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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho discute a inserção da Educação Ambiental por meio de um estudo de 
caso em uma escola de ensino médio da rede pública do Distrito Federal, utilizando 
como metodologia a etnopesquisa orientada pela escuta sensível dos seus 
protagonistas. Investiga-se de que forma acontece a inserção da Educação Ambiental 
(EA) na escola com intenção de compreender e avaliar à luz das referências dos seus 
autores e atores as dificuldades e acertos, identificando aspectos facilitadores dessa 
implantação na perspectiva de uma abordagem transversal das questões 
socioambientais no ensino formal.        
Pode-se afirmar que a temática Meio Ambiente está inserida no Projeto Político 
Pedagógico da escola, nas atividades de plantio, nas oficinas de reciclagem, nas 
campanhas de sensibilização, na pintura da escola, no teatro, na música, mas ainda 
não é possível afirmar que está enraizada na escola por meio de práticas transversais 
de EA entendidas como tal pelos professores e alunos. Os projetos, apesar de 
contemplarem ações de EA, não o fazem de forma explícita. Percebe-se que os 
rótulos, assim como o entendimento restrito do que é EA, muitas vezes limitam o 
alcance dos processos. No contexto de demandas e carências (modulação, 
rotatividade de professores e programa de correção de fluxo) que a escola pública tem 
enfrentado, a pesquisa demonstrou que existe uma demanda dos professores em 
desenvolver projetos de EA. É possível identificar uma demanda por uma formação 
continuada capaz de repercutir na autoformação desses educadores e que seja capaz 
de estimular a construção de estratégias interdisciplinares na organização do trabalho 
pedagógico e favorecer uma leitura crítica e sensível dos problemas ambientais. 

 
Palavras-chaves: Escola Pública de Ensino Médio do Distrito Federal, Educação 
Ambiental, Formação Continuada, Educação Integral. 
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ABSTRACT  

 
 
 
 
 

This work discusses the introduction of Environmental Education (EE) in high schools 
through a case-study conducted in a secondary school of the Federal District Public 
Education Network, in the city of Brasília, Brazil.  Sensitive listening of their main 
characters, part of the etno-research, was the method used to attain this goal. The way 
in which the EE is inserted into the high school was investigated aiming at 
understanding and evaluating the pros and cons (taking into account the authors/tutors, 
actors/students references), identifying the aspects that ease that insertion focused 
within the transversal approach of socio-environmental questioning in the formal 
teaching.  
One can claim that the Environmental topic is inserted in the school’s Political 
Pedagogical Project by means of the plowing activities, recycling workshops, theater, 
music, dance, body movement exercises, etc; but is not yet possible to assert that it is 
enrooted in the school as EE transversal practice, as  understood as such by teachers 
and students.  Projects, even when they include EE practice, are not explicit, and it is 
noticeable that the labels as well as the limited understanding of EE are usually limiting 
the process range. In the context of demand and lack (modulation, teachers inter-
exchange and flow correction program) of  EE projects public schools are facing, the 
research has proved that teachers are required to develop EE projects. It is possible to 
identify an EE demand able of echoing in the educators’ self-formation, encouraging 
the building of interdisciplinary strategies for organizing the pedagogical work favoring 
a critical and sensitive reading of environmental problems. 
 
Key Words: Secondary School of the Federal District Public Education Network, 
Environmental Education, Permanent Formation, Integral Education. 
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Novos caminhos 

Novas escolhas 

Esperança de um novo horizonte ... uma nova vida. 

Trabalho árduo, disciplina, força, coragem, alegria,  

disposição em viver o novo, de novo. 

Um passo de cada vez,  

compasso firme que acredita que é possível ser. 

O que tem lá adiante não sabemos,  

aprendemos como é o caminhar, caminhando. 

Conhecemos nossa própria sombra sob o sol, 

o ritmo e a vontade de fazer, de ser. 

O ponto de chegada não conhecemos, 

o que importa é caminhar. 

Junho de 2007 
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Introdução 

 
1- Apresentação 
 

Este trabalho visa investigar a implantação e implementação de projeto de 

Educação Ambiental (EA) em uma escola de Ensino Médio da Rede Pública do Distrito 

Federal, analisando as dificuldades encontradas em tal implementação assim como as 

estratégias de superação, por meio de questionário e estudo de caso. 

É inspirado por minha reflexão como professora da Rede Pública de Ensino, 

ministrando aulas de Geografia no Ensino Médio desde 1992. Durante esse tempo, 

participei de alguns projetos de EA que, muitas vezes, se resumiram em ações pontuais 

que não conseguiram se sustentar ou dar prosseguimento a novas ideias. Comecei a 

questionar o porquê de os projetos não conseguirem concretizar seus objetivos no 

sentido de provocar a reflexão, a discussão, o envolvimento do corpo docente e discente, 

a participação efetiva e a tão sonhada mudança de atitude. Intrigavam-me questões 

simples como: se todos concordam que é importante “reciclar o lixo”, por que continuam 

jogando lixo no chão ou misturando os resíduos, mesmo tendo os locais apropriados de 

coleta? É como se, com a conclusão do projeto, estivéssemos dispensados de sermos 

coerentes com o que havíamos acabado de estudar. Hoje percebo que talvez esse fosse 

o problema: estudávamos, mas não vivenciávamos. Havia um descompasso evidente no 

planejamento e na condução dos trabalhos na escola, apesar do esforço e dedicação de 

muitos participantes. 

Aos resultados parciais atribuía-se a falta de condições de trabalho e o despreparo 

dos professores em trabalhar coletivamente (na escolha dos temas, no planejamento das 

ações e na avaliação, muitas vezes superficial, somente para constar). Foi possível 

observar, no meu próprio percurso, minha visão fragmentada do processo: estava 

sensível ao tema, mas não sabia aonde queria chegar com os projetos e muito menos 

que estratégias utilizar. Muitos professores não se viam implicados no processo, 

consideravam que se tratava de mais uma tarefa imposta a ser cumprida e que EA seria 

uma atribuição dos professores de Biologia.   

 A partir disso, comecei a pesquisar a respeito do assunto e tive a grata satisfação 

de conhecer a Educação Integral, proposta concebida a partir do pensamento filosófico-

educacional de Sri Aurobindo1 e Mira Alfassa2 e trabalhada pedagogicamente por Rolf 

                                                
1 Sri Aurobindo  (1872 – 1950), filósofo, pensador e poeta indiano. 
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Gelewski3, que representou uma fonte de nutrição e de descobertas de como trabalhar 

EA. Partindo do contexto da escola, da sala de aula, do próprio corpo (nossa primeira 

casa), a Educação Integral mobiliza outras possibilidades, muitas vezes desconsideradas 

em função do intelecto e da racionalização, e focaliza as dimensões física, emocional, 

mental e espiritual em sua prática diária. O trabalho ainda era difícil, pois a escola 

continuava a mesma, mas havia mais recursos e era preciso ser paciente e perseverante. 

Nesse período era clara a minha busca por respostas de como trabalhar a EA de forma 

significativa para alunos e professores. Hoje percebo que boa parte dessas perguntas 

são contempladas pela Educação Integral e compreendida pela Ecologia Humana, 

principalmente pela busca de parâmetros que orientam atuações pedagógicas no 

contexto da vida cotidiana.  

Segundo Paulo Freire (1996), o objetivo da educação é a consciência da realidade 

e de sua própria capacidade de transformá-la. O educador concebe a prática docente 

como movimento dinâmico entre o fazer e o pensar sobre o fazer: “Saber ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção” (p.52). A aprendizagem ocorre, portanto, de forma construtiva, de dentro 

para fora, onde o sujeito reconstrói ideias, experiências, interações e argumentos. 

 A EA se faz necessária na escola por sua importância como tema essencial e 

urgente de nossa contemporaneidade. Além disso, de acordo com a reorientação 

curricular promovida pelo Ministério da Educação por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, o Meio Ambiente passou a ser incluído como tema transversal. A abordagem 

desse tema na escola constitui um importante recurso para a reflexão, releitura e 

ressignificação da responsabilidade dos seres humanos como um dos fios da grande teia 

da vida numa perspectiva sustentável para esta e futuras gerações. Nesse sentido essa 

pesquisa se propõe a investigar a prática da EA no Ensino Médio. 

 

1.1 - O Olhar a partir de outra perspectiva 

 

Em 2002 fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF - 

SEMARH por meio de um convênio com a Secretaria de Estado de Educação do DF - 

SEEDF, na Diretoria de Educação Ambiental. Nesse período, tive a oportunidade de 

trabalhar no Núcleo de Educação Ambiental do Jaburu, que funcionava nos jardins da 

                                                                                                                                              
2 Mira Alfassa (1878 – 1973), artista e educadora francesa, colaboradora de Sri Aurobindo, 
criadora do método Livre Progresso e do Sri Aurobindo International Center of Education – Índia. 
3 Rolf Gelewski (1930 – 1988), Alemanha – Brasil, dançarino, educador e pesquisador em 
Educação Integral. 
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residência oficial da Vice-Presidência da República – eram seis casas de madeira 

organizadas em oficinas (papel reciclado, reciclagem de materiais diversos, teatro e 

pintura), refeitório e administração, além disso havia um espaço para realização de 

atividades ao ar livre (jogos, trilha) -  sendo que um dos seus objetivos era estimular e 

acompanhar o desenvolvimento de projetos de EA em escolas públicas.  

 No Jaburu, pela flexibilidade característica de um Núcleo de EA, foi possível 

conhecer e testar diferentes propostas de sensibilização e trabalho coletivo. 

Acompanhamos trabalhos de algumas escolas, desenvolvemos cursos de pequena 

duração e oficinas nas escolas atendidas pelo Núcleo.  

Uma questão recorrente levantada nas coordenações pedagógicas era a de que o 

trabalho desenvolvido no Núcleo não era suficiente para garantir o desenvolvimento dos 

projetos de EA nas escolas atendidas. As crianças eram facilmente estimuladas e 

mobilizadas, já os professores tinham dificuldades em trabalhar a abordagem transversal, 

utilizar temas de interesse difuso e fazer a ligação do conteúdo curricular com as 

questões do cotidiano, o que permitiria trazer discussões contemporâneas para a sala de 

aula, repletas de sentido e significado. 

Nesse período fui também facilitadora do Curso Reeditor4 Ambiental, promovido 

pela SEMARH em parceria com a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação EAPE – SEE/DF, para professores das escolas públicas e comunidade. Um 

dos objetivos do curso era sensibilizar os professores quanto à importância da questão 

ambiental e fornecer alguns instrumentos para a elaboração de projetos em meio 

ambiente. Muitos professores ficavam surpresos quando conheciam a riqueza do 

Cerrado, como também os problemas ambientais do Distrito Federal. Era um misto de 

encantamento pelas novas descobertas, choque ao descobrir a situação ambiental do 

Distrito Federal e frustração pela impossibilidade de realizar os projetos sonhados pelas 

mais diversas razões, tais como: a falta de apoio da direção e dos próprios colegas, as 

dificuldades encontradas para organizar saídas de campo e dificuldades para 

sistematizar e avaliar as ações realizadas.  

A partir desse contexto, foi possível observar que o curso muitas vezes acentuou o 

hiato entre a importância de se trabalhar EA e a prática pedagógica possível, o que 

aumentou em mim a inquietação em pesquisar os problemas enfrentados ao se trabalhar 

com EA no Ensino Médio. O programa do curso tinha como principal característica a 

transmissão de informações a respeito de temas ambientais do Distrito Federal e saídas 

                                                
4 Termo cunhado por Juan Camilo Jaramil (1991) designa uma pessoa que não reproduz um 
conteúdo da forma como o recebeu, mas o interpreta e amplia, adequando-o a sua realidade 
(Toro, 1997). 
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de campo, mas faltava algo que fizesse a conexão direta do conteúdo com o cotidiano. 

Como os professores poderiam trabalhar aquele conhecimento no seu cotidiano em uma 

perspectiva de aprendizagem e participação? Percebi, então, que nós, os “facilitadores”, 

trabalhávamos isoladamente e que no curso, muitas vezes, não havia espaço para a 

troca de experiências da ação dos professores em sala de aula, havia, portanto, muita 

informação e pouco tempo dedicado à reflexão da ação pedagógica.   

Em 2006, considero que recebi um presente: participar do curso “Educação 

Ambiental para Projetos Integrados de Conservação e Desenvolvimento” - EAPICD, em 

Guajaramirim – Rondônia, financiado pela WWF em parceria com o Instituto Maturi - SP. 

O curso teve como metodologia a Pedagogia Social, baseada nos fundamentos da 

Antroposofia5 (Rudolf Steiner), com foco nas habilidades sociais, na organização da 

gestão e na profissionalidade (mobilização das capacidades das pessoas). Foi um curso 

predominantemente vivencial, no qual os conceitos eram desenvolvidos a partir das 

experiências. A Pedagogia Social, desenvolvida por Bernard Lievegoed6, está 

relacionada ao “aprender pela vida”, em que situações de experiências sociais são 

intencionalmente criadas, levando ao desenvolvimento de uma compreensão da vida, do 

ambiente e dos processos de desenvolvimento. Seu objetivo é a qualidade resultante da 

interação entre o indivíduo, grupos, organizações e o seu ambiente social como base 

para o desenvolvimento.  

 

(...) a pergunta central é: quais condições precisam ser criadas a cada nível 
(indivíduo, grupo e organizações) para que possam participar e contribuir, de forma 
saudável para o desenvolvimento do todo (o ambiente socioambiental) e, de outro 
lado, quais condições devem ser criadas, a nível geral, para que se torne possível 
o desenvolvimento saudável de cada parte. (Junqueira, 2006) 

 
 
        Nessa experiência foi possível visualizar o novo cenário que se formava desde as 

inquietações da prática em sala de aula; do primeiro contato com a Educação Integral 

que sinalizou uma nova possibilidade para uma prática pedagógica significativa e efetiva 

por meio da pedagogia vivencial impregnada de beleza e cuidado; do curso de formação 

de educadores ambientais como laboratório de experimentação, investigação e avaliação 

                                                
5 Antroposofia: introduzida no início do século XX pelo austríaco Rudolf Steiner, pode ser 
caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que 
amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como a sua aplicação em 
praticamente todas as áreas da vida humana (www.maturi.org.br, junho,2008).  
6 Médico psiquiatra propõe em 1953 uma nova cátedra na Universidade Erasmus (Rotterdam): a 
Pedagogia Social que aponta para o cultivo da paisagem social (fomento de condições 
organizacionais saudáveis e do desenvolvimento de pessoas – capacidades conceituais e 
habilidades sociais – para tornar saudável o organismo social), tendo como foco a educação de 
adultos e o processo de aprendizagem na vida social (www.pedagogiasocial.com.br, junho, 2008).  
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de novas práticas pedagógicas ainda isoladas e do curso EAPICD - Educação Ambiental 

para Projetos Integrados de Conservação e Desenvolvimento - que contribuiu de forma 

significativa na organização do trabalho pedagógico em ambientes diferenciados. 

