
Programas de Educação Ambiental na Escola Pública:

Instrumento para o conhecimento do Meio Ambiente

Anamaria Silveira
Geógrafa, Profa. DGEO/UEL
anasilveira40@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo mostrar, parte uma experiência de pesquisa em Educação Ambiental,
utilizando-se de uma metodologia voltada para a Escola Pública, especificamente para o ensino
fundamental, como contribuição à Educação. O público-alvo dessa pesquisa foi composto por alunos de
5ª série da Escola Estadual Antônio Militão de Lima e seus respectivos professores, do município de São
Carlos-SP. De modo a alcançar os objetivos propostos, estabelece-se uma intervenção pedagógica, a qual
privilegiou a Teoria das Representações Sociais, baseada na metodologia desenvolvida por Marcos Reigota,
em programas interdisciplinares, cuja meta foi despertar os elementos envolvidos para a formação da
cidadania e de uma consciência ecológica, sempre visando às relações consideradas adequadas ao
ambiente. Inicialmente, os professores foram orientados para a importância do trabalho coletivo e
interdisciplinar, objetivando a intervenção de idéias, conteúdos e propostas metodológicas por meio de
oferta de cursos de capacitação. As palestras e os cursos, em fluxo contínuo, desenvolvidos junto aos
professores, durante a implantação do projeto, contribuíram para a integração de um trabalho mais
coletivo, buscando mudanças de atitudes em relação à utilização dos recursos naturais. Os resultados
obtidos demonstraram as reais dificuldades enfrentadas hoje pela Escola Pública, e a implantação do
programa permitiu observar que: i) cursos de educação continuada para professores poderiam contribuir
para despertar, no educador, uma visão mais crítica da realidade; ii) os resultados trouxeram muitas
informações (não formais), tanto através das entrevistas como das discussões em sala de aula, sobre o
aprendizado dos alunos; iii) a utilização da Bacia Hidrográfica como unidade de pesquisa e ensino foi uma
metodologia inovadora para os professares dessa escola. Percebeu-se, ainda, um despertar de interesses
dentro e fora da comunidade escolar, não só pelas questões ambientais, mas também pela melhoria do
ensino, entendo-se que a Educação Ambiental é capaz de proporcionar compromissos éticos e morais
indispensáveis para a formação do cidadão, o que deve ser fundamentalmente a preocupação de todo
educador.

INTRODUÇÃO

A Educação sempre foi um bem reservado aos seres humanos, embora nem todos
tenham acesso a ela. As propostas de igualdade aparecem mistificadas e camufladas por
duvidosos critérios de democracia, que a globalização insiste em excluir. A educação
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para todos, a cargo do Estado, tornou-se um discurso vazio, pois, ainda hoje, no Brasil, a
sociedade é autoritária e hierarquizada, contendo diferenças sociais cada vez mais
acentuadas.

Como falar em Educação em um país que é abalado por desemprego, fome e
miséria? No qual a grande maioria ainda não tem acesso ao saber sistematizado e sofre
enfrentando o analfabetismo, que continua sendo uma das maiores dívidas do país?

Grün (1996) mostra que não tem sentido separar a Educação Ambiental (EA) da
educação formal, pois ambas fazem parte de um mesmo processo, que deve dar conta
de questões ligadas ao cotidiano das pessoas.

Para Ab’Saber (1988), a EA é um processo o qual envolve um vigoroso esforço de
recuperação de realidades e que garante um compromisso com o futuro. Trata-se de um
novo ideário comportamental tanto no âmbito individual como no coletivo. Sendo assim,
a partir da década de 80, por recomendação da Organização das Nações Unidas
(ONU), as questões ambientais passam a ser incluídas nas escolas e instituições sociais,
as quais ficaram encarregadas de desempenhar o papel de agentes ambientais, como
uma alternativa para a educação tradicional.

No entanto, percebe-se a necessidade de incorporar a EA como proposta de
educação que visa  contribuir para a resolução dos novos desafios colocados pelo
próprio desenvolvimento neste início de século, pois é sabido que a manutenção dos
elevados índices de pobreza e os baixos níveis de informação aumentam a  degradação
ambiental e a exploração predatória que afetam o equilíbrio natural.

