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RESUMO 

 

Nossa pesquisa visou estudar a percepção dos alunos do curso técnico em meio ambiente da Escola 
Agrotécnica Federal de Uberlândia, a respeito de seu papel como agentes de Educação Ambiental na 
própria Instituição Escolar. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: na primeira trabalhamos a 
pedagogia de projetos na práxis da Educação Ambiental a fim de sensibilizar a comunidade escolar a cerca 
da crise ambiental pela qual passamos e para tal desenvolvemos projetos: Bovinocultura, Coleta Seletiva e 
Festival de Música Ecológica, Revitalização do Viveiro de Mudas, a fim de contribuir para a melhoria das 
condições de higiene e organização de alguns setores produtivos da escola. Na segunda etapa, analisamos 
a percepção dos alunos a cerca das mudanças ocorridas com a implantação de seus projetos por meio de 
uma entrevista. Utilizamos a pesquisa-ação visto que tivemos o propósito de iniciar uma mudança de 
atitudes, envolver os participantes em todo o processo, monitorar e relatar a mudança e finalmente reportar 
uma avaliação dos resultados. No que diz respeito à ação propriamente dita, sabemos que ela envolve não 
apenas conhecimentos e habilidades, mas um processo de percepção e de conduta, que passa pela 
sensibilização e afetividade.Sobre afetividade, salientamos que é necessário começar o trabalho de 
Educação Ambiental pelo indivíduo, ao instigá-lo a sentir o mundo e relacionar-se melhor com o meio em 
que vive, inclusive com seus semelhantes. Esses pressupostos metodológicos foram utilizados por nós. 
Acreditamos que os alunos, ao trabalharem com a pedagogia de projetos devem ver o ambiente como um 
desafio para a capacidade de tomar iniciativas e responsabilidade de ação. 
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INTRODUÇÃO 

A discussão sobre Educação Ambiental não é nova. Nos anos 60, ocorreu um 
grande avanço industrial no mundo, acompanhado de uma explosão demográfica que 
resultou em um aumento na degradação ambiental. Os meios de comunicação de 
massa, a partir de então, contribuíram para o agravamento desse quadro ao incutirem na 
população a necessidade de se consumir mais. Assim, surgiu a necessidade de aumento 
da produção industrial. Para atender a demanda de alimentação, a agricultura exigiu o 
uso intensivo de fertilizantes e biocidas, que utilizados de forma incorreta, provocaram a 
contaminação dos solos e das águas (Dias, 2000). Nesse contexto, a jornalista Rachel 
Carson lançou, em 1962, o livro intitulado Silent spring (Primavera Silenciosa), 
denunciando a ação destruidora do Homem em todo o mundo, o que representou um 
marco na discussão das questões ambientais.  

Na Grã-Bretanha, em março de 1965, a expressão environmental education 
(educação ambiental) foi ouvida pela primeira vez. Segundo Dias (2000), desde essa 
época ficou estabelecido que a Educação Ambiental deveria fazer parte da educação de 
todos e que não ficar restrita somente aos aspectos de conservação ou aos estudos de 
ecologia aplicada.  

Em 1968, um grupo de trinta especialistas de várias áreas fundou o Clube de 
Roma, cuja atenção se detinha sobre as questões econômicas e ambientais. Essa 
organização publicou um relatório, em 1972, intitulado The limits of growth (Os limites do 
crescimento). O documento denunciava o crescente consumo mundial que levaria a 
humanidade a um limite de crescimento e possivelmente a um colapso.(Dias, 2000). 

Nos anos 70, a Educação Ambiental passou a ser discutida em âmbito 
internacional. Em 1972, realizou-se em Estocolmo, Suécia, a conferência da ONU sobre 
o Ambiente Humano. Considerada um marco histórico político internacional para o 
surgimento de políticas de gerenciamento ambiental, a Conferência de Estocolmo, como 
ficou conhecida, gerou a Declaração sobre Ambiente Humano e estabeleceu o Plano de 
Ação Mundial com o objetivo de inspirar e orientar a humanidade para a preservação e 
melhoria do ambiente humano. Reconheceu o desenvolvimento da Educação Ambiental 
como elemento crítico para o combate à crise ambiental no mundo, e enfatizou a 
urgência da necessidade do homem reordenar suas prioridades (Dias, 2000). 

Seguindo essas orientações, a UNESCO promoveu em Belgrado, Iugoslávia, em 
1975, o Encontro de Belgrado (The Belgrade Wokshop) A Carta de Belgrado, redigida 
nessa ocasião, definiu que a Educação Ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, 
integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais. Recomenda 
ainda que temas como erradicação das causas básicas da pobreza, da fome, do 
analfabetismo, da poluição, da exploração e dominação devem ser tratados em 
conjunto. Porém, dá maior ênfase ao apontamento de princípios básicos que 
fundamentam a proposta pedagógica de Educação Ambiental como a sua contribuição 
para descobrir os sintomas e as causas dos problemas ambientais; o desenvolvimento do 
senso crítico e habilidades necessárias para a resolução de problemas. Tais princípios 
estariam vinculados, portanto, a outros: conscientização, conhecimento, mudança de 
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comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e 
participação dos educandos. 

Em 1977, a UNESCO, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA), realizou em Tbilisi, Geórgia, antiga União Soviética, a 
Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, na qual foram 
definidos os objetivos, estratégias e recomendações para o desenvolvimento da Educação 
Ambiental em todo o mundo (BRASIL, 2001). 

Dez anos depois, em agosto de 1987, em Moscou foi realizada a Segunda 
Conferência Internacional sobre Educação Ambiental e Formação Ambiental que 
reafirmou os objetivos da Educação Ambiental propostos em Tbilisi (Brasil, 2001). 
Educação Ambiental é definida, desde então, como uma práxis educativa e social que 
tem por objetivo construir valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 
entendimento da vida para que os atores sociais atuem de modo lúcido e responsável no 
ambiente. Nessa perspectiva, contribui para a implementação de um padrão de 
civilização e de organização social diferente do vigente, pautado por uma nova ética na 
relação sociedade-natureza (SORRENTINO, 2002). 

Somente após dez anos, desde a conferência de Tbilisi, o governo brasileiro 
passou a demonstrar uma maior preocupação com a Educação Ambiental. A partir de 
1988, a Educação Ambiental tomou maior impulso, uma vez que a Constituição Federal 
dedicando seu Capítulo VI ao meio ambiente, em seu Art. 225, Inciso VI, determinou 
que: “Cabe ao Poder Público promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente" (BRASIL, 
1997). 