A partir dessa experiência, meu desafio foi assumir a coordenação do curso de 

Reeditor (designação da chefia imediata) e propor um plano de ação interdisciplinar para 

nossa equipe de quatro facilitadores.  O curso teria como laboratório o Parque Ecológico 

de Uso Múltiplo Olhos d’Água7 e como cursistas, os professores das escolas vizinhas ao 

parque. O Parque Olhos d’Água foi escolhido pela sua infraestrutura e pelo fácil acesso, 

uma vez que não era possível contar com o transporte da Secretaria. Conseguimos 

desenvolver o curso de 105 horas com 25 professores de nove escolas, de Educação 

Infantil ao Ensino Médio, e apesar das dificuldades, considero que o exercício foi muito 

positivo. Utilizamos o período entre módulos do curso EAPICD (desenvolvido em três 

módulos) para testar metodologias, dinâmicas e técnicas adaptáveis à realidade de cada 

escola.  

Os encontros eram planejados coletivamente e havia também o cuidado de fazer 

sempre o trabalho de corpo, nossa primeira casa (breve alongamento), seguido de uma 

dinâmica ou jogo que estivesse ligado ao tema do dia e discussão de textos de apoio, ao 

final do encontro fazíamos a avaliação do dia, colhendo sugestões para os encontros 

seguintes e trocando experiências. A função principal do jogo e da dinâmica, nesse 

contexto, é de criar condições similares às de sala de aula, embora as condições sejam 

artificiais, as emoções e reações são reais e se constituem em rico material para reflexão 

na roda, momento também de troca de experiências. Além disso, percebemos que a 

atividade descontraía o grupo, o que contribuiu para a alegria e proximidade dos 

professores, como se formasse “uma liga” entre todos. O que muitas vezes pode parecer 

uma brincadeira é um investimento nas pessoas enquanto grupo. Interessante observar 

também que o número de desistência foi reduzido se comparado com cursos anteriores. 

Um outro momento igualmente importante foi a diversidade das atividades desenvolvidas 

no Parque (trilhas, observação das fitofisionomias sob diversos olhares e linguagens, 

como desenhos e poemas) com os professores cursistas e também com seus alunos. A 

avaliação dos professores confirmou a importância de trabalharmos a partir do cotidiano 

e da experiência, fundamentais para que a aprendizagem se efetive. Essa rica 

experiência reforça a importância de trabalhar a Educação Ambiental em uma 

perspectiva integral e transversal.    

                                                
7Tem sua criação regulamentada pelo Decreto nº 15.900 de 12 de setembro de 1994. Apresenta 
um área de 21 hectares e localiza-se na SQN 413/414, Brasília DF. 
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Penso que a inserção da EA no ensino formal não deve ser mais uma tarefa a ser 

cumprida e sim uma possibilidade de reflexão da prática pedagógica numa perspectiva 

de formação continuada e autônoma para que os professores se apropriem desse espaço 

e construam uma proposta de educação adequada à realidade da escola e, a partir do 

desenvolvimento de suas estratégias de sustentabilidade, possam contribuir com  

desenvolvimento de futuros projetos.  

Essa investigação sobre minha prática em grupo confirmou a importância de se 

compreender, à luz dos referenciais teóricos, o processo de implementação de projetos 

de Educação Ambiental em escolas de Ensino Médio da Rede Pública do Distrito 

Federal, suas dificuldades e acertos, identificando as estratégias de superação adotadas 

que se constituíram como elementos facilitadores para uma ação pedagógica de caráter 

contínuo. Nesse sentido realizei um estudo de caso em uma escola pública de Ensino 

Médio, que elegeu a temática ambiental como eixo do processo de aprendizagem na 

perspectiva de uma abordagem transversal.  

 

 

1.2 – Estratégia de identificação da escola 

 

 Apliquei questionário (anexo 1) em dois eventos (2º semestre de 2007) que 

reuniram professores engajados em projetos de EA: o III Encontro de Educadores 

Ambientais do Distrito Federal e Entorno e o IV Congresso Estação Ecológica de Águas 

Emendadas de Planaltina. Nesses dois eventos 10 (dez) professores de diversas RAs 

(Recanto das Emas, Riacho Fundo, Gama, Sobradinho, Taguatinga, Planaltina e 

Ceilândia) responderam o questionário. 

 Após a sistematização e análise dos questionários aplicados, algumas escolas 

foram visitadas. Na ocasião foi possível conversar com os professores coordenadores 

dos projetos de EA, assim como observar ações do projeto na escola. Inicialmente duas 

escolas de diferentes RAs corresponderam ao perfil a ser investigado conforme os 

objetivos de pesquisa, mas somente uma foi selecionada, pois no início do ano letivo de 

2008 houve um processo de modulação nas duas escolas, sendo que em uma delas os 

professores que desenvolviam projetos de EA no Ensino Médio foram remanejados para 

o turno contrário que atendia somente ao Ensino Fundamental, o que inviabilizou a 

continuidade da pesquisa na referida escola. Dessa forma, por questões político-

administrativas não foi possível pesquisar as duas escolas.  
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Essa foi a estratégia utilizada para identificar a escola cuja prática de EA estivesse 

ancorada na utilização de uma abordagem transversal e de forma integrada às atividades 

curriculares que partissem do cotidiano e viabilizassem a investigação das questões de 

pesquisa. De acordo com as orientações do Programa de Pós-Graduação e com o 

compromisso assumido com a direção da escola pesquisada, o nome da mesma será 

preservado.  

 

1.3 – Questões e Objetivos da pesquisa 

 

Questão principal: Como se dá a inserção da Educação Ambiental, na perspectiva de 

uma abordagem transversal e de forma integrada às atividades curriculares, em uma 

escola pública de Ensino Médio? 

Desta questão central emergem outras questões: 

� O projeto de EA desenvolvido está inserido no Projeto Político Pedagógico da 

escola? 

� Como os professores avaliam os projetos ambientais de que participam? 

� O projeto de EA tem contribuído para as mudanças na aprendizagem e no 

ambiente escolar? 

�  Que metodologias são utilizadas no projeto pelos professores participantes? 

 

Objetivo Geral: Pesquisar a inserção da EA em uma escola de Ensino Médio da Rede 

Pública do Distrito Federal, para compreender e avaliar à luz das referências dos seus 

autores e atores as dificuldades e acertos, identificando aspectos facilitadores de 

implantação e implementação dos projetos de EA no ensino formal.    

 

Objetivos Específicos: 

� Identificar escolas de Ensino Médio que desenvolvem projetos de EA, seus 

objetivos e metodologias; 

� Acompanhar e apoiar as atividades de EA desenvolvidas na escola; 

� Refletir, a partir da observação participante, a contribuição do projeto de EA para 

o enraizamento da aprendizagem, para a transformação de atitudes e comportamentos e 

para a durabilidade da participação de seus atores; 

� Identificar e analisar as mudanças alcançadas pelo projeto de EA na escola 

pesquisada. 
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 A metodologia utilizada para investigar as questões apresentadas consistiu em 

uma etnopesquisa por meio de um estudo de caso do tipo etnográfico em uma escola de 

Ensino Médio da rede pública de ensino. 

 Para a pesquisa, utilizei como estratégias observação participante, diário de 

campo, entrevista, questionário, oficinas de EA e análise documental. 

 A pesquisa foi desenvolvida em duas fases. A Primeira Fase consistiu na 

aplicação, sistematização e análise de questionário para identificar escolas que 

desenvolvem projetos de EA, seus objetivos e metodologias. A Segunda Fase consistiu 

em estudo de caso de uma escola de Ensino Médio para o aprofundamento das questões 

de pesquisa. 
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Capítulo I -  Abordagens da Educação Ambiental na 

perspectiva da Educação Integral      
 
 

Neste capítulo apresentarei algumas abordagens de EA que se orientam na 

perspectiva da Educação Integral – EI, caracterizada pela valorização do cotidiano, da 

vivência, do sentido das pequenas coisas e da formação continuada do professor como 

sujeito de suas práticas, portador de autonomia e criatividade capaz de intervir no seu 

espaço socioambiental. 

Importante ressaltar que há uma pluralidade de práticas e concepções de 

Educação Integral que tratam das diferentes dimensões do ser humano (ecológica, 

mental, espiritual, física, econômica, política e social) e se dedicam a buscar estratégias 

de aperfeiçoamento do desenvolvimento humano no que diz respeito à qualidade social 

das interações entre indivíduo, grupos sociais, instituições e o seu ambiente (pedagogia 

social); a constituição do sujeito autônomo que investiga novas possibilidades (pedagogia 

da autonomia); e a percepção do planeta como um ser vivo no qual os fenômenos são 

interligados em um universo interdependente (holística). Nessa perspectiva cada uma 

apresenta singularidades e importantes contribuições no cenário da educação ambiental.  

A partir do contexto da crise ambiental, Swimme e Berry (apud Hutchison, 

2000:33) identificam dois caminhos possíveis: o tecnozóico e o ecozóico. O caminho 

tecnozóico defende a capacidade infinita da engenhosidade humana e das inovações 

tecnológicas para solucionar todos os problemas humanos e ambientais.  Em oposição, o 

caminho ecozóico propõe uma valorização do bem-estar de toda a comunidade biótica, 

em vez de um compromisso exclusivo com o bem-estar do ser humano. Assim, propõe 

um reengajamento do humano com a comunidade da Terra e com os aspectos mais 

integrais do mundo natural, reconhecendo a dependência e interdependência do ser 

humano em relação ao funcionamento saudável do mundo natural.  

Gadotti (2000:77) ressalta que não se trata de caminhos totalmente opostos, uma 

vez que tecnologia e humanismo não se contrapõem. Chama a atenção para o fato de 

que o excesso no nosso “estilo poluidor e consumista de vida” não é fruto da técnica, mas 

do modelo econômico.  

De acordo com Hutchison (2000:38), dentre as tentativas dos educadores de 

abordar a crise ambiental encontram-se três abordagens. A abordagem suplementar 

(desenvolvidas ao ar livre ou em experimentos por professores com pouca bagagem em 

conhecimentos em EA); a abordagem de infusão (dá ênfase às questões ambientais, 

visando ajudar os alunos a obter um entendimento mais amplo sobre essas questões e 
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sua relação com as disciplinas tradicionais) e a abordagem de experiência intensiva (os 

alunos participam de um programa de EA por dois ou três dias, separados de seus 

estudos regulares).  

Para o autor, na perspectiva da consciência ambiental, o importante é saber se 

essas abordagens podem realmente deixar uma impressão duradoura nos alunos, 

principalmente se, segundo ele, considerarmos que os objetivos transformadores da EA 

são contrários aos objetivos tradicionais da escola no que se refere à conservação da 

ordem social existente quanto à reprodução de normas e valores que dominam 

atualmente a tomada de decisões quanto ao ambiente. 

 

Em um sentido genérico, uma filosofia educacional8 responde a questões 
relacionadas à finalidade da educação, ao papel da escola na sociedade e às 
nossas obrigações para com as gerações futuras. Ela ainda torna claros os papéis 
a serem exercidos pelo professor e pelo aluno, indicando que aspectos da vida 
deste estão dentro dos domínios da escola ou da situação de aprendizagem, e – 
com frequência – dita sutilmente de quem são os valores que dominarão o próprio 
processo educacional (Hutchison, 2000:39). 

  

A partir do contexto norte-americano e canadense, Hutchison aborda três 

filosofias contemporâneas da educação (Tecnocrática, Progressista e Holística), 

ressaltando suas raízes ideológicas que ampliam a compreensão da relação da 

educação com a questão ambiental. 

Segundo o autor, os proponentes da filosofia tecnocrática alegam que a mudança 

marcada pela transição da economia de trabalho ancorada na indústria, para uma 

economia tecnológica, baseada na informação impõe como primeira obrigação da escola 

a garantia de que todos os estudantes encontrem seu lugar no mercado de trabalho. Em 

nome da eficiência e da excelência, propõem uma agenda para a reforma escolar guiada 

pela competição e pela disciplina do mercado. 

 
O movimento educacional que clama por uma reforma tecnocrática nas escolas 
tem suas raízes históricas nas tentativas realizadas nos séculos XIX e XX de criar 
um currículo geral para adequar as escolas às necessidades do comércio e da 
indústria. (Hutchison, 2000:41) 

 

A filosofia tecnocrática defende uma educação focada na dimensão cognitiva 

caracterizada pela transmissão do conhecimento, pela memorização e pelo domínio do 

conteúdo. O currículo é baseado nas disciplinas, não havendo a integração entre elas, 

reforçando a visão de mundo atomística, na qual os fenômenos podem ser 

                                                
8
 conjunto de crenças explícitas sobre a natureza do próprio processo educativo (Hutchison, 

2000,p.39). 
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compreendidos em isolamento e as ciências reducionistas e mecanicistas podem explicar 

o mundo mais eficazmente. Caracteriza-se por uma visão exploradora do mundo natural, 

na qual o ser humano está separado da natureza. A natureza possui apenas valor 

utilitário. Quanto à educação de valores, considera que a escola é imparcial e livre de 

valores, o que implicitamente visa preservar o status quo.  

A filosofia progressista, segundo Hutchison (op.cit.:51), traz a noção da sociedade 

democrática como base para a vida comunitária, fundamental ao pensamento de Dewey9, 

e a necessidade de um sistema educacional que apoie habilidades de pensamento 

independente e de aprendizagem cooperativa. Ressalta a necessidade da compreensão 

do mundo em que vivemos e que, por meio do uso disciplinado do método científico e de 

seu processo de solução de problemas, os seres humanos poderiam aprender a 

solucionar a maior parte dos problemas e a dirigir o curso de experiências futuras.  

A filosofia progressista defende uma educação que busca o equilíbrio das 

dimensões cognitiva e afetiva. O currículo é baseado em disciplinas, mas permite uma 

integração interdisciplinar. A visão de mundo é pragmática, na qual todos os fenômenos 

podem ser entendidos por meio da aplicação do método científico. Caracteriza-se por 

uma visão, na qual o ser humano é o responsável pelos cuidados do mundo natural, a 

legislação está combinada como uso racional dos recursos naturais, e a ciência e a 

tecnologia juntas, podem solucionar os problemas ambientais. Quanto à educação de 

valores, detém-se nas convenções sociais que mantêm uma sociedade democrática 

(respeito às diferenças individuais) e enfatiza estratégias para a aprendizagem 

cooperativa, em que a mudança social efetiva apenas pode ter sucesso em uma 

sociedade democrática. 

