse segundo curso.
Quadro 2: Estrutura do curso extensivo de 30h com a temática da Educação Ambiental na escola.

ENCONTRO

ATIVIDADE

1

Apresentação do curso

2

Apresentação das monitoras.
Varal Histórico da EA

3

Correntes de EA (dinâmica EA sobre, EA no e EA para)

4

Tarefa 1: leitura da Política Nacional de EA

5

Entrega da tarefa e discussão sobre a Política Nacional de EA
Considerações sobre a Política Pública em EA em âmbito federal, estadual e municipal

6

Apresentação do Projeto Polo Ecológico de São Carlos. Preparação da visita
Tarefa 2: leitura de texto

7

Visita ao Polo Ecológico de São Carlos

8

Apresentação do roteiro do projeto a ser elaborado na disciplina

9

Entrega da tarefa 2. Avaliação intermediária

10

EA comunitária e EA escolar

11

Apresentação e discussão de avaliação em EA

12

Tarefa 3: leitura sobre Avaliação em EA

13

Visita ao Polo Ecológico de São Carlos

14

Horário reservado para elaboração do projeto

15

Entrega e discussão da tarefa 3/Apresentação dos trabalhos

16

Avaliação final.

Fonte: elaborado pelos autores.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 591

Os projetos desenvolvidos pelos grupos trataram das temáticas, dentre outras, dos recursos hídricos e resíduos sólidos, tanto na perspectiva geral do consumo, geração e reaproveitamento de
resíduos, como exemplos mais específicos, como pilhas e baterias.

4. Considerações Finais
Em ambos os cursos os projetos elaborados não foram aplicados, mas foram vistos como exercícios. Também em ambos os cursos foram feitas avaliações, cujo objetivo não foi a aquisição
e memorização de conteúdo, mas que foram pautadas em uma reflexão sobre os processos de
ensino-aprendizagem e sobre a experiência de cada participante durante o curso.
Isso vai ao encontro de uma compreensão de que a valorização de outros conhecimentos que
não o científico e o entendimento da realidade como um processo construído historicamente na
relação ambiente e sociedade são, segundo Cavalcante (2005), alguns dos princípios que norteiam a elaboração de um currículo em Educação Ambiental.
Nesse sentido, a organização estrutural das instituições de ensino é uma dificuldade a ser superada na construção de um currículo em educação ambiental (FRACALANZA, 2004), pois há
necessidade de que todos compreendam a sua responsabilidade frente às questões socioambientais, o que implica em não concentrar essa discussão em apenas poucas disciplinas, mas inseri
-la no projeto político pedagógico da instituição, com decisões feitas de forma democrática e
participativa. Os conteúdos e a maneira como a educação ambiental é abordada refletem o nível
de comprometimento que se estabelece com as reflexões sobre as questões ambientais (CAVALCANTE, 2005).
O conceito de ação associado à educação ambiental surgiu em contraposição à aprendizagem de
conteúdos nas quais somente se pretendia sensibilizar e dar informações. Essa concepção implica desenvolver capacidades que permitam atuar com pensamento crítico, reflexão e participação
em uma sociedade democrática. Nesse contexto, a ambientalização da escola incide em uma
escola que passa a assumir compromissos com sua comunidade (COPELLO, 2006).
Em relação aos processos formativos no curso de licenciatura, consideramos que a experiência
foi positiva, trazendo a perspectiva da EA para os futuros professores e fornecendo a possibilidade aos mesmos de integrarem os conceitos de EA aos temas formais abordados em sala de
aula. Esta iniciativa representa um primeiro passo na consolidação da educação ambiental no
curso de Licenciatura em Ciências Exatas e que seria importante a continuidade da oferta da
disciplina em caráter regular e optativo aos alunos do curso.
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Resumo
O IV Seminário Sustentabilidade na Universidade (2012) foi um dos nove eventos nacionais
convocados pela Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por La Sustentabilidad y
el Ambiente (ARIUSA), com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), representado pela Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad
(GUPES). Sua finalidade foi retomar as discussões e socializar os avanços realizados no que se
refere à incorporação da temática socioambiental nas Instituições de Educação Superior (IES)
no Brasil. Foram definidos três grupos de trabalho: ambientalização curricular; gestão e planejamento territorial; e políticas públicas e institucionais. Participaram nos debates representantes
de 51 IES, de todas as regiões brasileiras e do governo federal. Conclui-se que o Seminário teve
um papel de suma importância na promoção do diálogo e integração entre pesquisadores dessa
temática, atingindo o objetivo proposto de atualizar informações sobre o panorama da incorporação da temática da sustentabilidade socioambiental nas IES.
Palavras-Chave: Ambientalização curricular, Gestão territorial, Políticas Institucionais.
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1. Introdução
A ambientalização no âmbito do ensino superior é entendida como um processo de produção
de conhecimento das relações entre a sociedade e a natureza, com ênfase na justiça socioambiental, equidade e ética diante das diversidades e mútuas dependências. Esse processo incide
sobre as investigações e na formação de profissionais na busca de possíveis relações mais equitativas entre as relações sociais e os bens da natureza, inclusive interrogando se há valores da
justiça universalmente reconhecíveis.
Diante da ampla difusão da questão ambiental, o que podemos compreender como ambientalização da universidade e da sociedade é no sentido de que amplos setores incorporam a temática
como relevante desde o sentido macro ao cotidiano. Na esfera curricular a inserção de questões
ambientais destina-se, entre outros aspectos, ao intuito de que os cidadãos compreendem e contribuam para resolver os dilemas referentes às questões ambientais, seja como questão social, seja
pelas implicações que possui o seu modo de consumo. Se isso vai ter efeito ou não, é outra questão
a que talvez os economistas possam responder. O fato é a preocupação ambiental se traduz numa
performance, onde o saber e as atitudes cotidianas dão concretude à tal preocupação ambiental.
A ambientalização da universidade abrange além do ensino, pesquisa e extensão, também as
relações humanas e a gestão ambiental do campus, porquanto um processo dinâmico de espaços
educadores sustentáveis. O Plano Nacional de Educação – PNE (2011 – 2020), prevê a “inserção
da sustentabilidade socioambiental na gestão, na organização curricular, na formação de professores, nos materiais didáticos e no fomento da cidadania”.
As universidades em especial como promotoras do processo de construção do conhecimento e
as Instituições de Ensino Superior (IES40) em termos amplos como responsáveis por processos
de formação profissional também possuem uma tarefa de histórica responsabilidade na difusão
da dimensão socioambiental. Não se trata de insistir numa dualidade de atribuições, mas apenas
frisar configurações, considerando inúmeras funções e elaborações na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e ética, inclusive do ponto de vista das relações sociedade-natureza.
Na mudança para relações de respeito mútuo às especificidades são indiscutíveis as atribuições
das instituições na inserção da dimensão socioambiental em suas diversas frentes de atuação
(ensino, pesquisa, extensão e gestão).
Diante da ambientalização, cada área do conhecimento fica questionada na zona de conforto e
delimitações estreitadas, aplicando-se o que Belluzzo (2010, p. 158) diz de seus pares “quando
os economistas se põem a falar sobre questões ecológicas, eles não conseguem romper o círculo
vicioso entre o uso dos recursos e a acumulação de capital”.

40. Os autores se deram conta da diversidade ou da hierarquização vigente no âmbito do ensino superior no Brasil, decorrendo
desta realidade o fato de que as referências às universidades seria uma parcialidade ou uma imprecisão em face da realidade de
um sistema complexo.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 595

2. O seminário Sustentabilidade na Universidade
Sem sombra de dúvida, após décadas de eventos e políticas ambientais vigentes no país, é possível aferir também um processo de ambientalização visivelmente em construção em diversas
instituições educacionais no cenário nacional. Em termos gerais podemos assegurar que um
fruto desse processo foi a realização do IV Seminário Sustentabilidade na Universidade: desafios
à ambientalização nas Instituições de Ensino Superior no Brasil.
O IV Seminário Sustentabilidade na Universidade foi um dos nove eventos nacionais convocados pela Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por La Sustentabilidad y el Ambiente – ARIUSA, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA,
representado pela Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES).
A programação forjou um espaço de troca de experiências, por meio de amplas discussões e reflexões entre pesquisadores, gestores e estudantes de IES brasileiras. A dimensão interinstitucional
fica frisada na parceria entre a Universidade de São Paulo (USP), Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e Centro Universitário de Brusque
(UNIFEBE), com o apoio da Aliança de Redes Universitárias Ibero-americanas pela Sustentabilidade e Ambiente – ARIUSA e a Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental – REASul, e financiamento da Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo (SGA/USP).
A finalidade principal do evento alude a fomentar um posicionamento, em reforçar as discussões em escala nacional e em socializar os avanços realizados no que diz respeito ao estado da
arte da incorporação da temática ambiental e da sustentabilidade socioambiental nas Instituições de Educação Superior (IES) no Brasil.
Para a organização das atividades por meio de um debate ampliado foram definidos três Grupos
de Trabalho (GTs): Ambientalização curricular, Gestão e planejamento territorial, e Políticas
Públicas e Institucionais. Contando com um sistema de difusão ou divulgação ao todo foram
encaminhados 19 trabalhos acadêmicos.
Os percalços ou em meio aos avanços das políticas institucionais de ambientalização nas IES podem alinhar os objetivos de articular pesquisadores da temática socioambiental e diagnosticar a
incorporação curricular na graduação e pós-graduação, bem como a incidência do Sistema de
Gestão Ambiental nos campus das IES. Será fundamental destacar o quanto o enfoque socioambiental faz parte do Planejamento Estratégico, da política interna e externa como eixo central
envolvendo todos os setores da instituição, bem como onde, quando e como incide na oferta de
produtos ou é socialmente percebida como um dos requisitos institucionais.
Ao longo de dois dias de apresentações dos resultados, participaram nos debates representantes
de 51 IES de todas as regiões brasileiras. Compareceram a convite gestores públicos do governo
federal (MEC) aos quais foram disponibilizados espaços de exposição.
Na junção de acadêmicos voltados para a ambientalização congregaram-se alguns dos determinantes para a formulação e os processos decisórios de políticas públicas nacionais na área ambiental.
No campo da inovação existe a possibilidade de criar um banco de informações á semelhança
da “Plataforma de Informação, sensibilização e avaliação da sustentabilidade na universidade”
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da USP41. A ambientalização visa um processo não somente implícito, mas valores percebidos
pelas vivências, práticas e princípios, inclusive para além dos seus muros. Todavia, as estratégias,
por vezes de difícil discernimento, para atingir tal escopo encontram-se permeadas por tensões
e ambiguidades, à semelhança do que Ruscheinsky (2010b, p. 37) se refere ao processo de institucionalização da questão ambiental na sociedade brasileira.
Se, de um lado, a internalização na estrutura do Estado retira relevância e radicalidade das questões ambientais, de outro, a internalização de longe não se apresenta homogênea no aparelho de
Estado em suas diferentes instâncias. Sem sombra de dúvida, ocorreu uma institucionalização
da questão ambiental. Mas como ampliar uma sociedade sustentável sem permear os meandros
da institucionalidade e de alterar a lógica da burocracia? Este debate é a interrogação sobre os
atores sociais que afirmam o discurso e munem, com a prática social, uma lógica de sociedade
sustentável.

3. Diante dos desafios da abordagem: agregando o social e o ambiental
Provavelmente os docentes afinados com o debate ambiental em sala de aula validam que vigora
uma escancarada desinformação nas referências às questões ambientais e a resolução de conflitos socioambientais. Por vezes, apontam reivindicações como se nada existisse no campo das
decisões políticas, outras vezes por ignorar, sejam as experiências de sucesso, sejam os entraves
ou obstáculos decorrentes das relações sociais em que os mesmos estão inseridos.
Considerando o fenômeno de ambientalização das esferas sociais como um horizonte histórico
das transformações sociais contemporâneas, a educação e uma das práticas específicas que está
sendo afetada pela internalização da preocupação ambiental e tem sido cobrada a dar respostas
a esta problemática tão cara a sociedade atualmente. Neste sentido, a ambientalização curricular e tomada aqui como um dos indicadores específicos deste processo mais amplo no campo
particular da educação. Em termos operativos, esta categoria é definida, para efeito da pesquisa
sobre ambientalização da universidade na PUCRS, como presença de disciplinas ambientalmente orientadas nos cursos de graduação da universidade. Para tanto, estabelecemos que a
disciplina deve ter explicitado na sua ementa e no seu plano de ensino a intenção de evidenciar
a dimensão socioambiental relacionada aos seus conteúdos específicos. Esta dimensão pode
vir na forma da discussão dos problemas socioambientais, das relações sociedade e ambiente,
das interfaces daquela área de estudos com políticas ambientais ou impactos socioambientais,
da sustentabilidade, entre outras soluções para internalizar o conteúdo ambiental e propiciar a
formação de um profissional dotado de sensibilidade e instrumentos teórico-práticos para atuar
de forma ambientalmente responsável a partir de sua área de atuação (CARVALHO; AMARO;
FRANKEMBERGER, 2013, p.138).

Entretanto, da análise dos debates observa-se que, apesar do avanço nos últimos vinte anos com
a incorporação da dimensão ambiental nas políticas públicas, ainda falta uma maior articulação
entre as políticas da área de Educação, direcionadas à Educação Infantil e Educação Básica e a
41. Ver www.projetosustentabilidade.sc.usp.br
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política que define a Educação Ambiental no país, distorção esta que espera-se que a Resolução
que criou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental - DCNEA, venha corrigir a médio e longo prazo.
Numa perspectiva histórica há que compreender que existem fluxos e refluxos, avanços e retrocessos. Neste sentido, nas últimas duas décadas temos assistido ou constatado em nossas
investigações que a inserção do debate ambiental tem dado alguns passos no ensino no Brasil.
Todavia, do ponto de vista de decisões políticas verificamos alguns retrocessos neste momento,
com a aprovação pelo Congresso Nacional do código florestal e de um PNE, ambos não atendem demandas oriundas da mobilização da sociedade civil, ignorando a discussão que envolveu
milhares de cidadãos brasileiros conectados em suas redes. Apesar das manifestações o novo
plano silencia42 sobre a urgência dos apelos à sustentabilidade ambiental como uma tarefa histórica inadiável e sem menção em suas estratégias e metas que remetam ao processo de ambientalização curricular ou enraizamento da educação ambiental nas instituições de ensino, previstas
no PRONEA, ou para viabilizar a construção de “espaços educadores sustentáveis” previstos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais de EA (2012).
Todavia, parece imperioso reconhecer que no Brasil “as legislações incorporaram significativamente
a preocupação com a qualidade ambiental e (...) representaram muitos passos adiante no processo
de institucionalização da questão ambiental” (TAVOLARO, 1999, p. 220). Para além de nossas frustrações ou descrenças o autor ainda sentencia que “o Estado deve permanecer sendo um elemento
central para que seja possível a institucionalização das questões ambientais e para que formulação,
implementação e gerenciamento de políticas de sustentabilidade ocorram com sucesso” (p.218).
As IES em sua tarefa socioambiental têm sido conduzidas sob a pressão na qual se inclui a busca
pelo desenvolvimento de atitudes, valores e competências profissionais, por vezes sem diálogo
com a dimensão socioambiental e discussão da crise ambiental.
Estudos têm constatado que nos documentos curriculares dos cursos de Graduação nas IES, se
verificam processos de ambientalização curricular com uma significativa diferenciação. As questões ambientais e da sustentabilidade quando abordadas, muitas vezes se restringem à formação
para o mercado de trabalho ou a áreas como a das Engenharias, Ciências Exatas ou biológicas,
sempre de acordo com a instituição de ensino enfocada. A abordagem por vezes direcionada
à gestão ambiental não inclui uma perspectiva do nexo sociedade-natureza e como tal, sem
necessariamente expressar aspectos educativos relacionados às mudanças de atitudes e ressignificação de valores sociais quanto às questões da sustentabilidade, em suas diferentes dimensões.
As práticas sociais e as estratégias que visam à incorporação da questão ambiental no âmbito
da educação superior reportam-se a um processo de institucionalização e, como tal, implica
compreender igualmente transformações da noção de sustentabilidade socioambiental. Ou seja,
o ambiental assume características próprias das lógicas de um campo ao se inscrever em seu
sistema de significado, porquanto nesta confluência os significados podem sofrer mutações.
Se de um lado o processo demonstra lentidão, de outro parecem verificar-se práticas e dados
42. A este respeito consultar o texto “o silêncio eloquente da Educação Ambiental no PNE”, artigo de Jorge Amaro e Celso
Sánchez, publicado em julho de 2012 em Ecodebate, disponível em: http://www.ecodebate.com.br/2012/07/19/o-silencio-eloquente-da-educacao-ambiental-no-pne-artigo-de-jorge-amaro-e-celso-sanchez/
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alvissareiros. Em contraposição às críticas e ao desmazelo para com as exigências de conteúdos
sobre temáticas ambientais na formação profissional em curso de graduação colocam-se os argumentos do frágil domínio sobre os conhecimentos adequados e a fundamentação metodológica
para a sua abordagem. Assim como está posta a dimensão ambiental nos cursos de pós-graduação parece compreensível à falta de capacitação dos acadêmicos para tratar a questão ambiental.

4. Os resultados: entre o dissabor e a ousadia
Os resultados enfatizam desafios para a incorporação da dimensão socioambiental e das dimensões da sustentabilidade nos processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
As apresentações dos resultados de pesquisa traçaram um diagnóstico parcial do estado da arte
da incorporação da sustentabilidade socioambiental nas IES. Em termos gerais aludem de forma recorrente a alguns avanços no que diz respeito à ambientalização presente nos currículos,
no planejamento territorial e na gestão. Os programas interinstitucionais de pesquisa sobre a
temática da sustentabilidade socioambiental conjeturam equipar-se de estratégias para propor
subsídios às políticas públicas ambientais e educacionais. Todavia, tal pretensão encontra-se
permeada de controvérsias e de tensões de forma similar que a institucionalização.
A institucionalização da questão ambiental constitui-se em um processo difuso, cujas orientações não apresentam posicionamentos consensuais, desde a incorporação de expressões para
nada mudar, até a perspectiva de que as práticas socioambientais requerem mudanças no âmbito
do ordenamento jurídico. Entre os dilemas da sustentabilidade encontra-se a conservação da
biodiversidade e quais as tarefas da ciência, da tecnologia e das universidades, uma vez que, em
grande medida, deste entendimento decorre o futuro de bens naturais. No interior da universidade estão em andamento negociações sobre os conflitos e as diferenças quanto aos compromissos capazes de garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. As ambiguidades se
fazem presentes entre, de um lado, a fidelidade aos cânones de afinar-se com a ótica inexorável
do desenvolvimento e alheia à dominação da natureza com a expropriação e, de outro, a estipulação de metas e as responsabilidades a serem cumpridas a partir de um movimento ético e da
educação ambiental (RUSCHEINSKY, 2010a, p. 440).

Os resultados das investigações para apontar para dilemas que se situam entre o dissabor e a
ousadia, entre aspectos materiais e imateriais, entre a dimensão individual ou profissional e a dimensão coletiva ou institucional. A tradução da preocupação ambiental em requisitos postos na
grade curricular pode parecer adequada e interessante, mas ao mesmo tempo limitada. Um dos
limites está ligado ao campo das interpretações, pois que as diferentes ênfases de formação profissional tendem a traduzir as noções como sustentabilidade, ecologia, natureza, meio ambiente
de acordo com a tipologia da formação profissional ou os atributos futuros. Outro limite referese ao fato de que a sustentabilidade ambiental requer uma dupla perspectiva ordinariamente em
tensão: a questão material e a questão cultural. O olhar sobre os bens naturais está amparado em
divergências ou múltiplas lógicas, entre elas o aspecto material permite satisfazer necessidades
amplamente elencadas, porém os usos não são aleatórios ou restritos desta forma, uma vez que
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estão sinergizados por aspectos culturais. Os posicionamentos em face das questões ambientais
possuem uma função de marcação de fronteiras numa sociedade pautada pela mercantilização
e da livre concorrência.
A ambientalização reporta-se aos entrelaçamentos de uma educação ambiental performativa,
produtora de uma cultura ambiental integradora entre discurso e práticas sociais e as referências às práticas ambientais com base numa ênfase normativa (CARVALHO; FARIAS; PEREIRA,
2011). De fato, ainda de acordo com os autores estes dois horizontes - o formativo e o normativo – tendem a manter os respectivos intercâmbios na ação pedagógica da formação de gostos e
preferências éticas e estéticas na esfera cultural. Este nexo ratifica um processo de ação mútua
na constituição de um habitus ecológico e de uma subjetivação ecológica.
As propostas de ambientalização inserem-se num campo de tensões e conflitualidades entre a
relevância de questões ambientais como um valor socialmente percebido e a pretensão de consolidar uma universidade protagonista no âmbito tecnológico e nas mudanças regionais.
Por vezes em projetos referentes à ambientalização se faz menção à transdisciplinaridade como
um suporte (in) dispensável dependendo do nexo com a ótica disciplinar. Existem tensões manifestas neste campo, com forças atuando na direção do reforço disciplinar e outras prática enfocando a ótica trans. Uma sugestão mais radical referenda uma transgressão de limites e a
ampliação da articulação com a cultura, o político e o econômico. Por outro lado parece evidenciado um descompasso entre o idealismo das investigações socioambientais e o pragmatismo
inerente à agenda da economia. Neste sentido,
Temos a impressão de que, a cada dia ou a cada conquista diante da perspectiva de constituição
de passos decisivos na direção de sociedades sustentáveis, colocam-se outros tantos obstáculos
e desafios. A sociedade da mercantilização universal mantém-se fecunda em suscitar percalços,
entre os quais se situa, ainda hoje, o desenvolvimento a qualquer custo, bem como a expansão e
afirmação do consumo como sinônimo de qualidade de vida. Além do mais, a educação tem que
dizer sobre os sucessivos avanços tecnológicos em campos tão multifacetados, atingindo a ousadia da mescla do humano com o não humano. No caso brasileiro, há uma tradição de abordagem militante nas ciências sociais que aprendeu que a institucionalização da questão ambiental
ou a intransigência militante pode levar à perda da visão crítica legada pela contemporaneidade
(RUSCHEINSKY, 2010b, p. 48).

5. Considerações finais
Conclui-se que o Seminário teve um papel de suma importância na promoção do diálogo e
integração entre pesquisadores dessa temática, atingindo o objetivo proposto de atualizar informações sobre o panorama da incorporação da temática da sustentabilidade socioambiental
nas IES.
Apresentamos algumas breves considerações finais sobre um processo de reflexão em curso de
como tal ainda não se conclui por suposto. As apresentações dos pesquisadores e os relatos das
discussões decorridas nos GTs do IV Seminário alargaram as expectativas de que as reflexões
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viriam a colaborar com o processo de definição de políticas institucionais de ambientalização
em IES interessadas nesta temática. Neste interim, cabe ainda tecer considerações sobre esse
processo compreendido como contínuo e dinâmico, que, exatamente por isto, está inconcluso,
em cujas perspectivas são admissíveis os respectivos fluxos e refluxos.
As constatações das investigações levadas a cabo e a relativa ou baixa abrangência de preocupações no conjunto das IES no território brasileiro com a expressa incorporação da dimensão ambiental instigam a afirmar a premência em alargar intercâmbios e parcerias, bem como visitar os
encaminhamentos das diversas redes de ambientalização. Se em tantos outros aspectos se estabelecem trocas de experiências e parcerias também aqui parece desejável a intensificação com o
propósito de apropriação dos mecanismos, de indicadores testados e de estratégias socialmente
percebidas como relevantes, pois com tais encaminhamentos usufruem de maneira persistente e
aprimoram-se para avançar rumo à construção de efetivas políticas ambientais nas IES.
O desejável compromisso pessoal dos educadores e cidadãos com o processo de incorporação da
dimensão ambiental para vigorar a sustentabilidade projeta instituir uma “cultura ambiental” nas
IES, entendida como construção social contemporânea da preocupação e do cuidado ambiental
com a mãe natureza, tomados como um valor irrefutável. Para este processo instituinte de uma
cultura ambiental na sociedade contemporânea em geral e nas IES em particular se faz imperioso
o debate de forma ampla com a comunidade universitária a aplicação de uma política que proporcione mudanças no que se refere a metodologias e abordagens para ambientalizar as práticas
curriculares da graduação, de forma articulada com a pesquisa, extensão e gestão administrativa.
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Resumo
O cultivo de peixes é uma das atividades econômicas realizadas na Área de Proteção Ambiental
(APA) do Maracanã (São Luís - MA), porém, não passa por fiscalização dos órgãos gestores
desta Unidade de Conservação. Neste estudo objetivou-se realizar ações educativas voltadas ao
entendimento dos impactos da atividade piscícola exercida na APA do Maracanã. Realizaram-se visitas aos tanques de piscicultura e os piscicultores foram entrevistados com questionários
semiestruturados, abordando os seguintes temas: benefícios e prejuízos gerados pela piscicultura na APA, impactos negativos causados pela criação de peixes, órgão gestor responsável pela
APA, licença ambiental e normas ambientais para exercício da atividade. Os resultados indicam
que 100% dos piscicultores entrevistados pensam que sua atividade não apresenta prejuízos ao
meio ambiente, bem como não conhecem o órgão gestor responsável pela APA e não possuem
licenciamento ambiental. Esses dados foram importantes para a elaboração de uma cartilha
educativa para informar os piscicultores sobre as referidas temáticas.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Piscicultura, Área Protegida.

1. Introdução
O grande objetivo da criação das áreas protegidas é equilibrar a conservação da biodiversidade
com o desenvolvimento sustentável. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
define Área de Proteção Ambiental (APA) como sendo “uma área em geral extensa, com um
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e
tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação
e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais” (BRASIL, 2000). A APA do Maracanã que
é uma Unidade de Conservação Estadual maranhense tem como órgão responsável pela sua
gestão a SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).
É muito importante para uma população residente em uma APA participar do processo de implementação do plano de manejo da área e conhecer as restrições de uso dos recursos naturais
estabelecidos no zoneamento econômico, visto que reside numa Unidade de Conservação de
uso sustentável e existe a necessidade de um equilíbrio ecológico e socioeconômico. Somente
a criação de uma APA não é suficiente para a efetividade de seu manejo, sendo necessária sua
legítima implantação através da eficiente gestão e planejamento envolvendo toda a população
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economicamente ativa (LIMA; RIBEIRO; GONÇALVES, 2005). Muitas das vezes os residentes
destas regiões realizam suas atividades econômicas sem nenhuma precaução, principalmente,
porque não conhecem esses instrumentos legais ou, simplesmente, eles não existem para a região, como é o caso da APA do Maracanã, que não tem plano de manejo.
Entre essas atividades econômicas encontra-se a piscicultura, que é definida como sendo o cultivo de peixes. A piscicultura como atividade antrópica, crescente e com uso dos recursos naturais
(água, solo, fauna e flora) pode desequilibrar os ecossistemas quando executada de forma inadequada (APPOLO; NISHIJIMA, 2011), podendo também interferir nas questões sociais e econômicas de uma comunidade. Por isso, é preciso que os criadores de peixes conheçam orientações
técnicas, a fim de realizar uma atividade piscícola correta e sustentável numa Área de Proteção
Ambiental. A Educação Ambiental pode tornar-se aliada neste processo de aprendizagem.
A Educação Ambiental pode ser citada como ferramenta de mudança entre humano-ambiente,
porque o ser acaba reconhecendo princípios e desenvolvendo capacidades que o fazem compreender a existência da interdependência com o meio (BARBIERI; SILVA, 2011). De acordo
com Carvalho e Moura (2004), trata-se de desenvolver uma “capacidade de ler e interpretar um
mundo complexo e em constante transformação”. Contudo, este reconhecimento é lento e ético,
seguindo as próprias limitações dos seres humanos. Dessa forma, no presente estudo visou-se
realizar ações educativas voltadas para o entendimento dos impactos gerados pelas atividades da
piscicultura realizada na APA do Maracanã, oferecendo formação aos produtores locais sobre
práticas sustentáveis.

2. Metodologia
2.1 Área de Estudo
A APA do Maracanã possui uma área de 1.831 hectares. Esta Unidade de Conservação Estadual,
localizada na capital maranhense, limita-se ao norte com o Parque Estadual do Bacanga e ao
sul com o Rio Grande (CARVALHO- NETA, 2010) e dista 25 km do centro de São Luís. Esta
região apresenta problemas ambientais em função da falta de planejamento das suas atividades
econômicas (FARIAS-FILHO, 2010).
A fauna de vertebrados da região é composta principalmente por mamíferos de pequeno porte
(roedores, em especial), aves, répteis, anfíbios e peixes dulcícolas (CARVALHO-NETA, 2010).
A vegetação encontrada atualmente no Maracanã é constituída basicamente, pelos juçarais e
buritizais (vegetação tipo de várzea) (Figura 1), por vegetação secundária e por árvores frutíferas que compõem os sítios e chácaras (Figura 2), tais como mangueiras, cajueiros, abacateiros,
jambeiros, dentre outras (FARIAS-FILHO, 2010). Os rios da região são o Maracanã, o Ambude,
o Bacanguinha e o Batatã, os quais se apresentam bastante impactados pela ação antrópica das
últimas décadas.
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Figura 1: Vegetação tipo várzea.

Fonte: Fotografia da autora.
Figura 2: Árvores frutíferas.

Fonte: Fotografia da autora
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2.2 O percurso metodológico
2.2.1 Entrevistas com os piscicultores e moradores da APA do Maracanã

As entrevistas com piscicultores e moradores da APA foram desenvolvidas aplicando-se a técnica “survey” (levantamento) em que as informações são coletadas de forma sistemática e direta
por meio de entrevistas e questionários semiestruturados conforme a Figura 3, cujo objetivo é a
identificação de fatores que predispõem as motivações de um grupo, impulsionando ou restringindo suas atitudes e práticas (CANDIANI et al., 2004).
Figura 3: Entrevistas e questionários semiestruturados.

Fonte: Fotografia da autora

Os questionários direcionados aos piscicultores abordaram os seguintes aspectos: espécies cultivadas, diferença entre policultivo e monocultivo, impactos positivos e negativos da piscicultura
na região. Os questionários aplicados aos moradores enfocaram os seguintes tópicos: relação
da APA com a piscicultura, consumo de peixes cultivados localmente e os benefícios que a piscicultura possibilita aos moradores. Posteriormente, os dados obtidos nos questionários foram
transferidos para softwares estatísticos, a fim de se obter os gráficos e percentuais referentes às
principais respostas dos entrevistados.