Em 1992, no Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO/92. Representantes de 178 países assinaram 
um acordo, a AGENDA 21. O principal objetivo deste acordo é a prática de um novo 
modelo de desenvolvimento. "O Desenvolvimento Sustentável economicamente viável, 
socialmente justo e ambientalmente equilibrado” (Dias, 2000). 

Desde então, a Educação Ambiental tem sido muito discutida. Surgiu como uma 
nova forma de encarar o papel do ser humano no mundo. Na medida em que parte de 
reflexões mais profundas, a Educação Ambiental é bastante subversiva. Na busca de 
soluções que alteram ou subvertem a ordem vigente, propõe novos modelos de 
relacionamentos mais harmônicos com a natureza, novos paradigmas e novos valores 
éticos. Com uma visão holística e sistêmica, adota posturas de integração e participação, 
e assim, cada indivíduo é estimulado a exercitar plenamente a cidadania (BAILÃO, 2001). 
A Educação Ambiental aparece como um despertar de uma nova consciência solidária a 
um todo maior. É com a visão do global e com o desejo de colaborar para um mundo 
melhor, que se pode propor um agir local. É a partir desses pensamentos que vemos a 
importância de integrar conhecimentos, valores e capacidades que podem levar a 
comportamentos condizentes com este novo pensar. 

A realização deste trabalho na Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia justifica-
se pela própria proposta do curso técnico pós-médio em meio ambiente que é formar 
agentes para solucionar os problemas gerados pelas diferentes interferências humanas no 
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meio natural. Assim, desenvolvemos projetos a fim de estabelecer uma conexão dentro da 
instituição, com seus diferentes setores, para direcionar as ações sustentadas com o meio 
ambiente e promovermos a interface com todos os cursos oferecidos. 

A relevância da pesquisa está na sua contribuição para propor mudanças nas 
práticas de produção e exploração dos recursos de nossa escola, pois a partir de nosso 
trabalho houve o aproveitamento de restos orgânicos das unidades de produção e do 
refeitório na compostagem para sua utilização na horta; outorga da água consumida na 
escola; impermeabilização das lagoas de estabilização dos dejetos gerados pelos suínos; 
definição de áreas e critérios para projetos de experimentação com agrotóxicos e a 
construção de um tanque de contenção no posto de combustível. 

Além dessas contribuições, os projetos desenvolvidos pelos alunos servirão para a 
implantação de uma política de meio ambiente para a escola. 

O nosso trabalho surgiu de alguns questionamentos: será a Pedagogia de Projetos 
instrumento eficaz para a formação de técnicos em meio ambiente, que, no futuro, 
atuarão como agentes de Educação Ambiental? A Pedagogia de Projetos, voltada para a 
prática de Educação Ambiental, poderia conduzir-nos às seguintes reflexões: 
compreendemos as complicadas inter-relações dos fenômenos naturais e sociais? 
Utilizamos e repartimos adequadamente os recursos disponíveis do planeta? Como é a 
nossa relação com a natureza e com a biosfera em geral? É válido nosso sistema de 
relações com o nosso planeta? O que dizer de nossa ética, demasiadamente, 
antropocêntrica e egoísta? 

Para a realização de nossa pesquisa traçamos os seguintes objetivos: 

 estudar a contribuição da pedagogia de projetos na práxis da Educação 
Ambiental para a formação de técnicos em meio ambiente da Escola 
Agrotécnica Federal de Uberlândia, que atuarão como Agentes de 
Educação Ambiental, na própria instituição de ensino. 

 verificar de que forma a proposta de trabalho com projetos de Educação 
Ambiental determina um caráter transformador nas práticas dos alunos, 
futuros Agentes de Educação Ambiental, em relação à comunidade escolar 
e à sociedade, levando-se em conta que esses serão seus espaços 
específicos de atuação; 

 diagnosticar o potencial de produção de conhecimentos relacionados às 
questões ambientais locais (setores produtivos e pedagógicos da Escola) e 
de participação/intervenção nessa realidade. 

 Avaliar os resultados dessas atividades. 

No que se refere à metodologia, utilizamos a pesquisa-ação para desenvolver os 
projetos de Educação Ambiental visto que essa metodologia é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de problemas coletivos e com os 
quais, os pesquisadores e os participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 2003). 
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As atividades desenvolvidas integraram-se ao curso Pós-Médio em Meio Ambiente. 
Os alunos atuaram como agentes ambientais e eles mesmos divulgaram as atividades a 
serem executadas e estavam à frente de todos os trabalhos. O papel do professor foi o de 
facilitador da exploração do meio ambiente escolar (escola-fazenda). 

O trabalho se constituiu das seguintes etapas: 

1ª) palestras, realizadas no anfiteatro e salas de aulas, sobre a importância do 
meio ambiente para a sobrevivência do planeta, 

2ª) elaboração de um check list para a conferência da situação ambiental em que 
se encontravam os setores educacionais de produção da escola: bovinocultura, 
caprinocultura, cunicultura, suinocultura, piscicultura, horticultura, agroindústria, 
refeitório, local de tratamento de água da escola, 

3ª) visita aos setores com o check list e documentação fotográfica das condições 
dos mesmos, 

4ª) levantamento de prioridades (problemas a serem solucionados com urgência) 

5ª) discussão, em classe, com brainstorming (ou mutirão de idéias) para a solução 
dos problemas detectados, 

6ª) montagem de projetos, em grupos, para o planejamento e execução das 
atividades que seriam realizadas em cada setor da escola. Nesta etapa foi feita a 
divulgação dos trabalhos a serem realizados e a toda a comunidade escolar foi 
convidada a participar, 

7ª) execução dos trabalhos previamente planejados com a atuação intensa dos 
agentes ambientais da escola 

Ao final de todo nosso trabalho realizamos uma entrevista com os grupos de 
alunos que elaboraram e executaram os projetos de Educação Ambiental a fim de 
verificar a pertinência da pedagogia de projetos em EA. 

 

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Assim que iniciamos a disciplina Projetos em Educação Ambiental, no Curso Pós - 
Técnico em Meio Ambiente, em Agosto de 2003, foram propostos textos para o estudo e 
discussão sobre Educação Ambiental. Os livros: Educação ambiental: Princípios e Práticas 
de Genebaldo Dias Freire e O que é Educação Ambiental? De Marcos Reigota foram 
lidos e apresentados tem forma de seminários. 