Em uma perspectiva progressista, a Escola Nova desenvolveu-se no Brasil no 

momento em que o país sofria importantes mudanças econômicas, políticas e sociais, 

orientando uma proposta de educação pública de orientação laica. Ligada às concepções 

de John Dewey, teve como importante articulador Anísio Teixeira, o qual acreditava ser 

possível a reconstrução da educação brasileira em bases democráticas e científicas, 

rompendo com o ensaísmo e o empirismo grosseiro que durante muito tempo dominou a 

reflexão sobre as questões educacionais. A proposta da escola laica é de rompimento 

com uma visão confessional da escola (cristã), propondo uma escola pública e de 

qualidade. A concepção era de “uma comunidade socialmente integrada”, de modo a 

proporcionar uma real experiência de vida, explicitada no manifesto dos educadores.  

                                                
9
 John Dewey (1859-1952), educador que ofereceu as fundações conceituais para a educação 

progressista e ligou o movimento a uma visão social e política a qual fazia parte.  
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Manifesto lançado, em 1932, por educadores ligados à Associação Brasileira de 
Educação, que propôs a democratização, a modernização da escola e do sistema 
de ensino, a defesa do ensino leigo e a participação do Estado na educação. 
Foram signatários deste Manifesto: Afrânio Peixoto, Sampaio Dória, Anísio 
Teixeira, Lourenço Filho, Roquete Pinto, dentre outros. Entre os pontos levantados 
no Manifesto destacam-se: finalidades da educação; o papel do Estado face à 
educação; a laicidade, a gratuidade, a obrigatoriedade; a co-educação; 
descentralização; o conceito moderno de universidade, a formação de 
professores; o papel e a função social da escola (INEP – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira) 

 

O modelo escolar adotado em Brasília em 1960 resgatou a idéia de uma educação 

integral, nos moldes do Centro Carneiro Ribeiro, popularmente conhecido como Escola 

Parque da Bahia, primeiro centro de demonstração criado por Anísio Teixeira, em 1950, 

na cidade de Salvador (Pereira, 2007). Esse novo tipo de escola na capital federal, 

especialmente pelo significado de Brasília, representava um esforço para a integração 

nacional no contexto do desenvolvimentismo. Se a iniciativa fosse exitosa, a ideia era a 

sua expansão por todo o território nacional. Apesar do modelo ser para o Ensino 

Fundamental, em termos de organização do trabalho pedagógico, trazia contribuições na 

perspectiva de um ensino mais integrado em todos os níveis.  

 Para Hutchison (2000) a filosofia holística surge em um contexto que apresenta 

uma visão ecológica do mundo em que todos os fenômenos da natureza são vistos como 

interligados em um universo interdependente, propõe uma educação que busca o 

equilíbrio das dimensões cognitiva, afetiva e espiritual, construindo conexões entre elas. 

A aprendizagem ocorre por meio de um processo de desenvolvimento pessoal e social. O 

currículo é baseado em temas transdisciplinares, com a busca de significado e de 

propósito pela criança no mundo natural que a cerca. Em muitos de seus modelos, as 

artes visuais, o artesanato, a música, a poesia, a dança e o teatro podem integrar a base 

do currículo.  

A visão de mundo é orgânica, considerando que o universo é formado por partes 

e sistemas interconectados e que um foco sobre sistemas complexos pode explicar o 

mundo de forma eficaz. Caracteriza-se por uma visão integradora do mundo natural, na 

qual o ser humano é uma parte implícita. No que se refere à educação de valores, 

defende uma ética de envolvimento que se estende além do ambiente imediato do aluno, 

alcançando outros povos e culturas. Enfatiza a importância da mudança social para 

melhorar o funcionamento de todo o sistema, e não apenas de seus componentes 
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individuais. Nesse sentido destaca a importância da manutenção de práticas culturais e 

institucionais em busca de mudanças efetivas.  

 Algumas críticas levantadas a essa filosofia referem-se ao desenraizamento de 

muitos educadores holísticos em relação às bases socioambientais da gestão ambiental; 

à necessidade de abordar melhor as questões de justiça social como instrumento de 

cidadania e à necessidade de abordar a questão da satisfação individual e do bem-estar 

social dentro de um contexto histórico-social e político, caso contrário, as dimensões da 

crise ecológica tendem a permanecer ignoradas.  

 

Uma teoria educacional genuinamente holística deve basear-se em uma 
orientação espiritual e de desenvolvimento humano bem definida, assim como em 
uma perspectiva histórica, social, política e crítica (Hutchison, 2000:65).   

 
 
De acordo com Hutchison (op.cit.), sob a perspectiva da reforma educacional, a 

filosofia holística é a mais promissora para se lidar com a crise ambiental. Do ponto de 

vista ideológico, nem a filosofia tecnocrática nem a filosofia progressista abordam 

adequadamente o estado frágil dos sistemas de vida do planeta ou o papel do ser 

humano no contexto mais abrangente da comunidade planetária. Apesar de estar se 

iniciando como um modelo para a educação, a filosofia holística é considerada o melhor 

contexto educacional para lidar com os desafios ambientais apresentados. 

Contudo, do ponto de vista prático o autor ressalta que é possível que cada filosofia 

possa contribuir de forma significativa para uma nova visão da educação. Uma 

abordagem holística do ensino e da aprendizagem não abandona, por exemplo, o foco 

tecnocrático sobre habilidades básicas, nem ignora o envolvimento do educador 

progressista com o desenvolvimento social da criança. Assim, aspectos significativos das 

filosofias tecnocrática e progressista podem ser integrados em uma visão holística da 

educação.  

Na minha trajetória como educadora ambiental tive a oportunidade de conhecer 

uma prática pedagógica holística e enraizada. Refiro-me a uma EA em uma perspectiva 

de Educação Integral - EI que reconhece as dimensões emocional, intuitiva, criativa, 

cognitiva, física e espiritual do ser humano e tem sempre como referência o cotidiano, o 

contexto histórico-cultural de cada grupo social, como também seus interesses, 

necessidades e potencialidades. Trata-se do Instituto Calliandra de Educação Integral e 
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Ambiental - ICEIA10, constituído por um grupo de educadores, pesquisadores e 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento que 

 

busca integrar em suas ações o corpo, a energia de vida, as emoções, o 
sentimento, a mente e o espírito (subjetividade humana);  
 
- adota uma compreensão de Educação Ambiental que vai além das dimensões 
física e intelectual; integra em seus processos a estimulação ao sentimento de 
pertencimento; busca o enraizamento dos valores e contempla os aspectos 
subjetivos, culturais e sócio-políticos do pensamento ecológico; 
 
- objetiva trazer para a base da prática pedagógica comum elementos que apóiem 
um desabrochar progressivo de consciência, capazes de conferir qualidade, 
ampliação e profundidade a qualquer ação voltada para a promoção do 
desenvolvimento humano e preservação da vida; 

- propõe uma metodologia voltada para o despertar, para a dinamização, para a 
ampliação e o refinamento dos potenciais latentes no ser humano e estimula a 
sua realização como indivíduo e como parte do todo a que pertence;  

- atua em consonância com a visão legada por Aurobindo de que “todas as 
possibilidades do mundo estão esperando no ser humano, como a árvore espera 
em sua semente”.  

 

         Segundo Mira Alfassa11, uma educação integral deve ser compreendia em quatro 

dimensões:  

- Física: corresponde à adoção de práticas que enfoquem diretamente o corpo e 
sua conscientização como sede das interações físicas e sutis; como instrumento 
de apreensão, comunicação e expressão, dotado de inteligência e memória; como 
um organismo vivo em funcionamento dinâmico e em constante mudança à 
procura de um equilíbrio flexível e de uma contínua reformulação de si mesmo; 
como um sistema que interage com o todo e está interligado a outros sistemas;   
                       

- Vital: corresponde à mobilização, domínio e refinamento da energia da vida, que 
move o corpo e o faz funcionar física e fisiologicamente. É a própria vida, o veículo 
que tudo transporta, o poder realizador impulsionador da ação do entusiasmo, da 
alegria de aprender, da vontade de construir, colaborar e criar.  A mobilização 
possibilita: o surgimento da curiosidade e o estabelecimento de uma atitude 
científica; o refinamento das emoções – estética do sentir; o refinamento do 
caráter – estética do ser e conviver; o refinamento dos sentidos – base dos 
processos experienciais e cognitivos que abriga a possibilidade de uma real e 
profunda identificação com os seres, as coisas, os fenômenos e os 

                                                
10 O Instituto Calliandra, com sede em Brasília DF, propõe uma Educação Integral baseada entre 
outros, no pensamento filosófico-educacional de Aurobindo que considera o desenvolvimento 
humano no contexto da escalada evolucionária e a partir das dimensões do físico, da vida, da 
mente e do espírito. 
11 Mira Alfassa (1878 – 1973), artista e educadora francesa, colaboradora de Sri Aurobindo, 
criadora do método Livre Progresso e do Sri Aurobindo International Center of Education – Índia. 
Autora de Educação - um guia para o conhecimento e o desenvolvimento integral de nosso ser, 
Casa Sri  Aurobindo, 1972, tradução da obra “ On Education” originalmente publicada em 1956 por 
Sri Aurobindo Ashram Publication Departement, Pondicherry, India e traduzida na revista “Ananda” 
da Casa Sri Aurobindo em 1972. 
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acontecimentos do mundo; a inclusão do ser humano como agente consciente no 
movimento progressivo da natureza no sentido de, concretamente, participar da 
crescente penetração transformadora dos poderes da mente humana nas 
condições físico-vitais da existência, de uma renovada apreensão e reformulação 
delas, e, com isso, de uma libertação cada vez maior dos automatismos, cegueiras 
e imposições primitivas; 
 
- Mental: corresponde ao fortalecimento da mente para que o aprendizado 
aconteça de modo efetivo, multidimensional e significativo, superando os recursos 
limitados, a memorização, o teste e criando condições para a compreensão e para 
o conhecimento contextualizado; 
 
- Psíquica-Espiritual: corresponde à afirmação de uma interioridade única e 
autônoma que traz a possibilidade de um poder superior de consciência e uma lei 
mais íntima de crescimento (Magalhães, 2006:50). 
 
 

A prática dessa concepção de educação integral privilegia: 

 

- a arte em todas as suas formas, pela força com que penetra e mobiliza o ser 
humano em vários níveis, pela rapidez com que conduz o impulso pedagógico e 
pela liberdade e refinamento que propicia;  
 - o uso do símbolo, uma das formas mais antigas de expressão humana, como 
abordagem direcionada a dimensões interiores do ser humano que proporciona 
uma relação enriquecedora e equilibrada entre objetividade e subjetividade;                                                                
- a observação da natureza, como fonte de aprendizado simbólico e estratégia 
de aproximação consciente que visa uma relação mais profunda com o meio 
natural, o acesso à subjetividade de seus processos e aos tesouros que a 
Natureza guarda em seu silêncio. A via do símbolo conduz essa aproximação a 
uma outra forma de saber, mais profunda, criativa e mais efetiva que a mera 
informação sobre ciências naturais;  
- a experienciação, recurso dinâmico que mobiliza o ser humano por inteiro; 
incorporadas e progressivamente conscientes, as vivências conectam o sistema 
de valores, agindo como facilitadoras das interações entre cultura e individuação, 
aspiração e ação, ideal e vida, com influência positiva na cognição, na formulação 
de sínteses, definição de posturas e atitudes. 
- o uso do cotidiano como o mais variado, rico e complexo meio disponível para 
os processos de compreensão, significação e contextualização; 

- o uso do movimento amplo ou reduzido do corpo, experiência ancestral de 
expressão dos ritmos vitais, recurso dinâmico, mobilizador e integralizador que vai 
além do fato físico e opera em níveis profundos – o trânsito entre os mundos da 
objetividade e subjetividade confere ao corpo poderes educacionais que vão além 
do mero condicionamento físico e se constituem uma exigência para uma 
Educação Integral;  

- a proposição de atividades naturais, simples e fáceis ligadas ao viver 
comum, que possibilitam a valorização da simplicidade, o respeito pelas pequenas 
coisas, o estímulo ao refinamento e ao crescimento da coragem para o simples e 
elementar;  

- a valorização da Paciência, Constância e Persistência como estimuladores do 
enraizamento das conquistas;  
- o estudo de textos como estratégia de reconhecimento, valorização e afirmação 
das bases intelectuais do conhecimento as quais, interagindo com a estimulação 
em vários níveis, possibilitam sínteses mentais cada vez mais amplas; 
- a inclusão de elementos da cultura local pelo reconhecimento de que sua 
influência constitui um poderoso mobilizador na construção da real identidade da 
pessoa e pelo favorecimento a atitudes e posturas coerentes;                           
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- a estimulação do potencial criativo cuja manifestação e livre expressão 
representam proteção e garantia para os processos de individuação, formação e 
construção da cidadania. 

(texto extraído de documentos do Centro de Referência em Educação Integral e 
Ambiental –  CREIA12) 
 

 Nesta perspectiva, segundo Magalhães (op. cit:54), a Educação está sempre diante 

de dois caminhos: a uniformidade, que determina um padrão de interpretação da 

realidade em consonância com interesses estabelecidos, fazendo uma leitura dos 

fenômenos dentro do âmbito restrito desses interesses; e a unidade, que a partir de uma 

visão circular, ampla e inclusiva percebe as interações de tudo e permite o sentido do 

todo, traduzindo-se em práticas criativas que visam ao bem comum e vão além do 

pequeno espaço circunscrito pelo padrão e pelos interesses pessoais.  

A Pedagogia Social tem, igualmente, um papel fundamental no processo de 

desenvolvimento de uma compreensão da vida, do ambiente e dos processos de 

desenvolvimento, pensando em processos educacionais voltados às questões que 

considerem os ambientes externo (ecossistemas) e o interno (indivíduo). Sua proposta 

caracteriza-se primordialmente pela experiência relacionada ao “aprender pela vida”, que 

se torna educação quando são criadas intencionalmente situações em que uma 

concentração de experiências sociais tem lugar (Junqueira, 2007: 245). Nesse contexto, 

segundo o autor, o educador ambiental deve aprofundar a relação com seu campo de 

atuação, observando: o pensar (que possibilita identificar fatos que favorecem o 

diagnóstico e a intervenção na situação), o sentir (explícito na própria atitude, sendo esta 

influenciada pela visão de ser humano e de mundo, pelo respeito ao educando e pelo 

grau de confiança e autoconhecimento para atuar na situação) e o fazer (utilizando 

métodos adequados à situação). 

A Pedagogia Social caracteriza-se pela valorização do conjunto de crenças, 

princípios, atitudes e habilidades necessárias para a construção das sociedades 

sustentáveis. As habilidades são organizadas em: técnicas (para trabalhar com coisas), 

sociais (para trabalhar com pessoas) e conceituais (para trabalhar com idéias).  