Segundo Bressan (1996), totalidade, racionalidade e controle público são
elementos decisivos para a estruturação de um modelo de gestão ambiental que seja
capaz de reconhecer o meio ambiente com seus valores intrínsecos e seu interesse para o
progresso da sociedade humana.  No entanto, continua o autor, para a materialização
desta trilogia é necessário uma ampla compreensão da natureza, principalmente como
um bem público, que pertence à todos e na conseqüência o Estado e a Nação precisam
assumir seus papéis de gestores do patrimônio natural .

Essa conscientização global, tanto do Estado como dos cidadãos dependem, do
modelo de gestão que se instala em cada sociedade, em determinado momento histórico,
igualmente, dependem também, da identificação de mecanismos científicos, tecnológicos
e educacionais que tenham como premissa o tratamento integral do espaço e seus
ecossistemas, em consonância com a possibilidade de regulação do equilíbrio ecológico,
tendo em vista um ambiente mais equilibrado.

Evidencia-se, assim, que, hoje, a preocupação está na busca de um modelo de
gestão ambiental que seja capaz de reconhecer o valor do patrimônio natural, sem
esquecer o seu interesse no desenvolvimento da humanidade (REIGOTA, 1994).

Este trabalho teve como preocupação, abrir novos caminhos na tarefa de buscar a
conscientização dos jovens para a gravidade dos problemas ambientais. Os educadores
têm apontado a urgência em inserir a EA nos trabalhos cotidianos da educação formal,
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bem como a necessidade de torná-la interdisciplinar e vivenciada, para que venha a ser
relevante e motivadora para os estudantes.

O desafio deste trabalho, como mostra Reigota (1994) é tentar tirar a educação
ambiental da ingenuidade e do conservadorismo (biológico e político) a que se viu
confinada e propor alternativas sociais, considerando à complexidade das relações
humanas e ambientais. Nesse sentido, é preciso que todos os educadores trabalhem na
implantação de propostas pedagógicas voltadas para a EA e aplicáveis em todas as
escolas do ensino fundamental, objetivando inseri-la no currículo sem a preocupação de
ser uma disciplina formal, mas ao mesmo tempo, sendo uma matéria importante, onde
deve estar presente em todos os conteúdos, que vão sendo trabalhados cotidianamente
nas escolas, assim pensada a EA se tornará  indispensável à melhoria do ensino e à
formação de agentes multiplicadores.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  NA ESCOLA PÚBLICA: UMA PARCERIA

O sistema educacional brasileiro, apesar de todo o esforço de integração e
implementação de propostas pedagógicas e reestruturação básica da escola pela
Secretaria de Estado da Educação, permanece ainda muito compartimentado,
monodisciplinar, intelectualista e desvinculado da realidade. Tal modelo certamente não
configura num contexto favorável à inserção de uma dimensão da educação geral e
especializada, cuja abordagem precisa ser interdisciplinar, aberta à realidade local e
orientada para a solução de problemas, como é a EA. (SEARA FILHO, 2000).

Nessa linha de pensamento, a EA propõe conhecer, primeiro, as causas (sociais,
econômicas e culturais) responsáveis pela deterioração do ambiente, para depois tentar
buscar soluções e com isso, o conhecimento vai sendo gerado e transmitido de forma a
moldar um novo cidadão, que seja capaz de conviver com a natureza sem depreda-la.

Deseja-se, ainda, que ela possa instruir, transmitir conhecimentos específicos sobre
o ambiente global e sobre as inter-relações naturais e sociais que aí acontecem e,
sobretudo, provocar atitudes de interesse imediato pela participação na tarefa de
preservar, de desenvolver mudanças de comportamento do homem perante a natureza e
de desenvolver uma nova consciência ecológica e uma nova postura ética frente a essas
questões. Isso supõe que a escola precisa mudar seus programas e seu modo de se
relacionar com a comunidade, abrangendo, além dos especialistas, os cidadãos e os
alunos para influírem na elaboração dos seus próprios programas.