O primeiro livro é considerado essencial para aqueles que pretendem atuar no 
campo da Educação ambiental, pois apresenta os documentos básicos de orientação 
conceitual gerados nas conferências promovidas pela UNESCO (Belgrado, Tbilisi, 
Moscou e outras), acrescentando uma apreciação crítica e incorporando as mais recentes 
orientações (Tessalônica) no campo da Educação Ambiental. Segue-se ainda a série de 
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documentos brasileiros como a Carta de Brasília sobre Educação Ambiental. Inclui, 
também, a cronografia e o histórico da EA, bem como a parte de legislação ambiental, 
inclusive com a Lei dos Crimes Ambientais. Oferece mais de 100 sugestões de práticas 
para a EA com interessante suporte metodológico, vasta referência bibliográfica nacional 
e internacional. Traz estudos de casos acompanhados de elementos para a compreensão 
das questões ambientais como a análise socioecossistêmica e também conceitos críticos 
sobre a sustentabilidade. 

O segundo livro, possui uma linguagem bem simples e discute de forma muito 
apropriada a utilização do adjetivo ambiental junto à palavra educação. O autor deixa 
bem claro que a melhor forma de se trabalhar com a EA é por meio de projetos, cuja 
metodologia prioriza a resolução de problemas. Finaliza seu texto enfatizando que o 
desafio da EA é sair da ingenuidade e do conservadorismo e propor alternativas sociais, 
considerando a complexidade das relações humanas.  

Na etapa que se seguiu, formaram-se grupos de alunos, por afinidade e ou 
aptidões para elaborarem seus próprios projetos de Educação Ambiental, utilizando os 
recursos disponíveis na escola. Seu público alvo: toda a comunidade da Escola 
Agrotécnica Federal de Uberlândia. 

O Primeiro projeto apresentado e também executado foi o Festival de Música 
Ecológica, Projeto Bica bem-te-vi, que apresentou como justificativa o fato de que os 
impactos da ocupação humana na fauna são percebidos com a perda de habitats 
naturais, desaparecimento de espécies e formas genéticas. A lista oficial da fauna 
ameaçada de extinção inclui 103 espécies de aves em um total de 1.622 existentes no 
Brasil. Em termos percentuais, são 6,35%, o que representam um oposto absurdo da 
razão, que mais tarde redundar-se-ão em um pesar profundo pelos erros cometidos. 

O Projeto “Bica, Bem-te-vi teve o intento de promover a interação comunidade 
escolar/pássaros, com vistas à necessidade urgente de se proteger as aves nos ambientes 
urbano e rural. Bica, bem-te-vi, para que o nosso espírito esteja sempre voltado à paz por 
tê-lo perto de nós! 

O objetivo geral do projeto foi incentivar a comunidade da Escola Agrotécnica 
Federal de Uberlândia a interagir com os pássaros adaptados em nosso ambiente. E os 
objetivos específicos foram assim apresentados: construção de cinco recipientes 
suspensos (comedouros) na área de nossa Escola, ficando a cargo de funcionários da 
instituição ou alunos residentes, a mão-de-obra e a alimentação das aves, conforme 
indicação do Prof. assistente dos educandos e a realização um festival de música 
ecológica nos dias 21 e 28 de novembro de 2003. 

As normas para que a comunidade escolar pudesse participar do festival foram 
divulgadas em salas de aulas. Foram fixados cartazes em locais estratégicos e também 
por microfone, nos intervalos para o almoço, foram realizadas propagandas criativas 
incentivando a participação de todos. 

Foram oferecidos prêmios para os três primeiros colocados: o 1º lugar foi 
contemplado com um violão, o 2º com um cavaquinho e o 3º com um pandeiro. Os 
prêmios foram doados por empresas do ramo musical de Uberlândia. 



  -7- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Para compor a comissão julgadora do festival, foram convidados músicos de 
renome da cidade de Uberlândia, o diretor de produção musical da Rádio Universitária 
local e a fundadora do Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba. 

O festival realizou-se em duas etapas: no dia 21/11/2003, a fase eliminatória 
com a apresentação de 10 candidatos e no dia 28/11/2003, a fase final com a 
apresentação das cinco melhores músicas, selecionadas de acordo com seguintes 
critérios: conteúdo das letras, afinação e harmonia musical, interpretação. 

Ao final do festival, os três primeiros colocados foram convidados a se apresentar 
em um programa de novos talentos da Rádio Universitária. As músicas vencedoras foram: 
"Súplica da Preservação", "Pericarpo no Asfalto" e "Sombra da Poluição". 

No momento em que se divulgaria o resultado final do festival, o diretor da Escola 
pediu a palavra e sugeriu que o Festival de Música Ecológica fizesse parte do calendário 
escolar, como uma atividade a ser realizada anualmente, dada a relevância desse 
trabalho no que se refere à sensibilização da comunidade escolar em relação à crise 
ambiental que vivemos. 

O financiamento para a construção de cinco recipientes (comedouros para a 
aves), cujo orçamento foi de R$200, 00, contou também com o patrocínio de várias 
empresas de Uberlândia. 

O segundo projeto apresentado foi o projeto Coleta Seletiva na Escola 
Agrotécnica Federal de Uberlândia, cuja implantação se justifica pelo fato de que os 
diversos setores produtivos da escola geram impactos ambientais causados pelos resíduos 
orgânicos nas unidades de produção, principalmente, os restos de alimentos do refeitório 
e setor de agroindústria. Esses setores fornecem cerca de oitocentas refeições diárias. As 
sobras são depositadas em grandes latões e ficam à espera do caminhão da Prefeitura 
Municipal, que faz somente três coletas semanais. Surgem reclamações diversas: o mau 
cheiro causado pela putrefação dos alimentos e o acúmulo de larvas nos caminhões da 
Prefeitura. 

Assim, estabelecida a coleta seletiva, os resíduos orgânicos seriam encaminhados 
para a compostagem e os demais resíduos seriam acondicionados em um lugar 
adequado para posterior comercialização pelos alunos.  

O projeto Coleta Seletiva enfatizou a mudança de atitude comportamental sobre a 
técnica de disposição domiciliar do lixo (coleta convencional x coleta seletiva), mas de 
modo crítico. Promoveu atividades que levaram a comunidade escolar a refletir sobre a 
mudança dos valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo da 
sociedade contemporânea. Foram realizadas as seguintes atividades: 

 Lançamento do Projeto Coleta Seletiva, no dia 1/10/03, para toda a 
comunidade escolar, com a peça teatral "DEPENDE DE NÓS" e SHOW 
MUSICAL realizado, no anfiteatro; ocasião em que se comemorou o dia do 
estudante; 
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 Campanha informativa realizada por todos os alunos do curso pós-médio 
em meio ambiente (como mostra a figura 3). Grupos de alunos foram de 
sala em sala, no dia 13/10/03, às 13h para falar sobre o tempo de 
decomposição de determinados produtos na natureza. Solicitou-se também 
cooperação de todos com a Coleta Seletiva. Cada sala recebeu uma caixa 
para depositar papel (folhas descartadas pelos alunos): Os alunos 
recolheriam o material toda sexta-feira. 