2.2.2 Ações educativas

As cartilhas educativas foram elaboradas a partir da identificação dos pontos frágeis da percepção dos piscicultores. Os principais tópicos enfocados foram: conceitos de piscicultura e APA,
princípios que devem ser seguidos na atividade piscícola numa APA, leis que envolvem empre608| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

endimentos de aquicultura, órgão responsável pela licença ambiental da piscicultura na APA do
Maracanã, os impactos positivos e negativos da criação de peixes, principais doenças que atingem os peixes de cultivo, conceitos de policultivo e monocultivo, espécies cultivadas, bem como
as partes constituintes de um viveiro adequado para uma APA. Cada piscicultor entrevistado
recebeu uma cartilha e foram feitas rodas de conversas e retornos às pisciculturas para verificar
mudança de comportamento frente às práticas anteriormente realizadas.

3. Resultados e discussão
3.1 Formas de cultivo de peixes de água doce na APA do Maracanã
A grande maioria dos entrevistados (89%) não sabia diferenciar monocultivo e policultivo. Na
APA do Maracanã, verificou-se in locu, que todos os piscicultores realizam o policultivo (100%),
principalmente com tilápia (Oreochromis niloticus) e tambaqui (Colossoma macropomum) conforme a Figura 4. Existem estudos que demonstram a implementação do policultivo destas duas
espécies, a fim de incrementar a produção (RESENDE, 2009). O policultivo quando realizado
de maneira adequada, reduz os impactos ambientais, pois tem melhor aproveitamento de alimento fornecido aos animais cultivados e auxilia nos mecanismos de equilíbrio nos ecossistemas aquáticos (BESSA-JUNIOR; AZEVEDO; HENRY-SILVA, 2010). Contudo, a tilápia é uma
espécie exótica e pode escapar dos tanques para os rios, causando sérios impactos. Dessa forma,
nas atividades de Educação Ambiental foi proporcionado aos criadores de peixes o conhecimento adequado acerca de um policultivo correto, minimizando os impactos negativos bem como
gerando benefícios para a região, tanto no âmbito socioeconômico quanto no ambiental.
Figura 4: Policutivo de espécies. A) Tilápia B) Tambaquis.

Fonte: Fotografia da autora
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3.2 Impactos positivos gerados pelo cultivo de organismos aquáticos
na APA do Maracanã
Os impactos positivos da atividade piscícola na APA do Maracanã observados in locu e citados
pelos piscicultores foram: geração de renda para os habitantes da APA, criação de empregos
e desenvolvimento da economia regional. A piscicultura pode ser grande alavanca de desenvolvimento social e econômico proporcionando ao piscicultor excelente rentabilidade, gerando
riquezas, com ganhos significativos para a economia regional, melhorando assim a qualidade de
vida local (CASTELLANI; BARRELLA, 2005).
A atividade piscícola pode constituir-se numa importante alternativa para comunidades rurais,
porém, como ocorre com outras opções de produção, deve ser bem planejada e precedida de
estudo que indiquem, com segurança, os melhores sistemas de produção a serem utilizados
(ANDRADE et al., 2005). Caso contrário, ao invés de promover o desenvolvimento regional,
poderá resultar em falta de estímulos a novos investimentos e em abandonos de unidades de
produção (ANDRADE et al., 2005). Além de impactar de forma negativa a região em que está
inserida a atividade, desfavorecendo ainda mais o sucesso econômico local.

3.3 Principais impactos negativos gerados pela piscicultura
na APA do Maracanã
A grande maioria dos entrevistados (89%) afirmou que a piscicultura não causa nenhum impacto negativo para a APA. Além disso, todos os piscicultores interrogados abordaram que os seus
tanques de cultivo não impactam os rios da região. Todavia, observações in locu indicaram que
o principal impacto existente na região é a introdução de espécies exóticas nos biótopos naturais, principalmente os táxons conhecidos popularmente como tilápia e carpa.
A tilápia (Oreochromis niloticus), considerada uma espécie exótica, foi trazida para o Brasil nos
anos 70 e passou a ser cultivada sem nenhum controle ictiossanitário (ALVES; LUQUE; PARAQUASSÚ, 2000). Essa é uma das espécies predominantes na área, visto que 100% dos piscicultores a cultivam em suas propriedades. A carpa (Cyprinus carpio) é outra espécie exótica que é
cultivada na APA do Maracanã. Esta espécie de peixe encontra-se hoje amplamente distribuída
no mundo inteiro devido a sua rusticidade, crescimento rápido, regime alimentar onívoro e a
propagação natural em tanques e viveiros, entre outras qualidades desejáveis a todo e qualquer
produtor (GRAEFF; PRUNER, 2000).
O fato dos piscicultores afirmarem que suas atividades não geram impactos negativos na APA
do Maracanã indica a necessidade de ações de sensibilização com conhecimentos adequados e
que proporcionem mudanças de comportamentos e maior valorização do meio ambiente. Sendo
assim, o estudo da percepção ambiental torna-se grande ferramenta para que se possam compreender as inter-relações entre o homem e ambiente (VIANA et al., 2006). A percepção ambiental das
comunidades tradicionais pode ser usada como base na busca de paradigmas de sustentabilidade
das atividades humanas (EL-DEIR, 1999). Dessa forma, a utilização das percepções ambientais da
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população local foi de grande importância para o embasamento teórico que resultou na produção
do material educativo produzido exclusivamente para os criadores de peixes da APA do Maracanã.

3.4 Ações educativas que mostrem os impactos positivos e negativos gerados
pelas atividades econômicas na APA do Maracanã
Tendo como base os dados obtidos dos piscicultores, foi produzida uma cartilha educativa
(Figura 5) a fim de aprofundar os conhecimentos dos criadores de peixes sobre: os principais
impactos negativos e positivos gerados pela piscicultura. Foram doadas as cartilhas (Figura 6)
para todos os piscicultores entrevistados na região, sendo que os conteúdos das mesmas foram
trabalhados em rodas de conversas. Esta ação educativa foi bem avaliada pelos piscicultores que
afirmaram, posteriormente, que o material educativo serviu para “melhorar os conhecimentos
relacionados à piscicultura numa área protegida legalmente”.
Figura 5: Cartilha Educativa.

Fonte: Fotografia da autora
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Figura 6: Cartilhas sendo doadas.

Fonte: Fotografia da autora

A importância da Educação Ambiental é bastante discutida pelas entidades que buscam um
desenvolvimento sustentável, visto que é um processo educativo que visa formar cidadãos éticos nas suas relações com a sociedade e com a natureza (REIGADA; REIS, 2004). Durante seu
processo de formação em Educação Ambiental, cada indivíduo é levado a uma reflexão de seus
comportamentos e valores pela aquisição de conhecimentos, compromissos e responsabilidade
com a natureza e com as gerações futuras (REIGADA; REIS, 2004). Dessa forma, são necessárias
ações educativas contínuas em comunidades, porque a preocupação com o desenvolvimento
sustentável representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades (JACOBI, 2003). Além de
que, todo processo educacional é social, isto é, a comunidade pode transformar a realidade ao
seu redor a partir dos novos conhecimentos colocados em prática.

5. Conclusões
Os dados obtidos neste trabalho permitiram concluir que a forma de cultivo predominante na
APA do Maracanã é o policultivo e as espécies mais utilizadas nesta forma de cultivo são o tamba612| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

qui e a tilápia, bem como os principais impactos positivos citados pelos piscicultores foram a geração de renda, o aumento no número de empregos e o desenvolvimento da economia regional.
Os criadores de peixes não citaram nenhum impacto negativo provocado pela piscicultura na
região. Isto não foi confirmado pelos pesquisadores nas observações in locu. E o impacto negativo predominante foi a introdução de espécies exóticas, principalmente a tilápia e a carpa. O
desconhecimento dos criadores acerca dos malefícios da atividade à região corroborou a necessidade de Educação Ambiental a fim de modificar estes tipos de afirmações.
As informações obtidas pelo diagnóstico realizado subsidiaram a elaboração de material didático significativo para os piscicultores. Esses instrumentos educativos propiciaram aprendizagem e
aprimoramento de informações para realização da atividade piscícola sustentável. A Educação Ambiental está sendo entendida pelos piscicultores como importante instrumento utilizado para promover transformações nos comportamentos humanos e comunitários para com o meio ambiente.
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Resumo
Os estudos de percepção ambiental consistem no detalhamento das relações e interações entre sociedade e natureza, aliando as necessidades de compreensão das relações entre homem e
meio ambiente. Nesse contexto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a
percepção da qualidade ambiental pelas populações do entorno do reservatório do Lobo. Para
tanto, foi desenvolvido e aplicado um questionário, confrontando os conhecimentos teóricos
científicos com o contexto social individual, através de temas do cotidiano. Para a maioria dos
entrevistados os agentes da degradação ambiental da localidade são os próprios usuários, sendo
os hábitos da sociedade as principais fontes de deterioração do meio ambiente. Portanto, os esforços para o desenvolvimento sustentável terão sua eficiência potencializada ao aliar os estudos das
interferências e pressões causados pelo homem com informações ambientais de fácil compreensão e
acesso, integrando, assim, a educação ambiental nos múltiplos espaços de aprendizagem.
Palavras-chave: Educação ambiental, Percepção ambiental, Impactos ambientais.
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Introdução
Nas últimas décadas tem-se verificado que as atividades antropogênicas têm exercido impactos
cada vez maiores nos ecossistemas naturais, implicando no aumento da degradação da qualidade ambiental ao longo do tempo. Diversos debates relacionados à problemática ambiental
têm demonstrado a importância da integração e participação de todas as áreas de conhecimento, incluindo o conhecimento popular de todos os setores da sociedade, nos processos de
intervenções ambientais (SILVA et al., 2005).
Para Freire (1983) os seres humanos são indivíduos de relações, capazes de renunciar à condição de objeto, exigindo-se como sujeito da ação. Para isto, o mundo de opressão mediante um
caminho dialógico precisa ser descoberto, através de atitudes ativas e críticas. Essas discussões
acerca do tema são incompatíveis com as ideias reducionistas e as formulações simplistas, dando espaço a uma conceituação científica que envolva várias ciências e a sociedade (Coimbra,
2004). Desse modo, consultar a população, principalmente no sentido de abranger os diferentes atores sociais, é uma importante ferramenta para apontar as aptidões, fragilidades, vulnerabilidades e os problemas socioambientais de uma determinada localidade.
Os primeiros estudos na área de percepção ambiental foram desenvolvidos com o interesse na
busca das relações e interações entre sociedade e natureza de maneira mais qualificável, aliada
à necessidade de compreender melhor os processos perceptivos e cognitivos entre o homem
e as relações com o ambiente, individual ou coletivamente (Oliveira, 2001). Isso porque
grande parte dos problemas ambientais são decorrentes de fenômenos que não podem ser
compreendidos apenas pelo enfoque científico tradicional, pois são resultados das atividades
perceptivas das pessoas em relação às condições ambientais criadas. Assim, faz-se necessário
a junção da objetividade do cientista e a preocupação do humanista, exigindo novos procedimentos para um estudo e análise mais aprofundados.
A percepção é a experiência sensorial direta do ambiente em um dado instante através de
mecanismos perceptivos propriamente ditos e principalmente cognitivos e não por um processo passivo de recepção informativa, já que implica em uma estrutura e interpretação da
estimulação ambiental antrópica (Bassani, 2001). Trata-se de uma compreensão holística da
relação do ser humano com o ambiente, onde todo o ambiente que envolve o ser humano, seja
físico, social, psicológico ou até mesmo imaginário, influencia a percepção e a conduta (Del
Rio; Oliveira, 1996). Assim, a percepção é a forma que o ser humano vê o meio ambiente
e como compreende as leis que o regem, segundo seus conhecimentos, experiências, emoções,
culturas e ações (Freire, 1983; 1992; 1994; 1996; 2000; Silva et al., 2002). Se o processo de
percepção é falho, as conclusões são equivocadas e podem guiar erroneamente as tomadas de
decisões (Coimbra, 2004).
Nesse contexto, em decorrência da falta de informações a respeito das questões socioambientais
do Reservatório do Lobo e o seu entorno e, partindo-se do pressuposto de que o conhecimento
e os interesses da população que frequentam o local são informações de grande relevância para
a formulação de políticas públicas, aliado a uma série de estudos indicando diversas degradações ocasionadas pelas alterações antrópicas, esse sistema foi escolhido para a realização da
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pesquisa, tendo como foco principal diagnosticar a percepção ambiental da população local,
buscando analisar a qualidade ambiental local a partir da visão da população, seu envolvimento com a temática ambiental e servir como subsídio para futuras ações e políticas para o local.

Materiais e métodos
Área de estudo
A presente pesquisa foi desenvolvida no Reservatório do Lobo, parte da bacia hidrográfica do
Lobo, na região central do Estado de São Paulo, sudeste do Brasil, localizando-se na margem
direita do Rio Tietê, no Alto rio Paraná, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Tietê/Jacaré. Está inserida na Área de Proteção Ambiental do Corumbataí, Botucatu
e Tejupá, entre os municípios de Brotas e Itirapina, a uma latitude de 22º15’S e longitude de
47º49’W, com altitude de 705 m (Chalar; Tundisi, 1999). A rede hidrográfica é formada principalmente pelo represamento do ribeirão do Lobo e rio Itaqueri (com os afluentes
córregos da Água Branca e córrego do Limoeiro) e pelos córregos do Geraldo e das Perdizes,
possuindo uma área de drenagem de 227,7 km² (Tundisi; Matsumura-Tundisi 2014),
conforme ilustrado na Figura 1.
Apesar da importância ecológica e econômica do Reservatório do Lobo, este ecossistema tem
sido alvo constante de ações impactantes, tais como na supressão da vegetação ripária, desenvolvimento de pescas esportiva e comercial, estabelecimento de culturas agrícolas diversificadas, expansão de empreendimentos imobiliários, captação de água para abastecimento público
e emissões de esgoto doméstico não tratado, além do descarte de lixo por parte da população
que utilizam de forma permanente ou ocasional as áreas de entorno. A região possui grande
potencial representado por turismo e recreação náutica, pesca esportiva, turismo de veraneio
e imobiliário, representado por residências com moradores esporádicos e permanentes. Os locais escolhidos para amostragem representam grande circulação de pessoas, como o Balneário
Santo Antônio, composto principalmente por visitantes esporádicos de finais de semana e localidades com concentração maior de moradores permanentes, como o caso da Lagoa Dourada,
Ecovillage Broa e Iate Clube.
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Figura 1. Mapa da localização da área de estudo e Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê/Jacaré, com destaque
para a bacia hidrográfica do Lobo com o Reservatório do Lobo e seus respectivos tributários, com identificação das localidades
amostrais, sendo 1 - Lagoa Dourada, 2 - Iate Clube e EcoVillage Broa e 3 - Balneário Santo Antônio.
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Metodologia da pesquisa
A pesquisa foi realizada a partir de um questionário desenvolvido e aplicado com questões abertas e fechadas, tendo como objetivos o diagnóstico do perfil da população permanente e ocasional, o interesse em relação à temática ambiental e os aspectos da percepção ambiental em relação
ao local. Assim, o questionário foi construído a partir dos objetivos definidos na pesquisa e com
base nas problemáticas diagnosticadas previamente para a região. Foram entrevistados 45 pessoas
distribuídas nas 3 diferentes localidades amostrais, sendo usuários esporádicos ou permanentes.
O número de questões levou em conta o tempo de aplicação e a sistematização de análise, ordenada de forma sequencial e por assuntos, sendo subdivididas em perfil do entrevistado, questões
teóricas ambientais, percepção ambiental e percepção dos riscos potenciais da localidade.

Resultados e discussão
Perfil dos entrevistados
A caracterização do entrevistado é definida como um dos procedimentos iniciais para o estudo
da percepção ambiental, já que os resultados obtidos estão diretamente associados a essas características, pois influenciam direta e indiretamente a percepção que as pessoas têm do ambiente
(Schmitt, 2005; Matheus et al., 2005).
Dentre os entrevistados 53% eram do sexo masculino e 47% eram do sexo feminino. A faixa
etária predominante foi de pessoas acima de 40 a 54 anos (42%), seguida pela faixa de 55 a 65
anos (21%), enquanto que a faixa etária que foi observado menor número de entrevistados foi
a de 15 a 24 anos (10%). A pesquisa foi composta predominantemente pela população adulta
com idade superior a 40 anos (63%), não refletindo necessariamente o perfil da população local.
Os níveis de escolaridade observados com maior frequência foram o de ensino fundamental completo e ensino médio completo. Dentre os entrevistados 48% eram moradores do local onde foi
realizada a entrevista, 14% eram moradores eventuais, que possuem casa de veraneio, visitando a
região em finais de semana, feriados ou férias; 24% são pessoas que visitam o local com frequência, sendo elas, em sua maioria moradores da cidade de São Carlos/SP, um dos maiores e mais próximos centros urbanos da região; enquanto que apenas 14% visitam o local com baixa frequência
oupela primeira vez . Em relação aos moradores, 21% são moradores de áreas rurais, enquanto
que 78% são de áreas urbanizadas. A maior parte da população entrevistada frequenta o local há
cerca de 5 a 10 anos (41%), seguida pelas pessoas que frequentam o local há menos de 5 anos.

Questões teóricas
A relação do indivíduo com o local e o ambiente natural, é diagnosticada a partir da identificação das características que mais e as que menos agradam os entrevistados. Nesse momento
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foi possível identificar as características que sensibilizam a população, buscando uma associação de valores entre a percepção do ambiente e a própria comunidade. Para as características
mais agradáveis no local, o caráter de tranquilidade foi apontado pela maioria dos entrevistados
como um dos principais pontos positivos do local seguido por natureza, clima, dimensão, recursos hídricos, pessoas e a paisagem. Os participantes destacaram aspectos bucólicos, levando em
consideração características relacionadas ao distanciamento do centro urbano e a proximidade
com a natureza. Já para os aspectos que menos agradam a população usuária, os entrevistados
demonstraram o desrespeito do próprio usuário em relação à localidade, tais como as questões a
respeito do lixo, poluição, barulho, qualidade da água, infraestrutura, saúde, abandono do poder
público e a falta de entretenimento.
Em relação às preocupações da comunidade local com a temática ambiental, os entrevistados
consideraram que a população local apresenta grande preocupação, pois quase metade dos entrevistados deram notas superiores a sete (em uma escala de 0 a 10) para a preocupação da
comunidade local com o meio ambiente. Entretanto, todos os entrevistados consideraram que
a sociedade como um todo, assim como a comunidade local, deveria se preocupar ainda mais
com essa temática. Ao serem questionados sobre a inserção da sociedade com o meio ambiente e
os múltiplos mecanismos de envolvimentos na temática ambiental, os entrevistados mostraram
bastante interesse e disposição para envolvimento.
Para os entrevistados a qualidade ambiental é definida como ausência de esgoto, ausência de
lixo, biodiversidade, conscientização humana, ar puro, tranquilidade, falta de poluição, natureza e conservação. Ao ser disposto a uma avaliação do próprio interesse na temática ambiental,
em escala de 0 (nada interessado) a 10 (muito interessado), foi relatada a nota máxima para a
maioria dos entrevistados (58%).
Em relação ao que os entrevistados consideram como “meio ambiente”, as respostas obtidas
remetem as mais variadas visões, indicando as representações sociais, o conhecimento científico, as experiências vividas históricas e individualmente com o meio natural dos entrevistados.
Segundo Reigota (2001), o termo meio ambiente é conceituado como o lugar determinado ou
percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação,
implicado em processos de criação cultural e tecnológica, e processos históricos e sociais de
transformação do meio natural e construído. O significado de meio ambiente pode ser tratado
como um conceito científico ou como uma representação social. Isso porque os conhecimentos
científicos podem ser entendidos como termos utilizados de forma padronizada pela comunidade científica. Por sua vez, a representação social está relacionada com as pessoas que atuam
fora da comunidade científica, embora possam também aí estarem presentes (Reigota, 2004).
Nesse sentido, o conceito de meio ambiente pode ser considerado como socioambiental, já que
leva em conta não só os aspectos naturais e físicos, como também as relações sociais, culturais,
históricas e tecnológicas entre os elementos envolvidos (Silva, 2009).
Atualmente, a participação da população nas questões ambientais tem se destacado tanto nos
grandes centros urbanos quanto fora deles, aglutinando diferentes camadas sociais em torno de
questões específicas (Reigota, 2004). Nesse contexto, as ações de envolvimento referente à
temática ambiental foram questionadas aos entrevistados. A participação em alguma campanha
que envolva a questão ambiental é ausente para a maioria dos entrevistados (56%). Já na disposição da avaliação sobre as ações ambientais segundo sua importância e efetividade, em escala
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de 0 (péssimo) a 10 (ótima), foi relatado como muito importante nas respostas, porém com
efetividade menor do que a importância. A partir disso, a temática ambiental é então apresentada aos entrevistados de uma forma menos subjetiva, aproximando os conhecimentos teóricos
científicos com o contexto social individual, tendo como temas principais em discussão a água e
o lixo, problemáticas previamente diagnosticadas para a localidade de estudo.
Para a água, as perguntas foram a respeito do abastecimento, qualidade da água consumida e
dos corpos hídricos da região, além da relação com os principais problemas diagnosticados,
mostrando uma visão mais crítica dos entrevistados. Ao ser disposto a uma avaliação de qualidade da água consumida e dos corpos hídricos da região, em escala de 0 (péssimo) a 10 (ótimo),
foi relatado uma boa qualidade da água consumida (78%) e uma avaliação intermediaria em
relação a qualidade dos rios e riachos da região. A disposição dos números apresentados pelos
entrevistados mostra a situação real da região, em que o abastecimento de água proveniente de
aquíferos subterrâneos é de boa qualidade, característica que se enquadra os municípios da área
estudada que estão situados sobre a área de recarga do aquífero Guarani (CETESB, 2013).
Em relação aos corpos de água superficiais os entrevistados apresentaram algumas informações
que apontam para uma percepção negativa da qualidade da água, como a mortandade de peixes, incidência de doenças de pele e presença de substância semelhante à detergente e óleo, que
apontam a degradação ambiental. Estudos têm alertado para qualidade ambiental preocupante
dos rios e riachos da região, principalmente referente aos inúmeros impactos antropogênicos
(mineradora, efluentes domésticos, agricultura, pecuária, atividades turísticas, urbanização, supressão da vegetação natural), os quais resultam em modificações complexas na estruturação e
funcionamento dos ecossistemas (Sanchez, 2012).
Em relação ao lixo, apontado como um dos principais problemas relacionados aos recursos
hídricos na região, é relatado no questionário através da existência de coleta seletiva na região
e a qualidade da coleta de lixo. Uma importante fonte de poluição está relacionada ao descarte
inadequado de lixo em locais inapropriados e muitas vezes lixiviados para os corpos de água.
Outro fator importante é a necessidade de novos locais para depósito do lixo nas cidades, como
aterros e incineradores, e a produção de lixo que vem aumentado a cada ano. Uma possível solução para os municípios seria a reciclagem de materiais através de coleta seletiva, sendo uma
visão incipiente e não considerada como política pública pelos gestores e habitantes das cidades
(Layrargues, 2005). Várias soluções para o lixo já foram propostas, todas possuindo suas
vantagens e desvantagens dos pontos de vista tecnológico, econômico, social, político e ambiental (Lima, 2001). No entanto, as soluções já propostas não possuem um sentido global, ou seja,
quando uma solução para o lixo é vantajosa ambientalmente, ela deixa de ser economicamente
e vice-versa (Figueiredo, 1995; Ferreira, 2000).
Por fim, foi questionado quem seriam os responsáveis pelos problemas ambientais listados. Foram destacados a sociedade (54%) e o governo (30%) como os principais agentes, além de participação individual, legislação, pescadores e turistas. Essa premissa mostra que a maioria dos
entrevistados os inclui como agentes da degradação ambiental da localidade, sendo os hábitos
da sociedade as principais fontes de deterioração do meio ambiente.
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Percepção ambiental
Os estudos acadêmicos desenvolvidos na Represa do Lobo mostram uma visão diferente do
que as pessoas relataram na pesquisa qualitativa aplicada. Para a bacia hidrográfica do Lobo
uma série de estudos tem indicado diversas alterações ambientais, incluindo resultados obtidos
para a limnologia e as alterações deletérias em relação aos fatores bióticos e abióticos para a
biodiversidade aquática (Tundisi; Matsumura-Tundisi 1995; Fragoso et al., 2005;
Pereira et al., 2008; Rocha et al., 2011; Tundisi; Matsumura-Tundisi 2014). No
entanto, apesar de sua importância, as informações geradas ainda foram avaliadas dentro de
uma abordagem estritamente acadêmica, com nenhuma ou rara interpretação e popularização
dos resultados para o público não especialista sob a ótica dos riscos ecológicos potenciais ou
efetivos para o ecossistema e para a população de entorno.
Os questionamentos realizados no presente estudo mostraram uma visão positiva da qualidade
ambiental perante os entrevistados (61%), principalmente relacionada às melhorias da infraestrutura do entorno. Porém, um fator destacado na piora da qualidade ambiental é o avanço das culturas de cana de açúcar, além da morte de peixes, queimadas e as alterações na qualidade da água.
Estudos mostram que em áreas com ausência de vegetação ripária os agentes tóxicos utilizados
nas culturas de cana de açúcar são transportados para os corpos de água, impactando os recursos hidrológicos das áreas adjacentes (Corbi et al., 2006). No entanto, um importante fato a
ser destacado é a não percepção dos impactos decorrentes da atividade agrícola pela maioria
dos entrevistados (58%), demonstrando incongruências nas visões de impactos pelas pessoas.
Já em relação ao turismo, foi destacado pela maioria dos entrevistados (69%) que este é o principal fator que impacta negativamente a qualidade ambiental. Tal fato demonstra que impactos
pontuais, como é o caso do turismo, em que é notada principalmente a questão do lixo e a poluição sonora, são mais perceptíveis à população do que os impactos difusos como a entrada de
contaminantes nos recursos hídricos pelo carreamento superficial, o assoreamento da represa,
retirada de mata ciliar, entre outros.

Percepção dos riscos potenciais
A percepção dos riscos ambientais pressupõe a possibilidade de prever determinadas situações
ou eventos por meio do conhecimento dos parâmetros de distribuição das probabilidades de
acontecimentos futuros. O conceito de risco está associado ao potencial de perdas e danos e da
magnitude das consequências ao meio natural, sendo atrelada às ciências da natureza e às ciências da sociedade (Freitas, 1997).
Para os entrevistados um fator importante de risco ambiental é a contaminação dos ambientes
naturais (35%), seguido por saúde humana (24%) e emissão de esgotos não tratados (12%).
Para os organismos aquáticos os principais riscos reportados foram a mortalidade de indivíduos
(47%), a pesca (27%) e a poluição dos recursos hídricos (13%). Em relação aos riscos para as
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populações humanas, os principais fatores citados são saúde (29%) e a contaminação (17%), no
entanto para 18% dos entrevistados a existência de riscos para as populações humanas é nula.
Assim, ao serem dispostos a uma avaliação dos níveis de risco, seguindo uma escala de risco que
leva em consideração 0 (péssimo) a 10 (ótimo) em relação ao risco geral, os organismos aquáticos e as populações humana, foi relatado valores altos para ambas as categorias.
A avaliação de riscos constitui uma forma de aprofundamento da compreensão dos problemas
ambientais que ocasionam efeitos indesejáveis sobre a saúde humana (Freitas, 2002). Aliado às questões de desenvolvimento, sustentabilidade e percepção ambiental está a questão da
vulnerabilidade, relacionada à presença de incertezas, inseguranças e exposição aos perigos, induzindo ao entendimento de condição instável, de exposição a algum risco (Kuhnen, 2009).
A ampliação dos interesses e das preocupações com os riscos ambientais, por parte do público
em geral, está demandando mais proteção, contribuindo para o crescimento de movimentos
sociais e grupos de interesses que procuram participar cada vez mais das análises e gerenciamentos de riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente, com intensa participação daqueles
segmentos representando a indústria, os trabalhadores, os ambientalistas e as organizações
científicas (Covello, 1985; Mendonça, 2004). A sociedade ao vivenciar problemas de
extrema gravidade para a maioria da população, manifestados em diversos processos de exclusão e injustiça social, passou a demandar uma abordagem mais complexa dos problemas
ambientais (Mendonça, 2004).
Os entrevistados ao serem questionados sobre as possíveis soluções para os problemas citados
listaram uma gama de alternativas tais como a conservação pública, conservação da natureza,
educação, divulgação de informações, melhorias na saúde, conscientização da população, fechar
a localidade para a visitação, maior fiscalização, melhorias no saneamento, legislação adequada,
melhorias no transporte, aumento de áreas verdes, coleta seletiva de lixo e investimento em
turismo. Nesse caso, problemas derivados da interação entre a sociedade e a natureza sempre marcaram os espaços de aglomeração humana, sendo mais evidentes nas cidades quando
comparados aos espaços rurais contíguos ou distantes (Mendonça, 2004). Além disso, a
vulnerabilidade é uma condição externa à pessoa que a predispõe ao risco e por esta razão
estão intimamente ligados, podendo mesmo ser entendidos como um existindo em função do
outro. Por exemplo, dois grupos populacionais podem estar sujeitos ao mesmo perigo, mas não
apresentam o mesmo risco por não estarem igualmente em situação de vulnerabilidade (Kuhnen, 2009). Na maioria das vezes a condição vulnerável é apontada para os sujeitos e não para
os processos que os tornam vulneráveis, sendo os vulneráveis aqueles que possuem proteção
socioambiental desigual do resto da sociedade (Acselrad, 2006).
Nesse sentido, um ponto a ser salientado é o interesse e a informação dos entrevistados da
importância da sua própria inserção na sociedade através de atitudes ou a partir de regras sociais especificas. Proshansky et al. (1978) evidenciaram que as ações de mudanças em cada setor, quando existentes, parecem atender um caráter específico, sendo consideradas importantes
quando selecionadas por cada indivíduo.
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Considerações finais
Portanto, as evidências obtidas na análise do diagnóstico da percepção ambiental dos entrevistados no que concerne a visão da qualidade ambiental da região analisada, sugerem que
esforços para diminuição da degradação ambiental devem ser somados aos investimentos em
estudos e programas na orientação da defesa e conservação ambiental que tenham como base
uma informação mais ampla e acessível à população em geral, promovendo o desenvolvimento
de representações sobre o ambiente e sobre a educação ambiental. Os significados e os valores
individuais dos determinantes percebidos pelos entrevistados podem, possivelmente, emergir
em decorrência da natureza da relação entre o conhecimento social e cultural do indivíduo,
aliando a experiência pessoal frente às problemáticas apresentadas. A localidade de estudo possui um grande potencial turístico, porém com aproveitamento inadequado. As atividades de
lazer e turismo são expostas a uma total falta de aporte perante os gestores públicos municipais,
como falta de segurança para os banhistas, infraestrutura mínima necessária para as atividades
ali propostas, falta de fiscalização, tratamento adequado ao lixo e esgoto produzido, além do
descaso a proteção dos recursos hídricos utilizados. Tais fatores têm levado à região a uma zona
de conflito ecológico, em que a matriz econômica vigente digladia com o caráter turístico que
a localidade possui. Nesse sentido, os projetos de educação ambiental devem levar em consideração o fator de representação social de uma comunidade, incorporando aos conceitos de meio
ambiente não só os aspectos naturais e físicos, como também as relações sociais, culturais, históricas e tecnológicas entre os elementos envolvidos, incorporando um caráter socioambiental
ao conceito de meio ambiente.
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Resumo
O presente artigo lida com a sistematização de uma experiência com foco em gestão territorial
junto a comunidades ribeirinhas de três Reservas Extrativistas localizadas na região de “Terra
Central” do Pará/Amazônia/Brasil. O curso foi organizado em seus módulos baseados na pedagogia da alternância, na educação popular e educação ambiental, calcando-se nos princípios
de diálogo, participação e poder da comunidade. Os principais resultados apontam para maior
apreciação de cultura tradicional e um entendimento mais crítico da realidade por parte dos
ribeirinhos. Também foi notada entre eles uma postura mais assertiva no diálogo junto a parceiros e maior autonomia na gestão de seu território. No entanto, é importante notar que vetores brutalmente impactantes na região refletem-se na alta concentração de riqueza e poder que comprometem
sua sustentabilidade. A sustentabilidade é alcançada somente quando associada à justiça social e à
preservação da vida, da natureza, do conhecimento e de diferentes culturas.
Palavras-chave: Educação para a sustentabilidade. Comunidades tradicionais. Educação popular.
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Introdução
Entre os anos de 2011 e 2013 foi desenvolvido um curso de Gestão Territorial com populações
ribeirinhas43 em uma região conhecida como Terra do Meio, no centro do estado do Pará,
região com alto índice de preservação na Amazônia brasileira. A Terra do Meio localiza-se na
bacia hidrográfica do Rio Xingu, um dos maiores afluentes do Rio Amazonas e possui cerca de
cinco milhões de hectares de áreas protegidas, entre unidades de conservação de uso sustentável, de proteção integral e terras indígenas (figura 1)44.
Figura 1: Terra do Meio (círculo à esquerda) e bacia hidrográfica do rio Xingu, no mapa do Brasil e Terra do Meio (círculo à direita).