Isso implica que é preciso dispor de uma visão técnica para reconhecer as 

possibilidades e limites de materiais, ferramentas e leis da natureza para saber como 

                                                
12

 O Centro de Referência em Educação Integral e Ambiental – CREIA, vem se formando desde 1977 a 
partir do pensamento filosófico-educacional de Sri Aurobindo (Índia, 1872 – 1950) divulgado e didatizado por 
Rolf Gelewski (Alemanha / Brasil 1930 – 1988). É um acervo particular que tem uma relação de parceria, 
desde o ano de 1994, com a Rede de Educação Integral e Ambiental – Brasília e, posteriormente, com o 
Instituto Calliandra de Educação Integral e Ambiental – I-CEIA; atende também a outras instituições públicas 
e privadas voltadas para Educação e Ecologia. 
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utilizá-los. É necessária, também, uma maior compreensão em relação aos fenômenos 

de interação e formação de grupos, disposição para comunicação e capacidade de 

observar fenômenos sociais na situação concreta (op.cit: 247). Essa concepção traz 

importantes contribuições para as oficinas de EA, principalmente quando favorece as 

conexões entre o diagnóstico da realidade e as possibilidades de aprimoramento das 

práticas de EA. 

 

Esta é a tarefa dos profissionais da educação ambiental: desenvolver a partir de 
si, seus pares e em liberdade as forças internas que levem a uma vida 
socioambiental sustentável. Este é o papel da Pedagogia Social de base 
antroposófica, desenvolvida por Bernard Lievegoed e trazida para o Brasil por Lex 
Bos (op.cit: 251). 

 

Ainda nessa perspectiva, temos outras concepções e práticas de educação integral 

que igualmente comungam dos mesmos princípios e objetivos da EA, sob diversos 

olhares, e contribuem para a implementação da EA de forma processual e significativa, 

considerando a multirreferencialidade, a multidimensionalidade e suas diversas 

possibilidades a partir do cotidiano. 

 

 

1 –  Educação Ambiental na ótica da  Ecologia Humana 

 

A Ecologia Humana cuida de compreender os modos de vida, de pensar, os 
valores e comportamentos de pessoas e grupos. Busca parâmetros que possam 
orientar atuações pedagógicas, nos contextos de vida cotidianos, visando 
despoluir as interrelações pessoais, grupais e comunitárias, para que os canais de 
expressão de novos valores possam estar limpos e disponíveis à consciência 
pessoal e grupal. Tal processo pedagógico é essencialmente baseado na 
experiência estética, lúdica e mítica, viabilizando o exercício criativo da auto-
expressão, a superação dos padrões massificantes veiculados na mídia, e a 
reapropriação da capacidade espontânea de criação e invenção. O conhecimento 
de si e do mundo, assim adquirido, abre possibilidades inovadoras de 
transformação dos comportamentos e modos de inserção nas relações sociais, no 
contexto das vivências cotidianas. (Sá, 1996: 1).  

 

 Pela lente da subjetividade, presente em todo o processo de interação social, tem-

se a possibilidade de trabalhar a partir do que é importante, do que tem sentido para cada 

indivíduo e cada grupo social, o que de uma certa maneira é imprescindível quando se 

deseja a participação de todos os envolvidos no processo.  

Por meio de uma pedagogia vivencial, a Ecologia Humana possibilita no ambiente 

escolar a compreensão vivencial dos valores que podem e devem ser mudados, 

considerando que isso depende de cada um interiormente, em sua relação com o outro e 
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com a natureza; e da investigação dos fenômenos naturais e seus ciclos de regeneração 

com destaque para valores e procedimentos integradores que caracterizam a capacidade 

de resiliência do ser humano e do planeta.  

 
A Ecologia Humana se refere a um processo educativo de trazer à luz os 
potenciais de cada pessoa e unidade coletiva, transformando em conhecimento 
vivo e comportamento consciente aquilo que se encontra latente a nível 
inconsciente. Ao educador cabe ser um agente social dotado de capacidade de 
percepção desses potenciais, de viabilização dos meios e contextos de sua 
manifestação, sabendo interpretar seus sinais visíveis e resgatá-los para a 
consciência pessoal e coletiva (Sá, 1996: 2).  
 

Sorrentino (2000) considera a subjetividade - aspecto primordial da prática 

educacional - como uma das dimensões da participação social, sendo que esta ocorre 

quando as pessoas se sentem comprometidas e envolvidas com a situação. A 

participação necessita da dimensão do “pertencimento” - do sentir-se pertencente ao 

local, ao planeta, à humanidade e sentir que isto lhe diz respeito e tem significado. Para 

tanto é preciso que as ideias sejam elaboradas na própria vivência, ou seja, que passe do 

discurso à experiência e desta à prática comprometida. 

Para tratarmos a noção de pertencimento, segundo Sá (2005: 3), é importante 

considerar dois pontos: o enraizamento físico e biológico do sujeito humano e a sua 

condição cultural propriamente humana.  

 

A degradação socioambiental se traduz na perda de saberes práxicos que 
sustentavam as relações de mútuo pertencimento entre o humano e seu meio. O 
pescador perde o conhecimento rico e profundo do mar e a sua perícia; o caçador 
perde a arte estratégica e sutil de ler os indícios e vestígios, o agricultor perde a 
ligação com o planeta, o cosmos, o ecossistema (Sá, 2005: 2). 
 

 Nesse contexto:  

 

O enraizamento físico e biológico do sujeito humano é uma referência necessária 
na construção da ideia do pertencimento do sujeito vivo às suas pré-condições de 
vida, ou seja, a nossa autocompreensão humana como co-existentes em um 
cosmos e em um oikos (Sá, 2005: 3).  
 

  De acordo com a autora, a condição cultural humana refere-se à compreensão da 

lógica da vida nas condições específicas dos modos de organização da sociedade 

humana. Nesse contexto, a cultura trata de uma outra dimensão do pertencimento, do 

mundo das ideias e das práticas, que o homem cria para se relacionar. Esta nova base 

organizacional trazida pela cultura se inscreve e é veiculada por meio da linguagem e da 

comunicação.  
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E esse processo comunicativo, segundo Sá, internaliza um padrão cultural externo 

ao indivíduo, formado da acumulação de aquisições coletivas, transformando-o em 

sujeito construído dentro dos limites de um determinado universo cultural. Assim, o 

princípio do pertencimento traz a questão da subjetividade socialmente construída como 

uma dimensão intrínseca do conhecimento vivo e humano. Trabalhar a dimensão do 

pertencimento em EA requer, portanto, considerar a identidade do sujeito sob o aspecto 

humano e também biológico.  

Identidade e subjetividade, segundo Carvalho (2005: 51), são como processos 

sócio-históricos em que se produzem modos de ser e compreender, relativos a um sujeito 

humano em permanente abertura e troca reflexiva com o mundo onde vive e não como 

formações acabadas, cristalizadas ou estáticas. A esta Paulo Freire (2005: 83) denomina 

consciência do inacabamento do ser humano, ou ainda, como seres que estão sendo, 

como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica, 

também é igualmente inacabada.  

 

Mantemos o conceito de subjetividade para explicar um sistema complexo capaz 
de expressar através dos sentidos subjetivos a diversidade de aspectos objetivos 
da vida social que concorrem em sua formação (Rey, 2005:19).  
 

Sentido subjetivo (Rey, 2005: 20) é a unidade inseparável dos processos simbólicos 

e das emoções em um mesmo sistema, no qual a presença de um desses elementos 

evoca o outro, sem que seja absorvido pelo outro. Nesse contexto, a cultura é uma 

referência permanente do processo de subjetivação da experiência humana, das 

interações sociais, da relação com o simbólico e da formação do grupo, definindo e 

fortalecendo sua própria forma. 

Segundo Rey (2005), as subjetividades individual e social são construídas na inter-

relação do homem com seu contexto social, no marco de sua atividade cotidiana, sendo 

assim um produto histórico-cultural. Uma nova base organizacional trazida pela cultura13 

inscreve-se por meio da linguagem e da comunicação (Sá, 2005: 4). Esse é um aspecto 

fundamental a ser considerado quando falamos em Educação Ambiental, pois a produção 

cultural constitui histórias de vida e representações que são importantes meios de 

comunicação, sensibilização, interação, interpretação e identificação de cada um com o 

ambiente em que vive. Morin (2005a) faz referência à noosfera, o mundo das ideias, uma 

nova dimensão antropossocial, um mundo que o humano cria para se relacionar.   

                                                
13 Cultura é constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas, saberes, normas, interditos, 
estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se perpetua de geração em geração, reproduz-se 
em cada indivíduo, gera e regenera a complexidade social (Morin, 2005ª, p.35). 
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De acordo com Guattari (2005: 43), é conveniente definir de outro modo a noção de 

subjetividade, ou seja, a partir de um entrecruzamento de determinações coletivas de 

várias espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de mídia e tantas outras.   

Em relação à produção de subjetividade, Guattari (2006:11) defende que há três 

aspectos importantes que nos incitam a ampliar a definição de subjetividade: os fatores 

subjetivos; o desenvolvimento maciço de produções maquínicas de subjetividade e os 

aspectos etológicos e ecológicos relativos à subjetividade humana.  

De acordo com o autor, os fatores subjetivos sempre ocuparam um lugar importante 

ao longo da história, “mas parece que estão na iminência de desempenhar um papel 

preponderante a partir do momento em que foram assumidos pelos mass media de 

alcance mundial” (p12). Segundo o autor, as máquinas tecnológicas de informação e de 

comunicação operam no núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio de suas 

memórias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus afetos e dos 

seus fantasmas inconscientes. 

 

A consideração dessas dimensões maquínicas de subjetivação nos leva a insistir, 
em nossa tentativa de redefinição, na heterogeneidade dos componentes que 
concorrem para a produção de subjetividade, já que encontramos aí: 
componentes semióticos significantes que se manifestam através da família, da 
educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte e também de 
elementos fabricados pela indústria da mídia e do cinema, dentre outros (Guatarri, 
2006:14).   

 

Para Guattari (2006) a produção maquínica da subjetividade pode trabalhar tanto 

para melhor como para pior. Tudo depende de como for sua articulação com os 

agenciamentos coletivos de enunciação. “O melhor é a criação, a invenção de novos 

universos de referência, o pior é a mass mundialização embrutecedora, à qual são 

condenados milhares de indivíduos” (p.15). Em relação aos aspectos etológicos e 

ecológicos, valoriza o caráter trans-subjetivo desde o início das experiências precoces da 

criança, que não dissocia o sentimento de si do sentimento do outro.  

  

As crianças percebem o mundo através das personagens do território doméstico, 
mas também passam grande parte de seu tempo diante da televisão, absorvendo 
relações de imagem, de palavras, de significação. Tais crianças terão toda a sua 
subjetividade modelizada por esse tipo de aparelho (Guattari, 2005: 41). 

 

Para Guattari (2006:20) é importante considerar que a subjetividade não é fabricada 

apenas através das fases psicogenéticas da psicanálise, mas também nas grandes 

máquinas sociais, mass – mediáticas, linguísticas, que não podem ser qualificadas de 

humanas. 
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A subjetividade, em suas diferentes dimensões, destaca-se como um aspecto 

fundamental para a práxis ecopedagógica, considerando o espaço socialmente 

construído. Ao professor é exigida uma maior atenção ao sentido das pequenas coisas, 

onde a subjetividade estará influenciando os processos participativos pertinentes aos 

projetos de EA na escola, principalmente em relação ao desenvolvimento de temas 

transversais. Isabel Carvalho entende a subjetividade como contexto fundamental nos 

processos formativos. 

  
O sujeito implicado nestas formações subjetivas e identitárias reside no 
entrecruzamento de sua condição de ser singular, individual e sua natureza social, 
histórica, constituído na relação com os outros e com o outro da cultura (Carvalho, 
2005, p.52). 

 

  
 Nesse contexto, a formação de professores em educação ambiental comporta uma 

dimensão que transcende os objetivos programáticos dos cursos e metodologias de 

capacitação.  

 
 Trata-se da formação de uma identidade pessoal e profissional, cujos programas e 
metodologias devem dialogar com o mundo da vida do (as) professores(as), suas 
experiências, seus projetos de vida, suas condições de existência, suas 
expectativas sociais, sob pena de serem recebidos como mais uma tarefa entre 
tantas que tornam o cotidiano do professor um sem-fim de compromissos 
(Carvalho, 2005: 60). 
 
 

   Uma formação continuada como espaço de reflexão da prática pedagógica e da 

troca de experiências que contribua efetivamente para a autonomia dos professores, que 

como sujeitos de sua própria ação, terão mais possibilidades de enfrentar os desafios 

postos, aproveitando as brechas do sistema, como diz Morin e utilizando sua capilaridade 

para fazer fluírem as informações e ações necessárias para que o movimento continue 

formando a rede de EA na escola e além dela. “Assim a formação de professores em EA, 

mais que uma capacitação, desafia a formação do sujeito ecológico” (Carvalho, 2005:60).  

 De acordo com Magalhães (2006: 53), no contexto das iniciativas pedagógicas que 

compõem a EA no Brasil, cresce a demanda por práticas pedagógicas apropriadas que 

favoreçam o diálogo entre as dimensões da cultura, do pertencimento, do cuidado, da 

experiência, da cognição, da participação e da autonomia com vistas a fazer emergirem 

valores, atitudes e comportamentos. Nesse sentido, o método vivencial, abordado por 

Magalhães disponibiliza três recursos pedagógicos: a experienciação, recurso dinâmico 

que mobiliza o ser humano por inteiro (sentidos, intuição, cognição, imaginação, 

expressão, criatividade) e que se caracteriza pela criação de espaços vivenciais 
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pedagógicos a partir de temas específicos e pela inclusão de fatos do cotidiano como 

elementos de exploração e contextualização; o meio oferecido pela arte em todas as suas 

formas e pela força com que sensibiliza e mobiliza o ser humano e o símbolo, uma das 

formas mais antigas de expressão humana que revela a ligação entre a sensibilidade e a 

realidade.  

 

O símbolo nos leva do conhecido ao desconhecido, e de volta ao mundo comum, 
fazendo uma ponte entre duas realidades de experiência. Ele transmite qualidades 
e sentidos de uma realidade para a outra, redirecionando nossa energia psíquica e 
vital para a criação inovadora (Sá apud Magalhães, 2006: 52).  

 

De acordo com Magalhães, estas três vertentes (cotidiano, arte e símbolo), quando 

reunidas e interconectadas, se complementam, adquirindo um contorno próprio e uma 

conformação clara. Ao uso pedagógico desses recursos, chamamos pedagogia vivencial 

e simbólica. O método vivencial é um procedimento que busca desencadear processos de 

autoconhecimento com reflexos na reelaboração de valores e hábitos cotidianos. 