 Personalização dos Latões para Coleta Seletiva, bem como a restauração 
dos já existentes; 

 Lançamento da Campanha "Intervalo Limpo". Os alunos do curso pós-
médio em meio ambiente convidaram alunos de todas as séries 
(voluntários), para fazer o recolhimento do lixo que estivesse em locais 
indevidos. A Campanha foi lançada em novembro/2003; 

 Comercialização do material recolhido: latas de alumínio, plático, papel e 
outros; 

 Elaboração de mini-palestras ministradas pelos alunos de modo a manter 
toda a comunidade escolar motivada a continuar com o projeto. Essas 
palestras foram realizadas a cada dois meses; 

 Avaliação da validade e importância do Projeto Coleta Seletiva para toda a 
comunidade escolar, realizada por meio de um questionário, no mês de 
julho/2004. 

 Solicitação de alunos, residentes na escola, para colaborar com a equipe 
da Coleta Seletiva, nos finais de semana. 

Não poderíamos deixar de constar o questionamento da turma em relação ao 
desenvolvimento desse trabalho, depois de se discutir em sala de aula o texto: O 
CINISMO DA RECICLAGEM: O significado ideológico da reciclagem da lata de alumínio e 
suas implicações para a educação ambiental de Philippe Pomier Layrargues (apud 
LAYARGUES. P. at al (org.). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 
São Paulo: Cotez, 2002 p. 69 - 98.) que nos fez refletir sobre o significado político e 
ideológico da reciclagem, pois apresenta uma discussão a respeito da Coleta Seletiva do 
lixo como alternativa tecnológica para o tratamento dos resíduos sólidos Surgiram essas 
interrogações: 

Quais as contribuições do Projeto Coleta Seletiva de lixo para que a comunidade 
escolar reflita sobre seus hábitos de consumo?  

O projeto Coleta Seletiva poderá solucionar os problemas causados pelo lixo na 
EAF-UDI? 

Como conseguir a participação de toda a comunidade escolar?Quais as 
contribuições do Projeto Coleta Seletiva de lixo para que a comunidade escolar reflita 
sobre seus hábitos de consumo?  
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Esse projeto, após várias dificuldades, passou por alguns ajustes que serão 
relatados nas respostas às entrevistas. 

O terceiro trabalho apresentado, o Projeto Bovinocultura, foi motivado por uma 
visita que um grupo de alunos fizeram a esse setor e se perguntaram: porque não 
sensibilizar os professores, alunos e demais servidores quanto à necessidade de manter a 
higiene e organização de um setor tão importante, que fornece o leite para o refeitório e 
agroindústria? 

Na ocasião dessa visita, dia 20 de outubro 2003, foram detectadas 
irregularidades em vários locais. 

Sala de Ordenha 

Materiais de limpeza em local inadequado, instalação elétrica com fios 
emendados e expostos, bastante poeira e fezes de vaca no chão. 

Sala do tanque de resfriamento do leite 

Pia com lodo e muita sujeira, materiais de limpeza em local inadequado, porta 
com vidros quebrados, caixa de marimbondos na parede, luminária suja e com teias de 
aranha, tampa do tanque de resfriamento suja e com muita poeira. 

Sala de bomba 

Instalação elétrica feita de maneira incorreta, vazamento no encanamento do 
aquecedor da ordenhadeira. 

Farmácia 

Remédios fora do armário, armário com muita ferrugem, motores elétricos e 
ferramentas guardadas nesse local. 

Depósito de ração 

Instalação elétrica do motor da máquina de moer milho incorreta, fezes de rato 
pelo chão. 

Diante de todas as inadequações apresentadas, os alunos propuseram algumas 
medidas a serem tomadas a fim de solucionar esses problemas: 

Sala de Ordenha 

Colocação dos materiais de limpeza em local adequado, uma limpeza geral. 

Sala do tanque de resfriamento do leite 

Retirada do lodo da pia, limpeza da luminária, acondicionamento dos materiais de 
limpeza em local adequado, solicitação para que fossem colocados vidros na porta. 

Solicitação da adequação da instalação elétrica, também o conserto do vazamento de água. 



  -10- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Farmácia 

Pintura do armário onde são guardados os medicamentos, adequação do local, 
com a retirada das ferramentas motores e ali guardados. 

Deposito de ração 

Instalação elétrica correta do motor, estudo de uma maneira para evitar a entrada 
de ratos, pois suas fezes podem causar doenças e aborto em animais. 

Todos os problemas detectados foram fotografados e foi enviada uma 
correspondência ao gerente da Fazenda, solicitando providências e também oferecendo-
se ajuda para a organização do setor e sensibilização dos funcionários daquele local. 

O quarto projeto, denominado Projeto viveiro, enfocou a importância de um 
viveiro, pois é o local adequado para propagação de plantas e produção de mudas.É 
também no viveiro que se dá a aclimatação de plantas produzidas em cultura de tecido. 
Ali, várias mudas poderão ser reproduzidas evitando-se, assim que sejam extintas. 

Nossa flora conta com centenas de espécies de grande beleza e qualidade 
paisagística, a maioria das plantas arbóreas cultivadas em ruas, avenidas, praças e 
jardins de nossas cidades são de espécies trazidas de outros países (espécies exóticas). 

O Brasil possui a flora arbórea mais diversificada do mundo. O que nos falta é um 
direcionamento técnico e uma conscientização ecológica para exploração dos nossos 
recursos florestais. Espécies de grande valor estão se tornando raras e em vias de se 
extinguir. 

Nossa escola está fazendo sua parte, reproduzindo no viveiro inúmeras espécies 
importantes para nossa flora. No entanto, precisa de alguns reparos e manutenção. Há 
desperdícios de mudas, o que ocasiona prejuízo para a escola e para o meio ambiente. 

Este projeto visou melhorar as condições do viveiro, a fim de evitar que as mudas 
fossem jogadas fora devido ao manejo inadequado. 