Fonte: Adapado dos arquivos do ISA (Instituto Socioambiental).

43. O Curso de Gestão Territorial com extrativistas das RESEX da Terra do Meio foi idealizado pelo Instituto Socioambiental
(ISA) em parceria com as associações de moradores locais e Fundação Viver Preservar e Produzir, apoiado pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e financiado pelo Fundo Vale.
44. A respeito das diferenças entre as Unidades de Conservação ver: MEDEIROS, R. Evolução das tipologias e categorias de
áreas protegidas no Brasil. Ambiente & Sociedade – Vol. IX nº. 1 jan./jun. 2006.
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As populações ribeirinhas dessa região, como na maior parte da Amazônia, conformaram-se
socialmente principalmente pela miscigenação entre os povos originários e migrantes do nordeste brasileiro. Vários foram os ciclos de ocupação territorial da Amazônia brasileira, destacando-se os dois ciclos da borracha, nos quais se calcula que tenham migrado para a região dezenas
de milhares de pessoas.
Nessa região, em detrimento da ausência das políticas públicas específicas, e considerando que a
educação ocorre em todas as instâncias sociais, homens e mulheres foram se educando a partir
de suas relações entre si e com a natureza. Essa educação ribeirinha foi se estruturando em bases
tradicionais nos últimos 150 anos, no encontro da cultura nordestina e indígena. Ela está presente
nas formas de cultuar o espírito, de cuidar da família, de plantar, de comer, de se educar, de trabalhar, de cuidar da saúde, de respeitar as pessoas, de respeitar a mata e tudo o que dela provém. São
pessoas que vivem na floresta e criaram uma forma de vida baseada na produção de quase todas
as condições para se manter: social, econômica e espiritualmente (VASCONCELOS et al., 2010).
A partir da década de 1980, com o fortalecimento do movimento dos seringueiros no Acre, os
ribeirinhos foram sendo reconhecidos como sujeitos de direitos à terra e à preservação de sua
cultura tradicional, sendo implementadas as primeiras Reservas Extrativistas (RESEX).
A proposta das Reservas Extrativistas é o coroamento dessa identidade seringueira. Quem conhece de perto a experiência dos seringueiros sabe que a qualificação extrativista está longe de
ser a defesa de uma determinada atividade de modo exclusivo [...] o seringueiro só sobreviveu
na floresta porque deixou de ser um extrator exclusivo, pois começou a praticar a agricultura
junto à sua colocação, transformando-se em um produtor agroextrativista. As Reservas Extrativistas (RESEX) se apresentam, assim, como um laboratório vivo para a busca de um modelo
que se faça com e a partir de populações que tem um saber efetivo tecido na convivência com a
floresta (PORTO GONÇALVES, 2008, p.132).

Essa política começou a ser implantada na Terra do Meio em 2002, quando teve início o processo de garantia dos territórios ocupados tradicionalmente por populações ribeirinhas extrativistas. Atualmente existem três RESEX nessa região: “RESEX Riozinho do Anfrísio”, “RESEX do
Rio Iriri” e “RESEX Rio Xingu”. Com a aproximação do Estado e as ações propostas no processo
de consolidação dessas Unidades de Conservação (UC) um desejo expresso de maneira recorrente pela população local foi a alfabetização de adultos e a viabilização de escolas.
A partir desse contexto foi desenvolvido um curso voltado para a gestão educacional e territorial
da região. O presente artigo trata, portanto, de uma sistematização parcial dessa experiência
que, segundo Jara Holliday (2006, p.24):
[...] é aquela interpretação crítica de uma ou várias experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram
no dito processo, como se relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo.

Para o autor, essa interpretação crítica permite compreender o sentido das experiências, tomando distância delas, só sendo possível fazê-lo se previamente o processo vivido nas experiências
foi ordenado e reconstruído. A sistematização “faz-nos objetivar o vivido, ‘fazer uma parada
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para tomar distância’ do que experimentamos vivencialmente e converter assim a própria experiência em objeto de estudo e interpretação teórica e, ao mesmo tempo, em objeto de transformação.” (JARA HOLLIDAY, 2006, p.25). Além disso, a sistematização nos permite organizar
conhecimentos e percepções dispersos, explicitando intuições, intenções e vivências acumuladas ao longo do processo.
Pretendemos aqui, portanto, recuperar algumas questões relacionadas ao curso de Gestão Territorial da Terra do Meio de maneira ordenada e, em diálogo com as premissas da Educação
Popular, desvelar, dentro dos limites impostos por um artigo dessa envergadura, a lógica que o
conduziu, levantar alguns dos fatores que intervieram nele e apontar algumas relações internas.
Organizamos esse artigo nos apoiando na orientação de Jara Holliday (2006, p.73), quando afirma que a sistematização de experiências, como proposta metodológica, deve ser conduzida em
cinco tempos: 1- O ponto de partida; 2- As perguntas iniciais; 3- Recuperação do processo vivido; 4 - A reflexão de fundo; 5 - Os pontos de chegada.

1. Primeiro tempo
O “ponto de partida” deste trabalho foi a nossa própria prática. Uma das autoras desse trabalho
atuou como consultora em três dos seis módulos do curso de Gestão Territorial da Terra do
Meio e o segundo autor foi o coordenador do curso. Grande parte de sua proposta foi amadurecida durante anos, em inúmeras reuniões, encontros e reflexões.
Assim, esse primeiro tempo se configura com base no fato de que nós, autores da sistematização, somos igualmente atores da experiência, tendo acesso a todos os registros da experiência
construídos coletivamente (dos quais somos igualmente co-autores). No material bibliográfico
produzido nos três anos desse curso – seis “Cadernos de Estudos” – buscamos um primeiro
nível de conceitualização a partir dessa prática concreta45.

2. Segundo tempo
Como o proposto por Jara Holliday (2006), no segundo tempo definimos o objetivo da pesquisa, delimitamos o objeto a ser sistematizado e delineamos um eixo de sistematização.
Assim foram levantadas as “perguntas iniciais”, que ficaram conformadas da seguinte maneira: Quais conteúdos foram tratados no curso? Quais os aspectos centrais apontados pelos participantes? Que elementos emergiram no sentido de apontar possíveis caminhos para
o fortalecimento comunitário?

45. Importante ressaltar que o exercício de sistematização dessa experiência encontra-se em uma etapa inicial. Trataremos aqui
de algumas questões ainda superficiais de um processo que se mostrou bastante denso e polissêmico. Uma leitura aprofundada
de todo o material e sua posterior análise ainda está em curso.
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Essas perguntas serviram como orientadoras do trabalho e suas respostas foram buscadas nos depoimentos contidos nos “Cadernos de Estudos”. Esses cadernos (com cerca de 80 páginas cada) foram
elaborados coletivamente ao final de cada módulo do Curso, uma vez que se pretendia que
servissem como uma memória da experiência para os participantes. São compostos de diversas
partes tratando do foco central do módulo (dos quais falaremos mais adiante), propostas de
exercícios individuais e em grupos com familiares e vizinhos, além de temas complementares,
como: leitura e escrita, matemática, leitura de mapas, comunicação e organização comunitária.
Da leitura dos Cadernos, além dos dados levantados por meio de conversas informais, observações (anotadas em diários de campo) e da literatura especializada, foram trazidos os elementos
para os outros três tempos da pesquisa.

3. Terceiro tempo
Nesse momento realizamos parte da “Recuperação do processo vivido”. Aqui reconstruímos
alguns dos antecedentes históricos do curso e da experiência propriamente dita, ordenando e
classificando algumas das informações obtidas.

3.1 Antecedentes históricos
Historicamente o acesso à educação escolar foi negado às populações das três RESEX da Terra
do Meio. Segundo relatos dos moradores, algumas iniciativas pontuais ocorreram durante o segundo ciclo da borracha (entre 1942 e 1945, viabilizadas por intermédio dos patrões da seringa),
ou por ações assistemáticas promovidas por missões militares. Por outro lado, com relação aos
conteúdos geralmente veiculados na escola, diversas pessoas da região afirmam “ter aprendido
sozinhas a ler e escrever”, bem como a fazer cálculos matemáticos, a partir da observação, da
repetição, da prática, dos saberes partilhados entre vizinhos e familiares, e até de orientações de
algum viajante passando pela região.
Concomitante às ações de implementação das RESEX, entre os anos de 2006 e 2007 (estruturação do Diagnóstico Socioeconômico e de Formação de Conselheiros)46 foram conduzidas ações
pautadas na Educação Popular (EP) e na metodologia de alfabetização freiriana47.
Para Torres Carrillo (2008), a Educação Popular, apesar de diferentes concepções, tem por alicerce um núcleo comum entre os diversos pesquisadores da área. Considera-se, de maneira
geral, que a Educação Popular é uma práxis educativa que se pauta na leitura crítica e possui
uma intencionalidade política emancipadora frente à ordem social vigente, com o propósito de
contribuir para o fortalecimento dos setores dominados. Parte-se de uma convicção que desde
46. Para aprofundamento ver: BRASIL (2009), Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Rio Iriri; e BRASIL (2010), Plano de
Manejo Participativo da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio.
47. Para aprofundamento sobre esse processo ver: Vasconcelos et al. (2010).
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a educação é possível contribuir para que as pessoas se assumam como sujeitos históricos, capazes de protagonizar a transformação social. A EP questiona o papel integrador representado
historicamente pela educação formal e esforça-se no sentido de gerar e empregar metodologias
educativas dialógicas e participativas.
A partir dos processos empregados no Curso de Gestão Territorial na Terra do Meio, a consciência ingênua de um destino predeterminado foi dando espaço, mesmo que embrionariamente,
a uma concepção mais crítica da realidade (FREIRE, 1977), na qual alguns moradores locais
foram se entendendo como sujeitos de direitos. Essa criticidade ampliada gerou uma ação cada
vez mais organizada e frequente dos moradores das RESEX junto à Secretaria Municipal de
Educação de Altamira, na luta pela criação de escolas na região.
E assim chegaram as escolas. Atualmente há onze salas de aula nas três RESEX que atendem a
cerca de 200 crianças. Tal realidade foi resultado de esforço conjunto de moradores, de movimentos sociais, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da
Secretaria Municipal de Educação de Altamira. Apesar dessa mobilização coletiva, muitas situações foram conduzidas de maneira não-dialógica, desrespeitando conhecimentos e formas de
organização tradicional. Uma questão central, portanto, ainda persiste e reside na tensão entre
dois projetos: escolas na floresta X escolas da floresta.
A escola na floresta pode significar, no Brasil, a inserção de uma escola elitista (sociocêntrica),
branca (etnocêntrica), intolerante e urbanocêntrica, como aponta Dulce Whitaker (2008). Com
a introdução de escolas no mesmo modelo que aquelas dos centros urbanos corre-se sério risco
de se reproduzir a dominação que caracterizou os processos de ocupação territorial da Amazônia48, valorizando conhecimentos exógenos em detrimento de todo um modo de vida, do qual
ainda pouco se sabe.

3.2 O curso de Gestão Territorial
A população tradicional moradora das três RESEX em questão, não diferente da maioria das
outras da região amazônica, sofre historicamente com perversos mecanismos de exclusão
social, como alertamos em outros escritos:
A exclusão social não se define somente em termos econômicos. Quando os sujeitos não são ouvidos, quando não lhes é dada a oportunidade de expressar seus desejos e anseios, quando lhes
são negados direitos fundamentais, estão, igualmente, alijados e impedidos de se reconhecerem
como sujeitos. Se, ademais, essas pessoas fazem parte de grupos tradicionais, que vivem em
contextos isolados e de difícil acesso, sua exclusão fica ainda mais facilitada por parte do sistema
que as oprime (VASCONCELOS et al., 2010, p.63).
48. A exemplo do que ocorreu com a abertura da Rodovia Transamazônica (BR 163) e o que vem ocorrendo com a construção
da Hidrelétrica de Belo Monte, que colocam em risco a permanência das populações tradicionais nessa região e também sua cultura tradicional. Partindo de outra perspectiva, o filme “Escolarizando o mundo: o último fardo do homem branco”, de Carol Black,
traz importantes reflexões sobre como a educação escolar têm colocado em risco a manutenção dos valores de popul
ções tradicionais, seus modos de vida e sua ancestralidade.
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Por esse motivo, consideramos que iniciativas baseadas na Educação Popular e que tenham
como horizonte, portanto, o fortalecimento dessas populações, em propostas e políticas de formação comprometidas com a transformação social, são de fundamental importância para a melhoria de vida das famílias, associadas ao fortalecimento da proteção contra invasões das RESEX
e, consequentemente, de sua sustentabilidade social e ambiental.
Para tanto, o curso de Gestão Territorial da Terra do Meio foi estruturado com base nos modelos
pedagógicos rurais - como a “Casa Familiar Rural” (CFR) e a “Escola Família Agrícola” - que
se baseiam na Pedagogia da Alternância (MOLINA; FREITAS, 2011). Sua organização foi alicerçada, basicamente, em dois diferentes momentos: tempo escola, período em que estudantes
e professores trocam experiências e aprofundam conhecimentos sobre alguns temas; e tempo
comunidade, momento em que os estudantes voltam para suas casas tendo algumas tarefas para
cumprir, como o compartilhamento do que aprenderam com familiares e vizinhos e o aprofundamento dos conhecimentos construídos. A síntese dessas informações está contida nos Cadernos de Estudos.
O curso de Gestão Territorial da Terra do Meio foi organizado em seis módulos de tempo escola
(com duração de 15 dias aproximadamente cada um) e cinco acompanhamentos dos trabalhos
realizados no tempo comunidade, distribuídos em três anos (2011-2013). Os participantes do
curso foram escolhidos pelos próprios moradores das RESEX, em parceria com a coordenação
do curso, a partir do questionamento de “quais seriam as pessoas que melhor contribuiriam com
as famílias no acesso a seus direitos?”. Participaram dos seis módulos, um total de 44 pessoas,
sendo 12 mulheres e 32 homens, todos residentes das RESEX.49
Durante o tempo comunidade os educadores fizeram seis expedições para orientação dos estudantes e compartilhamento de informações.
A estrutura teórico-metodológica teve como base, no primeiro módulo, o entendimento dos
processos de ocupação da região, partindo das seguintes questões: De onde vieram as pessoas
que ocupam hoje as RESEX? Por que vieram? Quais as condições que enfrentaram?
Nesse processo de rememorar a História de migração e ocupação territorial, procurou-se compreender com os distintos atores envolvidos as relações de dominação ocorridas no Brasil e em
suas próprias vidas. Com isso, parafraseando Paulo Freire (1977), objetivava-se que cada pessoa
fosse tomando consciência de testemunha de uma história de que se sabe autor. Na medida em
que se apercebe como testemunha de sua história, sua consciência se faz reflexivamente mais responsável dessa história.
No segundo módulo o foco esteve voltado para o entendimento dos processos de invasão de
terras – por grileiros, madeireiros e fazendeiros na região – sofridos nos últimos 40 anos, e as
relações de favorecimento e de dominação que se seguiram até a intervenção do Estado no início
dos anos 2000. O ponto central fundou-se não mais na história de ocupação, mas nas consequências dessa história, tendo como mote a seguinte questão orientadora: “Onde vivemos?”.
No terceiro módulo a problematização central partiu do seguinte questionamento: “Como vivemos?”. Buscou-se com isso uma maior reflexão e sistematização sobre o saber cotidiano das
49. Com relação à participação dos estudantes, houve ausências de alguns estudantes em alguns módulos, algumas desistências
e a partir do 3º módulo entraram outros 6 estudantes.
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famílias ribeirinhas. Esta ação foi levada a cabo com vistas a contribuir para que os próprios ribeirinhos possam exigir do poder público o acesso a seus direitos, demandando a implementação de
ações para a melhoria da qualidade de vida a partir da valorização de seus conhecimentos ancestrais.
O quarto módulo foi realizado teve como objetivo aprofundar a sistematização do modo de vida
das famílias, de maneira a fazer emergir mais elementos para a construção coletiva de instrumentos de interlocução com o poder público e a sociedade, com base na questão: “O que queremos?”.
No quinto módulo o objetivo foi o de entender os modelos tradicionais de organização que as
famílias construíram até o presente momento e o que precisam aprender com outros processos
para melhorarem ainda mais o diálogo com possíveis parceiros externos. A questão orientadora
foi “Como podemos nos organizar?”.
Finalmente, o sexto módulo, teve como objetivo mobilizar habilidades e conhecimentos apropriados pelos moradores nesse processo histórico de maior contato com a cidade para refletir
sobre o futuro dos povos tradicionais da Terra do Meio em diferentes escalas (família, região,
povos tradicionais da Amazônia e do Brasil), a partir de diferentes linguagens (escrita, cartográfica e audiovisual). A questão central foi: “Que futuro pretendemos?”.
Conteúdos complementares além destes e entendidos como transversais foram: a leitura e escrita, a matemática, a leitura de mapas, a comunicação e a organização comunitária.

5. Quarto tempo
O silêncio secular finalmente está sendo substituído pela voz, com que se assumem historicamente
(FREIRE, 1994).

5.1 Direito à vez e voz
O quarto tempo se pauta na análise parcial, síntese e interpretação crítica do processo. Entre alguns
resultados fortemente notados está a conquista paulatina do direito à vez e voz. Conforme Freire
(1994), uma das maiores formas de dominação é a negação da comunicação; a negação da possibilidade de as pessoas expressarem seus desejos, seus anseios e suas demandas. É preciso construir
uma linguagem dialógica de novas possibilidades com vistas à construção de um projeto coletivo
denunciador-libertador da opressão, das desigualdades sociais e da exploração dos oprimidos.
Como ilustra o depoimento de Nalva, moradora da RESEX Riozinho do Anfrísio:
a gente sempre comenta com a família e com alguns colegas sobre os conhecimentos que a
gente ensina e aprende nesse curso. A gente aprende quais são os nossos direitos e aprende a
cobrar também. Tudo que a gente aprende não é só pra gente, mas sim pra toda a comunidade
que também ganha com a participação das RESEX nos eventos. Estamos aprendendo sobre os
conhecimentos tradicionais, quando alguém perguntava se a gente era povo tradicional a gente
não sabia responder, agora a gente sabe responder que a gente é diferente do povo da cidade e
sabe dizer os motivos também.
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Dificilmente os moradores dessa região expressavam o que pensavam, pois poucas vezes eram
oferecidas oportunidades de uma escuta respeitosa. Com a prática de interações dialógicas, o
que se tem percebido paulatinamente é que os participantes do curso foram se apropriando
desse protagonismo, tanto na narrativa quanto nas ações. Isto tem contribuído para um fortalecimento do grupo, uma vez que as falas dos moradores dessas RESEX têm sido mais assertivas
e suas formas de reivindicação melhor planejadas, o que se pode perceber em suas demandas
junto ao poder público, ou mesmo na deliberação sobre algum assunto, com as instituições.
Além disso, acredita-se que a melhoria da habilidade de se comunicar está trazendo também
benefícios no compartilhamento de conhecimentos com os familiares e vizinhos, fortalecendo
a organização social local.
Paulo Freire, em um diálogo com o Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 1982), afirma que
não há, em nenhum processo educativo que se pretenda dialógico, outro ponto de partida que
não seja aquele em que se encontram os educandos. É, portanto, fundamental compreender a
realidade em que estão inseridos os diferentes atores sociais aqui citados: moradores das RESEX, Poder Público, Movimentos Sociais e demais instituições. Além disso, é mister aprofundar o olhar sobre como se dão as relações entre eles, a fim de buscar formas mais concretas de
educação e gestão territorial.
Percebe-se um processo de melhoria do entendimento de como funcionam as instituições,
de seus diferentes papeis e quais suas principais motivações. Além disso, o desvelamento do
“direito” como algo que não é uma doação, um favor, e a posterior conquista do sentimento
de pertencimento e de justiça, têm resultado em ações mais proativas e mais consistentes na
luta por acesso a direitos.
Isso não significa que o trabalho até aqui realizado com as populações ribeirinhas tenha “apagado”
todo um histórico de dominação e de controle ideológico existente na região. No entanto, alguns
passos na direção de transformar este histórico estão sendo dados, e estes passos têm impulsionado um movimento para outros, no sentido da conquista de maior autonomia e emancipação.

5.2 Valorização do modo de vida ribeirinho
O incremento da participação dos moradores das RESEX nos espaços de diálogo com as instituições, o aprofundamento de sua percepção dos distintos papeis e limitações de cada ator
social, somado aos trabalhos de reflexão e luta para o acesso a direitos de populações que vivem
em florestas, têm fortalecido a valorização do modo de vida tradicional como ponto de partida
para ações que envolvem seu cotidiano.
Essa valorização tem se evidenciado nas interlocuções com a Secretaria Municipal de Educação
de Altamira na busca pela estruturação de uma educação escolar que saiba dialogar com os conhecimentos e práticas tradicionais. Também na assertividade dos diálogos com as instituições
parceiras - tensionando as relações entre saberes acadêmicos e saberes populares - e na conquista de autonomia em diversas ações das associações das RESEX.
Nos últimos dois anos uma articulação maior com o Ministério da Educação, por meio da SeANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 633

cretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, vem resultando em ações no sentido de implementação de uma educação escolar diferenciada. Um passo importante foi dado ano passado,
quando o MEC sinalizou financiamento de uma formação de professores locais, a ser implementado a partir de 2014 pela UFPA.
A própria postura de alguns moradores, assumindo-se como autores e atores da própria história
(FREIRE, 1977) é testemunha de seu protagonismo, como relata um dos participantes do curso:
Nós da RESEX vivemos diferente. Por isso é que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso
jeito. Até porque a nossa organização social e a nossa cultura são totalmente diferentes da cultura
e da organização da cidade. Por isso nós temos direito à diferença. Ter uma educação diferente,
um atendimento de saúde. Queremos que a nossa cultura, os nossos conhecimentos tradicionais
sejam mais reconhecidos da maneira como nós povos tradicionais vivemos (Herculano).

6. Quinto tempo
Por fim, os “pontos de chegada” representam o quinto tempo, em que formulamos conclusões –
sempre provisórias – e comunicamos a aprendizagem, sempre inconclusa.
A educação das famílias ribeirinhas e a construção de conhecimentos essenciais ao modo de
vida na floresta tem início na infância: por meio do convívio, da observação, da oralidade, dos
silêncios, da imitação, do estudo de cada movimento cotidiano e das relações intrinsecamente
estabelecidas entre as pessoas e destas com a natureza. A gestão está presente desde os ensinamentos sobre o cuidado com os perigos da floresta, sobre a diversidade de alimentos que esta
pode oferecer, até na maneira que estes têm que agir para proteger a floresta da ganância humana. A gestão territorial e sua sustentabilidade, portanto, se evidenciam no cotidiano das famílias
ribeirinhas que aprenderam a conviver com a floresta.
Os ensinamentos no Curso de Gestão Territorial da Terra do Meio se deram iniciando com a reflexão da História como possibilidade, permeados pelo diálogo e pela troca de experiências como
formas de construção do conhecimento, instigando também que os participantes se apropriassem de metodologias participativas de formação e gestão. Discutimos sobre a gestão educacional e territorial como possibilidade democrática e emancipadora, pautada no profundo conhecimento de sua realidade, de suas demandas e de seu papel de sujeitos de sua própria história.
Aprendemos também quando deslocamos o foco central para as consequências dessa história,
quando foram problematizados os processos de invasão de terras na região amazônica nos últimos 40 anos e as relações históricas de favorecimento e dominação que se seguiram até a criação
das RESEX no início dos anos 2000.
Os processos educativos engendrados tiveram seu curso ao refletirmos mais profundamente
sobre o saber cotidiano das famílias ribeirinhas e posterior intervenção junto ao poder público
na luta por acesso a seus direitos. As diferentes formas de gestão territorial e educacional foram
problematizadas, culminando com possibilidades de aprimoramento da organização social com
base nos modelos tradicionais que as famílias construíram historicamente. A derradeira etapa
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do curso teve como objetivo mobilizar habilidades e conhecimentos apropriados pelos moradores nesse processo histórico de maior contato com a cidade para refletir sobre o futuro dos povos
tradicionais da Terra do Meio.
Importante ressaltar que a Terra do Meio sofre com intensas pressões que podem resultar em
impactos ambientais e sociais pungentes - como a construção da Hidrelétrica de Belo Monte dentre outros processos que estão em curso na Amazônia, como alerta Porto Gonçalves (2004):
Em países como o Brasil a injustiça social tem se mostrado historicamente sustentável há, pelo
menos, 500 anos e tem convivido com a devastação das matas, dos solos, dos rios! O desafio que
se apresenta aos ambientalistas é, portanto, o de como evitar pintar de verde a injustiça, como
sugere a sustentabilidade ecológica restrita (PORTO GONÇALVES, 2004, p. 25, grifo nosso).

Investir em formas de educação para a Gestão territorial e também educacional é, de certa forma, encontrar maneiras de contribuir para fortalecer populações que assentam suas formas de
vida numa relação mais respeitosa com a natureza. E, ao mesmo tempo, aprender com essas
pessoas novas formas de partilha e de comunhão em um planeta que não se sustenta sem a participação e conscientização de todos.
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Resumo
Casablanca, com uma população de milhões de habitantes, é o maior centro econômico e industrial do país. Essa cidade atrai, especialmente durante a seca, a população rural que procura melhores condições de vida. Essa migração para grandes cidades é acompanhada por uma
extensão da área urbana com uma série de disfunções, especialmente em áreas suburbanas:
assentamentos informais, insegurança, pobreza, poluição, etc. A agricultura da periferia urbana
pode ser um método alternativo para se desenvolver a educação ambiental nessa região numa
estrutura de desenvolvimento sustentável. Particularmente em um contexto de escassez e pressão sobre os recursos hídricos, o tratamento e o reuso da água permitem a EA. Para ter influência significativa na conscientização ambiental, os estilos de vida cotidianos e comportamento de
consumo dos habitantes, o projeto “Agricultura Urbana Casablanca” escolheu o assentamento
“Douar Ouled Ahmed” e tentou estender-se a todos os grupos da sociedade civil com uma
metodologia multidisciplinar de educação ambiental: jardim escolar, fazenda solidária e
pântano construído.
Palavras-chave: Casablanca, Agroecologia, Educação ambiental, Desenvolvimento sustentável, Tratamento e Reuso
de água residual.

Introdução
O nosso momento atual insustentável, resumido por um complexo conjunto de impasses político sociais, ecológicos, culturais e econômicos continuam a desafiar a humanidade ao explorar formas mais sustentáveis de viver sobre um frágil planeta. As alterações climáticas globais,
degradação ambiental, exploração dos recursos naturais, a extrema pobreza, desigualdades estruturais, conflitos violentos e consumismo sem precedentes combinam-se para criar o nosso
mundo insustentável (MANTEAW, 2012).
Como um exemplo, Casablanca com 4 milhões de habitantes não é apenas o uma megacidade
do futuro e o centro econômico e financeiro do país, mas também a mais suja. Casablanca sofre
de um monte de problemas ambientais devido à falta de infraestrutura, gestão e comportamento
de seus habitantes. Os problemas agravaram-se e têm ido tão longe que as soluções técnicas não
são mais capazes de melhorar a situação. As práticas cotidianas de muitos Casablanquenses são
marcados pela falta de conhecimento ambiental. Deposição de resíduos, incineração de resíduos
e descarga das águas residuais para os campos nas proximidades caracterizam a vista da cidade.
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Para algumas pessoas estas práticas são habituais e elas não reconhecem os impactos negativos
sobre a saúde e o meio ambiente.
O primeiro passo para resolver ou superar estes problemas é desenvolver métodos e meios para
a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
A este respeito, a educação para o desenvolvimento sustentável ou, melhor ainda, no contexto
do desenvolvimento sustentável, deverá ter como objetivo ajudar os aprendizes a desaprender
as nossas velhas e insustentáveis formas de viver em um frágil planeta para explorar caminhos
mais sustentáveis (MANTEAW, 2012).
O objetivo desta ação é o de permitir que os habitantes da aldeia abordem o desenvolvimento
local sustentável e os desafios relacionados ao meio ambiente.
Este trabalho insere-se no âmbito do projeto de pesquisa “Agricultura urbana como fator integrativo do clima. Desenvolvimento Urbano Otimizado, Casablanca / Marrocos”, que destina-se
a encontrar novas soluções para superar alguns dos problemas mencionados acima. Ele está
tentando descobrir como a agricultura pode ser integrada à estrutura urbana e o processo de
desenvolvimento urbano e como ela deve ser configurada de modo a contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável como infraestrutura multifuncional.
Quatro projetos-piloto têm sido estabelecidos desde 2008 para examinar as sinergias entre agricultura urbana e muitos aspectos do desenvolvimento urbano como, por exemplo, a indústria, o
habitat informal, turismo e nutrição saudável. O objetivo do projeto piloto 2 (Ouled Ahmed) é
harmonizar a agricultura com assentamentos informais.
Particularmente em perímetro urbano com assentamentos informais, geração de produtividade,
estruturas espaciais verdes e atraentes na agricultura urbana oferecem oportunidades para contrariar o espaço urbano usual de terras, com áreas de vedação do óleo e melhora da vida cotidiana das pessoas. A agricultura urbana pode reduzir a pobreza e ajudar a enfrentar os desafios da
vida cotidiana e pode fornecer uma alternativa para uma vida melhor e mais saudável.