Os professores precisarão mudar seu estilo de relacionamento com os alunos.
Para isso, torna-se necessária uma renovação nos conteúdos educativos, através da qual
a variável ambiental possa permear todas as disciplinas escolares, e uma renovação nos
métodos de ensino que favoreça o desenvolvimento de trabalhos em equipes
interdisciplinares e desperte a co-responsabilidade dos educandos.

Essa renovação exige, do profissional da educação, o abandono da postura de
mero transmissor de conhecimentos para se engajar e participar com os alunos de todo o
processo de aprendizagem. Para que isso ocorra, é necessário e urgente que tais
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professores sejam preparados, treinados e capacitados antecipadamente, pois não se
pode exigir deles um desenvolvimento para o qual não foram preparados.

Como a EA é um tema recente a ser incluído no currículo das disciplinas e
acarreta certa dificuldade de ordem institucional, pedagógica e didática, os professores
vão sempre pondo obstáculos para trabalhar com essa temática, tais dificuldades
aparecem na deficiência da formação acadêmica dos profissionais, na falta de
conhecimento específico dos temas ambientais, aliados a uma sobrecarga de trabalho,
juntamente com os problemas, já existentes no cotidiano das escolas, felizmente toda essa
gama de dificuldades podem ser facilmente superadas com boa vontade política dos
dirigentes, professores e comunidade escolar.

Vendo por outro lado, a EA oferece à escola uma grande oportunidade de
renovação, oportunidade de integrar as várias disciplinas escolares em um projeto
educativo conjunto, em que a variável ambiental pode desempenhar o papel de tema
gerador.

Para Grün (1996), a autonomia da escola é vista como um ideal, sendo ela um
dos principais pressupostos que contribuem para a formação da base conceitual do
currículo, devendo, com isso, incluir em seus trabalhos os problemas ambientais. O autor
afirma que um currículo precisa proporcionar abordagens que permitam reconhecer as
realidades de um ambiente amplo, problemático e limitado.

Porém, não é isso que ocorre, pois existe, na epistemologia cartesiana, um
observador que vê a natureza como quem olha uma fotografia. Existe um “eu” que pensa
e uma coisa que é pensada; esta coisa é o mundo transformado em objeto. O sujeito
autônomo está fora da natureza, e a autonomia da razão é uma das principais causas do
antropocentrismo, que se torna um mito de extrema importância para a manutenção da
crise ecológica.

Para tanto, é necessário desenvolver, nas escolas e nos educandos, em particular,
uma consciência ecológica que, ao lado do processo democrático educacional, possa
estabelecer um padrão “digno” de vida para a humanidade.

Segundo Garcia (1993), a consciência ecológica surgiu nos países do norte
europeu e americano como reação à ação predatória dos homens e como decorrência
das sociedades escolarizadas e informadas, nas quais os cidadãos se posicionam
criticamente em relação às questões que abalam a sociedade global. Nesses países
existem forte consciência e exercício de cidadania, que se manifestam através de
movimentos populares organizados que atuam e influenciam nos destinos do país e do
mundo.

Há necessidade premente dessa consciência ecológica nas escolas brasileiras para
transformar a mentalidade dos jovens, conduzindo-os a um comportamento mais
adequado quanto ao uso dos recursos naturais, tornando possível uma ação racional
capaz de atender as necessidades impostas pela sociedade, pois os resultados de um
movimento ecológico dependem de uma consciência coletiva, que interfira diretamente
na ação de cada sujeito, responsável pelos seus atos e pela preservação do seu
ambiente. Também é preciso, como mostra Garcia (1993), entender a EA como uma
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participação política que venha contribuir para o exercício da cidadania no sentido de
transformação social, além de aprofundar conhecimentos sobre as questões ambientais,
criar espaços participativos e desenvolver valores éticos que recuperem a “humanidade”
dos homens.