 

A oficina, considerada como espaço-tempo vivencial, propicia aprender fazendo, 
sentindo, trocando e refletindo, o que permite formar a consciência do ser político 
pessoal, na circulação da vontade coletiva (Sá, 1996: 3).  
 

Nessa trama de vivência, experiência, reflexão e reelaboração, a EA em uma 

perspectiva da Educação Integral representa um importante fio dessa tessitura. A 

Educação Integral é uma proposta pedagógica que contempla o ser humano em suas 

diferentes dimensões - concebida a partir do pensamento filosófico-educacional de Sri 

Aurobindo - apresenta inicialmente aspectos bem simples, mas nem por isso fáceis de 

praticar, como: “despertar em si para despertar no outro e vivenciar e incorporar para 

propor”. Segundo Aurobindo são três os princípios do educar verdadeiro: 

 

O ensinar verdadeiro é que nada pode ser ensinado, o professor não transmite 
conhecimento, ele mostra como adquirir conhecimento por si mesmo;  
A mente tem que ser consultada em seu próprio crescimento, o objetivo principal da 
educação deveria ser ajudar a alma em crescimento a extrair de si o que é o melhor 
e torná-lo perfeito para um uso nobre;  
A educação deve trabalhar a partir do que está perto para o que está distante, a 
partir do que é para o que deve ser, não devemos arrancar a natureza pelas raízes 
da terra em que ela deve crescer, ou rodear a mente com imagens e idéias de uma 
vida que é estranha a esta em que ela deve fisicamente se mover. Se alguma coisa 
tem que ser introduzida de fora ela deve ser oferecida, e não forçada sobre a mente 
(Ananda, 1995, p.5).  
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Essa proposta pedagógica em muito se assemelha com a defendida por Paulo 

Freire no que se refere ao caráter mediador da educação e à prática de uma pedagogia 

humanizadora e libertadora: “Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão mediatizados pelo mundo” 

(Freire, 2005, p.79).   A Educação Integral propõe uma reconexão do ser humano consigo 

mesmo, por meio do trabalho corporal, da observação e contato com a natureza, da 

interação social, buscando o desenvolvimento do ser humano por inteiro em um ambiente 

que estimule a pesquisa, o hábito científico de investigar, comprovar e ampliar seu 

conhecimento, suas capacidades e potencialidades. É uma proposta rica de significado, 

afetiva e também efetiva no que se refere a sua metodologia e possibilidades de 

mediação. 

Considerando a observação e contato com a natureza, Carvalho (2004, p.83) critica 

a concepção trilhas “explicativas” (que se dizem interpretativas), prática que se constitui 

de acordo com a concepção naturalista de interpretação do ambiente e que, muitas 

vezes, está em oposição às práticas de EA crítica, que tem reivindicado novas leituras e 

interpretações.  

Segundo a autora, na perspectiva interpretativa, ambiente é o lugar das inter-

relações entre sociedade e natureza, onde se evidenciam os horizontes de sentidos 

histórico-culturais que configuram, em um tempo específico, as relações de determinada 

comunidade humana com o meio ambiente. Perde-se, assim, a certeza de uma 

consciência decodificadora que promete desvelar as leis da natureza como universais e 

atemporais. E o sujeito decodificador (perseguidor das leis imutáveis) cede lugar ao 

sujeito intérprete mergulhado na polissemia e na aventura de produzir sentidos, dentro de 

seu horizonte histórico, aberto para novas aprendizagens.    

 Nesse sentido, EA Crítica, segundo Guimarães (2004: 27), parte de um referencial 

teórico, que subsidia uma leitura de mundo complexa e instrumentalizada para uma 

intervenção que contribua no processo de transformação da realidade socioambiental. Ao 

perceber a constituição da realidade como decorrente de um movimento 

dialético/dialógico14, em que a interação das forças, seus conflitos e consensos, são 

estruturantes dessa realidade, considera a relação do todo e das partes, num processo de 

totalização. Aborda a compreensão da diversidade e da complexidade como facilitadora 

da intervenção na realidade socioambiental. Na perspectiva da EA Crítica, a organização 

                                                
14 Movimento dialético entre a teoria e uma prática, baseada na compreensão e ação sobre a 
realidade. Movimento dialógico, em que acontece o diálogo entre os atores sociais envolvidos na 
realidade em questão. (Guimarães, 2004).   
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espacial reflete a organização social com seus conflitos e relações de poder e é a partir 

da compreensão desse processo de organização é que se busca alternativas de 

intervenção a nível social e espacial, visando uma melhor qualidade de vida.   

Trabalhar pedagogicamente a razão e a emoção são essenciais na motivação dos 
educandos, mas não são por si só suficientes para transformarem as suas práticas 
individuais e coletivas. Planejar ações pedagógicas em que as práticas sejam 
viabilizadas, tornam-se fundamentais na perspectiva crítica e, de certa forma, isso 
também já vem sendo difundido no contexto escolar a partir da proposta dos 
projetos pedagógicos. (...) No entanto, os projetos de EA, na maior parte, tendem a 
reproduzir práticas voltadas para a mudança comportamental do indivíduo, muitas 
vezes, descontextualizadas da realidade socioambiental em que as escolas estão 
inseridas (Guimarães, 2004, p. 31).  

De acordo com Guimarães (2004), a EA crítica se propõe a desvelar os embates 

presentes, para que a compreensão do real instrumentalize os atores sociais para intervir 

na realidade. Mas apenas o desvelamento não resulta automaticamente numa ação 

diferenciada, é necessária a práxis, em que a reflexão subsidie uma prática criativa e essa 

prática forneça elementos para uma reflexão e construção de uma nova concepção de 

mundo que tenha sentido para seus atores. Esse não é um processo individual, mas o 

indivíduo vivencia na relação com o coletivo um exercício de cidadania, na participação 

em movimentos coletivos de transformação da realidade socioambiental em que se 

insere. 

   Nesse cenário a pedagogia vivencial possibilita a práxis da Educação Ambiental 

em uma perspectiva da Educação Integral contribuindo para que essa intervenção possa 

estar enraizada no nível pessoal e coletivo. 

Acredito em uma prática de EA que parta do cotidiano, garantindo assim o 

significado e o sentido de suas ações, rigor no levantamento da situação, considerando 

todas as informações, clareza das intencionalidades e dos objetivos a que se propõe 

alcançar; que considere o indivíduo como portador de história, memória, emoção, 

inteligência, criatividade, corpo e capacidade de se apropriar de seu processo de 

aprendizagem, construindo assim sua autonomia. Assim, uma EA aberta à investigação 

de novas ideias e ao respeito à diversidade, que aceite e promova o desafio de trabalhar 

coletivamente no ritmo de todos e no ritmo de cada um; uma EA que, embora muitas 

vezes seja chamada a solucionar questões cotidianas, é também capaz de mobilizar e 

provocar a reflexão desse mesmo cotidiano em busca de vôos mais altos e mais 

interiores, na perspectiva da construção de uma cultura cidadã, na formação de atitudes 
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ecológicas15 e de uma EA emancipatória, incluindo a utopia, como Paulo Freire sonhou – 

não imaginariamente fantasiosa e irrealizável – mas concretamente possível pela 

capacidade criativa e esperançosa de nós seres humanos. Uma EA que se enraíze no 

coração das pessoas e que mobilize conexões cerebrais criativas para formas mais 

eficientes de ação que promova a transformação, partindo do cotidiano, em um contexto 

histórico conhecido, construindo uma nova cultura de sustentabilidade.   

Essa reflexão me remete à Ecopedagogia (Gutierrez, 2008), que concebe a 

pedagogia como promoção da aprendizagem a partir da vida cotidiana, lugar do sentido e 

das práticas de aprendizagem produtiva.  

 
O espaço privilegiado que torna possível passar do discurso da declaração ao 
discurso da demanda é o da cotidianidade: esse é o lugar e o tempo educativo para 
o desenvolvimento sustentável (p. 52).  

 

Para tanto, o autor desenvolve o tema em duas seções: as chaves pedagógicas 

sobre as quais se fundamenta a aprendizagem cotidiana; e os indicadores do processo 

que nos auxiliam a não perder de vista as coordenadas no caminhar de cada dia.  

 Para Gutiérrez (2008: 61) as chaves pedagógicas devem garantir a legitimidade e a 

intencionalidade dos processos educativos que conduzem à cidadania ambiental. A 

proposta pedagógica além de prática deve ser flexível, processual e holística. As chaves 

pedagógicas ou princípios, segundo o autor, caracterizam-se por abrir caminhos novos e 

caminhar com sentido, o que requer uma atitude de aprendizagem (interatividade) e 

diálogo no processo de construção e expressão do conhecimento. Requer também uma 

avaliação que permita integrar processo e produtos, uma avaliação que tenha sentido 

para quem aprende. 

Necessitamos de indicadores de processo que apontem a valores que, como 
sabemos, estão em clara contradição com muitos dos indicadores “verdades”, 
“princípios” e “valores” de uma sociedade economicista, mecanicista, dicotômica, 
moralista, patriarcal e hierárquica (p.75). 

 De acordo como o autor, precisamos de novos indicadores16. Os indicadores de 

processo referem-se mais à qualidade que à quantidade, à vida da pessoa que à 

                                                
15 Sistema de valores sobre como relacionar-se com o meio ambiente, internalizado como uma 
visão de mundo orientadora dos posicionamentos do sujeito na escola e em outros espaços e 
circunstâncias de sua vida (Carvalho, 2004, p.180). 
16

 Indicadores: Tendência às microorganizações autônomas e produtivas; Tendência ao poder 
sapiencial como auto-regulador social; Tendência a lógica do sentir como fundamento da 
sociedade planetária; Tendência para o público como espaço social para a organização da 
cidadania ambiental; Tendência para o equilíbrio dinâmico nas relações homem-mulher; 
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produção massiva e ao consumo irracional. Trata-se de sinais que indicam se estamos 

na direção correta.  

Dentre os indicadores há um que se destaca, a tendência para a vivência de 

processos de educação e comunicação, o qual chama a atenção para a “re-

funcionalização” do discurso que leva consigo a equiparação de conceitos essencialmente 

diferentes, como por exemplo, confundir escola com educação como se fossem 

sinônimos. São duas lógicas diferentes: a escola corresponde à lógica do discurso e a 

educação corresponde à lógica do processo.  

 

O mundo escolar é dicotômico porque busca resultados específicos em clara 
contradição com os processos educativos. Afirma-se que qualquer conquista 
educativa é sempre relativa, ao contrário das conquistas escolares, que são 
valorizadas como se fossem absolutas (op. cit. p. 88). 
 

 Da mesma forma, fala-se em meios de comunicação social em vez de meios de 

informação coletiva. Essa contradição, segundo Pino (apud Gutierrez) se acentua em uma 

sociedade saturada de meios de informação coletiva, mas que vive uma incomunicação 

real.  

Para a escola e para os meios informativos é irrelevante o modo como cada 
pessoa está ou não está se realizando como ser humano. Não interessa para o 
sistema imperante aceitar o mistério da subjetividade, com todos os seus valores, 
dificuldades e contradições. Isto nos leva a considerar por que na escola e nos 
meios informativos os valores reduziram-se a expressões verbais unívocas, 
incapazes de orientar axiologicamente (Gutierrez: 88). 

 

Para Gadotti (2000), o desenvolvimento sustentável tem um componente educativo 

formidável: a preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a 

formação da consciência depende da educação.  

 

A ecopedagogia ressalta a dimensão do cuidado, da aprendizagem do sentido das 
coisas a partir do cotidiano. Encontramos o sentido ao caminhar, vivenciando o 
contexto e o processo de abrir novos caminhos, não apenas observando o 
caminho (Gadotti, 2000: 80).  
 

Trata-se de um grande tear em que todos os fios –  a valorização do cotidiano, a 

vivência, o sentido das pequenas coisas, a formação do sujeito ecológico, a formação 

dos professores, a subjetividade, a cultura, a identidade, o pertencimento, a arte, a 

autonomia, a práxis – são fundamentais para garantir uma tessitura sustentável.    

 

                                                                                                                                              
Tendência para a conformação de movimentos e grupos sinérgicos; Tendência para a vivência de 
processos de educação e comunicação (Gutiérrez, 2008: 78).   
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2 – Transversalidade   

       Considerando que o intuito dessa pesquisa é realizar estudo de caso em uma 

escola de Ensino Médio que elegeu a temática ambiental como um dos eixos do 

processo de aprendizagem em uma perspectiva transversal, torna-se necessário 

apresentar aqui algumas referências teóricas acerca do tema transversalidade e outros 

de igual importância para a educação ambiental na educação formal. 

Dentre as diversas acepções do conceito de transversalidade na educação, Gavidia 

(In: Álvarez, 2002, p.20) selecionou dois significados: o de cruzar e o de transpassar. O 

primeiro possibilita a formação de linhas que cruzam todas as disciplinas, mantendo sua 

organização escolar tradicional. Os conteúdos dos temas transversais (conceituais, 

procedimentais, atitudinais) estão distribuídos nas diversas disciplinas, motivo pelo qual 

cruzam como linhas nas áreas do conhecimento. A segunda acepção -  transpassar – 

ocorre quando os temas transversais transformam-se em eixo centralizador da 

aprendizagem e aglutinam em torno de si as diferentes matérias, pois seu caráter 

globalizador permite que transpassem ou encadeiem os diversos conteúdos curriculares. 

Assim passam a ser o fator estruturador e o fio condutor da aprendizagem.  Nesse caso, 

os temas transversais estão estabelecidos como uma área, ou tantas áreas quantas 

forem necessárias, dependendo da quantidade dos temas transversais.  

  

 Os conteúdos atitudinais não podem desligar-se dos conceituais, pois as atitudes 
não são produzidas no vazio e somente podem desenvolver-se em presença de 
determinados fatos ou situações. E como diz Yus Ramos “somente a 
aprendizagem significativa de conhecimento pode provocar mobilizações nas 
atitudes” (op. cit.: 23). 

 
 
De acordo com Gadivia (2002) há uma terceira possibilidade, quando os espaços 

de transversalidade consistem em um ponto de encontro entre os dois enfoques 

anteriores, com a coexistência de ambas possibilidades: uma organização vertical, 

disciplinar, mas impregnada de transversalidade em que, além disso, existam momentos 

de aprendizagem interdisciplinar para o desenvolvimento de certos temas, que são 

apresentados como projetos ou unidades didáticas de problemas sociais e ambientais 

que é necessário pesquisar. Considerando as três opções é importante ressaltar que “a 

condição para se abordar adequadamente os temas transversais está em considerá-los a 

partir do projeto curricular e da reflexão para que todas as matérias contribuam na 

formação e educação dos alunos” (p.20).  