1. Metodologia
A principal área a ser estudada é Douar Ouled Ahmed - Douar significa “assentamento” ou
“aldeia” - e é parcialmente a resolução informal que tem acontecido durante os últimos quinze
anos (Figura 1).
Tendo em vista a crescente urbanização do perímetro urbano, os espaços no Grand Casablanca,
Douar Ouled Ahmed e suas paisagens agrícolas precisam ser reunidos e integrados no planejamento urbano e com mais esforços de desenvolvimento.
Ouled Ahmed está localizado no extremo sudoeste de Casablanca em uma junção entre o urbano e o
rural em um espaço chamado de peri-urbano. A área está sujeita a uma grande pressão de mudança.
A migração para a Ouled Ahmed é acionada por habitação a preços acessíveis e a proximidade da
cidade. Esse rápido aumento da população é acompanhado por uma ausência de infraestrutura, ou
melhor, uma infraestrutura que é incapaz de acompanhar o ritmo deste aumento (GISEKE, 2011).
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Figura 1: Local da área de estudo.

A grande maioria dos habitantes é analfabeta e vivem na cidade vizinha. Apesar de mais de 2.300
habitantes viverem na aldeia, não há fornecimento de água potável e tratamento de esgotos sem
infraestrutura. A coleta de resíduos não é praticada na aldeia e os seus habitantes têm de queimar os resíduos.
No início, um estudo de caso foi iniciado para identificar as origens sociais dos habitantes e suas
práticas sociais e uma competição entre 4 arquitetos paisagistas foi lançada com o intuito de
desenvolver as ideias sobre como a agricultura pode ser integrada para melhorar as condições
de vida na região.
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Com base nos resultados da pesquisa de data, a tarefa foi visionária com legitimação dos conceitos de desenvolvimento sob a forma de cenários para 2025, bem como soluções espaciais para o
desenvolvimento urbano de mais porções do peri-urbano, incluindo a transformação participativa em sua maioria de assentamentos informais na Grande Casablanca.
A fim de fazer isso, a estrutura já existente do assentamento, os edifícios e o alojamento foram
estudados tendo em vista criar termos de recursos eficientes, sistemas em circuito fechado.
As propostas de melhorias foram então desenvolvidas. Especialmente o potencial de desenvolvimento competitivo desenvolvimento no domínio agrícola em residentes estruturas para assentamentos futuros e também mostraram como é possível superar os obstáculos (GISEKE, 2011).
Os resultados do concurso e o estudo de caso mostram que a agricultura urbana só pode ser executada quando as pessoas de diferentes origens se reúnem e desenvolvem uma visão ambiental
para a regularização. A educação ambiental foi a abordagem para preencher a lacuna existente
de todos os intervenientes e foi aplicada em três níveis principais:
• Educação Ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável para os alunos de uma
escola primária “jardim da escola”.
• Educação Ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável para as mulheres na aprendizagem informal em espaços da “fazenda comunitária”.
• Educação Ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável para pesquisa dos estudantes universitários “construindo uma terra úmida”.

1.1 Jardim da escola
Educação ambiental não se restringe à planos em sala de aula. Há várias maneiras para que as
crianças possam aprender sobre o meio ambiente em que vivem.
A ideia do jardim da escola, executado pela escola primária, é que as crianças estão a ser ambientalmente conscientes e podem evoluir para futuros protetores da sustentabilidade. Isto lhes
oferece a possibilidade de praticar a jardinagem na escola, permitindo-lhes assimilar e, em seguida, divulgar conhecimentos básicos no seu meio ambiente.
A escola primária de Douar Ouled Ahmed foi escolhida como ponto de partida. A cada ano, o
coordenador do projeto, que é um professor da escola seleciona dez alunos e organiza o treinamento para jardinagem urbana no jardim da escola. Antes, a área do jardim da escola era negligenciada e utilizada pelas crianças para jogar os resíduos. Agora, ela se tornou um sistema multifunctional, um espaço verde onde eles podem brincar e aprender sobre práticas ambientais.
Devido à capacidade do jardim da escola e o fato de que nem todos os alunos podem estar envolvidos nas atividades, o projeto ofereceu à escola os computadores com o módulo “Ambiente
Marroquino” que apresentam uma oportunidade de familiarizar os alunos com os aspectos das
práticas ambientais, variabilidade climática e mudanças climáticas.
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Figura 2: Fotos do jardim da escola.

1.2 Fazenda Solidária
A tendência da urbanização acelerada, especialmente nas grandes cidades é acompanhada pelo
desenvolvimento de assentamentos informais nas áreas peri-urbanas carentes, onde a pobreza,
a precariedade e o desemprego... Além disso, a coesão social é significativamente reduzida, uma
vez que a população vem de diferentes locais...
Aprendizagem Social é uma ferramenta importante que precisa ser explorada, a fim de trazer sustentabilidade para as comunidades (PITOSKA; LAZARIDES, 2013). Trata-se de uma importante ferramenta, pois as pessoas podem adquirir novos padrões de comportamento, observando os outros.
A fazenda solidária criou um espaço de reunião pública para as mulheres de Douar para o intercâmbio, formação e o desenvolvimento das relações sociais.
Com um terreno de 1600 metros quadrados adquirido através do estabelecimento de um contrato provisório com o fazendeiro, foi usado como um instrumento para formar 12 mulheres
locais em agricultura orgânica. O treinamento começou em abril de 2011 durante um período
de seis meses. Um sociólogo formado e especialista em agricultura biológica ensinou as mulheres duas vezes por semana.
A formação incluiu os seguintes temas: conhecimentos básicos de jardinagem, produtos hortícolas e ervas aromáticas, agricultura ecológica, alimentação saudável, controle biológico de
doenças e pragas, a preparação da compostagem, colheita e armazenamento das sementes.
Além disso, os produtos agrícolas representam atividades de geração de renda que podem melhorar a vida dessas mulheres.
Trata-se de um aspecto importante que as próprias mulheres venham a divulgar ideias da agricultura orgânica, uma alimentação saudável e práticas sustentáveis na área. Outro aspecto também foi desenvolvido para que as mulheres atendidas na construção da estação de tratamento,
porque elas estavam trabalhando nas proximidades e, por vezes, contribuíram com a construção. Pouco a pouco elas começaram a entender sobre as águas residuais e como ela pode ser
tratada e reutilizada.
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Figura 3: Fazenda solidária após e antes de iniciar o trabalho

1.3 Construção de “wetlands” (sistema hídrico)
O papel da educação ambiental é assegurar um equilíbrio justo e responsável entre conservação
de recursos e crescimento econômico nos imperativos que se baseiam fortemente na exploração
dos recursos naturais e sua utilização (MANTEAW, 2012). Esse tipo de exploração e utilização
do recurso deve ser racional, o que não era o caso de Ouled Ahmed.
O objetivo do projeto piloto de Ouled Ahmed foi reduzir a poluição gerada pelo esgoto derramado diretamente no meio ambiente. Na verdade, este esgoto havia sido responsável pelo eventual alagamento da escola nas proximidades do Hammam (banho público), trazendo odores e
proliferação de mosquitos.
Para isso, um método de tratamento das águas residuais por um filtro plantado foi estabelecido.
Permitindo que, em um contexto de escassez de água, seja possível trabalhar em um ciclo fechado de recursos, reutilizando água purificada para a irrigação da fazenda solidária.
Os estudantes de mestrado e doutorado foram envolvidos desde a concepção à execução da estação, o que lhes permitiu reforçar as suas qualificações acadêmicas através da prática no campo
sobre a proteção e a valorização da água. Além disso, os alunos têm sido o ponto-chave para a
educação e a formação em termos de otimização da gestão dos recursos hídricos em benefício
da população de Douar, especialmente para as mulheres.
Figura 4: Águas residuais no Hammam antes e após a instalação das “wetlands”.
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A água do Hammam (banho público) é tratada em zonas de wetlands construídas e o dimensionamento foi baseado no número de Hammam e os visitantes no período de março até julho
de 2011. O número de visitantes pareceu ser bastante estável, resultando em um consumo de
água de cerca de 30 m³/d. As necessidades de irrigação foram calculadas com o programa da
FAO CROPWAT (Versão 8) para uma suposta mistura de culturas. A suposição feita resultou
em maior demanda que ocorre no mês de julho, com a água de irrigação bruta necessária 6,6
mm/d. Isso resulta em uma demanda de água de 7 m³ por dia para 1.000 m² de área plantada.
O efluente é pré-tratado em primeiro lugar em uma câmara com três fossas sépticas, que elimina
os resíduos sólidos e serve como um depósito de tampão. A água é então bombeada da última
câmara para a construção das zonas úmidas. Esta consiste mais ou menos em um fluxo continuo
de alimentação vertical com malhas grossas plantadas com “Phragmites australis”.
O fluxo mais raso do sistema fornece o tratamento final pela radiação UV. Uma abertura de 5 m³
no tampão do tanque com água para irrigação está diretamente conectada à lagoa rasa (Figura 5).
Figura 5: sistema de instalação de tratamento.

A instalação de um sistema deste tipo requer acompanhamento e monitoramento para avaliar
a qualidade da água tratada. O projeto UAC se compromete com a tarefa da Universidade de
Casablanca, que fornece para a equipe de investigação, m laboratório, onde podem testar a confiabilidade da relação entre a teoria e a prática.

2. Resultados e discussão
2.1. O jardim da escola
A escola apresentou um aplicativo para a etiqueta éco-école, que reconhece os esforços da escola
a respeito dos aspectos ecológicos e ambientais.
A universidade mais próxima instalou um jardim na escola e solicitou à comissão do projeto
piloto para conectá-los ao sistema de tratamento de água.
O professor da escola que é o coordenador do projeto iniciou um jardim produtivo com seus
vizinhos no seu quintal em Casablanca. Os moradores apreciaram a ideia e começaram a implantar jardins, bem produtivos.
Fazenda Solidária
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Como um sistema de espaço verde multifunctional, a fazenda solidária foi utilizada para diferentes objetivos: formação, produção, troca, lugar de encontro e de demonstração de desenvolvimento ambiental sustentável. Os resultados podem ser representados em diferentes escalas:
• Alimentação saudável: 10 das 12 mulheres, que participaram da formação, começaram a produzir vegetais orgânicos, a fim de melhorar a sua renda e sua qualidade alimentar.
• Geração de renda: oito mulheres ganharam mais de 1.200 euros durante os três primeiros meses.
• Restauração da terra e criação de um espaço verde perto da escola. Antes, era um pedaço de
terra devastada.
• Desenvolvimento de uma rede social. Antes da elaboração do projeto, o giro social era pobre,
porque a maioria dos residentes são os imigrantes que estão apenas à procura de alojamento
barato e de postos de trabalho.
Figura 6: Primeira colheita e a entrega dos certificados.

Durante a formação das mulheres, as relações sociais aumentaram e a fazenda se tornou um
lugar de encontro. Elas fundaram sua própria Associação das Mulheres de Ouled Ahmed para
o desenvolvimento “AFOD”. A associação trabalha com a divulgação de práticas ambientais,
como organizar a coleta de lixo orgânico para compostagem, ajudando os vizinhos à instalar
micro jardins de ervas aromáticas nas casas. Essas atividades deram as mulheres autoconfiança
e as motivou a tomar parte em outras formações. Por exemplo, três mulheres começaram a
aprender a ler e escrever, quatro mulheres iniciaram aulas de francês embora duas ainda sejam
analfabetas. Outras iniciaram um treinamento de “sementes essenciais” e sua comercialização.
Elas relatam que estão felizes porque tem o que fazer. Algumas têm agora um cronograma para
o dia e apreciam o pedido dos proprietários, que perguntam sobre cooperação e oportunidades.

2.2 Construção de “wetlands” (sistema hídrico)
A construção do wetland foi instalada com sucesso e trata 10 m³ de efluentes do hammam,
diariamente. O monitoramento do sistema de tratamento é feito por um doutor e um estudante
de mestrado da Universidade Hassan II, em Casablanca, a fim de transferir conhecimento e
melhorar o conhecimento dos jovens cientistas.
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a) Análises físico-químicas
A avaliação da eficácia do tratamento foi feita a partir de Fevereiro de 2013 por 7 meses, de
acordo com a determinação de um certo número de parâmetros caracterizando o desperdício
de água antes e após o tratamento em comparação com os padrões marroquinos de reutilização
da água destinada à irrigação, conforme apresentado na tabela 1.
Tabela 1: Parâmetros físico-químicos dos efluentes brutos e água tratada da estação de tratamento de Ouled Ahmed e normas da
água destinada à irrigação.

Valor
Mínimo

Afluência

Valor
Máximo

Escoamento

Afluência

Normas
Marroquinas

Média

Escoamento

Afluência

Escoamento

TEMPERATURA ( °C).

31,1

24,8

35

29,8

33,1

29,2

≤ 35

SALINIDADE (G/L)

1,8

1,8

2,1

1,9

2,0

1,9

-

CONDUTIVIDADE
(MS/CM)

3

2,8

3,2

3,9

3,9

3,4

8,7

PH

7,6

7,5

7,8

8,8

7,8

8,1

6,5-8,5

OXIGÊNIO
DISSOLVIDO
(MG/L)

1,4

2,3

1,9

3,9

2,4

2,7

-

AMÔNIA N-NH4
(MG/L)

16,9

6,2

30,2

23,9

29,9

20,9

-

NITRITOS N-N2
(MG/L)

2,4

2,7

2,6

8,6

2,4

5,6

-

NITRATOS N-N3
(MG/L)

2,4

6,2

3,3

8,3

3,1

7,5

30

ORTOFOSFATOS-P
(MG/L)

1,2

1,8

3,2

3,8

2,1

2,5

Fonte: elaborada
pelos autores
Fonte:
elaborada
pelos autores.
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Tendo em conta o desempenho global da construção das zonas úmidas (wetlands), pode-se
observar que a medida dos parâmetros da água tratada (escoamento) cumpra com as normas
marroquinas para a água usada para irrigação.
A presença de nitrogênio e fósforo é benéfica para a produção de vegetais. A reutilização da água
tratada para irrigação é benéfica para o solo.

b) Resultados microbiológicos
Os resultados preliminares da análise microbiológica mostram que há ausência de Salmonella
spp e Vibrio cholerae na saída da estação de tratamento. A remoção de coliformes fecais e E.coli
são cerca de quatro unidades logarítmicas e todos eles estão abaixo do padrão marroquino relativo à água destinada para irrigação.
A atividade do projeto Ouled Ahmed, ofereceu aos estudantes a oportunidade de atuar em seu
meio ambiente e a prática do conhecimento sobre educação ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável adquirido na universidade. Além disso, os alunos coletaram informações para a universidade sobre as práticas ambientais existentes na aldeia, como a compostagem
de resíduos orgânicos para micro jardinagem ou a reutilização de produtos, sem reciclagem,
que são práticas onipresentes em assentamentos informais ou favelas. As informações coletadas são importantes para a universidade, identificar o conhecimento dos habitantes e adaptar
a educação ambiental para as necessidades específicas do assentamento. Ainda a universidade
reencontrou métodos antigos de reciclagem, tais como usar óleo de fritura para produzir sabão.
Além disso, os estudantes universitários não só adquiriram conhecimento de certas disciplinas,
mas também passaram as lições aprendidas na universidade para outros alunos fora da universidade (ČIEGIS; GINEITIENĖ, 2006). No presente projeto, alunos de mestrado e doutorado da
Universidade foram capazes de convencer as mulheres e as crianças de usar águas residuais
tratadas. A maioria das mulheres eram analfabetas. No início, elas se recusaram à usar essa
água. Após sessões informativas, elas perceberam que a água tratada pode ser usada de maneira
segura para a saúde e meio ambiente.
A zona úmida construída tinha, portanto, um duplo papel, em primeiro lugar desenvolver
educação ambiental para os alunos e, em segundo lugar executar esta educação ambiental nos
habitantes da aldeia.
Ouled Ahmed, que se encontra em ambos os lados da estrada para Casablanca, é parte do assentamento Madin de Rahma Amoud, onde está programado para serem contruídos alojamentos
para 60.000 famílias, 300 - 400.000 habitantes, para substituir parcialmente para os habitantes
de favelas como de Dar Bouazza.
A fazenda solidária e a construção das zonas úmidas foram vendidas para a construção. O sucesso do projeto na região incentivou a equipe marroquina de prosseguir com as atividades.
É por isso que os parceiros do projeto: as universidades, instituições, Ongs, etc. fizeram uma
declaração contra a destruição da construção das zonas úmidas, até as mulheres apresentaram
uma queixa para o município. Através dessas ações, foi possível encontrar muitos responsáveis
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da região e convencê-los da importância da educação ambiental e práticas ambientais, que são
quase inexistentes na região.
O projeto foi apresentado ao governador da região. Ele reconheceu o aspecto ambiental do projeto e solicitou a equipe do projeto sobre a transferibilidade deste conceito para outros assentamentos similares, bem como para os novos programas de alojamento econômico.

Conclusão
Educação Ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável pode mudar o comportamento das pessoas, dar-lhes a possibilidade de melhores condições de vida e aumentar seus
conhecimentos sobre práticas ambientais. O que pode ser aprovado e celebrado a partir dos
resultados do projeto.
A execução do projeto em três dimensões - jardim da escola, fazenda solidária e construção de
zonas úmidas - contribuiu, com êxito em passar valores e mudar os comportamentos no sentido
da sustentabilidade e da conservação do meio ambiente.
Os êxitos das ações foram demonstrados pela negação de todas as partes interessadas no interrupção das atividades. O empenho e o envolvimento provou ser um pré-requisito para a
sustentabilidade do projeto.
A interação entre os cidadãos e as universidades aprimorou o conhecimento de cada lado e preencheram o termo “educação ambiental” com a vida. Através da definição comum do aspecto,
foi possível convencer as autoridades locais a preservar o projeto e proporcionar um Centro
Social de Educação Ambiental. Atualmente o prédio do centro está em construção. O objetivo
dessa instituição é o de fornecer e desenvolver educação ambiental e social para iniciar um
processo participativo, que podem melhorar o engajamento dos cidadãos por mais respeito dos
aspectos ambientais e de sustentabilidade no desenvolvimento regional.
Por outro lado, o centro vai oferecer para os pesquisadores científicos, a educação necessária
para o desenvolvimento sustentável para gerar novos conhecimentos sobre o assunto e a formação dos dirigentes e professores do futuro, bem como passar esse conhecimento para os tomadores de decisão e o público em geral.
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Resumo
Neste trabalho objetivou-se identificar a percepção ambiental dos moradores de uma
comunidade localizada no entorno da Universidade Estadual do Maranhão acerca da geração e gestão de resíduos sólidos, para subsidiar um programa de Educação
Ambiental. Definiu-se um perfil dos moradores a partir de entrevistas utilizando questionários semiestruturados em uma perspectiva sócio-cultural-estrutural-ambiental.
O diagnóstico mostrou que a comunidade conhece os problemas ligados aos resíduos sólidos
no bairro. Todavia, os moradores não possuem ferramentas para a mudança da realidade. Entre
as ações educativas encaminhadas na comunidade constam palestras e rodas de conversas sobre
coleta seletiva, reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos. Também foram realizadas
oficinas de reutilização de materiais recicláveis e fabricação de objetos possíveis de agregar renda aos moradores da comunidade. Na avaliação feita sobre as ações educativas, pode se perceber
a formação de novos valores capazes de contribuir com a gestão adequada dos resíduos sólidos
na comunidade e no campus da UEMA.
Palavras-chave: Ações educativas, Percepção ambiental, Resíduos sólidos.

1. Introdução
Este trabalho analisa a visão que os moradores possuem a respeito de meio ambiente, bem como
apresenta os resultados das ações de Educação Ambiental ligadas ao tratamento dos resíduos
sólidos na comunidade Dom Ricardo (Figura 1), localizada no entorno do campus Paulo VI da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), em São Luís. Essas ações são importantes não
só para reduzir os problemas dos resíduos sólidos na UEMA e na comunidade de horticultores,
mas também é uma necessidade estabelecida na Política Nacional de Educação Ambiental e na
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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Fonte: VIANA, 2014.

No Brasil, cerca de 55% do lixo não recebe tratamento adequado e aproximadamente 35% é
enviado aos lixões, sendo que o município de São Luís produz cerca de 740 toneladas diárias
de resíduos sólidos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). O
lixo que um bairro, uma cidade ou nação produz está intimamente ligado ao modo de vida de
sua população. Cidades e países industrializados produzem grande quantidade de lixo inorgânico (plásticos, vidros, metais dentre outros). Já nas nações em desenvolvimento, nas pequenas
cidades do interior, nos povoados, assentamentos rurais e nas fazendas, grande parte do lixo
produzido é de origem orgânica (restos de comida, restos de frutas e verduras, restos de plantas,
folhas, galhos, pedaços de madeira, serragem etc.).
A política nacional de resíduos sólidos é relativamente recente (2010) e define resíduos sólidos
como sendo “material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas
em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível” (BRASIL, 2010).
De acordo com Santos (2011), é preciso estimular as comunidades para a prevenção dos problemas oriundos dos resíduos sólidos, especialmente nos bairros, já que são nesses locais que se
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pode trabalhar a ideia da separação de resíduos sólidos e o seu reaproveitamento, assim desenvolvendo alternativas para que toda a população perceba melhor todos os problemas relacionados com a disposição inadequada dos resíduos sólidos no meio ambiente.
A capital maranhense produz um grande volume de resíduos sólidos que são, muitas vezes,
dispostos inadequadamente nos bairros. Nos bairros vizinhos à Universidade Estadual do Maranhão é possível perceber o grande volume de resíduos inorgânicos dispostos nas ruas. Nesses
bairros são produzidos grandes quantidades de resíduos que podem ser reaproveitados ou reciclados, gerando renda para seus moradores. É o caso da comunidade Dom Ricardo, localizada
no entorno do campus Paulo VI, em São Luís. Nas imediações das casas mais próximas do campus da UEMA são encontrados grandes acúmulos de resíduos sólidos que podem veicular uma
série de doenças, mas podem ser reaproveitados e/ou reciclados (a partir de sua fonte). Como
não existe nenhuma escola no bairro, o público-alvo que pode funcionar como multiplicador
das ideias de Educação Ambiental é cada integrante da Associação de Horticultores (Figura 2)
existente na região.

Fonte: VIANA, 2014.

A comunidade Dom Ricardo possui uma Associação de Horticultores, sendo detentora de uma
área de dezesseis hectares doada pela prefeitura. Essa comunidade apresenta grande interação
com o espaço físico da Universidade Estadual do Maranhão, já que está localizada no seu entorno e parte dos seus resíduos sólidos é lançada nas vizinhanças do campus Paulo VI. Essa
associação pode ser uma grande parceira em ações educativas direcionadas para a geração de
emprego e renda, associando-se ao trabalho de gestão de resíduos sólidos. Como a maioria dos
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associados são donas de casa, é possível desenvolver ações direcionadas para a correta separação
dos resíduos e seu reaproveitamento, bem como a reciclagem de muitos materiais. Sendo assim, a
educação torna-se de grande importância para se desenvolver na comunidade de horticultores atitudes que contribuam para reduzir a produção e o acúmulo de resíduos sólidos no meio ambiente.
Atualmente já existem muitas formas de tratar os resíduos sólidos, porém, ainda não há ações
de educação ambiental suficientes para conscientizar as comunidades sobre o grande impacto
que o lixo pode causar ao meio ambiente. As pessoas não têm recebido preparo suficiente nos
âmbitos familiar, escolar, social epolítico para que se tenha entendimento sobre este assunto.
Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de ações educativas e oficinas ou outros mecanismos eficientes e eficazes para a conscientização da população dos bairros em relação ao processo
de gestão dos resíduos sólidos. Além disso, tais ações educativas representam uma oportunidade
de participar, na prática, do processo de execução o plano nacional de resíduos sólidos juntamente com a população local que tem de conceber e colocar em prática instrumentos como
pesquisas, estudo de caso, para sensibilizar e mobilizar o indivíduo consumidor, visando a
mudança de comportamento.
Assim, esse trabalho justifica-se pela necessidade de sensibilizar a comunidade de horticultores,
vizinha do campus Paulo VI, para a correta disposição e reutilização de resíduos sólidos. Dessa
forma, será possível participar dos processos de resolução de um problema tão preocupante
que é o lixo em nossa própria casa. Dentro dessa perspectiva, estabeleceu-se como objetivo o
diagnóstico da percepção ambiental de moradores da comunidade Dom Ricardo para subsidiar
ações educativas voltadas para o tratamento dos resíduos sólidos no bairro.

2. Referencial teórico: educação ambiental e política nacional de resíduos sólidos
De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, “entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as
questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente” (BRASIL, 1999). Nesse contexto, a Educação Ambiental surge, historicamente, como
forma de atribuir importância às questões relativas à preservação do meio ambiente. Por isso, é
relevante destacar a concepção de Marcatto (2002, p. 24) que diz que:
Os problemas ambientais já existiam antes da Revolução Industrial [...], porém os impactos da
ação dos seres humanos se ampliaram violentamente com o desenvolvimento tecnológico e com
o aumento da população mundial provocados por essa Revolução.

Pesquisas indicam que muitos dos problemas ambientais atuais surgiram antes do século XVIII
e, à medida que o modelo tecnológico desenvolveu-se, acarretaram-se efeitos negativos ao meio
ambiente colocando em risco a qualidade de vida da humanidade (MARCATTO, 2002; RUSCHEINSKY, 2002). Com o decorrer do tempo, em que os problemas ambientais se agravaram,
observou-se a necessidade da criação de manifestações no intuito de reduzir os impactos cau650| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

sados pela ação do homem. Marcatto (2002, p. 24) afirma que “o livro Primavera Silenciosa, de
Raquel Carson, publicado em 1962, foi a primeira reação, ou a primeira crítica mundialmente
conhecida”, onde priorizou-se a sensibilização, com foco voltado para a proteção da natureza.
Ruscheinsky (2002, p. 49) explica que:
A análise histórica foi iniciada nos anos 70, quando se intensifica e institucionaliza o debate
acerca da problemática ambiental mundial, sua relação com o desenvolvimento social e econômico das nações e as mudanças de comportamento a partir da educação ambiental.

Em 1992, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, onde foram discutidos assuntos voltados
à conservação ambiental, à qualidade de vida na Terra e à consolidação política e técnica do
desenvolvimento sustentável. Dentre os seus resultados mais importantes tem-se a Agenda 21
que se resume em um documento voltado para os problemas emergenciais da atualidade relacionados ao desenvolvimento e cooperação ambiental. Marcatto (2002, p. 28) destaca o capítulo
36 da Agenda 21, que trata da Educação Ambiental e define como uma de suas áreas prioritárias a ampliação da conscientização pública, compreendendo ações destinadas às comunidades
urbanas e rurais, visando sensibilizá-las sobre os problemas ambientais e de desenvolvimento.
No Brasil, a Educação Ambiental ganhou outras feições com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que sugerem a Educação Ambiental como ferramenta para se trabalhar os temas
transversais em todos os níveis da educação básica; com a Lei Federal nº 6.938 de 1981 sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente; e com Política Nacional de Educação Ambiental definida
pela Lei nº 9.795 de 1999 (PHILIPP JUNIOR, 2005).
Philipp Júnior (2005, p. 594) afirma que “a Educação Ambiental deve se constituir em um processo permanente e contínuo, com enfoque humanístico e participativo, e desenvolver habilidades necessárias para a solução de problemas ambientais”. Compreende-se, diante desses registros, que o processo de integração da Educação Ambiental vai muito além da mudança de
comportamentos, sendo necessária a formação de uma sociedade crítica, reflexiva, competente
e proativa, consciente de seu papel na transformação do mundo. Assim, a Educação Ambiental
pode ser entendida como um processo de aprendizagem contínuo que busca o respeito a toda
forma de vida, por meio do qual se aprende como funciona o meio ambiente e a sua importância
no processo de promoção da sua sustentabilidade.
Cabe lembrar que para atingir os objetivos da Educação Ambiental, essa não deve ser discutida
somente no meio escolar, mas deve ser debatida em seu contexto não formal, ou seja, igualmente voltada diretamente para a conscientização de comunidades onde estão concentrados os
maiores impactos ambientais pertinentes à temática dos resíduos sólidos.
Com o aumento da população humana e o processo de urbanização, os resíduos sólidos surgem
no cenário da Educação Ambiental como uma temática de preocupação cada vez mais forte no
que diz respeito à sua produção e destinação, fatores esses que fazem parte do cotidiano do ser
humano e são motivados pelo modo de vida adotado em cada comunidade, consumo desenfreado e surgimento de novos hábitos.
Para a melhor compreensão sobre a temática dos resíduos sólidos é necessário verificar as suas
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bases no contexto histórico e conceitos. Segundo Phillipi Júnior (2005, p. 268) “a questão da
destinação dos resíduos sólidos data, no Brasil, da época colonial, não sendo, portanto, uma
preocupação nova”. O autor acrescenta que as mais graves implicações ambientais já eram reconhecidas em meados do século XX acentuando-se intensamente nas grandes cidades com a
rápida urbanização ocorrida no Brasil entre as décadas de 1940 a 1970. No decorrer do tempo,
percebeu-se um novo despertar da humanidade no que se refere à questão da geração e destinação dos resíduos sólidos, sendo enfrentada com a urgência necessária a partir da primeira
década do século XXI.
No que tange à parte conceitual a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define
resíduos sólidos como:
[...] Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades da comunidade de
origem: industrial, doméstica, comercial, agrícola de serviços e varrição. Ficam incluídos nessa
definição os lodos provenientes dos sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem com determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para
isso soluções técnicas e economicamente inviáveis face à melhor tecnologia prática disponível
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987, p. 1-2).