De acordo com Sato e Santos (1997), a maioria das pessoas não conseguem
entender a relação entre as atividades humanas e o ambiente por ignorância ou
informação inadequada. É de importância fundamental sensibilizar as pessoas e envolvê-
las nos problemas ambientais, no sentido de buscar soluções efetivas para o
desenvolvimento e planejamento ambientais. O processo educacional pode despertar a
preocupação ética e ambientalista dos seres humanos, modificando os valores e as
atitudes, proporcionando a construção de habilidades e mecanismos necessários ao
desenvolvimento sustentado. Para atingir esse objetivo, é necessário reformular a
educação não somente com informações sobre os ambientes físicos e biológicos, mas,
também, sobre o ambiente cultural e o desenvolvimento humano.

Lutzemberg (1980) coloca que, fundamentalmente, a solução para os problemas
ambientais está na educação, porém, advertiu que a educação é um processo lento, não
dá para esperar que as próximas gerações cresçam e se adaptem para, depois,
reverterem o quadro de degradação que aumenta a cada dia.

Segundo ele, o que adianta ensinar aos jovens o amor à natureza se, daqui a dez
ou vinte anos, quando a eles couber o poder de decisão, não mais existir natureza para
salvar? Para que ainda tenha sentido a educação, deve fixar já os novos caminhos, deve
começar imediatamente a reparar o que pode ser reparado, deve evitar a continuação
dos estragos e deve iniciar hoje os processos que só frutificarão em longo prazo. Salienta,
ainda, que a ênfase da educação será não mais na direção do especialista estreito,
reducionista, ignorante fora de sua especialização e sem preocupação ética, mas na
direção da cultura geral sólida, do horizonte científico e no sentido de responsabilidade
difusa e, inclusive, como base para toda atividade humana.

Nessa linha de raciocínio, a Conferência de Tibilisi, ocorrida em 1977, promoveu
o reconhecimento da EA como um processo interdisciplinar, em que uma ou mais
disciplinas se interessam pelo mesmo tema, representando uma mudança de atitude
frente à fragmentação do saber. Fazenda (1991) abordou a interdisciplinaridade como
uma nova proposição, com novos objetivos e métodos de uma prática dialógica. Para
tanto, faz-se necessária à eliminação das barreiras entre as disciplinas e entre as pessoas
que pretendem desenvolvê-las.

Para a implantação de programas de EA nas escolas, Assunção (1995) reforçou a
necessidade de uma interdisciplinaridade que resulte na orientação e rearticulação de
diversas disciplinas e experiências educativas que tenham como objetivo facilitar a
percepção integrada do meio ambiente, tornando possível uma ação racional, capaz de
atender às necessidades impostas pela sociedade.

Não basta só importar um modismo e adotá-lo como solução dos problemas
atuais, mas, também, questionar seu significado, verificar os benefícios que ele pode
propiciar e sua aplicabilidade com vistas à formação desse homem, mas sempre a partir
de um referencial seguro nas tentativas de renovação.
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A EA, de acordo com Franco (1993), não pode ser só mais uma matéria
incorporada aos programas existentes, principalmente no Ensino Fundamental e Médio. É
preciso levar adiante uma discussão mais séria dessas questões e de seus fundamentos
sociais, aprofundando com os alunos, em todas as disciplinas, os conceitos de “novo
humanismo” e de desenvolvimento para não reduzi-los a modismos passageiros.

No passado, as pessoas eram menos dilapidadoras da natureza, mesmo porque
seus recursos eram outros. Conforme foram se aprimorando as ferramentas científicas e
tecnológicas, foi também se ampliando o poder de agressão humana ao meio ambiente.
Com o advento do capitalismo, criou-se uma sociedade desumanizadora, predatória, e
inaugurou-se um novo padrão de sociabilidade. A desumanização, como afirma Santos
(1996), decorre do uso das técnicas que aumentam cada vez mais os espaços
geográficos da fome e da miséria. Nesse sentido, a fome, que não é apenas um fato
biológico, deve ser analisada como um elo terminal de uma cadeia de relações sociais e
ambientais injustas, que provocam as desigualdades, excluindo cada vez mais as pessoas
e os grupos sociais do acesso aos bens materiais, e não só isso, pois essas pessoas
também são excluídas de um ambiente saudável, moradia, saúde, educação, emprego e
remuneração digna.