Para melhorar o viveiro foram feitas as seguintes propostas: 

 Colocar um ajudante para trabalhar com o responsável pelo viveiro 

 Confeccionar plaquinhas de identificação das espécies; 

 Passar cal nas laterais do viveiro; 

 Manter o local limpo, sem mato nos arredores; 

 Comprar materiais para o viveiro: 3 carrinhos de mão, 10 facões, telas de 
peneirar terra, mais aspersores, saquinhos médios, sombrite para as laterais 
do viveiro; 

 Fazer exames nas britas para evitar pragas; 
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 Solicitar mais esterco, terra, areia; 

 Fazer um cronograma de entrega do material para substrato; 

 Utilizar material alternativo natural para combater pragas; 

 Usar produtos para esterilização das mãos para evitar disseminar doenças; 

 Controlar a venda de mudas; 

 Classificar as mudas para plantio ou venda; 

 Catalogar as espécies no viveiro; 

Uma sugestão é que as coletas de sementes sejam feitas por pessoas que tenham 
conhecimento das espécies e da maturação das mesmas. 

 

DISCUTINDO RESULTADOS 

O primeiro grupo entrevistado, às 8h do dia 4 de março de 2004, foi o da Coleta 
Seletiva. O início oficial desse projeto se deu no dia 1/10/03. O grupo contou com a 
participação inicial de 4 pessoas. Porém, um dos alunos desistiu de prosseguir com o 
projeto porque contava com a possibilidade de obter uma bolsa auxílio da escola no 
valor de R$ 80,00 e como não a conseguiu, recusou-se a continuar com suas atividades. 
Esse aluno integrou-se ao grupo de teatro. 

Segundo informações dos alunos nas entrevistas, foi possível desenvolver esse 
projeto, apenas parcialmente, pois foram várias as dificuldades encontradas ao longo 
desses meses. As dificuldades foram assim descritas: 

 Falta de material para trabalho como luvas, latões para o 
acondicionamento de lixo, tinta para pintura de latões; 

 Falta de organização para a execução das atividades rotineiras de coleta 
de lixo nos diversos setores da escola; não foi estabelecido, em cada lugar, 
quem seria o servidor responsável por armazenar o lixo produzido ali; 

 Falta de comunicação entre os membros do grupo para falar e fazer as 
atividades determinadas; 

 Dificuldade para levar o material recolhido para a cidade, não havia 
transporte disponível, o que dificultava a comercialização, e 
conseqüentemente, resultava na falta de verbas para aquisição de materiais 
como tintas e luvas; 

 Nem todos os integrantes do grupo se dedicaram realmente ao trabalho 
em equipe, houve falta de cooperação entre a própria equipe; 
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 Falta de maior participação da comunidade. A esse item foi acrescentada a 
explicação de que o grupo deveria ter feito mais campanhas para que as 
pessoas continuassem estimuladas a participar de forma mais efetiva da 
coleta seletiva. Essas campanhas de sensibilização devem ser freqüentes, 
pois o projeto Coleta Seletiva é um trabalho contínuo, não pode parar. 

 Faltaram visitas às casas dos servidores (29 residências) para envolvê-los 
no projeto. O grupo não teve como executar essa tarefa por falta de tempo 
e de colaboradores. 

As dificuldades listadas acima foram amplamente discutidas no momento da 
entrevista. Chegou-se à conclusão de que seria possível estudar dinamicamente os 
problemas para tomarmos decisões, estabelecer novas ações, negociar os conflitos e 
partir para a tomada de consciência da necessidade de participação coletiva e também 
solidária. Essas conclusões coincidem com o processo descrito por Thiollent (2003) na 
metodologia da pesquisa-ação: "A compreensão da situação, a seleção dos problemas, a 
busca de soluções internas, a aprendizagem dos participantes, todas as características 
qualitativas da pesquisa ação não fogem ao espírito científico”. 

Após o levantamento das dificuldades, os alunos foram questionados a respeito de 
como agiriam daquele momento em diante para que os problemas levantados fossem 
selecionados. 

Foi gratificante saber que por iniciativa própria, os alunos realizaram uma reunião 
no anfiteatro da escola no dia 12/2/04, em uma quinta-feira, com o objetivo de angariar 
parceiros para ajudar na Coleta Seletiva, que segundo eles, passaria por uma total 
reformulação assim, descrita por eles: 

 O projeto Coleta Seletiva passou a fazer parte de um outro projeto 
denominado Projeto União, pois houve inclusão de outras áreas: viveiro, 
manutenção das áreas verdes da escola, e compostagem. Os alunos 
conseguiram a participação e o apoio técnico da professora da disciplina 
de Recursos Florestais. Com essa reunião, os alunos conseguiram a 
participação de 30 voluntários; 

 Os alunos, autores do projeto, ofereceram cursos de capacitação aos 
voluntários para ministrar técnicas de produção e manejo de mudas em 
viveiros, noções de jardinagem e compostagem. O curso realizou-se com 
três turmas de 10 alunos, nos sábados 16/2/ e 27/2/04 com duração de 
16 horas. Os participantes e os ministrantes do curso receberam 
certificados da escola; 

 Mudança na forma da coleta, ao invés da coleta seletiva por cores, utilizar-
se-á Coleta do lixo Seco e Molhado, para tanto houve a divulgação do 
filme produzido pela prefeitura de Uberlândia, em que se esclarecem o que 
são considerados lixo seco e lixo molhado; 

 Novas visitas às salas de aula, incluindo a Escola de Ensino Fundamental 
do Sobradinho, sem deixar de lado as residências dos moradores.  
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 Apresentação teatral nos momentos destinados à formação cívico cidadã, 
que ocorrem uma vez por mês no anfiteatro da escola, com dramatização 
de modo cômico dos mascotes da campanha: Seco e Molhado.  

 Campanha para a colaboração com a coleta seletiva de forma simples e 
resumida com cartazes: "Lugar de lixo é no lixo”. 

 O grupo estabeleceu também uma parceria com a empresa Coca-Cola. A 
cada quinze dias a empresa recolhe, como se vê na figura 9, papel, 
plástico, embalagens pet e latas de alumínio. Esse material é pesado e 
contará pontos para a escola. Ao final de novembro, a empresa 
transformará os pontos em brindes. Resolveu-se assim, o problema com o 
transporte do material coletado. 