Outra definição importante de resíduos sólidos é a que consta no capítulo 21 da Agenda 21:
[...] Compreendem todos os restos domésticos e resíduos não perigosos, tais como os resíduos
comerciais e institucionais, o lixo da rua e os entulhos de construção. Em alguns países, o sistema de gestão dos resíduos sólidos também se ocupa dos resíduos humanos, tais como excrementos, cinzas de incineradores sedimentos de fossas sépticas e de instalações de tratamento de
esgoto. Se manifestarem características perigosas, esses resíduos devem ser tratados como resíduos perigosos (CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO AS NAÇÕES UNIDAS SOBRE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1997, p. 273).

Diante destas definições depreende-se que os resíduos sólidos não podem ser tratados simplesmente como lixo, ou seja, aquilo que já não apresenta nenhuma serventia para quem o descarta,
e sim com a ideia reflexiva de reaproveitamento da matéria-prima objetivando retornar ao ciclo
reprodutivo. Reforçando esse argumento, Neto (1999, p.9) define lixo “como uma massa heterogênea de resíduos sólidos, resultantes das atividades humanas, os quais podem ser reciclados e
parcialmente utilizados, gerando entre outros benefícios proteção à saúde pública, economia de
energia e recursos naturais”.
Outro aspecto importante a ser considerado sobre a temática dos resíduos sólidos no Brasil diz
respeito à Política Nacional de Resíduos Sólidos que constitui a:
[...] Reunião do conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito
Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).
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Observa-se que essa lei atinge, amplamente, a vida de toda a nação, relacionando a responsabilidade compartilhada pela gestão desse imenso problema ambiental de origem antrópica.
Segundo Castro:
Toda atividade humana ou animal gera resíduos, e estes podem ser aproveitados para a manutenção da vida. A geração desses resíduos passa a ser problema quando for em quantidade e
qualidade tal que impeça o desenvolvimento harmônico dos seres vivos em dado ecossistema
[...] (2003, p. 94).

De acordo com Philipp Júnior (2002, p. 273) “Estudos demonstram que, como regra geral aproximada, a quantidade de resíduos sólidos domésticos, gerada por habitante é maior nas cidades
maiores”. O autor ainda complementa que a maioria das cidades brasileiras não dispõe de infraestrutura adequada para o manuseio dos resíduos sólidos, restringindo as soluções à coleta dos
resíduos nas residências e o seu aterramento.
Segundo informações do site IDIFUSORA.com (2013), uma pesquisa realizada pelo IBGE revela que apenas 44% do lixo domiciliar do Estado do Maranhão é coletado, ficando mais da
metade (56%) desse mesmo lixo sem destinação adequada. Nessa concepção, a cidade de São
Luís-MA apresenta sérios problemas no que se refere ao tratamento dos resíduos sólidos, sobretudo, a coleta e o acondicionamento. Essa situação é extrapolada para os municípios e
depois para os bairros.
A comunidade Dom Ricardo, localizada no entorno da UEMA, na capital maranhense, sofre
com problemas de falta de saneamento básico, característica típica dos bairros periféricos de São
Luís. Embora exista vontade popular para diminuir o impacto do lixo depositado a céu aberto
nos terrenos baldios da região, inexistem ações de cooperação que permitam à coletividade
resolver esse problema. Em razão dessas limitações, é necessário o desenvolvimento de abordagens educativas e técnicas sobre o problema dos resíduos sólidos com os moradores e em associação com o poder público local. Metodologias qualitativas e de cunho prático representam
grandes contribuições para a participação da comunidade em ações de Educação Ambiental
direcionadas para a temática dos resíduos sólidos.

3. Metodologia
A metodologia adotada neste trabalho é de cunho qualitativo. Para a viabilização do trabalho
foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: diagnóstico, identificação e melhoramento das formas de reaproveitamento e reciclagem já realizadas no bairro, realização de palestra e roda de conversa, realização de oficinas bem como organização e produção de material
didático baseado no tema gerador “resíduos sólidos”.
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3.1 Diagnóstico
Inicialmente, foi realizado um diagnóstico sobre os problemas relacionados com os resíduos
sólidos do bairro, por meio de entrevistas com os moradores (Figura 3). Esse diagnóstico foi
desenvolvido aplicando-se a técnica “survey” (levantamento) que é um procedimento através
do qual as informações são coletadas de forma sistemática e direta (com entrevistas e questionários), objetivando-se a identificação de fatores que predispõem as motivações de um grupo,
impulsionando ou restringindo suas atitudes e práticas (CANDIANI et al., 2004).

Fonte: VIANA, 2014.

Posteriormente ao processo de entrevistas foram formados “grupos focais” com os moradores
da região para o desenvolvimento de ações educativas. Grupo focal refere-se a uma técnica de
pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial
sugerido por um pesquisador, visando compreender o processo de construção de percepções,
atitudes e representações sociais (GONDIM, 2003). Assim, conduziram-se as ações educativas,
exercendo um papel diretivo e facilitador do processo de discussão grupal para que se possa
compreender a percepção dos moradores sobre o lixo que é depositado a céu aberto no bairro e
suas consequências para o entorno. As conversas foram gravadas (com a devida autorização dos
participantes) e transcritas para a organização dos dados em categorias de análise.
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3.2 Identificação e melhoramento das formas de reaproveitamento
e reciclagem realizadas no bairro
Foram realizadas visitas às residências existentes na comunidade de horticultores e no entorno,
que já realizam algum trabalho ligado ao reaproveitamento e à reciclagem de resíduos sólidos.
Os resultados foram divulgados na Associação de Horticultores para socializar ações concretas
já existentes entre os moradores e para melhorar as ações já existentes entre os moradores.

3.3 Realização de palestra e roda de conversa
Antes da concretização das oficinas, foram desenvolvidas palestras e rodas de conversa com os
membros da Associação de Horticultores, onde foram abordados temas como: coleta seletiva,
reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos. Nessa ocasião foi feita a apresentação das
ações do projeto que foram desenvolvidas com a referida comunidade através da troca de ideias
e saberes, buscando a interação de todo o grupo social.

3.4 Realização de oficinas
As oficinas de Educação Ambiental foram realizadas posteriormente ao diagnóstico, visando
sensibilizar os moradores sobre a importância da correta disposição dos resíduos sólidos, formas de reaproveitamento e reciclagem de materiais mais frequentes no lixo produzido no bairro,
bem como ações educativas para revegetação do local em que havia um “lixão” (Figura 4) da
referida comunidade.

Fonte: VIANA, 2014.
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3.5 Organização e produção de materiais didáticos
A produção coletiva das oficinas foi reunida e organizada na forma de panfletos, folders, cartilhas e slides, utilizando uma linguagem de fácil entendimento (figura e imagens ilustrativas
bem como informações detalhadas), com informações significativas destinadas aos moradores,
enfocando-se Educação Ambiental para o tratamento dos resíduos sólidos na comunidade Dom
Ricardo e sua relação com o campus Paulo VI. Além disso, foram distribuídos aos moradores,
vídeos educativos referentes às diversas formas de reaproveitamento dos resíduos sólidos.

4. Resultados e discussão
Os resultados da investigação realizada na comunidade Dom Ricardo indicam que a maioria
dos entrevistados conhece os problemas relacionados com a falta de gestão dos resíduos sólidos
em sua comunidade e na cidade, conforme identificado na Tabela 1. Todavia, esses mesmos
entrevistados afirmam que não possuem as ferramentas necessárias para mudar a realidade vivenciada.
Tabela 1 – Conhecimentos dos moradores em relação aos problemas existentes na comunidade de horticultores.

Percentual

Descrição

86%

Conhecem os problemas.

14%

Desconhecem ou não souberam opinar.

Fonte: as autoras, 2014.

Quanto à participação dos moradores em programas de coleta seletiva, registrou-se que na
comunidade Dom Ricardo apenas 14% do total dos residentes interage com o programa do
ECOCEMAR (Ecologia da Companhia Energética do Maranhão) como mostra a Tabela 2. Este
programa consiste na troca de resíduos recicláveis por bônus na fatura de energia elétrica, com
destinação organizada do material à indústria de reciclagem, contribuindo de forma significativa com a preservação do meio ambiente (CEMAR, 2014). A relevância do aumento dessa
participação é destacada por Gonçalves (2003) ao indicar que “o primeiro passo a ser dado para
a implantação de um sistema de coleta seletiva é a realização de campanhas junto à população,
mostrando a importância da reciclagem e orientando-a para a importância da separação do lixo
em sua origem”.
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Tabela 2 – Participação dos moradores em programas de coleta seletiva.

Percentual

Descrição

14%

Participam do programa ECOCEMAR referente à coleta seletiva.

86%

Não participam de quaisquer programas de Educação Ambiental
e fazem a queima do lixo.

Fonte: as autoras, 2014.

A maioria dos moradores afirma que os principais problemas da comunidade são a poluição do
solo e a falta de proteção da nascente do rio Paciência, que nasce no campus da UEMA e passa
pela área verde da Associação de Horticultores (Tabela 3). De acordo com os moradores esse
fato deve-se, principalmente, à incorreta destinação do lixo domiciliar e à falta de conscientização de boa parte dos moradores, além da deficiência de infraestrutura das ruas que não possuem
asfalto. Sem asfalto, não existe tráfego de veículos que fazem o serviço de coleta de lixo, que
é realizado pela Prefeitura de São Luís por meio de concessão à empresa terceirizada. Assim,
Loureiro, Layrargues e Castro (2000) enfatizam que em média 97% dos problemas ambientais
ocorrem em regiões emergentes e esta alta frequência é entendida como resultado do processo
de urbanização desordenado, acompanhado de uma intensa degradação ambiental, tornando
estas regiões cada mais vez mais vulneráveis.
Tabela 3 – Principais problemas da comunidade de horticultores apontados pelos residentes.

Percentual

Descrição

52%

Poluição do solo e a falta de proteção da nascente do Rio Paciência.

20%

Queimadas.

18%

Falta de tratamento de esgoto domiciliar.

10%

Infraestrutura precária.

Fonte: as autoras, 2014.

A pesquisa revelou ainda que grande parte dos moradores sente a necessidade de participar de
práticas sustentáveis associadas à separação do lixo reciclável, orgânico e compostagem, sendo
que os demais entrevistados variam suas opiniões em incentivar a não utilização de sacolas
plásticas, a baixar produção de lixo e reduzir as queimadas (Tabela 4). Com destaque para a
separação de materiais recicláveis Ribeiro e Besen (2007) complementam que é uma atividade
que cumpre um papel estratégico na gestão integrada de resíduos sólidos sob vários aspectos:
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estimula o hábito da separação do lixo na fonte geradora para o seu aproveitamento e promove
a educação ambiental voltada para a redução do consumo e do desperdício.
Tabela 4 – Práticas sustentáveis que os entrevistados estão dispostos a fazer.

Percentual

Descrição

55%

Separação do lixo reciclável e orgânico e fazer compostagem.

18%

Não utilização de sacolas plásticas.

14%

Baixar a produção do lixo.

13%

Reduzir as queimadas.

Fonte: as autoras, 2014.

Mediante a análise dos resultados foram apontados os caminhos das ações educativas a serem
desenvolvidas com a Comunidade Dom Ricardo e em parceria com a UEMA. Dentre as ações já
encaminhadas por essa cooperação entre universidade e comunidade constam: palestras e rodas
de conversa com os membros da Associação de Horticultores além da realização de oficinas de
Educação Ambiental, bem como a limpeza do lixão e revegetação desse local.
Na realização das palestras e rodas de conversa (Figura 5), foram empregados os elementos metodológicos relacionados ao diálogo entre os universos dos pesquisadores da UEMA
e comunidade local, à contextualização histórica e análise crítica das práticas e concepções
de ambas as partes envolvidas nas oficinas e na ação de revegetação, ao estabelecimento de
relações entre as práticas e concepções e as suas condições de produção bem como ao estímulo à produção de mudanças nas práticas produtivas e concepções sobre meio ambiente e
realidade local. Além disso, foram apresentados filmes aos moradores com imagens atrativas, objetivando agregar mais conhecimentos, observando como os materiais utilizados podem ser coletados e reciclados, bem como relacionando os acontecimentos presenciados nos
filmes com a realidade da referida comunidade. Segundo Maia (2005), esse potencial de conhecimento proporcionado pelas palestras e rodas de conversa sensibiliza de forma desejável
a conscientização ambiental, sendo um caminho a ser trilhado pela educação ambiental para
recuperar e gerar valores necessários para as soluções dos entraves à sociedade sustentável.

Fonte: VIANA, 2014.
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Em relação às oficinas (Figura 6), essas apresentaram aspectos práticos, com base na reutilização de materiais plásticos (garrafa pet), papel (rolo de papel higiênico, papel rascunho), vidro
(garrafas) e metal (latas). Nessas oficinas os moradores tiveram a oportunidade de colocar em
prática os ensinamentos a respeito de coleta seletiva, reciclagem e preservação do meio ambiente produzindo utensílios diversos com a possibilidade de agregar renda aos horticultores, além
de despertar a reflexão de que nem sempre o descarte dos materiais utilizados é a única opção.
Desta forma, Vieira e Volquind (2002) ratificam que uma oficina deve atender a articulação de
conceitos, pressupostos e noções com ações concretas vivenciadas pelo participante ou aprendiz, bem como a vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, construção coletiva de saberes.

Fonte: VIANA, 2014.

No que tange à revegetação da área degradada, próximo ao muro da UEMA, foi efetuada uma
parceria eficiente com a Prefeitura de São Luís por meio da SEMOSP (Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos) que realizou a limpeza integral da área (Figura 7) onde havia o acúmulo de lixo no bairro. A prefeitura limpou a área e os moradores fizeram o plantio de mudas
de frutíferas (Figura 8). A SEMOSP está providenciando um container de tamanho grande e a
confecção de uma placa para ser fixada no local, a fim de educar os moradores para não jogarem
lixo a céu aberto.
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Fonte: VIANA, 2014.

Fonte: VIANA, 2014.
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Essas ações educativas indicam que a parceria entre a Universidade e as comunidades pode contribuir com os processos de gestão local dos resíduos sólidos. Indica também a importância de
grupos de ligação (grupo de Educação Ambiental executor desta pesquisa) entre a sociedade civil
e o poder público. Esses grupos podem fazer a ponte para a execução de ações mais efetivas, aproximando os grupos mais vulneráveis (comunidades desassistidas) da gestão pública municipal.

5. Considerações finais
O diagnóstico feito com os moradores da comunidade Dom Ricardo indicou uma percepção
ambiental aprofundada sobre os problemas oriundos dos resíduos sólidos produzidos por esse
grupo social. Também foi possível diagnosticar que a vivência da comunidade com as práticas
de coleta seletiva ainda é restrita. Esse diagnóstico serviu para direcionar as ações educativas na
comunidade, a partir de rodas de conversa e oficinas de reciclagem, em que ocorreu a participação coletiva da UEMA e dos populares com a criação de espaços de diálogos sobre a temática.
Na avaliação feita sobre as ações educativas, percebeu-se a formação de novos valores capazes
de disseminar o aprendizado e contribuir com a gestão adequada dos resíduos sólidos na comunidade e no campus da UEMA.
Todas as ações realizadas permitiram aos moradores a oportunidade de conhecer experiências
e adquirir conhecimentos necessários para o melhor direcionamento dos resíduos sólidos e a
geração de renda por meio das práticas de reaproveitamento de materiais recicláveis, além de
estabelecer uma visão mais crítica sobre a sua importância na conservação do meio ambiente.
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Resumo
O presente trabalho tem dois objetivos; 1) abordar o papel da educação ambiental em processos
de gestão participativa em comunidades rurais e tradicionais; 2) sugerir a incorporação de diálogo como o etos subjacente a cada função. Nos processos participativos, que envolvem comunidades tradicionais ou rurais, os educadores ambientais podem ser vistos como ‘representantes’
do Ocidente, visto que a educação ambiental foi “inventada” pelo Ocidente como resposta a
problemas criados, em sua maior parte, por ele. Portanto, o contato participativo com tais comunidades representa o contato entre culturas. Nós sugerimos que o diálogo seja incorporado
como o etos subjacente nos processos participativos. Aprender a dialogar abrange aprender a
ver o outro como sujeito genuíno e detentor de direitos; um processo em que os educadores ambientais podem desempenhar um papel fundamental. Para esse fim, os educadores ambientais
precisam reconhecer sua instância social e política e que há limites à expansão Ocidental, ou
riscos que se apresentam na expansão da cultura ocidental por sobre povos rurais e tradicionais.
Palavras-chave: Diálogo, Participação, Contato entre Culturas.

Introdução
A educação ambiental é amplamente reconhecida como uma construção Ocidental. Ela foi recomendada internacionalmente na década de 1970 como um elemento importante para se equilibrar a disseminação de práticas insustentáveis que havia se tornado intensivas na esteira da
Segunda Guerra Mundial (SACHS, 1995).
A educação ambiental também é comumente relacionada com a promoção da democracia. Em
muitos de seus documentos internacionais de referência, a participação é considerada tanto um
objetivo quanto um princípio da educação ambiental. Isso coloca educadores ambientais em
uma posição justaposta: eles podem ser vistos como representantes do Ocidente, por um lado,
e responsáveis por facilitar processos participativos verdadeiramente democráticos, no outro.
Quando comunidades tradicionais ou rurais estão envolvidas em tais processos, a questão que
se coloca é: Os educadores ambientais conseguem reconhecer a sua posição social e histórica
(Ocidental), ao se envolvem plenamente com a promoção da participação?
Este artigo tem dois objetivos: 1) abordar o papel da educação ambiental nos processos de gestão
participativa em comunidades rurais e tradicionais e; 2) sugerir a incorporação do diálogo como
o etos subjacente esse papel.
Para tal fim, em primeiro lugar, o texto irá abordar a cultura ocidental e alguns de seus legados
nas sociedades atuais. Além disso, irá explorar o desenvolvimento como um estágio mais recente do colonialismo, agora promovido por agentes difusos, ao invés de por países individualmente em seu próprio benefício. Em terceiro lugar, este trabalho fará um relato da história da criação
de educação ambiental e de como ela se relaciona com participação, colocando foco sobre as
contradições culturais enfrentadas por educadores ambientais para promover a participação
dentro de uma cultura que é expansionista. Finalmente, o texto irá apresentar algumas características do diálogo e sugeri-lo como o etos subjacente às práticas dos educadores ambientais.
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Cultura Ocidental e Desenvolvimento
A cultura Ocidental é historicamente expansionista, e tem sido assim desde a expansão europeia moderna do século 16. A justificativa naqueles tempos era a necessidade de cristianizar e
civilizar, processos esses que eram realizados por países individuais em seu próprio benefício.
Inegavelmente, a cultura ocidental ainda se expande sobre culturas tradicionais e indígenas não
ocidentais. No entanto, agora ela faz isso por meios diferentes. O modo do expansionismo moderno não é pelas mãos de alguns países em seu próprio interesse, mas por um agente mais
difuso, o “desenvolvimento”. Seja qual for o motivo ou o agente por trás das ações, alguns dos
impactos são semelhantes aos do passado: violência física, o despejo de terras, a destruição dos
recursos naturais e aculturação.
Para muitos, o conceito de desenvolvimento, como um processo ou projeto civilizatório, está relacionado a algum tipo de necessidade histórica. Normalmente ele é considerado quase como uma
lei natural que, portanto, tem sido, e será, inexoravelmente implementada. A ideia de desenvolvimento que impulsiona energias e forças em todo o mundo é uma construção social. É uma escolha histórica que foi feita em algum momento no passado e que vem se realizando desde então.
Sachs (1995) faz um relato sobre este processo em seu ensaio, “Ecologia Global: a nova arena do
conflito político”. Como Sachs indica, “desenvolvimento” foi a palavra cunhada pelo presidente
norte-americano Harry Truman para nomear o processo através do qual um país deve passar
a fim de tornar-se “desenvolvido”, ou seja, para aumentar o seu Produto Nacional Bruto (PIB)
e renda per capita (RPC). O surgimento do “desenvolvimento” como um processo civilizatório
aconteceu dentro de um projeto mais amplo, após a Segunda Guerra Mundial, para se criar
governança internacional do mundo, com a criação de instituições multilaterais: a) a fim de se
evitarem novas guerras e para a promoção de paz e a democracia (As Nações Unidas); b) para
ajudar a melhorar os padrões de vida nos países pobres em desenvolvimento (Banco Mundial);
e, c) para a promoção da saúde da economia mundial (Fundo Monetário Internacional).
Como tal, o desenvolvimento pode ser visto como um50 projeto civilizatório que se originou
exclusivamente relacionado a aspectos econômicos. Desta forma, ser “desenvolvido” significava
ter PIB e RPC elevados. Então, o que foi testemunhado na época foi a organização de todos
os países do mundo em dois grandes grupos: de um lado os países “desenvolvidos”, com suas
economias em expansão e alta tecnologia (que foram considerados como o arquétipo do desenvolvimento), e do outro, os países em desenvolvimento (à época chamados de subdesenvolvidos, termo posteriormente alterado, devido à crueldade subjacente à palavra, para “em
desenvolvimento”, que carrega consigo mais esperança), com o seu estilo de vida tradicional e
frequentemente considerado como atrasado, e que deve ser alterado para que se “desenvolvam”.
Para fundamentar a proposta de “desenvolvimento” muitas teorias de desenvolvimento e de modernização foram utilizadas. Uma delas, “Os estágios de crescimento econômico”, por Rostow
(1990), ilustra o aspecto que queremos destacar. Nesse livro, o autor descreve o caminho linear
que um país deve seguir a partir de sua “ciência e tecnologia pré-newtoniana e atitude pré
50. A palavra “um” é enfatizada aqui de propósito. Isto significa que, após a Segunda Guerra Mundial UM projeto civilizatório foi
designado, aos quais todos os países deveriam se adaptar.
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-newtoniana em relação ao mundo físico” (p. 4) até a “era do alto de consumo de massa” (p.10),
considerado o pináculo da evolução social.
Atingir o estado de consumo de massa, em termos de civilização, tem sido, portanto, um plano
desde o início. Além disso, esse tem sido um plano a ser implementado senão em todos, ao menos na maioria dos países no mundo. Trata-se de deixar para trás estilos “tradicionais” de vida
para a realização do “desenvolvimento”.
É fácil ver como que o desenvolvimento, como um projeto civilizatório, foi desde o início, preconceituoso e arrogante. A partir de seu ponto de vista, considerou a tradição (e tudo o que ela enseja,
como as identidades, as raízes culturais e etc.) como uma característica “atrasada” que impede
“melhores condições de vida”. Além disso, ele concebeu que todos os países em desenvolvimento (ou subdesenvolvidos), não importando o quão diferentes historicamente eles eram ou quão
diferentes em termos de perspectivas para o futuro, eram a mesma “coisa”: “Subdesenvolvidos”.
Isso significa que tudo o que os identificava e a seus povos [“A diversidade incomensurável do
sul”, como Sachs (1995, p. 4) coloca] foi deixado de lado para que eles pudessem ser reunidos
em apenas uma categoria econômica homogênea do Norte: subdesenvolvido. Além disso, essas
características deveriam ser deixadas para trás em nome ou devido à chegada do novo. Muito
rapidamente, tradição tornou-se uma palavra pejorativa que deveria ser substituída por outras,
tais como progresso, modernização e desenvolvimento. A estrutura política e de planejamento
para o futuro tornava-se então um cenário muito homogêneo.
Sachs (1995) nos mostra como, depois de 1949, o mundo em busca de desenvolvimento tornou-se uma “arena econômica” (p.4). Ele quer dizer com isso que de todos os aspectos importantes
na vida de um país e dos povos que o habitam, apenas a dimensão econômica se tornava importante. Portanto, as energias deviam ser dirigidas exclusivamente a esta dimensão, e as demais
deveriam ser desconsideradas. Como o autor coloca:
O Sul foi, assim, precipitado em uma transformação que há muito estava acontecendo no Norte:
a subordinação gradual de cada vez mais aspectos da vida social sob o domínio da economia.
De fato, sempre que especialistas em desenvolvimento colocavam os olhos em um país, eles se
tornavam vítimas de uma miopia particular: eles não viam uma sociedade que tem uma economia, mas uma sociedade que é uma economia (p. 5).

Se as características colonizadoras do processo de desenvolvimento não foram suficientes para
gerar oposição contra este segundo impulso de expansão ocidental, devido as suas premissas
epistemológicas e sociais simplistas e os preconceitos que carregam consigo, outra questão que
pode ser levantada sobre o mesmo é que ele é extremamente insustentável. Durante muito tempo, a fórmula colocada para o alcance do estado de “desenvolvimento” foi via uma industrialização altamente intensiva, que foi implementada em muitos países do Sul após o término da
Segunda Guerra Mundial. Apesar de todos os esforços, no entanto, o fosso entre ricos e pobres
até hoje não foi superado, e em alguns casos, tem sido exacerbado (NOVAES, 2000). Pelo contrário, a riqueza foi concentrada e os problemas ambientais dispararam em todos os continentes
e em todas as dimensões.
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Por isso, além do fato da ideia ocidental de desenvolvimento ser homogeneizante (que é, em si
mesmo, a partir de nossa perspectiva, insustentável), o próximo problema da cultura ocidental é
que ela homogeneíza estilos de vida em padrões que são insustentáveis. Por conseguinte, o que
tem sido observado nos últimos 60 anos é o aumento de insustentabilidade em todo o mundo.
Os parâmetros ambientais têm piorado desde então e a maior probabilidade é que essa tendência vá continuar (WORLD WIDE FUND FOR NATURE, 2012). Muitos países já precisam de
mais recursos e serviços naturais do que seus ecossistemas podem oferecer, e para aqueles que
não o fazem é apenas uma questão de tempo para que eles atinjam essa condição (GLOBAL
FOOTPRINT NETWORK, 2012). Assim, a expansão da cultura ocidental em termos de espaço
físico é também a expansão de uma pressão insustentável sobre os sistemas planetários.