E aí reside o grande desafio da EA, a qual, mergulhada nas relações sociedade-
ambiente, deve contribuir para a construção de novos modelos que possam reforçar a
luta contra a exclusão. Nesta mesma vertente e seguindo a visão do educador Saviani
(1996), a implantação de EA nas Universidades terá, certamente, um papel importante
através de seus docentes e pesquisadores. A extensão universitária poderia ser o elo entre
Universidade e Escola Pública em atividades de planejamento, execução e avaliação de
ações voltadas para a EA Isto significa a articulação da Universidade com a sociedade e
a socialização dos conhecimentos, difundindo-os à comunidade e se convertendo em
uma força viva, capaz de elevar o nível cultural da sociedade.

BACIA HIDROGRÁFICA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO

A EA vem sendo objeto de estudo, análise e reflexão entre educadores,
pesquisadores e estudiosos preocupados e comprometidos com a vida no planeta. Nas
escolas, essa questão tem sido apresentada de forma teórica e superficial com resultados
insatisfatórios e pouco avançados.

Os professores da Escola Pública do ensino fundamental têm, na maioria das
vezes, usado como instrumento de trabalho apenas o livro didático, que apresenta
conteúdos já elaborados, sem qualquer adaptação em relação aos aspectos ambientais
locais. Com freqüência, percebe-se um espaço vazio entre teoria e prática ocasionando
um distanciamento entre o concebido teoricamente, o percebido e o vivido.

Uma comunidade escolar deve buscar, nos espaços de vivência de sua clientela,
os subsídios teóricos e práticos para uma nova concepção de vida e sociedade. A
produção dos espaços, as questões ambientais e a finitude dos recursos do meio exigem
de cada um – políticos, dirigentes, educadores, educandos – uma reformulação nas
concepções de escola e nas relações professor-aluno-comunidade.
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O uso de recursos naturais, sua preservação e a recuperação de ecossistemas
passam, sem dúvida, por uma visão sistêmica e integrada, da qual a bacia hidrográfica é
a unidade fundamental, dados os seus contornos e delimitações relativamente preciosos e
os seus mecanismos de funcionamento que dependem de subsistemas impulsionados por
fatores climatológicos: radiação solar, vento, precipitação. (AB’SABER, 1988)

A bacia hidrográfica pode ser considerada uma unidade de estudo e um
instrumento metodológico e, como tal, deve possibilitar a implantação e execução, em
sua área, de estudos, pesquisas, elaboração de projetos, programas, não só de EA como
também de gestão e planejamento que visem reverter o quadro de empobrecimento do
meio. Constitui-se em um sistema natural com limites físicos próprios e com complexos
subsistemas e mosaico interdependente; portanto, do ponto de vista energético e
hidrológico, é considerada uma unidade fisiográfica complexa, com origens
diversificadas, cujas características climatológicas são dadas pela localização
geomorfológica regional, que constitui a base de funcionamento do sistema e estes
devem considerar as interferências humanas cuja atividade altera, acelera ou retarda os
processos e, muitas vezes, até interrompe bruscamente o sistema de sucessão natural
(TUNDISI et al., 1988).

A bacia hidrográfica mantém uma interdependência entre as águas superficiais e
subterrâneas; portanto, um trabalho de planejamento e gerenciamento regional nessas
áreas deve basear-se em dados hidrológicos, hidrogeológicos e geomorfológicos que a
caracterizam.

Igualmente importante para esses estudos é a quantificação dos impactos e seus
efeitos e o monitoramento ambiental, cujo principal valor é possibilitar o
acompanhamento das alterações da bacia hidrográfica e o prognóstico dos efeitos. O
monitoramento produz condições fundamentais para a resolução dos problemas de
planejamento ambiental e do manejo do sistema, pois qualquer sistema e recuperação de
rios incluem medidas de conservação das bacias hidrográficas e recuperação das
estruturas ecológicas.