Essas iniciativas dos alunos nos demonstram que a pedagogia de projetos nos 
ajuda a formar indivíduos autônomos. Ao trabalharmos com projetos de educação 
ambiental reforçamos as concepções de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a ser e aprender a compreender Ensinar, como diria Freire (2001) exige respeito à 
autonomia do ser do educando. Os alunos compreenderam que a integração é a melhor 
forma de obter colaboração. A interação entre autonomia intelectual e 
interdisciplinaridade é imediata. Na teoria do conhecimento de Piaget o sujeito não é 
alguém que espera que o conhecimento seja transmitido a ele por um ato de 
benevolência. É o sujeito que aprende por meio de suas próprias ações sobre os objetos 
do mundo. É ele que, enquanto sujeito autônomo, constrói suas próprias categorias de 
pensamento ao mesmo tempo em que organiza seu mundo, como costumava nos dizer 
em Genebra, nosso mestre Piaget (NICOLESCU, 1999). 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético nas 
relações ensino e aprendizagem, não um favor que podemos ou não conceder aos 
outros. O clima de respeito nasce das relações justas, sérias, humildes, generosas, em 
que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente. Assim, os 
próprios alunos encontraram meios de prosseguir com seu trabalho resolvendo suas 
diferenças, sem necessidade de se desfazerem do grupo. Ao exercitar a liberdade, o 
educando torna-se tão livre quanto mais eticamente vai assumindo a responsabilidade de 
suas ações. Decidir é isso, correr riscos. Nas relações humanas, o essencial é o 
aprendizado da autonomia, passo indispensável para a gestação da consciência crítica e 
construção da cidadania. 

A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades. É decidindo que se 
aprende a decidir. A autonomia se vai constituindo nas várias experiências, nas inúmeras 
decisões, que vão sendo tomadas. "A pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 
experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiência 
respeitosa da liberdade" (Freire, 2001, p 38). 

Precisamos pensar por nós mesmos. Saber pensar a si mesmo é um dos traços 
mais profundos do saber pensar. Condição central de libertação.(Demo, 2001). 
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O 2º grupo a ser entrevistado foi composto por dois alunos. Eles elaboraram e 
executaram o Projeto Bica-Bem-Ti.. Segundo os alunos, esse projeto foi desenvolvido 
plenamente, apesar das seguintes dificuldades enfrentadas: 

 Desistência de dois colegas que alegaram falta de tempo para 
desenvolverem atividades importantes fora do horário: elaboração do 
regulamento, ensaios... 

 Falta de apoio da escola no que diz respeito à manutenção do 
equipamento de som (microfones e cabos de som danificados) e também 
no uso de computador para digitação e impressão do regulamento do 
festival; 

 Acesso ao telefone negado para o convite aos jurados, 

 Acúmulo de atividades, pois somente duas pessoas se encarregaram da 
organização de todo o festival, além de ficarem com a responsabilidade 
pelos ensaios fora do horário de aulas. 

Durante o desenvolvimento do projeto, não foi necessário fazer qualquer alteração 
nos objetivos e metas, pois esses itens estavam bastante claros. As dificuldades 
apresentadas foram superadas, de acordo com o depoimento dos próprios alunos, da 
seguinte forma: 

 Utilização de recursos extra-instiucionais, os alunos trouxeram de sua 
própria residência cabos de ligação para microfones e caixas de som, 
conseguiram 2 microfones emprestados com amigos, e trouxeram seus 
violões para emprestarem aos participantes; 

 Impressão do material de divulgação do festival com recursos próprios, pois 
não foi possível contar com o apoio da instituição; 

 Uso do telefone particular para convidar os jurados do festival.  

Toda a Comunidade escolar foi estimulada a participar. Inclusive a música 
vencedora do 1º lugar foi de autoria de um servidor. Houve colaboração das professoras 
de português que, a pedido dos autores do projeto, fizeram a análise, correção 
ortográfica e gramatical das letras das músicas. Na avaliação desses alunos, o festival foi 
um sucesso, houve a participação de torcidas organizadas e a garantia de que o festival 
de Música Ecológica, por sugestão da própria direção da escola, fosse incorporado ao 
calendário escolar. Essas datas já ficaram marcadas para os dias 25 e 26 de agosto de 
2004. Assim, estará se observando mais um princípio da educação ambiental que é o de 
continuidade das atividades. Os alunos já estão se organizando e elaborando um projeto 
para um festival de música ecológica que envolverá as Escolas Agrotécnicas da Região 
Sudeste, a ser realizado na data prevista. 

Observamos que ao solucionar os problemas para que o festival se realizasse os 
alunos incorporaram o fato de que a educação ambiental não se reduz à aquisição de 
conhecimentos especializados. Isso implica que eles refletiram sobre o papel que podem 
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desempenhar em seu próprio meio ambiente, aproveitando experiências pessoais para o 
desempenho de importante prática social. Tratamos, com realização desse projeto, de 
buscar experiências educativas que embora ancoradas no tempo escolar, pudessem ir 
mais longe e dessa forma favorecer ações concretas, como o envolvimento afetivo dos 
alunos que se comprometeram a realizar os projetos. O compromisso afetivo tornou-se 
ainda mais forte, quando se criou a situação de socialização (ser reconhecido e ter o 
trabalho valorizado pelos outros). 

A educação ambiental se constituiu uma situação de ação em que se pôde tratar 
plenamente a complexidade dos problemas e enfocar soluções concretas. Sendo assim, 
ao analisarmos trechos das composições musicais, veremos a preocupação em se 
preservar o planeta Terra e também a tomada de consciência para o fato de que a 
miséria, a falta de moradia e fome são problemas ambientais: 

"Viva além, que por prazer, 
Dividir só nos faz crescer. 

É insano, não saber conservar, 
Natureza e vidas, 

Que nos fazem sonhar. 
Sobreviver, viver e reclamar 

Pão para matar a fome, 
E casa para morar". (Súplica da Preservação) 

Em outros trechos musicais, percebemos que a temática do lixo e a proposição da 
reciclagem apareceram, o que comprova que as palestras realizadas pelos alunos do 
Projeto Coleta Seletiva promoveram a devida sensibilização tão almejada pelo grupo: 

"Lixo tem o seu lugar e não é na natureza 
A cinza domina o verde à sombra da poluição 

Reciclar é uma palavra da nova geração"(A sombra da Poluição). 

No dia vinte e cinco de março, entrevistamos mais dois grupos de trabalho, 5 
alunos responsáveis pelo projeto Bovinocultura e outros 4 alunos responsáveis pelo 
projeto Viveiro. 