Educação ambiental e participação
Foi nesse contexto que a educação ambiental foi recomendada oficialmente e internacionalmente na década de 1970, mais precisamente durante a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 1972, como “um dos elementos mais críticos de um ataque
completo sobre a crise ambiental do mundo” (UNESCO-PNUMA, 1993, p. 10). Assim, a educação ambiental foi apontada como uma estratégia do Ocidente para lutar contra os mesmos problemas que ele havia criado. É, portanto, uma construção ocidental, e carrega consigo o seu etos.
A década de 1970 também foi um período histórico que desafiou os princípios da democracia.
Um deles, o aspecto representativo, estava enfrentando seus limites diante do ceticismo crescente da sociedade em relação aos mecanismos de construção de políticas públicas (que eram
centralizadas, autoritárias e excludentes) e uma falta geral de confiança naqueles que eram os
responsáveis por esses processos (ROWE; FREWER, 2004). Eleger representantes não era mais
suficiente, e a democracia foi sendo empurrada para uma forma mais participativa.
Subjacente a esta demanda de participação está uma mudança na percepção do significado de
“público”; de uma visão de “público” como um espaço restrito e bem delimitado (por exemplo,
o Estado); para uma visão mais ampla e mais complexa que se refere a um valor compartilhado
pela sociedade (KEINERT, 2000). Assim, membros das sociedades começaram a ver-se como
parte do “público” e começaram a reivindicar a sua participação nos processos de tomada de
decisão. Tais sociedades consideram que as decisões dos governos, em geral, levam em conta
apenas uma estreita faixa de interesses, ao mesmo tempo em que deixam outras de fora.
Do ponto de vista ambiental, uma vez que as questões ambientais abrangem, entre outras coisas,
questões relacionadas ao acesso, posse e exploração da natureza (LEFF 2006) – as demandas de
participação são, portanto, demandas por justiça ambiental.
Desde o início a participação tem sido tanto um princípio quanto um objetivo da educação ambiental. Em todo o mundo, é considerada como um objetivo na Declaração de Tbilisi (UNESCO
-PNUMA, 1993) e como um princípio no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (FÓRUM INTERNACIONAL DE ORGANIZAÇÕES NÃO
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GOVERNAMENTAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS, 1992). Ambos os documentos, e outros que
deles derivam, reconhecem o papel fundamental da democracia na construção da sustentabilidade.
Mas a questão que se coloca aqui é quanto de um tema ambiental em consideraçãopode ser
influenciado pela participação de cidadãos? O quanto que estes processos participativos têm
incluídos comunidades de vários tipos, rurais ou tradicionais, não só na definição de detalhes
periféricos, depois que as decisões fundamentais já foram tomadas, mas na determinação de
agendas inteiras e, mais que isso, na concepção das próprias regras para esses processos? É possível ir além dos processos cosméticos e que são feitos “para inglês ver”? (BAWOLE, 2013).
Em outras palavras, quão verdadeiramente participativos são os processos participativos? Zygmunt Bauman (2010) nos mostra como o capitalismo depende da existência de “novas pastagens” em que ele possa “pastar”. Populações rurais e tradicionais e as terras que habitam, dependendo de como olhamos, podem constituir esses “novos pastos”.
Assim, em um contexto hiperconsumismo e de diminuição da disponibilidade de recursos, muitos
espaços e povos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento representam bons locais para expansão.
É apenas uma questão de tempo para que eles sejam considerados como alguém (e como um lugar)
onde o capitalismo possa alcançar. Consequentemente, normalmente quando há um processo público “participativo” envolvendo esses povos, é porque algum plano foi traçado externamente, que
vai mudar definitivamente suas condições de vida ou que vai confrontar e desafiar os seus direitos.
Demandas para a expansão da cultura ocidental abundam. A necessidade de uma barragem,
uma nova estrada, uma jazida mineral que vai criar uma enorme quantidade de empregos e de
riqueza, uma linha elétrica para trazer “desenvolvimento” e “progresso” para lugares escondidos;
a expansão de cidades para que possam sediar eventos internacionais como a Copa do Mundo
ou os Jogos Olímpicos; de fazendas para alimentar “os famintos”; ou mesmo a implementação
de áreas de conservação para “salvar o mundo”. Há sempre justificativas bem-intencionadas para
se dilatarem as fronteira do desenvolvimento um pouco mais além.
Isso não quer dizer que a pobreza não exista e não deva ser confrontada e lidada. O problema
é que mesmo a esta questão é dada uma abordagem muito simplista. O pensamento ocidental
compreende a pobreza exclusivamente sob critérios materiais. Mas, como Sachs (2003) afirma,
a pobreza não pode ser explicada exclusivamente pelo indicador de renda. Muitos daqueles que
se enquadram dentro das categorias ocidentais de pobreza em todo o mundo não vivem na miséria, já que eles podem contar com “capital” natural e social (na forma de riqueza dos recursos
naturais e das suas redes sociais). Portanto, além de uma economia de dinheiro, a pobreza tem
também “a ver com o acesso à natureza, a uma comunidade social, aos serviços públicos básicos
e à tomada de decisão política” (p. 7).
A questão não é, então, como gerar renda para todos, já que a resposta para tal pode ser muito
adequada ao capitalismo, mas como ser justo para todos. Mas será que estamos preparados para
ouvir um “não” para as nossas necessidades de expansão e respeitá-lo?
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Diálogo e Educação Ambiental
No Brasil, os documentos nacionais de referência em educação ambiental defendem que a promoção da educação ambiental deve radicalizar a busca de participação. Para eles, os processos
de educação ambiental devem ser dialógicos (BRASIL, 2005; 2006). Embora a palavra dialógica
não seja destacada tão enfaticamente em outras literaturas internacionais de educação ambiental, pode-se sugerir que é isto que os educadores ambientais querem dizer quando defendem a
participação ativa.
Desde o final dos anos 1960 o tema da participação tem estado sob escrutínio acadêmico
(ARNSTEIN, 1969). E, desde então, a ideia de níveis de participação tem recebido a atenção
de pesquisadores. Alguns casos vão exigir menos participação dos participantes (por exemplo,
demandando-os como meros receptáculos de informação), enquanto outros exigem mais (por
exemplo, quando eles estão mais envolvidos com os processos de tomada de decisão, e estão
mais próximos ou mantêm posições de tomada de decisões).
A participação dialógica pode ser entendida como o nível mais alto de participação (ANDRADE, 2013). Um processo pode ser considerado dialógico quando esforços são feitos ativamente
de modo a incluir pessoas radicalmente, reconhecendo e se esforçando para remover as barreiras que se colocam entre aqueles que participam (ANDRADE, 2013). Assim, neste ensaio,
com base na orientação ontológica oferecida por Buber (1979), considera-se como diálogo uma
relação em que há simetria e em que nada está colocado entre aqueles que se relacionam.
Arranjos coletivos criam muitas barreiras ao diálogo (ANDRADE; LUCA; SORRENTINO,
2012). Por exemplo, elas são exercidas por diferenças culturais, étnicas (JONES, 1999; SINGH,
2001) e físicas (TAYLOR, 2010). Além disso, por questões relacionadas a gênero, raça, classe
social (KAUFMANN, 2010), ou mesmo preferências sexuais, religiosas e estéticas (ELLSWORTH, 1989). Há ainda, provavelmente, fatores inconscientes dos quais não sabemos e que podem
representar obstruções entre aqueles que participam.
Assim, um espaço ou arranjo dialógico é aquele em que a pergunta “quem foi deixado de fora?”
é constantemente realizada individual e coletivamente. Essa ausência não se refere apenas às
posições físicas, mas também àquelas causadas por obstáculos sociais, psicológicos ou mesmo
processuais - e que medidas são tomadas para superá-los.
Uma reunião em que representantes da cultura ocidental se encontram com membros de comunidades tradicionais e rurais é repleta de obstáculos ao diálogo. Como a cultura ocidental é
predominante em todo o mundo os seus representantes são, quase que automaticamente, considerados mais poderosos. Não só eles são vistos como dominantes no geral, mas demonstram
essa condição continuamente por serem escolarizados, eruditos com palavras e sofisticados em
termos de posse de tecnologias (que são valorizadas no Ocidente), as roupas usadas e assim por
diante. Em um contexto hipotético (e muito estereotipado) como esse, a boa vontade para o
diálogo está longe de ser suficiente.
Assim, sempre que pessoas estiverem juntas, haverá aspectos que favoreçam e desfavoreçam
lados e que os fortalecem e enfraquecem, que transcendem a abertura dos participantes à par-
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ticipação. Se o desejo é que tais reuniões sejam dialógicas, medidas devem ser tomadas a fim de
se localizarem tais obstáculos e lidarem com os mesmos ativamente. Isso leva tempo, e demanda
aprofundamento e coragem para a proposição de métodos pouco ortodoxos que possam ajudar
a superar tais obstáculos.
Como já foi dito acima, a educação ambiental em todo o mundo valoriza a participação. No
Brasil e em outros países latino-americanos, especificamente, isso também é verdade em relação
ao diálogo. Uma ilustração disso é que no caderno de resumos da 6ª Conferência Internacional
de Educação Ambiental e Sustentabilidade, realizada em Bertioga, Brasil, em 2014 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABILITY,
2014) vinte e sete resumos (de cento e setenta e um) traziam a palavra “diálogo” neles, vinte em
Português, três em espanhol e outros quatro em Inglês, e quatro deles ainda tinham essa palavra
como uma palavra-chave.
Os números apresentados acima demonstram, sem qualquer análise mais profunda, como muitas iniciativas de Educação Ambiental manifestam o desejo de incluir. Esta é uma posição política daqueles que entendem que não existe sustentabilidade sem diversidade social e cultural,
com a homogeneização, o medo e a aniquilação do outro. Mas como esse desejo de diálogo é
traduzido na prática, se é que ele pode ser traduzido? Há iniciativas dispostas à remoção das
barreiras entre aqueles que participam ou é esperado que isso vá acontecer de forma espontânea,
apenas porque eles realmente desejam?
O diálogo pressupõe aprendizagem, a aprendizagem de valores, de princípios e habilidades que
não são centrais na cultura ocidental. Primeiro de tudo, o diálogo implica em ver o outro como
sujeito, isto é, como alguém que é e tem o direito de ser a despeito de qualquer coisa que queiramos inferir sobre eles (BUBER, 1979). Por definição, um sujeito não é um objeto, uma “coisa”
que pode ser manipulada, enganada ou vencida. Ver o outro como sujeito exige uma enorme
mudança de mentalidade em uma cultura que tem se acostumado com a objetivação.
Um segundo aspecto do diálogo é a autopercepção da incompletude (FREIRE, 1987). Aquele que
se conhece como incompleto sabe que não é possível que se tenha uma visão completa da realidade (ou estar completamente certo sobre alguma coisa); que há sempre algo ausente que pode ser
aprendido, sobre o mundo e sobre si mesmo, a partir dos outros (BOHM, 1999; 2005). Para Isaacs
(1999), a abertura de aprender com os outros deriva de sentimentos de respeito para com eles.
Em terceiro lugar, a disposição para o diálogo envolve também a percepção de que o diálogo
exige um tempo específico (SPINK, 2003). Tempo para que as pessoas se sintam confortáveis
em um ambiente coletivo, para que receios possam ser desconstruídos e confiança possa ser
construída. Além disso, é preciso tempo para que o coletivo vá além dos repertórios individuais
e suplante o vai-e-vem das conversas tradicionais; para a construção de sentido com o que se
ouve, para o atingimento de conclusões e para a construção de significados novos coletivamente.
Uma característica importante do diálogo é que ele é constitutivo (WOOD, 2004). Quando há
diálogo, as pessoas constroem coisas juntas.
Isto significa que uma conversa ou uma relação não pode ser considerada um diálogo a princípio (apesar dos desejos, da disposição dos envolvidos e assim por diante). Títulos de reuniões
com a palavra “diálogo” não garantem que o mesmo ocorrerá, nem o “sentar em rodas”, os sor-

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 669

risos nos rostos ou abraços coletivos. Pelo contrário, a ocorrência do diálogo demanda medidas
específicas que possam favorecê-lo.
Em quarto lugar, uma habilidade importante relacionada com a prática do diálogo é a da escuta.
Para Isaacs (1999), a escuta é o coração do diálogo. No entanto, a escuta não pode ser entendida
aqui como o processo mecânico de se captarem os sons emanados por outros. É muito mais
profundo do que isso. A habilidade de ouvir implica aprender a não sermos interrompidos por
nossos próprios pensamentos enquanto o outro fala, por nossos desejos de retrucar, de questionar, de preencher um vazio ou de ser a última palavra. Para ouvirmos de fato precisamos estar
presentes na conversa e disponíveis para o outro.
Assim, o diálogo envolve uma revisão profunda dos papéis que cada um representa e dos objetivos que cada um tem em processos participativos. Exige um questionamento sobre o que pode
estar colocado entre os participantes. Além disso, requer o desenho de estratégias e pedagogias
para o alcance de tal condição. Pedagogias ocidentais tradicionais são marcadamente não dialógicas, hierárquicas e isoladoras, de modo que a realização do diálogo nos convida a pensar
diferente, em dinâmicas inovadoras que possam nos ajudar a superar nossas distâncias em relação aos outros. Pedagogias que privilegiam o centro (o que é feito coletivamente) e não os lados
(interesses individuais, desejos, pontos de vista e obsessões) despolarizaram questões (ISAACS,
1999) e permitem diferentes formas de expressão (GASTIL, 2009).
Como tudo isso é posto em prática deve ser pensado pelos educadores ambientais em relação
ao contexto em que estão inseridos. Embora existam técnicas que foram desenvolvidas para tal
fim [ver, por exemplo, Teixeira Duarte e Morimoto (2007), e Diceman (2010)], elas devem servir
principalmente como referências para estimular a criatividade para novas criações. A questão
de como projetar pedagogias dialógicas em contextos formais e informais é, provavelmente, o
principal desafio que enfrentamos hoje em dia, um desafio que compartilhamos com os leitores
deste trabalho. A pergunta “o que estou fazendo realmente quando penso que estou promovendo o diálogo?” deve estar sempre na mente dos educadores, de forma que as possíveis contradições do processo possam ser localizadas e questionadas.
Mas para tudo isso acontecer, educadores ambientais devem estar conscientes da posição social
e histórica que representam, apesar do que eles gostariam que fosse. Que eles estão intrinsecamente ligados ao etos ocidental e que sua natureza expansionista é contrária ao respeito para
com o outro e ao diálogo. Além disso, que apesar de uma situação dialógica poder surgir em
eventos improváveis (BUBER 1979), no geral condições devem ser construídas de modo a propiciá-lo. Portanto, diálogo exige esforços dirigidos e não acontece naturalmente.
No entanto, para os educadores ambientais em processos participativos envolvendo comunidades rurais e tradicionais, a incorporação da mentalidade e de técnicas dialógicas pode ajudá-los a superar suas próprias limitações culturais para incluir os outros de forma significativa.
Em um contexto global em que a ampliação do Ocidente está relacionada com a ampliação da
insustentabilidade, o contato com outras culturas pode trazer oportunidades para a reflexão, o
aprendizado e a prática dos princípios da sustentabilidade. E o diálogo pode ter muito a ver com
isso. Ele pode oferecer um caminho para a construção de presentes e futuros mais sustentáveis e
justos para todas as sociedades e culturas existentes, onde a diversidade não seja apenas comemorada em documentos, mas exercida ativamente.
670| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Agradecimentos
Os autores gostariam de agradecer Sally Asker pelos comentários e sugestões que certamente
enriqueceram este trabalho, e também o apoio com o idioma Inglês.
Referências
ANDRADE. D.F.de. O lugar do diálogo nas políticas públicas de educação ambiental. 2013. 226f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo (PROCAM). 2013.
ANDRADE, D.F.de.; LUCA, A.Q.de.; SORRENTINO, M. (2012). O diálogo em processos de políticas públicas
de educação ambiental no Brasil. Educação e Sociedade, 33(119): 613-630.
ARNSTEIN, S.R. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, v. 35,
n.4, p. 216-224, 1969.
BAUMAN, Z. Living on Borrowed Time: Conversations with Citlali Rovirosa-MADRAZO. Cambridge:
Polity Press, 2010.
BAWOLE, J.N. Public hearing or ‘hearing public’? An evaluation of the participation of local stakeholders in environmental impact assessment of Ghana’s Jubilee Oil Fields. Environmental Management, v. 52, p. 385 – 397, 2013.
BOHM, D. Diálogo: comunicação e redes de convivência. São Paulo: Palas Athena, 2005.
______. Unfolding meaning: a weekend of dialogue. London and New York: Routledge, 1999.
BRASIL. Programa Nacional de Formação de Educadoras(es) ambientais: por um Brasil educado e educando ambientalmente para a sustentabilidade. Série Documentos Técnicos n. 8. Brasília: Órgão Gestor da Política
Nacional de Educação Ambiental, 2006.
______. Programa Nacional de Educação Ambiental. Ministério do Meio Ambiente. Departamento de Educação
Ambiental; Ministério da Educação, Coordenação Geral da Educação Ambiental. 3. ed. Brasília: MMA, 2005.
BUBER, M. Eu e Tu. 2.ed. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.
GASTIL, J. A comprehensive approach to evaluating deliberative public engagement. In: MASS LBP. Engaging
with impact: targets and indicators for successful community engagement by Ontario’s Local Health Integration Networks. MASS LBP, Toronto, p 15 – 27, 2009.
ELLSWORTH, E. Why doesn´t this feel empowering? Working through the repressive myths of critical pedagogy. Harvard Educational Review, v. 59, n.3, p. 297 – 324, 1989.
FÓRUM Internacional e Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais. Tratado das ONGs. Rio
de Janeiro, 1992.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17.ed. (23 reimpr.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
GLOBAL FOOTPRINT NETWORK . 2012 Annual Report: ten year anniversary. Oakland: Global Footprint
Network, 2012.
ISAACS, W. Dialogue and the art of thinking together: a pioneering approach to communicating in business
and in life. New York: Doubleday, 1999.
JONES, A. The limits of cross-cultural dialogue: pedagogy, desire, and absolution in the classroom. Educational Theory. v. 49, n. 3. p. 299 – 317, 1999.
KAUFMANN, J.J. The practice of dialogue in critical pedagogy. Adult Education Quarterly. v. 60, n. 5, p. 456476, 2010.
KEINERT, T.M.M. Administração pública no Brasil: crises e mudanças de paradigmas. São Paulo: Anablume: FAPESP, 2000.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 671

LEFF, E. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2006.
NOVAES, W (Coord). Agenda 21 brasileira: bases para discussão. Brasília, MMA/PNUD, 2000.
ROSTOW, W.W. The stages of economic growth: a non-communist manifesto. 3. ed. Cambridge: Cambridge
University Press, 1990.
ROWE, G; FREWER, L.J. Evaluating Public-Participation Exercises: A Research Agenda. Science, Technology
and Human Values. v. 29, n. 4, p. 512-556, 2004.
SACHS, W. Environment and human rights. Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy, 2003.
______. Global ecology and the shadow of development. In: ______. Global ecology: a new arena of political
conflict. London: Zed Books, p. 3 – 21, 1995.
INTERNATIONAL Conference on Environmental Education and Sustainability, 6. Bertioga. Abstracts notebook… Bertioga, Sesc, 2014.
SINGH, B.R. Dialogue across cultural and ethnic differences. Educational Studies, v. 27, n.3, p.341 – 355, 2001.
TAYLOR, A. Can you hear me? Questioning dialogue across differences of ability. Philosophy of Education.
p. 45 – 53, 2010.
UNESCO-UNEP. An idea whose time had come. In:______. Changing minds – earthwise / Connect- A
selection of articles, 1976-1991. Ch.1, p. 9 – 13, UNESCO-UNEP, 1993.
WOOD, J.T. Foreword: Entering into dialogue. In: ANDERSON, R.; BAXTER, L.A.; CISSNA, K.N. (Eds).
Dialogue: theorizing differences in communication studies. Thousand Oaks: Sage. P. xv – xxiii, 2004.
WORLD WIDE FUND FOR NATURE. Living planet report 2012: Biodiversity, biocapacity and better choices. 2012.
Disponível em: <http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/LPR_2012.pdf>. Acesso em: abr. 2014.

________________________________________________________________________

Governos eletrônicos e educação para a sustentabilidade:
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ambiental em sites de áreas ambientais e educacionais
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Resumo
O trabalho de pesquisa considera que os usos sociais das Tecnologia da Informação e Comunicação permitem aos governos locais desenvolver novas estratégias de comunicação e espaços
participativos direcionados a promover instâncias de educação cidadã para a sustentabilidade.
O objetivo geral é compartilhar e debater sobre as estratégias de comunicação educacional em
uma amostra de 24 sites dos 135 municípios da província de Buenos Aires, Argentina. Dada a
complexidade do trabalho esta apresentação foi organizada em três momentos: (a) uma introdução conceitual que reconstrói a abordagem teórica metodológica sobre a relação entre a educação ambiental e o governo eletrônico; (b) a metodológico que fundamenta o desenvolvimento
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de alguns indicadores, para avançar na análise da comunicação e informação ambiental no meio
virtual dos municípios; (c) e finalmente, comunicam-se os principais resultados alcançados,
reflexões e desafios metodológicos.
Palavras chaves: Governo eletrônico. Educação ambiental. Internet.

1. Ideias introdutórias: EA, governo local e TIC
Uma educação para a sustentabilidade local é entendida como uma expressão renovada da educação ambiental (EA). Ou seja, como modelo, tendência e/ou processo educativo que, em palavras de Elsy Castillo, “nos motiva a buscar novas formas de relacionamentos entre indivíduos
como seres sociais e seus contextos de vida, reconhecendo a permanente reflexão crítica como o
caminho que possibilita pensar, repensar e tomar decisões de forma criativa, que conduzam para
uma melhor qualidade de vida na perspectiva da sustentabilidade” (CASTILLO 2002 citado por
SAUVÉ; ORELLANA 2002, p. 52). Modelo, tendência e/ou processo educativo complexo que se
encontra profundamente impactado pela ressignificação do acesso à informação, da produção
de conhecimentos e de novas formas de aprendizagem que prometem as novas tecnologias de
informação e comunicação (TIC), em particular pelos usos sociais da internet.
“No mundo todo, milhões de escolas, educadores, acadêmicos, ativistas, cidadãos e estudantes
estão inventando e difundindo novas formas de ensino, de se comunicar, compartilhar conhecimentos e estudar utilizando redes e tecnologias informacionais” (PALAMIDESSI, 2006, p. 10).
Esta citação nos convida a identificar a presença de mudanças substantivas na modalidade e a
abrangência de estratégias na EA que impactam centralmente na acessibilidade à informação
sobre as problemáticas ambientais locais, bem como regionais. Na Argentina, podemos começar
a delinear um cenário da difusão tecnológica e os impactos culturais dos dispositivos. Com os dados relevados na Pesquisa Nacional sobre Acesso e Uso de Tecnologias da Informação e a Comunicação (ENTIC). Resultados do terceiro trimestre de 201151 podem detectar que em nível nacional:
a. 74% das pessoas residentes em lares urbanos do país utilizam celular, 58% usam computadores
e 54% usam internet;
b. 87% das pessoas que comparecem a um estabelecimento educativo no país utilizam um computador e 83 % utilizam internet;
c. entre 57,7% da população urbana do país que utiliza computador, 80,6% destina sua utilização
a atividades de lazer ou recreação, 58,8% o faz para atividades trabalhistas, e 48% para atividades
educativas;
d. e, por último, a população urbana de 10 anos e que mais usa a internet com alta frequência: a
nível nacional, 95,6% a utiliza todas as semanas, 61,8% das pessoas usa a internet todos os dias ou
quase todos os dias e 33,8% entre 1 e 4 dias por semana.
51. A pesquisa foi realizada em 4.509 lares da província de Buenos Aires com residentes em moradias particulares e pessoas de
10 anos e de mais idade (INDEC, 2012 p.13).
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Como o concebeu Martín Hopenhayn (2004, p. 65)
não é fácil para o Estado se responsabilizar pelo campo educativo diante destas novas fontes
de informação, cultura, conhecimento e lazer (…). Não existe uma receita que diga como incorporar os novos meios em uma rotina dentro da sala de aula; ou como concertar operações
conjuntas entre esta nova oferta da indústria cultural e os desafios de modernizar a educação
nos setores de baixos e médios-baixos recursos; ou como concertar o pessoal docente (…) para
sua própria reciclagem em torno a estes desafios; ou como aproveitar a capacidade instalada, e
seu impacto, na vasta maioria dos lares, para colocar em prática módulos em massa de educação
ambiental, educação do consumidor e educação para a paternidade responsável, entre outros.

Na primeira década do século XXI emerge uma nova oportunidade socioeducativa, um novo
canal de comunicação em massa dos governos locais: os sites institucionais. Este meio com a sociedade se define, portanto, em uma perspectiva ampla, já que se explica não somente pelo uso
intensivo, extensivo e estratégico das TIC por parte do governo e a administração pública, mas
como o principal gerador de novos espaços de interação com e da sociedade. Como destaca Susana Finquelievich e Alejandro Prince (2011) significa “a possibilidade de abrir canais cada vez
mais diretos e accessíveis para aproximar autoridades e cidadãos, dialogar, trabalhar em rede,
compartilhar informações e estimular a participação cidadã”. Esta ferramenta permite oferecer
a possibilidade de compreender um novo olhar educativo, ambiental e político da gestão local.
Desde esta perspectiva, como os governos locais podem se adequar e contribuir a novas necessidades ambientais e comunicacionais dos cidadãos? Este problema apresenta um dilema em
dois níveis de complexidade: em um nível macro se requere de uma análise sobre a convergência
de novos saberes em matéria de sustentabilidade ambiental, educação, TIC e governos locais, o
que nos conduziria a triangular componentes normativos, políticos e socioeconômicos a nível
internacional, nacional e provincial que nos conduziria a escrever numerosos discursos. E em
um nível micro donde esta convergência é analisada em um nível local cuja lente se enfoca na
construção de cenários diversos e heterogêneos nos quais estas variáveis podem ser vinculadas.
Os governos locais, cuja figura institucional se concentra nos municípios, são, ou deveriam ser,
as organizações públicas mais próximas às sociedades, cuja retroalimentação e comunicação
fortalece a ambas. Por sua parte, a EA, como processo, modelo ou tendência, promove novos
recursos e ferramentas cognitivas que possibilitam inovações criativas e reflexivas para dar respostas coletivas aos desafios locais do desenvolvimento sustentável diante de uma “crise ecológica global” (WHITE, 1967; LEIGH, 2005; SIERRA, 2008; SABBATELLA, 2010; WWF 2010,
2012; ESPINOSA RUBIO, 2012; GARRO VIDAL, 2012). O potencial educativo da internet se
fortalece não somente nas instituições educativas, mas também na diversidade de organizações
da sociedade civil. O fortalecimento do desenvolvimento sustentável por parte dos governos
locais implica integrar estratégias de comunicação educativa com a comunidade e são os sites os
meios acordes à gestão de uma informação ambiental responsável na articulação de interesses
e necessidades locais que permitem maiores níveis de transparência à função dos municípios,
como o alcance de maiores níveis de conscientização, compromisso e participação.
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2. O campo do governo eletrônico: definições metodológicas
A delimitação do campo de análise e seu marco interpretativo permitiu realizar o projeto da
amostra. Esta se construiu a partir de um universo formado por 135 municípios que compõem
a Província de Buenos Aires e de dados educativos e socioambientais provenientes do Censo
Nacional Argentino 2010. O cruzamento dos dados demarcou um contexto local heterogêneo,
complexo e desigual em matéria social, econômica, educativa, tecnológica e ambiental. Em matéria tecnológica podemos começar a esboçar um contexto representado pelo uso social da internet
em localidades urbanas (maior que 2.000 habitantes) onde 44% dos lares têm Internet, permanecendo 56% sem acesso. As razões para que este último grupo não tenha acesso a este serviço são
sintetizadas no gráfico 1 de frequência e no gráfico 2 sobre o uso da internet.
Gráfico 1: Razões para não acessar a internet fixa, de acordo com a Província de Buenos Aires, Argentina.

8%

6% 1%
55, 8

NãO TEM INTERESS E/ NãO PRECISA
NO SABE US Á-LO

14%

NãO TEM ACESS O AO SERVIçO
OUTRA RAZãO
NS/NC

Fonte: Elaboração das autoras a partir de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, 2012, p. 25.

Gráfico 2: Frequência de uso da internet por pessoas com 10 anos ou mais.
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62%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, 2012, p. 38.
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O projeto da amostra foi realizado a partir de uma seleção de casos aleatórios e foi construído
com a existência de sites oficiais de 24 municípios que dispunham desta ferramenta em 10 de
fevereiro de 2014 (ver anexo I). Os sites são unidades básicas do governo eletrônico, já que
“modificam substancialmente os mecanismos de relação entre o Estado e os cidadãos enquanto
usuários” (RIVERA URRUTIA, 2006 p. 259) e permitem criar ambientes da proximidade comunicativa por meio de linguagens, expressões e valores locais. Com a informação relevada e
organizada foram selecionados os 8 municípios com o maior número de habitantes, 8 municípios que mediavam o critério populacional e os últimos 8 com o menor número de habitantes.
As localidades denominadas “pequenas” oscilam entre 1.700 e 8.000 habitantes. Nelas pudemos
constatar que os municípios General Guido e Pila não contavam com site e o serviço do site
Castelli não estava disponível52. Em seu lugar consideramos os três municípios seguintes: San
Cayetano, Salliqueló e Florentino Ameghino. Os municípios denominados “médios” alcançam
30.000 e 35.000 habitantes. Neste grupo identificamos que o serviço do site do município de Ramallo não estava online53 pelo que somamos à amostra o município adjacente em 25 de maio. Finalmente, a amostra é caracterizada por municípios denominados “grandes” que apresentam o
maior número de habitantes, promovendo um salto quantitativo que vai de 460.000 a 1.770.000
habitantes. Com esta primeira instância de sistematização, pudemos considerar, além da grande
heterogeneidade dos casos, que 16% dos governos locais da amostra ainda não se beneficiam
desta ferramenta de comunicação, ou de um serviço eficiente de gestão da informação pública
digital. A seguir sistematizamos em um quadro a informação que delimita a amostra de análise.
Quadro 1: Municípios pelo número de habitantes

Municípios
pequenos
(número de
habitantes)

Municípios
médios
(número de
habitantes)

Municípios grandes
(número de habitantes)

Tordillo: 1.764
General Lavalle: 3.700
Pellegrini: 5.887
Monte Hermoso: 6.499
San Cayetano: 8.399
Salliqueló: 8.644
Tres Lomas: 8.700
Florentino Ameghino: 8.869

General Villegas: 30.864
Villarino: 31.014
Villa Gesell: 31.730
Saladillo: 32.103
Salto: 32.653
Baradero: 32.761
Bolívar: 34.190
25 de mayo: 35.842

Lanús: 459.263
Merlo: 528.494
Almirante Brown: 552.902
Quilmes: 582.943
Lomas de Zamora: 616.279
General Pueyrredón: 618.989
La Plata: 654.324
La Matanza: 1.775.816

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pelo Censo Nacional de 2010.

52. Informação revelada nos dias 20-01-2014, 02-02-2014, 10-02-2014 (Ver: www.castelli.mun.gba.gov.ar).
53. Informação revelada nos dias 20-01-2014, 02-02-2014, 10-02-2014 (Ver: www.ramallo.gov.ar).
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A demanda de conteúdo é alta pelo que selecionamos apenas quatro indicadores (ambientais, educativos e tecnológicos) que mantêm uma relação qualitativa com esta linha de indagação: fornecimento de água e esgotos, analfabetismo e uso de computadores nos lares da amostra. Como
mencionamos no início deste item, a informação obtida descreve um cenário com brechas consideráveis em relação a serviços básicos como água e esgotos que representa uma situação social e
ambiental desfavorável. Enquanto que o município com maioria de lares sem fornecimento de água
é Tordillo, com 25.7%, o município com menor número de lares que carecem de água é Salliqueló
com 2,7%. Resultado similar, mas com uma brecha mais profunda, expõe os dados de serviço de
fornecimento de esgotos: enquanto que no Tordillo e em Tres Lomas não são registrados lares com
esgotos, o município de General Pueyrredón apresenta 82,1% de seus lares com esta prestação54.
O cenário da Província de Buenos Aires apresenta um menor grau de variabilidade a respeito da
análise dos traços educativos e tecnológicos. Podemos observar baixos níveis de analfabetismo
mediando, 2% nos 24 casos da amostra. No município de Villarino é apresentada a maior porcentagem, 2,6%, e o menor no município de Monte Hermoso, 0,8 %. Deste modo registramos um alto
nível de uso de computadores, já que aproximadamente 50% do total dos lares têm pelo menos
um computador55. Referente à amostra, o município de La Plata apresenta a maior porcentagem de
lares com computadores, 64,4%, enquanto que o menor, o município de Villarino, registra 41,2%.
As informações provenientes dos dados apresentam um estado de situação socioambiental em
desequilíbrio se pensamos que certa população não tem esgotos ou água de rede e tem um computador. Podemos pensar em um desenvolvimento variável em matéria educativa e de adaptação às novas tecnologias, e não na implementação de serviços ambientais básicos para a cidadania local. Tampouco conhecemos a acessibilidade à internet e as dificuldades do analfabetismo
digital por traços etários, o que convida a incluir o uso de dispositivos móveis como celulares e
tabletes não contemplados nesta fonte de dados.