O conhecimento das interações ecológicas nas bacias hidrográficas é fundamental
para a expansão de projetos educacionais, programas de manejo, recuperação e
planejamento regional. Assim, é necessário investir na EA e sensibilizar professores e
alunos, oferecendo cursos e programas específicos, criando métodos, técnicas e novas
propostas para contribuir com o processo educacional, e também enriquecer as pesquisas
científicas e acadêmicas.

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

As Representações Sociais estão basicamente relacionadas com as pessoas que
atuam fora da comunidade científica, embora possam, também, aí estar representada.
Segundo Moscovici (apud REIGOTA, 1994), uma representação social é o senso comum
sobre um determinado tema, no qual se incluem também preconceitos, ideologias e
características específicas das atividades cotidianas, sociais e profissionais das pessoas.
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Durkheim foi o primeiro autor, do ponto de vista sociológico, a utilizar o conceito
de Representação Social. Ele usa essa definição como representações coletivas, categoria
de pensamentos por meio das quais determinada sociedade manifesta sua realidade.

Porém, historicamente, a Teoria das Representações Sociais surge efetivamente
com Moscovici, em 1961, quando publica sua tese sobre as Representações Sociais da
Psicanálise. Mas foi na década de 80 que essa teoria encontrou condições apropriadas
para a sua ampla difusão.

No conceito de Moscovici, representação social é um modo de conhecimento
particular presente no senso comum, constituído de imagens e linguagens, tendo a
função de elaborar componentes e facilitar a comunicação entre indivíduos. Ele
pretendia, com essa potencialidade nortear as ações, comportamentos e a comunicação
social, averiguar em que se convertia uma disciplina científica e técnica quando passava
do domínio dos especialistas para o domínio comum; como um grande público a
representava e modelava e por que se constituía a imagem que dela faziam.

Pode-se afirmar que há várias interpretações ou representações dos
acontecimentos sociais, segundo a visão de quem analisa. Portanto, as representações
não são conceitos prontos e acabados, pois nesse campo não há um consenso, uma
fórmula, cada um interpreta à sua maneira. Por isso, quando se trabalha Educação
Ambiental, além dos conceitos, as representações sociais são muito importantes, por
serem áreas de conflito e por não existirem unanimidades. Senso assim, ela é uma nova
prática pedagógica, uma excelente metodologia para se trabalhar com as interpretações
das imagens.

As imagens produzem discursos que retratam as verdades de quem está passando,
nesse sentido, é possível interpretar as imagens segundo o interesse do grupo.

O critério da representação social é qualitativo, depende de nossas relações
culturais, afetivas, sociais e religiosas. É um processo contínuo de mudanças. As
representações sociais têm um movimento, uma dinâmica muito rápida, diferente dos
conceitos científicos, principalmente devido à difusão pelos veículos de comunicação de
massa.

A representação social possibilita que as pessoas tomem consciência de seus
pensamentos, suas idéias, sua visão de mundo, suas atitudes em relação à vida que
levam e que possam estar sempre construindo e reconstruindo novas representações.

A PESQUISA

O trabalho foi realizado no município de São Carlos, região Noroeste do Estado
de São Paulo; com altitude média de 856m e área de 1.132 Km2, tem uma população
de 175.295 habitantes, segundo o último censo.
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O estudo foi feito no Córrego Tijuco Preto, pertencente à Bacia hidrográfica do
Rio Monjolinho, parte integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré-Guaçu, um
importante afluente do Rio Tietê.

O Córrego Tijuco Preto tem grande importância no município de São Carlos. Suas
águas atravessam uma grande extensão de área urbana no sentido leste-oeste e, devido
ao tratamento que toda a sua bacia vem sofrendo, nos últimos anos, vários eventos
naturais acentuados pela ação antrópica (enchentes, queda das vias marginais,
assoreamento, entulhamento e desmatamento das nascentes, etc.) estão continuamente
preocupando a população, as autoridades e os pesquisadores.

O presente estudo contou com a colaboração de professores e alunos da Escola
Estadual Antônio Militão de Lima, pertencente à Diretoria Regional de Ensino de São
Carlos-SP, com a participação de alunos das 5ª séries, com faixa etária entre 11 e 13
anos.