41 

 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, MEC,1998: 29)  a 

perspectiva transversal aponta uma transformação da prática pedagógica, pois rompe o 

confinamento da atuação dos professores às atividades pedagogicamente formalizadas e 

amplia a responsabilidade com a formação dos alunos. Os temas transversais permeiam 

necessariamente toda a prática educativa que abarca relações entre alunos, entre 

professores e alunos e entre diferentes membros da comunidade escolar. Assim, a 

transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma 

relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados e a vida real e suas 

transformações.  

A abordagem transversal pode ser definida, segundo Barbier, como uma teoria 
psicosociológica multirreferencial que parte da existencialidade interna dos 
sujeitos e dos grupos. Esta existencialidade é constituída de um magma de 
sensações, de representações, de idéias, de símbolos, de mitos, de valores, de 
crenças que determinam as orientações das práticas sociais dos sujeitos e 
comunidades envolvidas. A abordagem transversal tem como objetivo elucidar 
essa pluralidade de perspectivas, de referenciais e de espaço-tempo presentes na 
vida das pessoas, dos grupos e conseqüentemente nas pesquisas em ciências 
humanas. O conceito de temas transversais é uma forma operacional para 
trabalhar a transversalidade como orientação metodológica nos currículos 
(Catalão, 2006: 28).  
   

          Segundo Yus (IN: Alvarez, 2002, p. 35), apesar dos temas transversais terem sido 

introduzidos como elementos complementares aos conteúdos disciplinares próprios da 

cultura escolar tradicional, eles representam uma fissura (um caminho sugestivo) para 

introduzir um novo clima na escola. E podem também representar pontes entre a cultura 

acadêmica e a cultura comum (cultura científica e cultura das humanidades, como diz 

Morin), mediante a compreensão da realidade em uma cultura que tenha significado. Isso 

requer promoção de 

 

visões interdisciplinares globais e complexas que facilitem a compreensão de 
fenômenos dificilmente explicáveis a partir da ótica de uma disciplina; aulas 
plenamente cooperativas e participativas, em que os alunos sintam-se envolvidos  
em seu processo de aprendizagem e em que os professores sejam agentes 
criadores do currículo, intelectuais e críticos (p.41).    

 
 

Segundo Barbier (2002), a abordagem transversal por meio da escuta sensível 

contribui para uma visão multirreferencial dos acontecimentos, das situações e das 

práticas individuais e sociais. Nesse sentido, torna-se uma alternativa importante para o 

desenvolvimento de projetos de educação ambiental em uma perspectiva integradora em 

suas diferentes dimensões (física, emocional e intelectual) e de formação do sujeito 

ecológico. 
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A escuta sensível, elemento da pesquisa-ação, apoia-se na empatia, é um 
escutar/ver que toma de empréstimo a abordagem rogeriana em Ciências 
Humanas, mas pende para o lado da atitude meditativa no sentido oriental do 
termo, como estado ampliado de observação. O pesquisador deve saber sentir o 
universo afetivo, imaginativo e cognitivo do outro para compreender as atitudes 
e comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de símbolos e de mitos 
(Barbier, 2002: 94). 

  

        Para Barbier, trata-se de ter uma abertura holística, de ouvir o outro, sem 

julgamento, medição ou comparação, compreender sem aderir às opiniões, saber 

apreciar o lugar de cada pessoa, reconhecendo-a na sua qualidade de pessoa no campo 

das relações sociais para poder escutar sua palavra ou sua capacidade criadora. Os 

sentidos (audição, tato, paladar e visão) são desenvolvidos na escuta sensível.  

 

         Por transversalidade entendo uma rede simbólica, relativamente estruturada e 
estável, constituída como uma espécie de “banho de sentido” em que se misturam 
significações, referências, valores, mitos e símbolos, internos e externos ao 
sujeito, no que ele está imerso e pelo qual sua vida assume um peso existencial  
(Barbier, 1998, p.170). 

 

 A abordagem transversal apoia-se em uma visão multirreferencial, de acordo com 

Ardoino (1998: 37), esta se preocupa em tornar mais legíveis os fenômenos complexos 

(processos, situações, práticas sociais e outros) sob diferentes óticas (psicológica, 

etnológica, histórica, sociológica e econômica), considerando a multidimensionalidade,  a 

alteridade e a heterogeneidade, dentre outros. Essa diversidade de ângulos, de óticas, de 

perspectivas, acarreta uma pluralidade de linguagens descritivas próprias para permitir a 

compreensão dessas diferentes leituras. Para Ardoino, a ambição da abordagem 

multirreferencial limita-se em fornecer uma contribuição analítica à inteligibilidade das 

práticas sociais, “constitui muito mais o apelo deliberado através da pluralidade de 

olhares e de linguagens, reconhecidos como necessários à compreensão da 

complexidade” (p.41).   

Para Coulon (1998: 157), a questão central da multirreferencialidade é a 

heterogeneidade dos olhares que são dirigidos aos fenômenos, aos processos, às 

práticas, com o objetivo de melhor entendê-los e, eventualmente dominá-los. 

De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais (1998: 30), pode-se considerar a 

transversalidade, em sua dimensão didática, e a interdisciplinaridade, em sua abordagem 

epistemológica dos objetos do conhecimento como complementares, pois o tratamento 

das questões trazidas pelos temas transversais expõe as inter-relações entre os objetos 

de conhecimento, de forma que não é possível fazer um trabalho pautado na 

transversalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida. 
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A interdisciplinaridade escolar, de acordo com Lenoir (apud Fazenda, 2008), exige 

um movimento crescente em três níveis: curricular, didático e pedagógico.  

 

 O nível da interdisciplinaridade curricular exige o estabelecimento de ligações de 
interdependência, complementaridade entre as diferentes matérias escolares que 
formam um percurso de uma ordem de ensino ministrado, a fim de permitir que 
surja do currículo escolar uma estrutura interdisciplinar (p.86). 

 

O segundo nível, da interdisciplinaridade didática, tem como objetivo básico articular 

o que prescreve o currículo e sua inserção nas situações de aprendizagem. É o espaço 

de reflexão da prática pedagógica, com o planejamento e a avaliação das estratégias de 

ação. 

O terceiro nível, da interdisciplinaridade pedagógica, corresponde ao espaço de 

atualização em sala de aula da interdisciplinaridade didática, levando em conta a 

dinâmica real da sala de aula com todos os seus implicadores (gestão da classe, 

resolução de conflitos). Mas isso não é o suficiente. Vale dizer que é preciso que  

 
 a escola trabalhe com um conhecimento vivo que tenha sentido para os que nela 
habitam: professores e alunos. O processo pedagógico precisa se fundamentar no 
diálogo, tanto entre as pessoas quanto entre as disciplinas (Lenoir apud Fazenda, 
2008: 87).  

  

A Educação Ambiental também traz em sua proposta a superação da fragmentação 

para além da interdisciplinaridade em seus diferentes graus (aplicação, epistemológico e 

de criação de novas disciplinas). O grau de aplicação pode ser exemplificado pela 

transferência dos métodos da física nuclear para a medicina, resultando em novos 

tratamentos para o câncer; o grau epistemológico pela transferência de métodos da 

lógica formal para o campo do direito, produzindo análises interessantes na 

epistemologia do direito; e o grau de geração de novas disciplinas pela transferência de 

métodos da matemática para o campo da física, gerando a física matemática, os da física 

de partículas para a astrofísica, os da matemática para os fenômenos meteorológicos ou 

para os da bolsa.  

O diálogo entre as ciências é, portanto, a palavra de ouro que leva em conta a 

enorme complexidade que se revela por toda parte e que mostra a necessidade de uma 

ultrapassagem das fronteiras disciplinares. Segundo Morin (2007: 564), o desafio para se 

buscar um conhecimento complexo é reunir, contextualizar, globalizar as informações e 

os saberes, reconhecendo que a complexidade repousa, ao mesmo tempo, sobre o 

caráter de “tecido” (o que está ligado) e sobre a incerteza. 
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Nicolescu (2000: 11) atribui à transdisciplinaridade a tolerância e a dignidade que se 

abre para novas lógicas que contemplam a complexidade do ser humano. O pesquisador-

formador transdisciplinar é convidado a incluir saberes outros além das disciplinas, a 

tecer mediações e inclusões em si e a auxiliar os outros a fazê-las.  

Reformar o pensamento para transformar a prática pedagógica é o grande desafio 

que Edgar Morin propõe para a educação. Mudar a forma de ver o mundo, reorientar a 

educação em uma perspectiva sustentável, revisar os currículos, o papel da escola e dos 

professores, sem perder de vista características fundamentais da atitude e da visão 

transdisciplinar como rigor, abertura e tolerância. O rigor na argumentação, que leva em 

conta todos os dados, é a barreira de possíveis distorções; a abertura comporta a 

aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível e a tolerância é o 

reconhecimento do direito às ideias e verdades contrárias às nossas. (Carta da 

Transdisciplinaridade, Art. 14, 1994).  

A Educação Ambiental, em uma perspectiva sustentável, trata dos 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 - 

está, portanto, necessariamente imbricada na subjetividade tanto pela implicação do 

sujeito no processo quanto pelos valores e normas sociais que permeiam os princípios 

socioambientais. 

Temos até aqui contribuições teóricas e experiências que deram suporte à 

observação participante nas atividades desenvolvidas na escola, nas entrevistas 

realizadas, na análise documental e nas conversas informais pessoalmente e também 

por e-mail. Essa reflexão teórica também contribuiu para interpretar o cenário da EA no 

Ensino Médio do Distrito Federal, contextualizando o mesmo no universo de uma escola 

específica. 

De acordo com Morin (2005: 78) os termos formação, ensino e educação se 

confundem, e ao mesmo tempo, distanciam-se. A formação, com suas conotações de 

moldagem e conformação, tem o defeito de ignorar que a missão do didatismo é 

encorajar o autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a autonomia do 

espírito. O ensino, arte ou ação de transmitir os conhecimentos a um aluno, de modo que 

ele os compreenda e assimile, tem um sentido mais restrito, porque apenas cognitivo. 

Morin defende um ensino educativo cuja missão é transmitir não o mero saber, mas uma 

cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao 

mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre. Para o autor o ensino médio é o 
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momento da aprendizagem do que deve ser a verdadeira cultura - a que estabelece o 

diálogo entre cultura das humanidades e cultura científica. 

Reformar o pensamento (op.cit.: 89) significa substituir um pensamento que isola e 

separa por um pensamento que distingue e une, substituir um pensamento disjuntivo e 

redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexus: o 

que é tecido junto. 

  

O pensamento que une substituirá a causalidade linear e unidirecional por uma 
causalidade em círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica clássica 
pelo diálogo capaz de conceber noções ao mesmo tempo complementares e 
antagonistas, e completará o conhecimento da integração das partes em um todo, 
pelo reconhecimento da integração do todo no interior das partes. Ligando, assim, 
a explicação à compreensão, em todos os fenômenos humanos (p.93).  

 
  

O pensamento complexo, portanto, possibilita a associação dos contraditórios, 

mantendo a tensão entre a ordem e a desordem, concebendo-as não como dualidade, 

mas associando-as ao mesmo tempo como complementares, antagônicas e concorrentes 

(no sentido de correr junto), permite a simultaneidade de relações - exercício constante e 

necessário na escola, considerando a formação cartesiana do professor e o desafio de se 

trabalhar de forma inter e transdisciplinar; rompe com o entendimento linear de causa e 

efeito e propõe os ciclos autoconstitutivos, auto-organizados e autoprodutores, ou seja, 

de interações entre pessoas e organizações, novas ações são produzidas 

(recursividade); ultrapassa o reducionismo e também o holismo, não apenas a parte está 

no todo, mas o todo está na parte, assim cada célula é uma parte de um todo (o 

organismo), mas também o todo está na parte (holograma): a totalidade do patrimônio 

genético está presente em cada célula individual; a sociedade está presente em cada 

indivíduo, enquanto todo, através de sua linguagem, sua cultura, suas normas (p. 94).  

 

      A teoria da complexidade oferece os instrumentos para o educador enxergar a 
realidade como essencialmente contraditória e em evolução. Por isso Morin 
sustenta a reforma do pensamento, a educação do olhar que enxerga a realidade 
como um todo e não separadamente, precede o exercício da transdisciplinaridade 
(Gadotti, 2000, p.40). 

 
 

 É preciso considerar a resistência à reforma do pensamento, caracterizada pela 

máquina da educação que é rígida, fechada e burocratizada e, ainda, pela existência de 

professores instalados em seus hábitos e autonomias disciplinares. Morin (op.cit.:100) 

ressalta que há uma resistência mais ampla que diz respeito à relação entre a sociedade 

e a escola. De acordo com o holograma, a escola em sua singularidade contém em si a 
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presença da sociedade e, de acordo com a recursividade, a sociedade produz a escola, 

que produz a sociedade. Diante disso, como reformar a escola sem reformar a 

sociedade, ou vice-versa. Para o autor, qualquer intervenção que modifique um de seus 

termos tende a provocar uma modificação na outra. Morin alerta que é preciso saber 

começar, e o começo só pode ser marginal. De acordo com o autor, a iniciativa parte 

sempre de uma minoria, a princípio incompreendida, às vezes perseguida. Depois a ideia 

é disseminada e, quando se difunde, torna-se uma força atuante. 
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Capítulo II -  O Currículo do Ensino Médio e EA  no Distrito 
Federal 

 

 

       A análise da legislação acerca da educação básica e a evolução do conhecimento 

científico permitem a reflexão das “novas” demandas e responsabilidades a que toda a 

sociedade, nos seus diferentes níveis (governo, instituições, comunidade) é chamada a 

assumir em função da crise do paradigma dominante e do desafio do paradigma 

emergente.  

Partindo de princípios definidos na Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei nº 

9.394/96), o Ministério da Educação estabelece um novo perfil para o currículo do Ensino 

Médio, apoiado em competências básicas para a inserção de nossos jovens na vida 

adulta. O objetivo é superar um ensino descontextualizado e baseado no acúmulo de 

informações na perspectiva de dar significado ao conhecimento escolar, mediante a 

contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e 

incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender.  

Em seu Art. 35, a LDB estabelece dentre as finalidades do ensino médio: o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com 

a prática, no ensino de cada disciplina. 

 O artigo 36 da citada lei apresenta como diretrizes do currículo do ensino médio: a 

educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das 

artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania e adoção de metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes.  

Esse marco de referências configuradas na LDB, principalmente no que se refere às 

finalidades do Ensino Médio, destaca as novas demandas e responsabilidades 

percebidas há tempos pelos professores e os chama ao desafio de serem mediadores 

dessa mudança necessária, cujo principal objetivo é contribuir efetivamente com a 

formação de sujeitos socialmente responsáveis e livres para escolher seus caminhos. É 

preciso considerar também a necessidade urgente do professor investir em sua formação 
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como também de políticas públicas efetivas de apoio à formação continuada, às 

condições de trabalho e acesso às diferentes tecnologias.  