O grupo da bovinocultura, ao ser questionado sobre a execução das atividades 
propostas, respondeu que o projeto fora executado apenas parcialmente e listaram as 
seguintes dificuldades: 

 Falta de recursos financeiros para execução de alguns reparos ou trocas de 
materiais no setor; 

 Falta de funcionários para executar até as tarefas consideradas básicas 
como limpeza e manutenção do setor, às vezes, há somente um servidor 
para realizar todo o serviço; 

 Barreiras impostas pelos funcionários, alguns deles acharam ruim a 
intervenção do grupo no setor. Na linguagem dos próprios servidores, 
estaríamos "inventando muita moda"; 



  -16- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

 Um aluno narrou um fato que muito o incomodava: "um funcionário que 
fica só andando a cavalo, parece que não tem mais nada a fazer"; 

 Muita burocracia por parte da instituição para adquirir equipamentos para 
a manutenção: encaminhamento de ofício, licitação para a compra de 
material, o que ocasionou demora de dois meses para uma simples troca 
de encanamentos da sala de ordenha; 

 Os alunos interpretaram o problema acima como falta de vontade dos 
administradores para resolver problemas. 

Ao serem questionados se as dificuldades foram superadas e como agiram para 
resolver esses problemas os alunos responderam: 

 Redigiram um ofício para o gerente da fazenda relacionando os problemas 
mais urgentes a serem solucionados, pedindo providências e permissão 
para atuarem no setor; 

 Para solucionar o problema com os ratos no depósito de ração, os alunos 
colocaram uma jibóia, os ratos já sumiram do setor e a jibóia também; 

 Retiraram a caixa de marimbondos que estava em cima do tanque para 
armazenamento do leite; 

 Decidiram realizar as atividades desse setor juntamente com toda a classe 
no dia sete de abril a partir do meio dia, a fim de executar as tarefas que 
restavam em conjunto e também explicar regras básicas de higiene e 
organização aos funcionários do setor. O grupo lembrou a necessidade de 
documentar tudo com fotos e filmagem. 

O grupo se encarregou de pedir permissão ao gerente da fazenda para executar 
as tarefas no dia combinado, bem como solicitaria materiais necessários como: 
detergente, vassouras, máscaras, enxadas, rastelos etc. 

Convém ressaltar que no dia sete de abril, várias providências tinham sido 
tomadas, pois o ofício (em anexo), já tinha sido entregue ao responsável pelo setor no 
mês de novembro do ano de 2003, e os alunos sempre freqüentavam o local para cobrar 
as manutenções. Havia mudanças visíveis, principalmente, no depósito de ração e sala de 
ordenha. 

Para executar esse projeto, os alunos buscaram o apoio da disciplina Diagnóstico 
Ambiental. Nessa disciplina, os alunos estavam estudando a identificação dos problemas 
ambientais existentes nos setores da escola e aliaram esses conhecimentos ao projeto de 
educação ambiental. A professora da disciplina disse aos alunos que seria fundamental o 
trabalho de sensibilização ambiental nos setores. Essa atividade de educação ambiental 
contribuiria muito para a melhoria da qualidade dos serviços prestados por esse setor, 
por isso, deveríamos estender o projeto a todos os outros e a toda a escola. Essa 
professora, juntamente com outro professor do curso, imediatamente, se dispuseram a 
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colaborar com a gincana. Elaborariam juntamente com a pesquisadora e a turma, as 
provas para a gincana de modo a integrar professores, alunos e demais servidores. 

Ao buscarem formas de solucionar seus problemas, os alunos estão em processo 
de constante construção de conhecimento. Assumem um a postura interdisciplinar, como 
diz Nicolescu (2004), a interdisciplinaride deve ser entendida como conceito correlato ao 
de autonomia intelectual e moral. Nesse sentido a interdisciplinaridade serve-se mais do 
construtivismo do que serve a ele. O construtivismo é uma teoria da aprendizagem que 
entende o conhecimento como fruto da interação entre o sujeito e o meio. Nessa teoria, 
o papel do sujeito é primordial na construção do conhecimento. Portanto, o 
construtivismo tem tudo a ver com a interdisciplinaridade. 

Perguntamos aos alunos como avaliavam a repercussão desse projeto na escola e 
eles responderam que estavam perplexos porque nem os administradores, nem mesmo os 
alunos da própria turma questionaram qual seria a qualidade do leite extraído naquelas 
condições em que se encontravam o setor e nem sobre o destino dos dejetos produzidos. 
Em seguida, eles mesmos, confessaram que antes da realização do projeto, jamais 
tinham pensado sobre isso, mesmo conhecendo o local.  

Os alunos encaminharam amostras do leite ao laboratório de microbiologia. Os 
resultados da análise, no entanto, comprovaram que o leite é de excelente qualidade 
para o consumo. A professora de análises microbiológicas ponderou, que freqüentemente 
analisa o produto, pois ele é utilizado na agroindústria, e os resultados são sempre 
satisfatórios. Isso ocorre porque a ordenha é totalmente mecânica, não há contato com 
as mãos dos servidores e que os instrumentos da sala de ordenha são rigorosamente 
higienizados. 

Com a exposição dos dados colhidos nas entrevistas podemos concluir que o 
planejamento de uma pesquisa-ação é muito flexível (Tiollent, 2003). Não se segue uma 
série de fases rigidamente ordenadas. Há sempre um "vaivém" entre várias preocupações 
a serem adaptadas em função das circunstâncias e da dinâmica interna do grupo de 
envolvidos no seu relacionamento com o problema. Os alunos, dessa forma, propuseram 
novas estratégias para solucionar seus problemas. 

Uma pesquisa em Educação ambiental pode ter tradições, mas também pode 
revirar pelo avesso toda a estrutura íntima de seus planos, pois no trabalho coletivo, 
encontramos possibilidades infinitas de versatilidade, dentro e fora de uma conjuntura 
analógica da vida (SATO, 1997). 

O grupo do projeto Viveiro de Mudas da Escola Agrotécnica Federal de 
Uberlândia foi planejado por 4 alunos que não puderam,segundo eles, realizar todas as 
tarefas e por isso estavam frustrados.Questionamos então, o que já havia sido feito, qual 
não foi o nosso espanto diante de tanta disposição demonstrada pelo grupo. Os alunos, 
durante as férias de janeiro/2004, estagiaram voluntariamente, por 15 dias no setor. 
Estabeleceram um bom relacionamento com o funcionário responsável pelo viveiro, o 
qual se encontra idoso e com problemas de saúde. Segundo relato dos alunos, esse 
servidor possui uma grave ferida na perna, que não cicatriza, pois é decorrente de 
problemas circulatórios. Sua perna está sempre inchada, por isso, o servidor fica longos 
períodos afastado com licença médica e a escola não tem quem o substitua. O setor, 
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então, muitas vezes, fica sem a devida manutenção. Os alunos realizaram as seguintes 
atividades: 

 Separação das mudas, por ordem de tamanho e espécies. As maiores 
foram retiradas para o lado de fora; 