O processo de obtenção e reorganização das informações para esse estudo
considerou, como ponto de partida, a aplicação de entrevistas com temática em EA
apoiadas na metodologia de Marcos Reigota através da Teoria das Representações
Sociais, objetivando obter informações sobre o reconhecimento do local na microbacia
do Córrego Tijuco Preto nas proximidades da escola, baseando-se em uma perspectiva
didático-pedagógica e obedecendo a uma lógica de encadeamento interdisciplinar.

O caráter social das Representações Sociais transparece na função específica que
elas desempenham na sociedade, ou seja, o de contribuir para os processos de formação
de condutas e de orientação das comunidades sociais.

A pesquisa utilizou-se de entrevistas, como metodologia para obtenção de
informações adquiridas em diferentes situações, levando em consideração o senso
comum dos entrevistados, objetivando desperta uma sensibilização para o assunto em
pauta, buscando ao mesmo tempo a percepção de quem mora no entorno da
problemática analisada.

Nesse sentido, as entrevistas aplicadas pelos alunos envolvidos na pesquisa,
tiveram como objetivo registrar as representações do senso comum das pessoas que
residem nos bairros próximos ao Córrego Tijuco Preto, assim como a visão que cada uma
tem do local e, depois, compará-las com as dos alunos em sala de aula, procurando
identificar os pontos comuns, as dificuldades e as possibilidades de superação de visões
errôneas sobre o ambiente.

Procurou-se, também, enfatizar a diversidade existente no grupo de entrevistados,
os exercícios em sala de aula foram pautados no diálogo, na crítica e autocrítica como
prática constante e intimamente ligados ao ensino. O material pedagógico foi preparado
e discutido com antecedência, os alunos foram instruídos a questionarem as pessoas
moradoras do bairro onde ocorreu a entrevista.

Os resultados surgiram e foram tratados de forma a buscar os diagnósticos
apresentados no local da pesquisa. Desse modo, foi possível uma primeira aproximação
com as Representações Sociais dos indivíduos envolvidos, em seguida, foram descritos os
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resultados da análise dos conteúdos das entrevistas com suas respectivas categorias e a
identificação das respostas obtidas. As grandes categorias utilizadas nesse estudo foram
às sistêmicas: ecologia, educação ambiental, meio ambiente, qualidade da água, e lixo.

OBTENÇÃO  DOS DADOS

Os dados resultantes do trabalho de campo (o levantamento das entrevistas)
representam o aspecto mais empírico dessa pesquisa, tendo sempre presente o objetivo
investigativo de contribuir para a construção de propostas pedagógicas voltadas para a
EA no ensino fundamental.

Primeiramente, foi feito um trabalho de reconhecimento do material coletado em
campo, observando cada resposta da entrevista proposta (ver anexo). Essas respostas
geraram discussões em sala de aula.

De posse das respostas por escrito, a sua leitura e discussão em sala de aula
possibilitaram um intercâmbio de conhecimentos e a possibilidade de uma análise mais
detalhada das informações dos entrevistados, que forneceram elementos didático-
metodológicos para trabalhar com as questões de forma crítica, os conteúdos foram
ligados em um conjunto significativo de informações básicas para o desenvolvimento do
programa específico dessa série do ensino fundamental.

Na execução do projeto objetivou-se resgatar a auto-estima dos alunos e a
valorização do ser humano, trabalhando a cidadania e a ética como princípios básicos
para a liberdade, dignidade e respeito mútuo pelo próximo e pelo meio ambiente. As
aulas foram pautadas na análise das questões ambientais locais, destacando a
microbacia do Córrego Tijuco Preto como elemento motivador para o desenvolvimento
dos trabalhos, tendo como eixo temático o resíduo sólido e a água como fator dominante
do estudo desta paisagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após discutir a idéia entre os professores e fazer visitas periódicas na Escola, o
processo de educação continuada junto aos docentes foi iniciado, com palestras,
discussões, estudos de textos e levantamento de dados colhidos na Bacia.  A
preocupação maior foi integrar os componentes curriculares no sentido de buscar um
trabalho interdisciplinar, contextualizado com a realidade da comunidade onde a escola
esta inserida.