3. Indicadores e análises de dados
Em um primeiro momento identificamos as dimensões que vinculamos para poder descobrir
o desenvolvimento ou potencial educativo dos governos eletrônicos dos municípios que integram a Província de Buenos Aires. A proposta apresenta quatro dimensões de análise que nos
permitiram articular o objetivo do trabalho: analisar o meio digital de governos eletrônicos municipais como um autor significativo em matéria de educação ambiental cidadã com recursos
comunicacionais que permitem fortalecer o desenvolvimento sustentável em nível local. O site
forma nossa unidade de análise e as dimensões que procuramos articular são: acessibilidade,
caráter informativo e interativo da página e os recursos educativos ambientais.
54. Dados oferecidos pelo Censo Nacional de População, Lares e Moradias 2010, do Instituto Geográfico Nacional (IGN), novembro de 2012. Disponível em: www.sig.indec.gov.ar/censo2010.
55. Se um dado relevante é a acessibilidade ao site, que não está refletida neste último indicador, consideramos uma ferramenta
qualitativa útil para compreender um estado de acesso a determinadas tecnologias e um cenário propício para o desenvolvimento da alfabetização digital.
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A pesquisa de dados foi realizada entre os dias 1º de janeiro e 10 de fevereiro de 2014. Desenhamos uma matriz de Leopold (ML) (ver LEOPOLD et al., 1971) com o objetivo de poder
sistematizar os dados vinculados aos indicadores construídos. Nesta tabela de dupla entrada,
os indicadores foram apresentados no eixo horizontal; e cada um dos casos, impactados pelos
anteriores, no eixo vertical. Este formato permite elaborar um mapa complexo de interações que
edifica uma mostra do perfil construído pelos sites oficiais dos governos eletrônicos da Província
de Buenos Aires (Ver Anexo II).
As avaliações (0 a 4) consistem no grau de aproximação do total para cada um dos indicadores.
Em correspondência as pontuações finais obtidas, podemos identificar e delimitar três cenários
com distintos perfis de governos eletrônicos. Cada um deles nos permite realizar uma aproximação à hipótese exposta: os usos sociais das TIC permitem aos governos locais desenvolver
novas estratégias de comunicação e espaços participativos dirigidos a promover instâncias de
educação cidadã para a sustentabilidade.
A construção de cenários representa a possibilidade de compreender dinâmicas e processos
em distintos momentos no desenvolvimento de agendas públicas em matéria de comunicação
e informação ambiental. Com este objetivo construímos uma faixa de valores: 0-8 pontos, 9-17
pontos, 18-27 pontos e 28-36 pontos; e quatro cenários que definem o grau de desenvolvimento
informativo, comunicativo e educativo de cada local: não desenvolvido, emergente, em desenvolvimento, e com potencial educativo. Neste último, são reunidos funcionalidades e recursos
adequados a processos educativos em que a informação ambiental transcende a função comunicativa de informar e apresenta distintas ferramentas que possibilitam conhecer as problemáticas
ambientais locais, promover uma reflexão crítica sobre os distintos modelos de desenvolvimento sustentável existentes, comunicar boas práticas cidadãs com impacto positivo no ambiente e
fortalecer uma comunidade ativa no uso social das TIC.
Quadro 2: Cenários de governos eletrônicos para a educação ambiental.

Não desenvolvidos
0 -8

Emergentes
9-17

Em processo de
desenvolvimento
18- 26

Para a educação ambiental
27-36

1. 25 de Mayo
2. General Lavalle
3. Tres Lomas
4. Baradero

1. Saladillo
2. Saliquelló
3. Monte Hermoso
4. Pellegrini
5. Tordillo
6. Salto
7. Villarino
8. Bolívar
9. Lanús

1. Quilmes
2. Merlo
3. La Plata
4. Lomas de Zamora
5. Villa Gesell
6. La Matanza
7. General Villegas
8. San Cayetano

1. General Pueyrredón
2. Florentino Ameghino
3. Almirante Brown

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização dos dados relevados.
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A construção de indicadores requer pensar na complexidade de abordar três variáveis em
relação sinérgica: uma tecnológica, uma educativa e uma ambiental. Cada um dos cenários
demonstra um grau de articulação em matéria de acessibilidade, informação, interação e da
existência e uso de ferramentas e recursos para a educação ambiental. Esta sinergia possibilitou desenhar um instrumento metodológico para uma pesquisa de dados que, no trabalho de
campo, permitiu sistematizar estas variáveis de maneira sincrônica.
A dimensão informativa dos conteúdos ambientais encontrou uma diversidade de formatos
e estratégias comunicativas, e em matéria ambiental prevaleceu uma pluralidade de dados
em todos os casos que compreenderam a amostra. Entre os principais achados são mencionados os formatos jornalísticos (notícias ou notas de imprensa), e em menor medida relatório (muitos casos com a opção de download em pdf) e peças audiovisuais. A pertinência das
temáticas à realidade social e ambiental local obteve valores altos, bem como pôde ser observada a presença de elementos de ancoragem “ao local” referente à cobertura da informação.
No caso paradigmático do município de Florentino Ameghino, como em outros casos menos
relevantes, também se percebeu informação ambiental de impacto mais amplo ou de temas,
como a mudança climática, abordado de uma perspectiva global. Nesse sentido, os resíduos,
a água e a produção de mantimentos foram os temas ambientais recorrentes da amostra.
A seguir podemos observar os casos vinculados a cada uma das dimensões e indicadores
segundo valores obtidos.
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Quadro 3: Análise de acessibilidade segundo valores obtidos

Informação ambiental na Página de início.
0

1. General Lavalle
2. Tres Lomas
3. 25 de Mayo

1

1. Tordillo
2. General Villegas
3. Saladillo
4. Baradero
5. Lanús

2

3

4

1. Monte
2. Hermoso
3. San
Cayetano
4. Florentino
5. Ameghino
6. General
7. Pueyrredón
8. La Matanza

1. Almirante
Brown

2

3

4

1. San Cayetano
2. Villarino
3. Merlo
4. La Plata
5. Villa Gesell

1. General
2. Pueyrredón
3. La Matanza
4. Quilmes

1. Almirante
2. Brown
3. Florentino
4. Ameghino

1. Pellegrini
2. Salliqueló
3. Villarino
4. Salto
5. Bolívar
6. Lomas de
Zamora
7. Merlo
8. Quilmes
9. La Plata
10. Villa Gesel

Vínculos ambientais na Página de início.
0
1. General Lavalle
2. Tres Lomas
3. 25 de Mayo
4. Bardero
5. Pellegrini
6. Monte Hermoso
7. General Villegas
8. Lanús

1
1. Tordillo
2. Saladillo
3. Salto
4. Bolívar
5. Lomas de
Zamora
6. Salliqueló

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização de dados relevados.
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Quadro 4: Análise da dimensão informativa segundo valores obtidos

Pertinência da informação ambiental ao contexto local.
0

1

2

1. Tres lomas
2. Villarino
3. Lanús
4. La Plata
5. Bolívar
6. Baradero
7. Salto

1. General Lavalle
2. 25 de Mayo

3
1. Pellegrini
2. Monte
Hermoso
3. San Cayetano
4. Florentino
5. Ameghino
Saladillo
6. Villa Gesell
7. Quilmes
8. Lomas de
Zamora
9. Saliquelló
10. Merlo
11. La Matanza
12. Tordillo

4

1. General
2. Pueyrredón
3. General
Villegas
4. Almirante
Brown

Atualização das informações ambientais.
0

1. General Lavalle
2. 25 de Mayo

1

2

3

1. Tres Lomas
2. General
Villegas
3. Bolívar
4. Baradero
5. Salto

1. Tordillo
2. Pellegrini
3. Monte Hermoso
4. San Cayetano
5. Florentino
Ameghino
6. Saladillo
7. Villarino
8. Quilmes
9. Lanús
10. Saliquelló
11. Merlo
12. La Matanza

1. Villa Gesell
2. Lomas de
Zamora
3. Merlo
4. General
5. Pueyrredón
6. Almirante
Brown

4

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização de dados constatados.
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Quadro 5: Análise da dimensão interativa segundo valores obtidos.

Possibilidade de deixar comentários em cada uma das informações.
0

1. General
2. Lavalle
3. Pellegrini
4. Bolívar
5. 25 de Mayo
6. Tordillo

1

1. Salliqueló
2. Tres Lomas
3. General
Villegas
4. Villa Gesell
5. Saladillo
6. Salto
7. Baradero
8. Quilmes
9. Lomas de
Zamora
10. La Matanza
11. Lanús

2

1. Monte
2. Hermoso
3. Florentino
4. Ameghino

3

1. General
2. Pueyrredón
3. Almirante
Brown
4. La Plata
5. Villarino

4

1. Merlo
2. San
Cayetano

Presença de redes sociais: Facebook, YouTube e Twitter.
0

1. General
Lavalle
2. Bolívar
3. 25 de Mayo
4. Tordillo
5. Tres Lomas
6. Saladillo
7. Baradero
8. Pellegrini

1

1. Salliqueló
2. La Matanza

2

1. San
Cayetano
2. Florentino
Ameghino

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização de dados constatados.
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3
1. Villa Gesell
2. Salto
3. Lanús
4. Merlo
5. Quilmes
6. General
7. Pueyrredón
8. La Plata
9. Lomas de
Zamora

4

1. Almirante
2. Brown
3. Bolívar
4. General
Villegas
5. Monte
Hermoso

A análise da última dimensão foi a mais desafiante, em termos conceituais e metodológicos,
porque as expectativas de destacar recursos educativos nas páginas dos governos locais eram
muito baixas. Se entendermos por recurso educativo todos aqueles meios, estratégias, ferramentas ou materiais que permitem ao educador comunicar melhor uma mensagem ou conteúdo
com o propósito de facilitar um processo de aprendizagem, os recursos mais utilizados foram
linguagens adequadas a destinatários concretos, gráficos (principalmente fotografias) e, em menor grau, ilustrações e esquemas conceituais. Com a adoção de redes sociais estes recursos são
ampliados a linguagens audiovisuais, conversações em redes sociais e conferências online.
Dois casos merecem sua atenção: por um lado a proposta de Florentino Ameghino que pertence
a uma rede municipal de “Portais Verdes”. Em seu site pode acessar a um micro site ambiental
com recursos educativos que integra conteúdos e ferramentas, todas vinculadas ao conhecimento da complexidade ambiental. Entre eles podemos mencionar uma página onde são detalhadas
as normas que constituem o marco legal ambiental, recursos bibliográficos, uma página com o
calendário ambiental nacional e internacional, uma página com recursos bibliográficos e audiovisuais, bem como uma página com notícias ambientais locais.
O município de General Villegas, distintamente, apresenta uma plataforma educativa desenvolvida por uma instituição privada, em que qualquer cidadão pode acessar e encontrar recursos
educativos de distintas disciplinas curriculares de nível inicial, primário e secundário. Cabe destacar a marca do desenvolvimento de temas ambientais (bibliografia, videoteca, etc.) vinculados
a ciências naturais, sociais, história e geografia, entre outras. Este exemplo demonstra o desenvolvimento de um serviço educativo livre e gratuito para a comunidade, mas apresenta ainda
uma baixa acessibilidade a recursos ou conteúdos que convidem à reflexão ou ao conhecimento
da complexidade intrínseca da relação entre seres humanos em sociedade e historicamente ancorados e o ambiente de que são parte.
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Quadro 6: Análise da Dimensão Educativa segundo valores obtidos

Recursos gráficos que complementam a informação.
0

1. General Lavalle
2. 25 de Mayo

1

1. Salliqueló
2. La Matanza
3. Lanús
4. Bolívar
5. Saladillo

2

3

4

1. Tres Lomas
2. Monte
Hermoso
3. Baradero

1. Merlo
2. Quilmes
3. General
Pueyrredón
4. La Plata
5. Lomas de
Zamora
6. Tordillo
7. Pellegrini
8. Villarino
9. General
Villegas
10. Villa Gesell
11. Salto

1. Almirante Brown
2. Florentino
Ameghino
3. San Cayetano

Recursos didáticos adequados aos distintos públicos.
0

1

2

1. Tordillo
2. Pellegrini
3. Villarino
4. General Lavalle
5. Monte Hermoso
6. San Cayetano
7. Saliquelló
8. Tres Lomas
9. Baradero
10. Salto
11. Saldillo
12. 25 de Mayo
13. Lanús
14. Merlo
15. La Plata
16. 25 de Mayo

1. La Matanza
2. Lomas de
Zamora
3. Bolívar
4. Villa Gesellv

1. Quilmes
2. General
Pueyrredón

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização de dados relevados.
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3

1. General
Villegas
2. Florentino
Ameghino

4

A Educação para a Sustentabilidade está associada na prática institucional com a Educação
Ambiental, e o traço que esta assume quanto à seleção de conteúdos, significação social e relevância variam, sem ter um padrão comum. Se continuarmos, podemos observar que os recursos e as estratégias ficam visíveis como outro elemento diferenciador no campo da educação
para a sustentabilidade. De fato mencionamos que se orientam aos problemas locais, mas também a outras problemáticas globais, ainda que o aprofundamento e o rigor da proposta devessem cobrir os mínimos padrões de qualidade da informação por se tratar de um site oficial.
A análise transversal de sites dos governos locais da Província de Buenos Aires nos permitiu
abordar a complexidade social, tecnológica e ambiental do objeto de estudo, cuja articulação
encontra novas vias de expressão e comunicação na apropriação das TIC, e, em particular, em
novos usos sociais da internet. No gráfico seguinte podemos visualizar cada uma das variáveis
implicadas que permitiram construir os cenários propostos. Como síntese o gráfico 3 nos indica a complexidade da análise e das realidades locais que protagonizam desde o poder local a
educação para a sustentabilidade.
Gráfico 3: Integração de variáveis analisadas segundo valores obtidos
reCUrSoS didátiCoS AdeqUAdoS AoS diStint oS PúbLiCoS
Pr eSençA de PeçAS AUdioviSUAiS CoM Conteúdo AMbientAL
vínCULoS CoM referênCiAS à edUCAção AMbientAL nA PáginA de iníCio
Po SSibiLidAde de deiXAr CoMentárioS eM CAdA UMA dAS inforMAçõeS
AtUALizAção dAS inforMAçõeS AMbientAiS
inforMAção AMbientAL nA PáginA de iníCio
Pr eSençA de redeS SoCiAiS: fACebooK, yoUtUbe, t Witt er.
reCUrSoS gráfiCoS qUe CoMPLeMent eM A inforMAção
Pr eSençA de inforMAçõeS AMbientAiS

01

02

03

04

05

06

07

08

0

CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL EM RELAÇÃO A INDICADORES CONSTRUÍDOS

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização de dados relevados.

4. Em modo de conclusão: integrando ideias provisórias
Transitamos em um momento histórico em que as TIC alcançam um uso social e educativo
crescente e têm o potencial de configurar as infraestruturas informativas necessárias para o
acesso simples e econômico dos cidadãos às informações ambientais relevantes para fortalecer
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a governança local. Os governos eletrônicos locais podem ser definidos como novas formas
de fazer governo, cujas ferramentas informativas e comunicativas fortalecem a cidadania e a
construção de valores socioambientais coletivos. Nesse sentido, a informação ambiental e sua
comunicação têm um papel principal para a coesão e integração de interesses locais, já que
“a informação reduz a incerteza na área de interesse e aumenta a eficiência nas tarefas e na
tomada dessas decisões. Mas também intervém em percepção e representação da população”
(CARBALLO, 2010, p. 18).
O desenvolvimento dos sites facilita aos cidadãos o acesso à informação ambiental pública56 e fazer público seus interesses e necessidades facilitando a inclusão e envolvimento nos processos políticos locais relevantes. Deste modo possibilita e agiliza o progresso em matéria de qualidade informativa em prazos de tempo relativamente curtos, permitem uma atualização permanente das
ações governamentais e de novos serviços à comunidade; bem como o novo projeto da imagem
institucional e adequação tecnológica, como o demonstraram os casos do Ramallo e Castelli57.
Se entender o progresso nos projetos e estruturas de conteúdos, como as adoções de recursos educativos, além de ferramentas informativas e interativas, como cenários para o desenvolvimento de governos eletrônicos locais, podem deduzir que nos encontramos em um estado
emergente. De 24 sites destacados apenas dois, Florentino Ameghino e General Villegas, apresentam um espaço identificado com recursos educativos; e só o primeiro deles está identificado
especificamente com conteúdos educativos ambientais. Por sua parte a presença de recursos
interativos e visuais são características expandidas na maioria destes espaços que favorecem a
participação cidadã e o tratamento das problemáticas ambientais nas agendas institucionais.
Esta experiência permitiu nos aproximar de uma diversidade de situações de envolvimento dos
governos locais em seu papel de comunicadores do ambiente local-regional-global, e no aproveitamento do uso de novas ferramentas educativas como audiovisuais e redes sociais. Deste
modo possibilitou o conhecimento e compreensão de uma notável heterogeneidade das estratégias de comunicação ambiental em contextos menores, como localidades rurais, e em grandes
municípios da Província mais complexa do país.
Sem dúvida esta introdução à análise de um objeto social, histórico e ambiental complexo tem
limites metodológicos a resolver. Por exemplo, incorporar variáveis de contexto interpretativo
fundamentais como o analfabetismo ambiental e o analfabetismo digital dos comunicadores e
interlocutores. Isso porque para promover uma cidadania participativa, comprometida e ativa no
desenvolvimento sustentável de suas ações e atividades necessitamos de comunicadores e educadores formados em linguagens digitais e na complexidade socioambiental das realidades locais.
Como reflexão final, abrimos o debate sobre o impacto do desenvolvimento da internet não só
como uma ferramenta para o poder público – em cenários sociais híbridos da dimensão social,
técnica e ambiental – mas sim como uma estratégia de amplo conteúdo social e capacidade edu56. O regime de livre acesso à informação ambiental pública (Lei Nacional nº 25.831) determina que “será livre e gratuito para
toda pessoa física ou jurídica, a exceção daqueles gastos vinculados com os recursos utilizados para a entrega da informação
solicitada (…)” (Senado e Câmara de Deputados da Nação Argentina reunidos em Congresso 2004).
57. Site com um domínio existente, mas com um serviço de publicação deficitária, o que não nos permitiu realizar uma análise
dos indicadores estabelecidos.
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cativa, que não só muda as formas de comunicação de temas ambientais e o poder municipal,
mas sim atravessa a comunicação e educação para a sustentabilidade, uma modalidade impensada há alguns anos. Já não nos alcançam os tradicionais olhares da EA formal e não formal. O
sismo tecnológico nos provoca a pensar e desenhar campos de interação com alcance social que
melhore a qualidade de vida das pessoas com equidade ambiental e comunicacional. Estamos
preparados para este desafio ambiental em ambientes virtuais no âmbito do poder local?
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Anexos
Anexo I: Sites correspondentes a cada governo local

Municípios pequenos

Municípios médios

Municípios grandes

www.tordillo.gov.ar
www.lavalle.mun.gba.gov.ar
www.pellegrini.gov.ar
montehermoso.gov.ar
www.sancayetano.gov.ar
www.salliquelo.gov.ar
www.treslomas.gob.ar
www.florentinoameghino.gov.ar

www.villegas.gov.ar
www.villarino.gov.ar
www.gesell.gov.ar
www.saladillo.gov.ar
www.salto.gov.ar
www.municipalidadbaradero.com
www.bolivar.gob.ar
www.vm.mun.gba.gov.ar

www.lanus.gov.ar
www.merlo.gov.ar
www.almirantebrown.gov.ar
www.quilmes.gov.ar
www.lomasdezamora.gov.ar
www.mardelplata.gob.ar
www.laplata.gov.ar
www.lamatanza.gov.ar

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de cada site.
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Vínculos ambientais na página de início.
Pertinência de informações ambientais ao contexto local.
Atualização de conteúdos informativos.
Possibilidade de deixar comentários em cada
uma das informações.
Possibilidade de participar em redes sociais: Facebook,
YouTube, Twitter.
Recursos gráficos que complementem a informação.
Presença de peças audiovisuais de conteúdo ambiental.
Recursos didáticos adequados aos distintos públicos.
Total

Municípios

La Matanza
3
3
3
2
1
1
1
1
1
16

La Plata
2
2
2
2
3
3
3
1
0
18

General Pueyrredón
3
3
4
3
3
3
3
2
2
27

Lomas de Zamora
2
1
3
3
1
3
3
1
1
18

Quilmes
2
3
3
2
1
3
3
0
2
19

Almirante Brown

4

4

4

3

3

4

4

1

2

29

Merlo

2

2

3

3

4

3

3

0

0

20

Lanús

1

0

2

2

1

3

1

0

0

10

25 de Mayo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bolívar

2

1

2

1

0

4

1

1

1

13

Baradero

1

0

2

1

1

0

2

0

0

7

Salto

2

1

2

1

1

3

3

1

0

14

Informação ambiental na página de início.Informação ambiental
na página de inicio.Vínculos com referências à educação ambiental
na página de início. I Informação ambiental relevante na página
de início. Pertinência da temática à realidade social e ambiental
local. Informação de contato. Información ambiental relevante
na página de início. Pertinência da temática à realidade social
e ambiental local. Informação de contato.

4. Dimensão
Educativa

3. Dimensão
Interativa

2. Dimensão
Informativa

1. Acessibilidade a
conteúdos

Anexo II: Sistematização de dados relevados segundo indicadores construídos e amostra desenhada
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Saladillo

1

1

3

2

1

0

1

0

0

9

Villa Gesell

2

2

3

3

1

3

3

2

1

20

General Villegas

1

0

4

1

1

4

3

3

3

20

Villarino

2

2

2

2

3

1

3

0

0

15

Tres Lomas

0

0

2

1

1

0

2

1

0

7

Florentino Ameghino

3

4

3

2

2

2

4

4

3

28

Salliqueló

2

1

3

2

1

1

3

0

0

13

San Cayetano

3

2

3

2

4

2

4

0

0

20

Monte Hermoso

3

0

3

2

2

4

2

0

0

16

Pellegrini

2

0

3

2

0

0

3

0

0

10

General Lavalle

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tordillo
Total

1
44

1
32

3
74

2
44

0
35

0
47

3
61

0
18

0
16

10

Fonte: Elaboração própria a partir de dados destacados entre os meses de janeiro e fevereiro de 2014.
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Resumo
A gestão territorial das Reservas Extrativistas deve ser realizada por um conselho deliberativo
que permita a participação ativa de seus moradores. Este estudo investigou concepções de meio
ambiente e práticas de educação ambiental apresentadas por professores que atuam em uma
escola de ensino fundamental localizada na Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, Rondônia
- Amazônia brasileira, considerando que estes profissionais contribuirão para a formação do
educando que, futuramente, poderá atuar no conselho deliberativo de sua comunidade. Por
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meio de questionário aplicado aos professores verificamos que a concepção predominante é a
de meio ambiente como “meio de vida”, e as práticas educativas descritas são realizadas de forma
pragmática. Consideramos a importância de o trabalho com a temática ambiental estar permeado de diálogo com os estudantes, dando espaço para seus saberes, almejando o desenvolvimento
de uma postura crítica com relação à compreensão ambiental em suas diversas esferas.
Palavras-chave: Amazônia. Educação Ambiental. Trabalho Docente.

1. Introdução
Este artigo foi elaborado a partir de uma pesquisa de Iniciação Científica que visa a investigar as
concepções de Meio Ambiente apresentadas por alunos e professores do ensino fundamental de
uma escola localizada na Reserva Extrativista Lago do Cuniã em Rondônia - Amazônia brasileira. No trabalho serão retratados e analisados dados obtidos acerca das concepções e práticas
escolares dos professores, uma vez que a investigação encontra-se em desenvolvimento e as
análises dos dados referentes aos estudantes ainda estão por ser realizadas.
O Brasil, país de dimensões continentais, apresenta uma diversidade territorial que sustenta
uma pluralidade cultural. Nesse espaço heterogêneo, encontram-se diferentes povos e populações tradicionais, os quais, nas últimas décadas, têm sido considerados pelas políticas públicas
governamentais na criação das Unidades de Conservação (UCs) de uso sustentável, as quais
visam a proteção do ambiente natural e da cultura das pessoas que nesses locais residem. Uma
dessas UCs são as Reservas Extrativistas (RESEX), que se configuram como uma categoria conquistada, sobretudo pela luta de seringueiros e ambientalistas pelo direito a terra, liderados,
dentre outros, por Chico Mendes.
A RESEX do Lago do Cuniã, em específico, possui aproximadamente 350 moradores que têm
suas moradias concentradas em cinco núcleos habitacionais58, e como principal fonte de renda e
sustento desenvolvem práticas tradicionais como o extrativismo, pesca, e pequenas plantações.
O transporte na comunidade acontece principalmente por meio de pequenas embarcações motorizadas denominadas rabetas, e muitas vezes por canoa e remo. A comunidade conta com uma
escola que atende a cerca de 120 alunos do 1º a 9º ano do ensino fundamental. Ainda, devido
à diretrizes legais, a Reserva possui um conselho deliberativo, o qual tem a função de ditar os
limites e possibilidades da gestão do território em questão, devendo contar com a participação
ativa dos membros da comunidade.
Nesse contexto, os sujeitos que poderão participar do referido conselho deliberativo são membros da reserva que, em muitos casos, terão estudado na escola local e, destarte, consideramos
de suma importância reflexões sobre as concepções de Meio Ambiente e práticas de Educação
Ambiental que professores e alunos revelam e constroem por meio desse espaço de educação
formal. Cabe enfatizar que “[...] A educação escolar é um momento de um processo múltiplo, de
vários rostos e vivido entre diferentes momentos, a que costumamos dar o nome de socialização
58. Os nomes dos núcleos são: Pupunhas, Neves, Silva-Lopes, Araçá, e Bela Palmeira.
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[...]” (BRANDÃO, 2005, p.85). Assim, sendo responsável pelo ensino sistematizado, e parte da
socialização humana vital, é importante que a escola dialogue com os saberes constituídos na
experiência cotidiana dos estudantes - sobretudo quando esses são exímios conhecedores de
seus ecossistemas locais.
Nesse movimento de valorização dos saberes dos educandos, consideramos, conforme pontua
Freire (2008, p.30), que o professor e, amplamente a escola, devem respeitar os saberes que os
alunos possuem ao ingressarem na escola, saberes estes socialmente construídos nas práticas comunitárias. Mas, também, é preciso discutir com os alunos “[...] a razão de ser de alguns desses
saberes em relação com o ensino dos conteúdos [...]”.
Diante desse contexto, este estudo investigou quais as concepções de Meio Ambiente apresentadas por alguns professores da escola da Reserva. E, ainda, qual o discurso sobre a prática em
Educação Ambiental na escola. Permitindo, assim, maior compreensão da realidade escolar e a
indicação de caminhos que possam tornar mais fecunda a complexa relação entre a instituição
escolar e o contexto no qual está inserida.
A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais
(BRASIL, 2007, artigo 3°, parágrafo V) define como um de seus objetivos:
Garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos como
contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a participação
e controle social tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos não formais.

Ademais, valendo-se do entendimento de que a Educação Ambiental configura-se, segundo a
Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999, art. 1°), como:
[...] Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Somado à noção de que para a realização de ações efetivas de Educação Ambiental deve-se
partir das concepções de meio ambiente dos sujeitos (REIGOTA, 2001), esta pesquisa mostra
sua relevância no âmbito do fortalecimento das políticas públicas ambientais, principalmente da
Educação Ambiental escolar e não escolar, no contexto de valorização das populações tradicionais da Amazônia. Assim como pontua Amorim (2005, p.146): “Apostemos em uma Educação
como amizade e exercício político, um apelo a experimentar formas de socialibilidade e comunidade, a propor alternativas às formas tradicionais de relacionamento”.
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2. Metodologia
A investigação configurou-se como uma pesquisa qualitativa em Educação devido à especial
atenção aos processos investigativos (BOGDAN; BICKLEN, 1994). Foram aplicados questionários com quatro dos sete professores que estavam presentes na comunidade e atuam na escola lecionando nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. Porém, esse instrumento de
coleta de dados não foi aplicado pragmaticamente. Houve a permanência de um período de 30
dias na Reserva convivendo com moradores e, sobretudo, vivenciando o cotidiano escolar - de
modo que a análise das respostas aos questionários pudesse ser balizada também com experiências concretas na comunidade.
Em âmbito mais específico, a pesquisa configura-se como um estudo de caso. Atenta à especificidade da investigação realizada devido a seu recorte espaço temporal. Todavia, tal constatação
não impede que sejam construídas generalizações e apontamentos das análises aqui desenvolvidas para realidades próximas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Uma das participantes da pesquisa foi Sandra, formada em pedagogia e docente das séries
iniciais do ensino fundamental - e reside no local há mais de cinco anos. Os demais professores participantes residem na capital Porto Velho e permanecem durante alguns períodos
na Reserva para lecionar. Rafael é graduado em Educação Física, Vania em Letras, e Thiago
em Geografia. Afirmamos que os nomes de participantes aqui citados são fictícios, tendo este
estudo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino superior à
qual os autores estão vinculados59, e também cadastrados junto ao Sistema de Autorização e
Informação em Biodiversidade60.
Organizamos as respostas apresentadas pelos professores em dois eixos temáticos, de modo a
contribuir para a sistematização dos dados. Os eixos foram nomeados: “Concepções de Meio
Ambiente” que tem foco nas concepções de Meio Ambiente dos docentes; e “Educação Ambiental e Práticas Escolares”, com foco nos discursos sobre as práticas escolares desenvolvidas pelos
professores relacionadas à Educação Ambiental.

3. Concepções de Meio Ambiente
Iniciamos nossas análises relatando e refletindo sobre o eixo temático Concepções de Meio Ambiente, que reúne as respostas dos docentes à seguinte pergunta do questionário: “O que você
entende por Meio Ambiente?”.

59. CAAE: 16205013.9.0000.5383.
60. Tendo sua realização sido autorizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e aprovada em reunião
do conselho gestor da UC em questão.
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O professor Rafael afirma: “Entendo por meio ambiente todo o ecossistema que envolve a
vida humana”.
Já a professora Sandra revela: “O meio ambiente é tudo que nos rodeia desde o nascimento até o fim de
nossa vida. O meio ambiente pode ter, ou seja, ser diversificado como cidade e campo, terra, água ar”.
Em seguida, a professora Vania afirma: “Tudo que nos cerca”. E, ainda, o professor Thiago aponta:
Meio Ambiente é o local em que nos permite concluir que tipo de vida ou qualidade de vida,
relacionado à saúde nós temos, de acordo com as condições diversas de um local, ou de cada
local que nós frequentamos; que podemos relacionar limpeza, degradação, desmatamento, lixo
a céu aberto, poluição da atmosfera etc.

Em diálogo com estudos do campo da Educação Ambiental, é possível observar aproximações
entre as respostas dos professores e, principalmente, a concepção de Meio Ambiente que Sauvé
(2005) chama de ambiente como “meio de vida”. Segundo a autora, esta concepção não se refere
apenas à Natureza, mas, sim, com relações mais amplas e complexas como a professora Sandra
apresenta nos termos “cidade” e “campo”. Sauvé (2005) releva ainda que esta concepção de Meio
Ambiente serve como base para uma corrente de Educação ambiental nomeada “Humanista”.
Sobre a corrente humanista, Sauvé (2005, p. 25) afirma que:
Esta corrente dá ênfase à dimensão humana do meio ambiente, construído no cruzamento da
natureza e da cultura. [...] [O Meio Ambiente] Não pode ser abordado sem se levar em conta sua
significação, seu valor simbólico. O patrimônio não é somente natural, é igualmente cultural [...]

É importante destacar que na análise da autora é aceita à tese de que a concepção de Meio Ambiente sustenta uma determinada “corrente”, ou prática educacional. Todavia, diversos estudos,
como o de Iared et al. (2011), demonstraram que não há necessariamente uma relação unívoca
entre a concepção ambiental e a prática educativa.
Isso posto, serão apresentados os discursos dos docentes referentes às práticas escolares de Educação Ambiental. As quais, já adiantamos, estão pouco próximas da já descrita “corrente humanista”. O que nos encaminhará para alguns questionamentos.