A Secretaria de Estado de Educação, por meio do Conselho de Educação do 

Distrito Federal – CEDF, estabelece algumas normas para o sistema de ensino do Distrito 

Federal, em observância às disposições da LDB, no que se refere ao ensino médio, 

estabelecendo espaços na matriz curricular para o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares. Seguem alguns pareceres e resoluções17 nesse sentido. 

Parecer 62/99 – CEDF 

Item IV: Para o Ensino Médio concentra os conteúdos em três áreas do 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias que serão 

abordados a partir do enfoque multi e interdisciplinar. Ressalta ainda que para a 

operacionalização da proposta apresentada o professor deverá ser inserido em um 

processo de formação continuada e a Matriz Curricular para o ensino médio contempla 

além das três áreas do conhecimento a Parte Diversificada (PD) - que poderá ter dois 

componentes curriculares para o diurno, dentre os indicados pela Fundação Educacional 

do Distrito Federal (na época), desde de que a regional de ensino disponha de 

professores e recursos materiais para desenvolvê-los. Os temas transversais serão 

desenvolvidos, em todos os níveis e modalidades de ensino, integrados aos 

componentes curriculares (Item VII).  A partir do Parecer Nº88/2006 a Parte Diversificada 

(PD) passou a ser desenvolvida por meio de Projetos Interdisciplinares (PI). 

Resolução nº1/2005 – CEDF  

Art. 13 Os currículos de ensino fundamental e médio deverão conter, 

obrigatoriamente, a Base nacional Comum e uma Parte Diversificada, de escolha da 

instituição educacional, que contemple as características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e da clientela. 

Art. 14 A Parte Diversificada (...) deverá estar em consonância com a proposta 

pedagógica, integrada e contextualizada nas áreas do conhecimento, contemplando um 

ou mais componentes curriculares, por meio de disciplinas, atividades ou projetos 

interdisciplinares, coerentes com o interesse da comunidade escolar. 

                                                
17

 Pareceres são documentos emitidos pelo Conselho pleno sobre matéria de sua competência. 
São relatados e quando aprovados dependem da homologação do Ministro da Educação. 
Pareceres normativos geram resoluções e são aprovados com o respectivo projeto de resolução 
anexado (Conselho de Educação do Distrito Federal, 2006). 
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&2º O desenvolvimento dos diversos componentes curriculares abordará temas 

transversais, questões de relevância social, respeitados os interesses do aluno, da 

família e da comunidade. 

Parecer nº88/2006 – CEDF. Aprova a matriz curricular para o Ensino Médio 

regular e dá outras providências. 

A Parte Diversificada será distribuída entre os seguintes componentes 

curriculares: Língua Estrangeira Moderna – Inglês (obrigatória); Língua estrangeira 

Moderna – Espanhol, Ensino Religioso e um componente da escolha da Instituição 

Educacional. Os alunos que não fizerem opção por Ensino Religioso terão duas aulas de 

Filosofia. No caso das Diretorias Regionais de Ensino, que não iniciaram o processo de 

implantação da Língua Estrangeira Moderna – Espanhol, os dois módulos-aula da Parte 

Diversificada são de escolha da instituição educacional, definidos pela comunidade 

escolar e contidos na Proposta Pedagógica, sendo desenvolvidos por meio de Projetos 

Interdisciplinares (PI). As instituições educacionais das Diretorias Regionais de Ensino 

que já iniciaram o processo de implantação da Língua Estrangeira Moderna Espanhol 

deverão oferecer ao aluno não optante, um projeto interdisciplinar da Parte Diversificada, 

no mesmo horário, para compor sua carga horária semanal. 

No caso da escola em estudo, a parte diversificada é desenvolvida por um projeto 

interdisciplinar “Repensando o Recanto”, somente no período matutino, pois no 

vespertino o projeto não teve a adesão do professor responsável pela PD (parte 

diversificada) que desenvolveu projeto interdisciplinar de produção de texto. Esse tipo de 

situação é comum na rede, e em reunião de coordenação pedagógica na escola 

pesquisada, a questão foi levantada, no sentido da necessidade de se indicar um 

professor com perfil adequado para trabalhar projetos e não apenas em função de 

“completar” a carga horária, seguindo normatização da Portaria 27/2008, segundo a qual 

“ ...o professor com carga horária residual deverá completar sua carga com dependência 

ou reforço”, o que leva, de forma equivocada, a destinar professores que não tem 

interesse, nem perfil para assumir tais projetos ...fui professora de PI ano passado para 

preencher buraco, houve cobrança, me senti envergonhada de não participar, tudo muito solto... 

(Entrevista, professora de ciências da natureza, Doc. 06/10/2008) que acabam não sendo 

desenvolvidos, como também ocorreu na escola pesquisada. É preciso, pois, considerar 

a importância de se aproveitar esses espaços na matriz curricular para o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, buscando formas dentro da própria 

legislação de se garantir a implementação de tais projetos. 
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A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental apresenta os princípios e os objetivos da EA, trazendo um aporte legal para a 

inserção da EA no Ensino Médio. Dentre alguns princípios (Art.4º), destacam-se: o 

enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente 

em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-

econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a 

abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; o 

reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Dentre os 

objetivos (Art.5º), destacam-se: o desenvolvimento de uma compreensão integrada do 

meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; a garantia de democratização das informações ambientais; o incentivo à 

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. 

Esses princípios e objetivos da Lei trazem para a nossa reflexão três situações 

importantes para a análise da pesquisa. A primeira se refere ao suporte legal, que dá 

sustentação à proposta de se trabalhar EA de forma inter e transdisciplinar. Em direção 

oposta à prescrição legal temos a falta de infraestrutura e condições de trabalho. A  

terceira situação corresponde à ausência de suporte à formação continuada do (a) 

professor(a) – portador(a) de uma formação cartesiana, com uma visão fragmentada da 

realidade e do ser enquanto sujeito – o que gera um sentimento de inadequação e 

frustração quando este não compreende e não consegue trabalhar em uma perspectiva 

transdisciplinar. 

 

Para Veiga (2004: 91), as finalidades do Ensino Médio pretendem definir uma 

identidade no âmbito de quatro funções: consolidar conhecimentos anteriormente 

adquiridos; preparar o cidadão produtivo; implementar a autonomia intelectual e a 

formação ética e contextualizar o conhecimento. Para a autora, as finalidades constituem 

um marco de referência para fixar prioridades, refletir e desenvolver ações em torno 

delas, além de contribuir para a configuração da identidade da escola no lugar da 

homogeneização e da padronização. 
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O currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. É a 
construção social do conhecimento, a sistematização dos meios para que essa 
sistematização se efetive (Veiga, 2004: 91).   

 
 
A autora chama a atenção quanto às restrições do currículo organizado por áreas 

científicas (Linguagens e códigos, Ciências da natureza e matemática, Ciências humanas 

e sociais), que implica na existência da organização disciplinar, uma vez que não é 

possível desenvolver projetos interdisciplinares e contextualizados sem domínio 

disciplinar. 

A escola é um ecossistema onde pulsa a vida, e por isso, o desejo, a curiosidade, 

as emoções, a linguagem e as ações que nos constituem enquanto sujeitos em 

desenvolvimento são fundamentais. Apesar da estrutura escolar organizada de forma 

fragmentada (grade curricular, carga horária, disciplinas), é fundamental trabalhar nas 

brechas do sistema, como diz Morin (2005), e construir coletivamente um espaço de 

efetiva participação com vistas a promover ações que transcendam as grades 

curriculares. Nesse contexto, como construir esse espaço? Que saberes apresentar ao 

Ensino Médio? Como estabelecer as conexões entre os conhecimentos? 

Rosnay (In: Morin, 2007: 493) ressalta que  

 
no decorrer dos últimos anos descobriu-se, após avaliar as relações das disciplinas 
entre elas, que uma abordagem chamada de sistêmica permite organizar os 
conhecimentos de maneira diferente e compreender não mais somente pela análise, 
mas também pela síntese. 

 

O autor considera a abordagem analítica (AA) e a abordagem sistêmica (AS) 

complementares. Enquanto a AA focaliza sobre os elementos, permitindo extrair da 

natureza os elementos e os fatos que fundamentam teorias, a AS favorece sua inclusão 

em um quadro de referência mais amplo, o que permite o exercício da lógica e a 

interação entre os elementos, permitindo obter uma visão mais global dos sistemas, 

tornando possível a ação.  

 

Mais do que levar à acumulação permanente dos conhecimentos, a relação entre a 
AA e a AS deve permitir a religação dos saberes num quadro de referências mais 
amplo, favorecendo o exercício da análise e da lógica (p. 498).  

 

Além de um quadro de referências mais amplo, trata-se também de motivar os 

estudantes a buscar uma forma mais eficaz de ação e também a adquirir uma cultura que 

permite construir sentido integrando conhecimentos.  E para tanto, sem dúvida, é preciso 

considerar a formação dos professores.  
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Sabemos que não se muda a prática pedagógica por decreto, mas é preciso 

considerar os sinais de crise do paradigma dominante, a crise do sistema educacional e, 

principalmente, as possibilidades de superação que o chamado paradigma emergente 

apresenta, com a valorização dos estudos humanísticos e a resistência à separação 

sujeito / objeto, dando preferência “pela compreensão do mundo e não pela manipulação 

do mundo” (Santos, 2003).  

Morin (2005: 78) nos lembra, como já dito anteriormente, que “o ensino médio é o 

momento da aprendizagem do que deve ser a verdadeira cultura - a que estabelece o 

diálogo entre cultura das humanidades e cultura científica”, o que permite ao aluno 

internalizar a cultura, compreender sua realidade e também produzir novos 

conhecimentos, sendo sujeito de suas ações carregadas de sentido e autonomia. 

Autonomia essa fundamental para aprender a investigar, a pensar, a decidir, criticar e 

também propor. 

 Morin (2007) ressalta a necessária conexão entre cultura científica e cultura das 

humanidades, por que 

a literatura, a poesia não são somente coisas estéticas, luxos do espírito. São 
escolas da vida, e é nelas que se aprende a conhecer-se a si mesmo, a 
reconhecer-se, a conhecer o mundo das paixões, os sentimentos, que se aprende 
a imersão na sociedade – tudo isso pela via subjetiva, já que os heróis dos 
romances são sujeitos e a fala do poeta é a fala do sujeito (p.446).  

 

De acordo com o autor, os adolescentes e os professores são duas realidades 

imbricadas, que não se conhecem verdadeiramente. Considerando a importância da 

formação dos professores sob a perspectiva do paradigma emergente como também a 

importância de se considerar a realidade - adolescentes do ensino médio - que se 

pretende trabalhar, fazem-se necessárias algumas incursões sobre diferentes aspectos 

da cultura adolescente.    

 Para Ardoino (In: Morin, 2007), a educação oferece para o pensamento complexo 

um terreno de práticas e um campo teórico especialmente ricos. 

 

Por um lado ela visa ao desenvolvimento da pessoa, à constituição do sujeito, sua 
autorização (capacidade conquistada para tornar-se co-autor de si mesmo), mas, 
por outro lado, ela prossegue nos objetivos que lhe são atribuídos devido à sua 
função social, à adaptação ao que existe, a iniciação e submissão às regras, o que 
permite a entrada na sociedade (p. 556). 

 

Lepoutre (In: Morin, 2007: 447), a partir de pesquisa com adolescentes em 

subúrbios parisienses ressalta que a etnografia permite revisitar as condutas individuais 

ou coletivas dos adolescentes por um outro referencial de leitura, que não é mais aquele 
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da sociedade dominante ou global (jovens pobres, desocupados, vítimas do fracasso 

escolar ou delinquentes), mas sim a do próprio grupo.  

De acordo com a pesquisa, foi possível observar fatos significativos nos grupos 

dos adolescentes no que diz respeito às práticas linguísticas, principalmente entre os 12 

e 16 anos que se caracterizam por combates verbais (insultos), revelando grandes 

capacidades de improvisação, de criação e de imaginação retórica. Em relação à 

violência - com combates físicos gerados por conflitos como também os lúdicos e os 

esportivos - o autor observou que as diferentes formas de confrontação estabelecem-se 

de acordo com modalidades definidas, em lugares escolhidos e acionam um jogo de 

papéis sociais (treinador, separador, expectador). Esses enfrentamentos fazem parte do 

sistema de vingança, que é fortemente valorizada na cultura adolescente, sendo 

constitutiva da identidade coletiva com um sólido sentimento de solidariedade. 

 
Não é difícil entender as dificuldades encontradas pela escola para inculcar 
normas de comportamento pacífico a adolescentes que não são de forma alguma 
perdidos e sem referências, contrariamente ao que se diz frequentemente, mas 
que na verdade dispõem de referenciais fortíssimos, ainda que opostos aos da 
sociedade global (p.451). 

   

 Kipmam (In: Morin, 2007: 455) define a adolescência como um período da vida 

em que a curiosidade e a sede de descoberta são mais fortes que todo o resto. Se a 

busca por novidade o angustia, o adolescente, para se esquivar do mal-estar, tende a 

enveredar pelos caminhos conhecidos do conformismo. Isso se traduz pela submissão, 

pela dependência ao grupo de semelhantes (gangues, modas, estilos, tribos). 

 
 É por que ele se encontra espremido entre o conformismo defensivo e o 
entusiasmo sem reservas que o adolescente é um bom cliente para tudo aquilo 
que pode, artificialmente, fazer com que ele escape da realidade: espetáculos 
fantásticos, romances, filmes, aventuras, mas também álcool, tabaco, drogas e 
medicamentos psicotrópicos (p.456). 

 

Segundo o autor, a distância que existe entre o comportamento do adolescente, a 

mensagem que ele envia e a maneira pela qual ela é ouvida provoca inúmeros mal-

entendidos, conflitos, erros sociais e pedagógicos. E o professor, nesse contexto tem 

poucas alternativas.  De acordo com o autor, entre a miragem parental e miragem 

fraterna só resta um lugar a ser ocupado pelo professor, que é o de um terceiro aceito e 

reconhecido pelo grupo. Aquele que supostamente “sabe”, que atrai, polariza e funciona 

como um imã em relação às curiosidades dos jovens. A curiosidade assume uma 

importância especial em período de descoberta. Mas para Kipmam (p.459) é preciso ter 
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cuidado quanto à armadilha de “querer ensinar a quem quer descobrir”, “mostrar a quem 

quer desvendar” e “demonstrar a quem ser surpreendido”. 