Embora em EA não exista um método específico nem um possível receituário, as
metodologias e estratégias foram definidas de acordo com a realidade de cada momento
e clientela envolvida. Sendo assim, o projeto trabalhou com as seguintes abordagens
metodológicas:
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• os alunos demonstraram possuir significante domínio da situação de
degradação do Córrego Tijuco Preto, o que possibilitou o aprimoramento das
técnicas para o aprofundamento da pesquisa;

• a utilização da Bacia Hidrográfica como método de ensino, foi enriquecedor
para a obtenção de dados significativos para a pesquisa;

• a sensibilização dos professores contribuiu para desenvolver, junto aos alunos,
uma postura crítica frente a realidade local intrumentalizando-os para a prática da
EA;

• as entrevistas possibilitaram uma aproximação maior entre os
alunos/entrevistados com os temas propostos e a articulação na hora da
elaboração dos textos para as discussões;

• como idéia piloto, os resultados preliminares mostraram-se relevantes, abrindo
caminhos para continuação da pesquisa.

No que concerne à qualidade ambiental do entorno do Córrego Tijuco Preto, os
indicadores demonstraram total descaso, por parte das autoridades para com a
conservação do meio ambiente e a falta de educação da população no que se refere ao
depósito de resíduos em que foi transformado aquele local.

Este trabalho procurou sensibilizar os professores e a comunidade do entorno da
escola, bem como os funcionários e os pais dos alunos, que através dos subprojetos
contribuíram significativamente para o sucesso do projeto.

O trabalho interdisciplinar, a busca de parcerias com a comunidade e com as
empresas locais, assim como, a participação efetiva dos alunos, deram ao projeto a
sustentação necessária para a obtenção do êxito esperado, articulando às questões
ambientais com a realidade local. Assim, os professores puderam atuar mais
proximamente à realidade da vida dos alunos, desenvolvendo uma prática pedagógica
voltada aos interesses e necessidades da comunidade, contribuindo para a transformação
de atitudes, para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da cidadania,
objetivos maiores da Educação Ambiental.

Considerando que os resultados obtidos até o momento foram satisfatórios, o
trabalho em parceria tem colaborado para uma maior conscientização da comunidade
escolar que e tem procurado, com competência, enfrentar o desafio da mudança de
mentalidade sobre as idéias autoritárias e individuais de educação, para abraçar o
compromisso de desenvolver uma EA que de acordo com as palavras do educador
ambiental Marcos Reigota, deve ser  fundamentada em uma filosofia política anti-
autoritária, pacífica e até mesmo utópica, no sentido de exigir e chegar aos princípios
básicos de justiça social, buscando uma nova postura diante do mundo e da realidade
que estamos vivendo.
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A EA, mais do que nunca se torna necessária, pois acima de tudo é uma
educação política que busca a formação global do cidadão, baseando-se no diálogo de
culturas e conhecimentos entre diferentes povos e nações. Ainda estamos longe de
encontrar um ideal para a implantação da EA nas escolas, mas com certeza, iniciamos
um caminho, o importante agora e que mais pessoas, estudiosos, pesquisadores e
professores se dediquem na busca de novos projetos envolvendo a temática ambiental.

Para a continuação dos trabalhos é oportuno pesquisar mais a respeito da
ecologia dessa paisagem, as diretrizes da EA devem ser direcionadas para a
sensibilização dos educandos, tendo como eixo central, a importância da conservação
dos ecossistemas locais, incluindo a escola e o seu entorno, como espaço de pesquisa e
estudos do ambiente.
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Você conhece o Córrego Tijuco Preto?
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43%

57%

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

Você percebe que vêm ocorrendo alterações no 
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No seu bairro existem áreas verdes?
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Gostaria de plantar árvores próximo à sua 
casa?
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Você sabe a quem recorrer em caso de 
agressão ao meio ambiente?
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Você gostaria de contribuir para esse projeto 
de EA na Escola?
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