 Retirada da brita velha do viveiro, pois ela já estava contaminada por ervas 
daninhas, fungos e bactérias. Essa brita, depois de limpa, serviu para fazer 
um caminho até o viveiro, proporcionando maior comodidade para as 
pessoas em época de chuva, por exemplo, (falta ainda uma parte de brita 
para ser retirada); 

 Confecção de placas indicando o nome das plantas; 

 Pintura de grande parte do viveiro; 

 Confecção de substrato, suficiente para dois meses, para o plantio de 
novas mudas; 

 Limpeza e organização do viveiro; 

 Montagem de um pequeno e belo jardim em frente à biblioteca da escola 
com mudas produzidas e replantio de áreas da praça central e cooperativa; 
(essas atividades não estavam previstas no projeto, mas foram realizadas 
graças ao empenho do grupo de alunos do Viveiro e da Coleta Seletiva); 

De acordo com o depoimento dos alunos, o viveiro mudou sua aparência, só com 
essas pequenas intervenções. O mutirão não se realizou, pois realizaríamos a Gincana, e 
seria feita a limpeza com capina dos arredores do viveiro, término da pintura e retirada 
do restante da brita velha. Cabe ressaltar que esses alunos não abandonaram seu projeto 
com o início das aulas, em fevereiro. Eles se sentiam responsáveis por esse setor. O 
grupo de alunos da Coleta Seletiva disponibilizou uma equipe de alunos para trabalhar 
durante os finais de semana para que o viveiro continue a ser uma importante atividade 
da escola. Há nesse setor também um bolsista responsável por parte das atividades que 
sempre auxilia no trabalho. Esse aluno bolsista recebe a quantia de R$80,00 mensais e 
foi designado para esta função graças à intervenção da professora de Recursos Florestais 
e também agrônoma da escola, que justificou à Instituição, a importância do setor para 
as atividades práticas-pedagógicas da escola.  

Percebemos mais uma vez a importância da pedagogia de projetos para 
autonomia de nossos alunos. Julgáramos que esse grupo não havia se envolvido com as 
propostas de nossa pesquisa e, no entanto, conseguimos algo mais: o despertar do 
sentimento de pertencimento, se nos sentimos pertencer a um lugar, desenvolvemos o 
sentimento de responsabilidade e de amor por ele e assim, tornamo-nos responsáveis por 
cuidar dele. É o que enfatiza a educação ambiental. 

Os alunos passaram então, a discorrer sobre as dificuldades enfrentadas durante 
seu estágio no viveiro: 
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 O funcionário do viveiro está sempre ausente por motivo de doença ou por 
ser escalado para cobrir escassez de servidores, por exemplo: época de 
colheita de goiabas ou bananas ou aplicar veneno nas formigas do 
mandiocal. As tarefas são iniciadas no viveiro, mas demoram infinitamente 
para ser terminadas; 

 Poucos funcionários nos setores para executar tarefas múltiplas; 

 Dificuldade para conseguir material para o trabalho no viveiro devido à 
burocracia. Levaram três dias para conseguir um detergente para lavar as 
mãos. Já tinham até trazido de casa, quando esse material chegou ao 
setor; 

 A escola possui equipamentos de proteção para aplicação de agrotóxicos 
(EPIs), mas os funcionários não se interessam em utilizá-los, a maioria de 
aplicações de venenos são feitas sem a correta proteção. 

As dificuldades não foram totalmente solucionadas, mas os alunos encaminharam 
à administração da escola, endossado pela agrônoma, o pedido de mais um servidor 
para trabalhar no viveiro. O pedido foi atendido e em fevereiro um servidor, afastado das 
atividades do frigorífico por problemas de saúde foi designado para o viveiro. Mais um 
desfio para esses alunos, pois descobriram que esse servidor desenvolveu doença de 
audição devido à exposição constante ao barulho da máquina de refrigeração de carnes. 

O grupo de alunos agora também está empenhado, juntamente com a 
coordenadora do curso de-meio ambiente em justificar a contratação de um técnico em 
segurança do trabalho para assessorar a administração da escola.  

Assim que terminamos a entrevista com o grupo, enfatizamos a importância do 
trabalho até então executado, agradecemos pelas intervenções e acrescentamos que não 
havia motivos para frustração e sim de orgulho pelos resultados tão brilhantemente 
apresentados. Fomos até o setor e documentamos, por meio de fotos e filmagem a 
situação em que o viveiro se apresentava, após o trabalho da equipe, já que possuíamos 
as fotos de antes das intervenções.  

Ora, confirmamos com essa experiência que o conhecimento, diz Dewey (apud 
Gadotti, 1994) é o resultado de uma atividade que se origina em uma situação de 
perplexidade e que se encerra com a resolução desta situação. 

Pela pesquisa-ação é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, 
ações, negociações, conflitos e tomada de consciência que ocorrem entre os agentes 
durante o processo de transformação da situação. 

Segundo Thiollent (2003), a relação entre conhecimento existe tanto no campo do 
agir (ação social, política etc.) quanto no campo do fazer (ação técnica). Entendemos 
com isso, que entre as formas de raciocínio existem analogias e também diferenças entre 
as estruturas do conhecer para agir e do conhecer para fazer. É o que detectamos ter 
ocorrido com esse grupo de trabalho. 
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CONCLUSÕES 

Ao terminarmos a descrição de nossos projetos, discutir resultados e propor 
soluções lembramo-nos das palavras de Guimarães (2000 p.17): 

Educando e educador são agentes sociais que atuam no processo de 
transformações sociais, portanto, o ensino é teoria/prática, é práxis. Ensino que 
abre para a comunidade, com seus problemas sociais e ambientais, sendo estes, 
conteúdos do trabalho pedagógico. Aqui, a compreensão e atuação sobre as 
relações de poder que permeiam a sociedade são priorizados, significando uma 
Educação Política. 

Percebe-se assim que além da dimensão política da Educação Ambiental, já 
salientada por nós, voltada para a transformação da realidade, deve preconizar também 
que o aluno seja preparado para trabalhar com os problemas de sua comunidade, pois 
esta é a escala espacial local em que sua ação transformadora pode ser imediata. 

No que diz respeito à ação propriamente dita, sabemos que ela envolve não 
apenas conhecimentos e habilidades, mas um processo de percepção e de conduta, que 
passa pela sensibilização e afetividade. 

Sobre afetividade, salientamos que é necessário começar o trabalho de Educação 
Ambiental pelo indivíduo, ao instigá-lo a sentir o mundo e relacionar-se melhor com o 
meio em que vive, inclusive com seus semelhantes. 
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