4. Educação Ambiental e Práticas Escolares
Desde as primeiras respostas aos questionários ficou explícita a atenção à temática ambiental
que os docentes da escola possuem, trazendo algumas falas sobre o Meio Ambiente que ora se
mostraram complexas e ora mais simplistas - ou seja, limitada à aspectos biológicos e noções
pragmáticas de conservação. Assim, o que os professores desenvolvem dentro da instituição escolar para auxiliar na formação de alunos mais reflexivos aos assuntos de cunho ambiental? Pensando nisso, foram constadas as seguintes perguntas no questionário: “Você trabalha com Educação Ambiental com seus alunos? De que forma?”. As subsequentes respostas foram obtidas:
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O professor Rafael afirmou:
Não tenho nenhum conteúdo específico dentro da minha disciplina que oferece algum tipo de
trabalho sobre educação ambiental. Mas costumo fazer trabalhos com temas transversais, com o
intuito de realizar gincanas para a realização da limpeza nos locais onde trabalho.

Já a professora Sandra constatou: “Sim: explicando a importância da conservação do solo, plantando árvores e conservando as árvores que existem ao redor da escola: mostrando como selecionar o lixo caseiro, lixo não caseiro: pilhas, baterias etc”.
Vania revelou: “Não muito profundo, só superficial, através das coisas mais ligadas ao dia a dia
deles; como a consciência de não destruir, mais sim de preservar o que Deus pra eles”.
E, por fim, o professor Thiago afirmou:
Sim. Instruo meus alunos a não degradarem o meio ambiente de forma a preservarem para uma
melhor qualidade de vida. Essas instruções se fazem de forma sistemática com o objetivo de
educá-los para uma melhor relação com o ambiente em que vivem ao moram.

Considerando as respostas dos docentes, é cabível a análise de que o discurso sobre as práticas
escolares de Educação Ambiental gravitam sobre um eixo pragmático. O estudo de Silva e Campina (2011, p. 33) auxilia a compreensão da Educação Ambiental categorizada como Pragmática:
[...] Apresenta foco na ação, na busca de soluções para os problemas ambientais e na proposição de normas a serem seguidas. Essa categoria de educação ambiental pode ter suas raízes no
ambientalismo pragmático (CRESPO, 1998) e em concepções tecnicistas de educação. [...] Embora haja o discurso da cidadania e sejam apresentadas questões sociais como parte do debate
ambiental, os conflitos oriundos dessa relação ainda não aparecem ou aparecem na forma de
um falso consenso.

Assim, fica clara a relação da categoria proposta por Silva e Campina (2011) com os dados desta
investigação. A fala de Rafael é exemplar – a realização de gincanas pode mesmo ser uma abordagem fecunda para uma prática de Educação Ambiental; todavia, evitando que ela se resuma
à mera limpeza da escola, mas, sim, com um objetivo dialogicamente construído de formação
mais crítica. Criticidade de inteligir o mundo, como destaca Freire (2008).
Observamos, ainda, que o professor Rafael refere-se ao trabalho com temas transversais, exemplificando as gincanas como uma forma de realização de sua proposta nessa perspectiva de
organização do conteúdo escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 15)
– PCN - ao proporem o desenvolvimento de atividades com Temas Transversais no ensino fundamental, destacando Ética, Meio Ambiente e Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual,
enfatizam que essas temáticas devem ser incorporadas nas áreas já existentes no currículo e no
trabalho educativo escolar. Apesar de a própria organização dos PCN não concretizar essa diretriz em seus próprios cadernos (VALDANHA NETO; KAWASAKI, 2013).
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Destarte, verificamos a intenção do educador Rafael ao destacar a proposta de transversalidade
em suas ações didáticas; no entanto, é preciso que haja maior clareza e discussão, na própria formação inicial e continuada dos professores, acerca do sentido do trabalho na perspectiva descrita pelos PCN, uma vez que ação dessa natureza envolve a integração da temática, no caso ambiental,
interligada aos conteúdos específicos do programa curricular. Assim, podemos refletir sobre em
que sentido o trabalho, por exemplo, com gincanas está sendo realizado na perspectiva transversal
proposta pelos PCN. Ainda, se há intenção de práticas didáticas na perspectiva transversal.
Além disso, são pertinentes discussões sobre a importância de práticas didáticas que se fortaleçam também num trabalho de natureza interdisciplinar, uma vez que o diálogo e a interação
entre as disciplinas poderão ser um caminho significativo para se trabalhar com conteúdos que
emergem nos debates sociais atuais, entre eles a Educação Ambiental. Zabala (1998, p. 143), em
seus estudos sobre a prática educativa, destaca:
A interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples
comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do
conhecimento, da metodológica e dos dados de pesquisa. [...]

Considerando a reflexão acima, é importante atentar para o amplo espectro de práticas que o
termo “interdisciplinaridade” abrange. No tocante à Educação Ambiental, é diretriz oficial que
essa seja desenvolvida na perspectiva de superar uma mera distribuição de seus conteúdos pelas
disciplinas, realizando fortes interações entre elas, permitindo que o encontro de saberes disciplinares possa ser criativamente interdisciplinar (BRASIL, 2012).
Dado a complexidade e singularidade do meio natural e cultural no qual a escola em questão
está inserida, também é importante marcar que a distinção feita por Sandra entre o “lixo caseiro”
e “lixo não caseiro” pouco ajuda na compreensão crítica da importante questão dos resíduos
sólidos e sua adequada destinação, bem como uma reflexão crítica sobre sua produção.
A comunidade da Reserva do Lago do Cuniã, por exemplo, possui uma ruralidade histórica circulando em suas relações sócias e comportamentos. Os resíduos mais tipicamente rurais são passíveis de um descarte pouco planejado, dependendo de seu volume, pois são, via de regra, natureza – são resíduos orgânicos, como cascas de frutas e restos de animais abatidos e consumidos.
Porém, a proximidade e intensificação mercantil da comunidade com o meio urbano aumentou a
quantidade de lixo urbano-industrial (e não “doméstico”, como pontuou a docente), os quais são
inorgânicos e seu descarte tem se configurado pelos comunitários como uma importante questão
a ser resolvida. Todos sabem que deve haver uma maneira mais adequada de se descartar esses
resíduos, como um aterro sanitário; porém, a localidade não conta com apoio estatal para a coleta
e adequada destinação do lixo. Deste modo, fica um desafio que somente pode se resolvido com
um elo entre a gestão e a educação ambiental, necessariamente passando por embates políticos.
Já o professor Thiago apresenta em sua fala um discurso muito presente na grande mídia, a abordagem da problemática ambiental na forma de um falso consenso (SILVA; CAMPINA, 2011). É
afirmado que o docente busca educar os alunos para uma melhor relação com o meio ambiente.
Porém, o que seria uma “melhor relação”? Haveria realmente um consenso sobre o que é melhor
e o que é pior para o Meio Ambiente em toda sua complexidade? Acreditamos que não, caso
696| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

contrário, não estaríamos construindo este estudo de modo a tentar captar a complexidade da
temática que permeia o presente estudo de caso, em específico, e também a sociedade em geral.
Em continuidade a nossas indagações, solicitamos aos professores que discorressem sobre a
seguinte pergunta: “Qual a importância da educação ambiental na escola?” A partir daí, deparamo-nos com as respostas que se seguem.
O Professor Rafael afirma:
O trabalho de educação ambiental na escola é extremamente importante, principalmente nos
dias atuais em que o aquecimento global e as ações humanas têm cada vez mais extraindo [...]
importar com sua reposição ou sobre o seu fim futuro. Ensinar os alunos, dos materiais primários que a natureza oferece, nos que com o passar do tempo o seu esgotamento e quase que
impossível.

A educadora Sandra revela que o trabalho com a Educação Ambiental na escola se configura como de:
[...] Fundamental importância, pois para uma comunidade que está começando a desenvolver-se é o carro que puxa a carroça. Toda comunidade precisa saber o que fazer com o lixo caseiro
e tecnológico. É aí que entra o papel da escola fazer essa articulação. Principalmente com as
crianças. Elas são mais fáceis de conservar hábitos ecológicos.

Novamente a professora Vania apresenta uma resposta direta ao afirmar: “Acho importante, só
que na escola não há essa disciplina”. E, por fim, o professor Thiago destaca: “Sua importância é de
conscientizar os alunos de que a preservação ambiental é a melhor saída para um futuro melhor e
que seus descendentes possam continuar a viverem em um ambiente mais apropriado para todos”.
As falas dos professores revelam que há, em seus discursos, uma valorização no que se refere ao
trabalho com temáticas ambientais no espaço escolar. Ainda que tenhamos refletido sobre suas
ações didáticas numa perspectiva pragmática de Educação Ambiental, não podemos negar que
os professores assumem um discurso já posto em nossa sociedade de que é fundamental eleger
assuntos dessa natureza em suas aulas.
Pontuamos a afirmação da educadora Vania ao destacar que não há nenhuma disciplina específica na instituição escolar para a Educação Ambiental. De fato, se recorremos ao proposto
pelos PCN (BRASIL, 1997, p.15), a elaboração desse documento pelo Ministério da Educação
sinalizando para a inserção de Temas Transversais no trabalho educativo da escola, não intenciona a criação de “[...] novas áreas ou disciplinas [...]”. Como já retratamos, o objetivo é que
assuntos, no caso do Meio Ambiente, sejam trabalhados de forma transversal pelos professores
que assumem as disciplinas específicas do programa curricular, tais como: Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências.
Ainda, sobre o questionamento acerca da importância do trabalho com assuntos ambientais na
escola, observamos na resposta do professor Thiago o direcionamento para a conscientização
da preservação ambiental. Aqui, mais uma vez, deparamo-nos com uma visão pragmática da
Educação Ambiental: preservar a natureza. No entanto, é possível refletir sobre a conscientiza-
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ção no sentido mais amplo e crítico. O que essa postura poderá conduzir ao ser humano em suas
práticas sociais cotidianas, na sua relação ambiental? Reiteramos as forças políticas que atuam
sobre os discursos da preservação da natureza que não incluem a perspectiva humana. Esses
discursos foram os responsáveis pela grande (re) ação dos povos da floresta por seu direito de
permanecer no território, luta que criou as RESEX. Quanto a isso, retratamos a conscientização
na perspectiva defendi por Paulo Freire (2002, p.70):
A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre este homem abstração nem sobre este
mundo sem homens, mas sobre os homens em suas relações com o mundo. Relações em que
consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo
depois e vice-versa.

Há, também, na resposta dada pelo educador Thiago uma visão do trabalho com a Educação
Ambiental na escola para que se possa ter, no futuro, um meio ambiente de qualidade. Nessa
afirmação, fica evidente a ideia da escola como preparação para o amanhã, para futuramente
se alcançar algo. Essa visão está presente não apenas nos conteúdos ambientais, mas também
em outras práticas escolares no trabalho com assuntos diversos. Como pontua Geraldi (1999,
p.128), ao refletir sobre o ensino de língua portuguesa na escola: “[...] É a velha história da preparação para a vida, encarando-se o hoje como não vida [...]”. Certamente, práticas de Educação
Ambiental para o “aqui e agora” farão mais sentido às crianças e jovens em fase escolarização e
poderão contribuir para uma formação sólida e, como consequência esperada, suas ações futuras se darão nessa mesma perspectiva na construção de suas relações com o meio ambiente.
Verificamos que há, entre as respostas apresentadas pelos professores, a relevância destacada
pela docente Sandra de se trabalhar as temáticas ambientais na infância por considerar a criança
como mais apta para internalizar e ter ações ambientais mais adequadas. “[...] Concebendo a
criança na sua condição social de ser histórico, político e cultural [...]” (KRAMER, 2005, p.13),
valorizamos, de fato, práticas de Educação Ambiental no ensino fundamental, que permitam
aos alunos vivenciar situações significativas acerca dos temas a serem abordados, inserindo-as
num processo ativo de construção de conhecimentos, numa perspectiva que seja dialógica, em
que alunos e professores possam, juntos, refletir sobre o Meio Ambiente e suas possibilidades de
intervenções nos espaços que vivem visando a, de fato, humanização.
Defendemos que, para além da afirmação de que o trabalho com Educação Ambiental seja importante e necessário, visto que esse discurso já está posto socialmente, e a implementação de
projetos isolados e pragmáticos acerca de ações ambientais, torna-se, fundamental, a inserção
das culturas dos alunos nos espaços de discussões e atitudes ambientais no atual momento histórico, político e econômico vivenciado pelos protagonistas da escola, que vivem e fazem suas
histórias. Nesse sentido:
A desconstrução do tempo contínuo permite à criança liberdade para dizer adeus às ilusões
futuras e olá à busca do tempo perdido, à origem, à tradição, à vida necessária. Com isso resgata-se, definitivamente, o tempo presente do agir infantil. Como tempo repleto de humanidade,
ele não é mais uma simples ligação entre o ontem e o amanhã, mas tempo vivo necessário a que
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a criança transforme sua futura produtividade em produção presente de cultura, de linguagem,
de história. (OSWALD, 2005, p. 68)

Como observamos, é latente a visão dos professores entrevistados sobre a importância da educação ambiental na escola; porém, os resultados deste estudo demonstram que o tema é superficialmente trabalhado no ambiente escolar, evidenciando a ausência de projetos sistematizados e
que, acima de tudo, contemplem as experiências cotidianas dos alunos e os saberes delas derivados. Se pensarmos em ações didáticas num movimento multi/intercultural (CANDAU; KOFF,
2006), é notória nossa defesa por práticas ambientais na escola que (re) conheçam, respeitem,
valorizem e incorporem no trabalho pedagógico as experiências que os educandos revelam em
relação ao seu espaço e, ainda, que para eles sejam dadas oportunidades de olhares e direcionamentos que convirjam a uma Educação Ambiental crítica e dialógica.
Destarte, é preciso tomar o discente como sujeito histórico, como aprendiz e produtor de cultura, é necessário ouvi-lo e aprender com ele, de modo que um dia esse aluno seja também mestre
(LEITE, 2005).

5. Considerações Finais
Os dados obtidos revelam que os sujeitos pesquisados concebem, majoritariamente, o meio
ambiente como tudo o que os cerca, manifestando uma percepção da relevância da conservação
ambiental na atualidade. Em diversos momentos, os professores revelaram instruir seus alunos
no que se refere à cuidados pragmáticos com o meio.
A pesquisa realizada aponta que, embora os professores tenham saberes sobre a problemática
ambiental, e entendem a importância e necessidade do desenvolvimento de atividades voltadas
para área de Educação Ambiental, ainda sim há a necessidade do desenvolvimento de estratégias didático-metodológicas mais consistentes que contribuam para a formação crítica dos
estudantes que, futuramente, poderão atuar na gestão territorial da reserva.
Verificamos pelas respostas dos professores, a ausência de projetos sistematizados numa perspectiva dialógica e crítica. Considerando, assim, a importância de o trabalho com a temática ambiental
estar permeado de diálogo com os estudantes, dando espaço para suas falas e saberes, almejando
o desenvolvimento de uma postura crítica com relação à compreensão ambiental em suas diversas
esferas. Neste sentido, é ainda almejado que subsequente à conclusão da pesquisa seja elaborada
juntamente com os participantes do estudo um material escolar acerca da temática ambiental que
seja pautado nos dados aqui apresentados, bem como nos modos de vida da comunidade.
Apenas quando as políticas públicas socioambientais tiverem as instituições escolares locais
como parceiras nos projetos de preservação do meio natural, concomitante com respeito e valorização da diversidade cultural, é que será possível a concretização desses. Por ora, devemos
fortalecer a empreitada por uma Educação Ambiental que possa contribuir para uma leitura
mais crítica de mundo.
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(Footnotes)
1. O Parque Estadual Morro do Diabo participou como “observador” da FS. Por não ter um Conselho instituído,
mas interesse por parte da gestão da UC em acompanhar a FS, foi integrada ao polo 4.
2. Predomínio de presença de representantes do poder público das três esferas (federal, estadual e municipal).
Reduzida participação de grupos sociais afetados pela existência das UCs ou compreendidas como conflitantes
com as unidades.
3. Indicadores de baixa aprovação.
4. Ficou demonstrado que os Conselhos reconhecem que são predominantes as causas de ordem social e econômica entre aquelas que condicionam as manifestações de problemas de fiscalização nas UCs. Entretanto,
as causas escolhidas para serem enfrentadas pelos planos de ação dos Conselhos são predominantemente de
ordem cultural. Este indicador evidencia que há um distanciamento entre causas levantadas e causas escolhidas.

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 701

702| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

FICHA TÉCNICA

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 703

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITOR
Prof. Dr. Marco Antonio Zago
VICE-REITOR
Prof. Dr. Vahan Agopyan
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Profa. Dra. Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
Prof. Dr. José Eduardo Krieger
PRÓ-RETORIA DE CULTURA E
EXTENSÃO UNVERSITÁRIA
Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
CHEFIA DE GABINETE
Prof. Dr. José Roberto Drugowich de Felício
SECRETARIA GERAL
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco

EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA
DE GESTÃO AMBIENTAL - SGA
SUPERINTENDENTE
Prof. Dr. Marcelo de Andrade Roméro
ASSESSORES TÉCNICOS
Prof. Dr. Miguel Cooper, Profa. Dra. Roberta
Consentino Kronka Mülfart, Prof. Dr. Victor E. Lima
Ranieri, Clara Marisa Zorigian
EDUCADORAS
Ana Maria de Meira Lello, Daniela Cássia Sudan,
Patrícia Cristina Silva Leme
ANALISTA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Sandra Silva de Fausto Martins
SECRETÁRIA
Elisabete Regina Forte Garcia dos Santos

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado de São Paulo
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
Abram Szajman
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
Danilo Santos de Miranda
SUPERINTENDÊNCIAS
Técnico Social Joel Naimayer Padula Comunicação
Social Ivan Giannini Administrativo Luiz Deoclécio
Massaro Galina Assessoria Técnica e de Planejamento Sérgio José Battistelli
GERÊNCIAS
Programas Socioeducativos Maria Alice Oieno de
Oliveira Nassif Adjunta Flávia Roberta Costa Assistentes Denise S. Baena Segura, Denise Minichelli
Marçon Estudos e Desenvolvimento - Marta Raquel
Colabone Adjunto Iã Paulo Ribeiro Assistente Virgínia
Baglini Chiaravalloti Relações Internacionais Áurea
Leszczynski Vieira Gonçalves Artes Gráficas Hélcio
José de Paula Magalhães Adjunta Karina Musumeci
Desenvolvimento de Produtos Évelim Moraes Adjunta
Andressa de Góis e Silva Relações com Público Milton
Soares de Souza Adjunto Carlos Rodolpho T. Cabral
Difusão e Promoção Marcos Ribeiro de Carvalho
Adjunto Fernando Hugo da Cruz Fialho Ação Cultural
Rosana Paulo da Cunha Adjunta Kelly Adriano Saúde e
Alimentação Maria Odete Ferreira Marcondes de Salles Adjunta Maria Fabiana Ferro Guerra Sesc Bertioga
Marcos Roberto Laurenti Adjunta Débora Rodrigues
Teixeira Coordenadores Reinaldo Vicente, Leticia
Cristina Guidugli dos Santos, Giselly Martins Barbosa,
Pedro Vilaverde Neto, Simone Barbosa dos Santos,
Admilson Silva do Nascimento, Maria Augusta Araujo
Damiati Agentes de Educação Ambiental Marcela Oliveira Fonseca, Carla Cruz Soares, Emerson Luis Costa,
Juarez Michelotti, Marcelo Bokermann, Rogério Wong
de Oliveira, Sandro Luiz Casarini, Carla Cruz Soares.

ESTAGIÁRIOS
Carolina Mazzocato, Eric Guimarães Uesato, João
Gustavo Cabral de Marins, Mariana Eiko Mendes

704| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

COMITÊ EXECUTIVO
USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Clara Marisa Zorigian

Debora R. Teixeira

Patrícia Silva Leme

Denise Minichelli Marçon

Patricia Gabryela Moreira

Denise S. Baena Segura

Pedro Luiz Côrtes

Fabio Luiz Vasconcelos

Sandra Silva de Fausto Martins

Juarez Michelotti

Victor E. Lima Ranieri

Marcela Oliveira Fonseca
Rogério Wong de Oliveira
Virginia Baglini Chiaravalloti

COMISSÃO TÉCNICA
Carolina Mazzocato – Graduada em Ciências Biológicas – UFSCar / Estagiária da Superintendência de
Gestão Ambiental – USP/São Carlos
Eric Guimarães Uesato – Graduando em Ciências Biológicas – USP / São Paulo / Estagiário da Superintendência de Gestão
Ambiental – USP/São Paulo
João Marins – Graduando em Ciências de Computação – ICMC/USP / Estagiário da Superintendência de Gestão Ambiental –
USP/São Carlos
Mariana Eiko Mendes – Graduanda em Ciências Biológicas - USP / São Paulo / Estagiária da Superintendência de Gestão
Ambiental – USP/São Paulo
Mariana Santos – Doutoranda em Ciências da Engenharia Ambiental – NEPA/SHS/EESC/USP

COMITÊ CIENTÍFICO NACIONAL
Dra. Patrícia Silva Leme – Educadora da Superintendência de Gestão Ambiental/Universidade
de São Paulo (coordenadora)
Dra. Ana Maria de Meira – Educadora da Superintendência de Gestão Ambiental/Universidade de São Paulo
MSc Daniela Cássia Sudan – Educadora da Superintendência de Gestão Ambiental/Universidade de São Paulo
MSc Denise S. Baena Segura – Assistente Técnico da Gerência de Programas Socioeducativos,
Coordenadora do programa de Educação para a Sustentabilidade/Sesc
Profa. Denise Maria Gândara Alves – OCA/ESALQ – Universidade de São Paulo
Fábio Luiz Vasconcelos – Mestrando pela Universidade Estadual de Campinas. Gerente Adjunto do Sesc Itaquera
Dra. Flavia Torreão Thiemann – Pesquisadora Associada ao Laboratório de Educação
Ambiental/Departamento de Ciências Ambientais/Universidade Federal de São Carlos
Prof. Marcos Sorrentino – OCA/ESALQ – Universidade de São Paulo
Prof. Miguel Cooper – ESALQ – Universidade de São Paulo
Prof. Pedro Luiz Côrtes – Escola de Comunicações e Artes/USP
Valéria Ghisloti Iared – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais –
Universidade Federal de São Carlos
Profa. Vânia Regina Pivello – Instituto de Biociências/Universidade de São Paulo
Prof. Victor E. Lima Ranieri – Docente da Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 705

MSc Virginia Baglini Chiaravalloti – Assistente Técnico da Gerência de Estudos e Desenvolvimento/Sesc
Prof. Welington Braz Carvalho Delitti – Docente do Instituto de Biociências/USP e ex-Superintendente de Gestão Ambiental/
Universidade de São Paulo

COMITÊ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Bernadette Joeman – Rainforest Discovery Centre, Sabah Forestry Department (Malásia)
Prof. Callie Loubser – Professor do College of Education/University of South Africa (África do Sul)
Prof. Fredy Lopez-Perez – Universidad de Medellín (Colômbia)
Prof. Johann Dreyer – Professor do College of Education/University of South Africa (África do Sul)
Prof. Orlando Sáenz Zapata – Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Colômbia)
Dr. William Manuel Mora Penagos – Professor na Universidad Distrital (Colombia)
Dra. Y. Noor Azlin – Pesquisadora do Forest Research Institute Malaysia (FRIM) (Malásia)

FICHA TÉCNICA DOS ANAIS DA CONFERÊNCIA
ORGANIZADORES
Superintendência de Gestão Ambiental - Universidade de São Paulo
Serviço Social do Comércio

COORDENAÇÃO TÉCNICA DA PUBLICAÇÃO
Denise S. Baena Segura (Sesc SP - Brasil)
Juarez Michelotti (Sesc SP - Brasil)
Patrícia Silva Leme (Universidade de São Paulo - Brasil)
Thais Helena Franco S. Leite (Sesc SP - Brasil)
Victor E. Lima Ranieri (Universidade de São Paulo - Brasil)
Virginia Baglini Chiaravalloti (Sesc SP - Brasil)

COLABORADORAS
Flavia Torreão Thiemann
Ariane Di Tullio

PROJETO GRÁFICO
Baobá Art

TRADUÇÃO E REVISÃO TEXTUAL
QVP Traduções e Serviços

AGRADECIMENTOS
O Comitê Executivo agradece aos seguintes pesquisadores por sua colaboração como pareceristas dessa publicação.
Alessandra Aparecida Viveiro (Universidade Estadual Paulista - Brasil)
Ana Maria de Meira (Universidade de São Paulo - Brasil)
Andréia Nasser Figueiredo (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)

706| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Ariane Di Tullio (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Cae Rodrigues (Universidade Federal de Sergipe - Brasil)
Carolina Buso Dornfeld (Universidade Estadual Paulista - Brasil)
Daniel Fonseca de Andrade (Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto)
Daniela Cássia Sudan (Universidade de São Paulo - Brasil)
Denise Maria Gândara Alves (Universidade de São Paulo - Brasil)
Diógenes Valdanha Neto (Universidade Estadual Paulista - Brasil)
Edna Kunieda (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Flavia Torreão Thiemann (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Francesca Werner Ferreira ( Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil)
Fredy Lopez-Perez (Universidad de Medellín - Colômbia)
Haydée Torres de Oliveira (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Liane Biehl Printes (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Marcos Sorrentino (Universidade de São Paulo - Brasil)
Maria Cristina de Senzi Zancul (Universidade Estadual Paulista - Brasil)
Maria Rita Avanzi (Universidade de Brasília – Brasil)
Mayla Willik Valenti (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Orlando Sáenz Zapata (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - Colômbia)
Patrícia Silva Leme (Universidade de São Paulo - Brasil)
Paulo Henrique Peira Ruffino (Instituto Florestal/São Paulo - Brasil)
Pavel Dodonov (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Pedro Luiz Côrtes (Universidade de São Paulo - Brasil)
Rita Silvana Santana dos Santos (Universidade de Brasília – Brasil)
Rosana Louro Ferreira Silva (Universidade de São Paulo – Brasil)
Sandra Fagionato-Ruffino (Prefeitura Municipal de São Carlos - Brasil)
Silvano Carmo de Souza (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Brasil)
Silvia Aparecida Martins dos Santos (Universidade de São Paulo - Brasil)
Sonia Buck (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Valéria Ghisloti Iared (Universidade Federal de São Carlos - Brasil)
Valéria Oliveira de Vasconcelos (Centro Universitário Salesiano de São Paulo – Brasil)
Vania Regina Pivello (Universidade de São Paulo - Brasil)
Vera Margarida Lessa Catalão (Universidade de Brasília - Brasil)
Victor E. Lima Ranieri (Universidade de São Paulo - Brasil)
Virginia Baglini Chiaravalotti (SESC/SP - Brasil)
Welington Delitti (Universidade de São Paulo - Brasil)
Agradecimento especial para a Global Universities Partnership on Environment and Sustainability (GUPES) pela sua participação
na VI Conferência Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade – O Melhor de Ambos os Mundos, e pelo convite
para lançar esses Anais durante o GUPES Partnerships Forum 2014, em Nagoya, Japão.
baixe grátis essa e outras publicações do Sesc São Paulo disponíveis em

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 707

LISTA DE SIGLAS
AEPA • Associação de Empresas e Profissionais pelo Meio Ambiente
AIP • Associação para a Interpretação do Patrimônio da Espanha
APLP • Programa de Liderança Ásia-Pacífico sobre Meio Ambiente
para o Desenvolvimento Sustentável
ARIUSA • Aliança de Redes Ibero-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade e o Ambiente
ASPBAE • Associação da Ásia e Pacifico do Sul para a Educação de Adultos/
CEAAL • Conselho de Educação de Adultos para a América Latina
CEPA • Programa de Trabalho para a Iniciativa Mundial sobre Comunicação, Educação
e Consciência Pública
CGUN • Rede de Universidades Verdes na China
COP 18 • Conferências dos Partidos
DEDS • Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
EA • Educação Ambiental
EDS • Educação para o Desenvolvimento Sustentável
EPA • Agência de Proteção Ambiental (EUA)
FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais
GHG • Gases de efeito-estufa
GUPES • Parceria Global das Universidades sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade
ICAE • Conselho Internacional de Educação de Adultos
ICOM • Conselho Internacional de Museus
IESD - UNEP • Tongji Institute of Environment for Sustainable Development
ESALQ • Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
IKS • Sistemas Indígenas de Conhecimento
ISCES • Conferência Internacional de Estudantes sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade
IUCN • União Internacional para a Conservação da Natureza
MESA • Integração de Meio Ambiente e Sustentabilidade na África
MINAM • Ministério do Meio Ambiente
NOOA • Administração Oceânica e Atmosférica Nacional
NSF • Fundação Nacional de Ciências
OCA • Laboratório de Educação e Política Ambiental
ONG • Organização Não Governamental
ONU • Organização das Nações Unidas
ORPALC • Escritório Regional para a América Latina e o Caribe.
Panacea • Programa Andino-Amazônico de Comunicação e Educação Ambiental
Placea • Programa Latino-Americano de Comunicação e Educação Ambiental

708| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

PlanTEA • Rede Planetária do Tratado de Educação Ambiental
PNE • Plano Nacional de Educação
PNEA • Política Nacional de Educação Ambiental
PNUMA • Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
ProNEA • Programa Nacional de Educação Ambiental
RAI • Rede Ambiental Interuniversitária
RCFA • Rede Colombiana de Formação Ambiental
RCS • Rede Campus Sustentável
RCS • Rede Campus Sustentável do Chile
REDIES • Rede Costarriquense de Instituições Educacionais Sustentáveis
REDVUA • Rede Venezuelana de Universidades pelo Ambiente
RIO 92 • 2ª Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
RFA-ALC • Rede de Formação Ambiental para a América Latina e o Caribe
RUAs • Redes Universitárias Ambientais
SisNEA • Sistema Nacional de Educação Ambiental
UDCA • Universidade de Ciências Aplicadas e Ambientais
UNEA • Assembléia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
UNECA • Comissão Econômica das Nações Unidas para a África
UNESCO • Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNFCCC • Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima
USP • Universidade de São Paulo
WCED • Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
WEEC • Congresso Mundial de Educação Ambiental
WKS • Sistemas Ocidentais de Conhecimento

ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

| 709

710| ANAIS DA VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

ISBN 978-85-7995-161-9

9

788579

951619