Retomando a afirmação de Ardoino quanto à educação oferecer um terreno de 

práticas e um campo teórico especialmente ricos para o pensamento complexo, Morin 

(2007: 559) ressalta que dentre os desafios da complexidade (complexus = o que está 

ligado, o que está tecido) está o de que para se ter um conhecimento pertinente 

precisamos reunir, contextualizar, globalizar nossas informações e nossos saberes. Um 

conhecimento pertinente para os jovens é aquele que tem significado, que está 

relacionado ao seu cotidiano e que a partir dele seja possível estabelecer novas relações, 

novos conhecimentos, procurando assim descobrir como conceber a relação específica 

entre aquilo que é ordem, desordem e organização.  
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Capítulo III -  Metodologia    

 

1 – Abordagem Teórica 

1.1- A etnopesquisa 

       

A pesquisa foi realizada com ênfase nos aspectos qualitativos e teve como principal 

referência a etnopesquisa crítica etnopesquisa-formação (Macedo, 2006). Segundo o 

autor, a etnopesquisa crítica nasce da inspiração e da tradição etnográfica, mas tem sua 

abordagem na hermenêutica18 de natureza sociofenomenológica e crítica, na qual a 

realidade é o compreendido, o interpretado e o comunicado, não havendo uma só 

realidade, mas quantas forem suas interpretações e comunicações. 

 

 (...) para o olhar qualitativo é preciso conviver com o desejo, a curiosidade e a 
criatividade humanas, com as utopias e esperanças, com a desordem e o conflito, 
com a precariedade e a pretensão, com as incertezas e o imprevisto. Acredita-se, 
dessa forma, que a realidade é sempre mais complexa que nossas teorias, que 
não cabe em um só conceito (...) (op.cit.: 39). 

 

 De acordo com o autor, o pesquisador procura se desvencilhar de seus 

preconceitos para abrir-se ao fenômeno – époche, isto é, realiza um esforço no sentido 

de compreender o mais próximo do real, suspendendo, na medida do possível, conceitos 

prévios que possam pré-estabelecer o que é para ser visto. O processo da percepção do 

fenômeno é sempre caracterizado pela co-percepção. A postura do pesquisador 

fenomenólogo, interessado em descrever para compreender, é indagar. Sua interrogação 

é atitude básica dirigida às pessoas, seu instrumento é a disposição para interpretar e 

compreender.  

A etnopesquisa preocupa-se primordialmente com os processos que constituem o 

ser humano em sociedade e em cultura e compreende esta como algo que transversaliza 

e indexaliza toda e qualquer ação humana. Os etnométodos emergem das práticas 

cotidianas, dos processos interacionais, que aí se dinamizam. A linguagem, enquanto 

prática estruturadora da vida social, tem um papel fundamental na elaboração de 

significado atribuído pelos indivíduos nas suas interações no dia-a-dia. A descrição nesse 

                                                
18 Ramo da filosofia que se dedica à compreensão humana e à interpretação de textos escritos. A 
compreensão hermenêutica vem indicar que educar pressupõe abertura ao outro, apontando a 
história e a linguagem como elementos estruturadores de nosso acesso ao mundo e de nosso 
aprendizado. 
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caso caracteriza-se pela descrição densa, que implica na presença e percepção fina e 

relacional dos fenômenos observados. 

Segundo orientações sociofenomenológicas, as ações e construções humanas 

devem ser interpretadas e reinterpretadas de forma situada, o pesquisador deve se 

colocar na posição de ator, isto é, fazer um esforço para perceber o mundo do outro a 

partir do ponto de vista deste. 

 

   (...) ao estudarmos as realidades sociais, não estamos lidando com uma realidade 
formada por fatos brutos, lidamos com uma realidade construída por pessoas que se 
relacionam por meio de práticas que recebem identificação e significado pela 
linguagem usada para descrevê-las (...) (Macedo: 12).  

 

O processo da etnopesquisa é mediado pela cultura, que traz o registro da 

identidade dos atores envolvidos, uma densidade qualitativa que implica uma ética, uma 

estética e uma política, em todos os sentidos. A reflexão hermenêutica é necessária para 

transformar a ciência de um objeto estranho e distante num objeto familiar e próximo. 

Assim, pode se considerar que para a educação, inserida em um meio social - portador 

de determinada cultura - a hermenêutica é fundamental para se decodificar a referida 

cultura. 

Para analisar a implementação de um projeto de EA em uma escola do Ensino 

Médio da Rede Pública do Distrito Federal e compreender suas dificuldades e acertos, 

identificando aspectos facilitadores de implementação, fiz uma investigação com ênfase 

nos aspectos qualitativos. Nessa perspectiva, partindo de referências importantes como a 

Ecologia Humana, a cultura e a subjetividade em direção à observação, à análise e à 

compreensão do cotidiano de uma escola, realizei estudo de caso do tipo etnográfico, 

levando em conta seu contexto e complexidade. 

 

 

 
 1.2 – Estratégias e dispositivos de análise 
  
                            

Como estratégia de pesquisa para identificação de escolas que desenvolviam projetos de 

EA foram realizadas as seguintes ações para orientar a escolha da escola, locus da 

pesquisa. 

Análise do Cadastro do levantamento dos projetos de EA das escolas da Rede 

Pública (2007) realizado pelo IBRAM/SEDUMA  durante o primeiro semestre de 2007; 
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Análise do Catálogo da Rede de Educadores Ambientais do Distrito Federal, 

organizado pela Escola da Natureza /Secretaria de Educação (2007); 

Questionário de identificação de escolas com projetos de EA (anexo1), aplicado aos 

professores de Ensino Médio em dois momentos: no III Encontro de Educadores 

Ambientais do Distrito Federal (novembro de 2007) e no IV Congresso A Estação 

Ecológica de Águas Emendadas nas escolas públicas de Planaltina DF (novembro de 

2007).  

O principal objetivo do questionário foi identificar escolas de Ensino Médio do DF 

que desenvolviam projetos de EA e alguns aspectos relevantes, como: dificuldades na 

implementação do projeto, estratégias de solução e metodologias utilizadas, que 

constituíam objetos da minha pesquisa. O número de professores do Ensino Médio 

presentes nos dois eventos foi considerado baixo, obtive 10 (dez) questionários válidos. 

Após a sistematização e análise dos questionários e visitas em algumas RAs 

(Recanto das Emas, Riacho Fundo, Planaltina e outras) para conhecer as escolas e 

esclarecer alguns aspectos de seus projetos já citados anteriormente, selecionei, sob 

orientação de pesquisa, a escola cujo perfil estava mais próximo às minhas expectativas. 

Oficinas de EA na escola pesquisada: Espaço vivencial de EA, com o objetivo de 

possibilitar a reflexão acerca da prática pedagógica, da elaboração do projeto de EA e a 

troca de saberes. Foram realizadas 02 (duas) oficinas de EA com os professores da 

escola pesquisada interessados em desenvolver projeto de EA e coordenadores 

pedagógicos.  As oficinas, que inicialmente seriam para ampliar a reflexão acerca da 

prática pedagógica, foram utilizadas como contribuição para a elaboração do projeto de 

EA, que ainda não estava pronto quando iniciei a observação na escola.  

 

Os dispositivos de registro e de coleta de dados utilizados foram:  

 

Observação participante: Conforme Macedo (2006), exercitada de início como um 

recurso metodológico, adquire um tal status, a ponto de, aliada à escuta sensível, 

transcender uma simples posição de recurso em metodologia.  

A observação participante segundo Lapassade (2005: 69), constitui de uma técnica 

fundamental na pesquisa etnográfica, caracterizada por um período de interações sociais 

intensas entre o pesquisador e os sujeitos. Os dados coletados, ao longo desse processo 

provêm de muitas fontes: observação participante propriamente dita (observar as 

pessoas, registrar e compartilhar de suas atividades), entrevistas etnográficas, conversas 

ocasionais de campo e estudos de documentos oficiais. O observador tem como objetivo 
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adquirir um “conhecimento de membro”, buscando compreender a situação, o que implica 

uma empatia, uma capacidade de ver as coisas de dentro, prática que foi possível 

observar durante as atividades desenvolvidas na escola pesquisada. 

Acompanhei, observei e participei de 19 (dezenove) encontros com professores e 

coordenadores, entre oficinas de EA, reuniões de coordenação pedagógica, festas, 

reuniões de avaliação do bimestre e palestras pertinentes ao tema EA, num período de 

10 (dez) meses. 

 

Diário de campo: Trata-se de um aprofundamento reflexivo do pesquisador sobre as 

experiências vividas no campo de pesquisa e no campo de sua própria elaboração 

intelectual. Possibilita ao pesquisador compreender como seu imaginário está implicado 

no processo da pesquisa, e registrar uma memória do processo para análise posterior. 

A descrição densa corresponde à descrição das percepções particulares dos atores 

e assim da sua cultura, considerando a multiplicidade de estruturas conceituais 

complexas (Geertz, 1978 p.20 apud André, 2005, p.27).  

 

Entrevista semi-estruturada: De acordo com Macedo (2006: 102), esta ultrapassa a 

simples função de coleta instrumental de dados no sentido positivista do termo. Na 

entrevista, os sentidos construídos pelos sujeitos assumem para o pesquisador o caráter 

da própria realidade, do ponto de vista de quem a descreve. A linguagem é um forte fator 

de mediação para a apreensão da realidade e não se restringe apenas à noção de 

verbalização. Há toda uma gama de gestos e expressões densas de conteúdos indexais, 

importantes para a compressão das práticas cotidianas.  

Foram realizadas 14 (quatorze) entrevistas, sendo 09 com professores em regência, 

02 com coordenadoras pedagógicas, 01 com o diretor, 01 com assistente administrativo e 

01 com a supervisora pedagógica no período de maio a outubro de 2008. Além das 

entrevistas tivemos diversas conversas informais a respeito de minhas questões de 

pesquisa, além da troca de e-mails com contatos, textos e reflexões. 

 

 Questionário de avaliação (anexo 2):  Utilizado na  segunda fase como um dos 

instrumentos de avaliação do Projeto de EA “Trabalho e Sustentabilidade no Mundo 

Atual” desenvolvido na escola pesquisada, cuja culminância aconteceu no II Encontro de 

Arte, Ciência e Cultura em agosto de 2008. 
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 Análise documental: Considerado um recurso significativo seja revelando novos 

aspectos de uma questão, seja aprofundando-os. Ludke e André (apud André: 108, 2005) 

argumentam que quando a linguagem dos sujeitos é importante para a investigação, 

pode-se incluir todas as formas de produção do sujeito em forma escrita, como carta, 

programas, planos e outros.  

O Projeto Político Pedagógico da escola só foi disponibilizado para análise em 

agosto de 2008. E quanto ao projeto de EA, percebi, ao longo da pesquisa de campo, 

que este não existia sistematizado de forma escrita - embora os professores 

coordenadores do projeto se referissem a ele de forma objetiva - tendo sido elaborado e 

disponibilizado também em agosto do mesmo ano, praticamente no mesmo período da 

culminância do projeto na escola.  

 

1.3 – Categorias de análise 

 

Uma das primeiras tarefas na análise dos dados de uma etnopesquisa, segundo 

Macedo (2006), é o exame atento das informações coletadas no campo da pesquisa. O 

pesquisador deve indagar-se sobre a relevância dos dados coletados, orientado por suas 

questões de pesquisa e observações feitas em campo. Tal reflexão aponta para a 

saturação dos dados, indicativo da suficiência das informações e da possibilidade do 

início da análise. Caso seja necessário, o retorno ao campo pode ser feito em busca de 

maior densidade e detalhamento. A partir desse momento, o autor recomenda a redução 

fenomenológica, que consiste na seleção das partes da descrição consideradas 

essenciais e aquelas consideradas não-significativas, “O objetivo aqui é distinguir sem 

fragmentar e sem perder relações relevantes” (p.137). Macedo considera esse processo 

como uma filtragem contextualizada que terá como resultado a redução – conjunto de 

asserções significativas para o pesquisador – que aponta para as unidades dos 

significados e, posteriormente, para as categorias de análise. 

Recomenda-se que em uma etnopesquisa a análise dos dados seja precedida de 

categorias de análise. 

As categorias de análise consideradas a priori, nesta pesquisa, estão relacionadas à 

minha prática como professora de geografia no ensino médio, como facilitadora nos 

cursos de formação de educadores ambientais para professores da rede pública de 

ensino e também aos resultados sistematizados a partir de questionário aplicado para 

identificação de escolas que desenvolvem projetos de EA no ensino médio.  



60 

 

 

Estas categorias são: Fragmentação do trabalho pedagógico; Descontinuidade dos 

projetos de EA; Dificuldade de uma prática interdisciplinar na escola; Ausência de 

abordagem transversal dos conteúdos; Aproveitamento inadequado do espaço de 

coordenação pedagógica e a Insuficiência da formação continuada dos professores.   

 

 

2 – Estudo de Caso 

 

Segundo André (2005), o estudo de caso na perspectiva etnográfica é a descrição 

da cultura (práticas, hábitos, crenças, linguagens, significados) de um grupo social, a 

preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo educativo. Há uma 

adaptação da etnografia à educação, o que leva a concluir que fazemos estudos do tipo 

etnográfico e não etnografia no sentido estrito. Um estudo para ser considerado como do 

tipo etnográfico em educação, segundo a autora, é preciso atender ao princípio básico da 

etnografia que é a relativização (descentramento do observador, colocando o eixo de 

referência no universo pesquisado); o estranhamento (distanciamento da situação 

investigada para tentar apreender os modos de pensar, sentir, agir, os valores, os 

costumes, as práticas e produções culturais dos sujeitos ou grupos estudados) e a 

observação participante (permite que o pesquisador tenha um grau de interação com a 

situação estudada, influenciando-a e por ela sendo influenciado).  

O estudo de caso é indicado quando se quer entender um caso particular levando 

em conta seu contexto e complexidade. Kenny e Grotelueschen (apud André, 2005) 

consideram pertinente utilizar o estudo de caso quando os objetivos focalizam resultados 

humanistas ou diferenças culturais, quando as informações dadas pelos participantes não 

forem julgadas pela sua veracidade ou falsidade, quando a escolha da unidade a ser 

pesquisada for estabelecida a partir da singularidade da situação, como foi o caso da 

escola pesquisada. Um estudo de caso do tipo etnográfico em educação deve ser usado 

quando há interesse em conhecer uma instância particular, pretende-se compreender 

essa instância em sua complexidade e totalidade e busca-se retratar o dinamismo de 

uma situação numa forma muito próxima do seu acontecer natural.  

Considerando que a etnopesquisa possui muitos pontos comuns com a pesquisa-

ação (Barbier) no que se refere ao foco no processo, a valorização do reconhecimento do 

sujeito e a metodologia participativa, percebi, no estudo de caso, minha implicação na 

escola, o que resultou na utilização de alguns elementos da pesquisa-ação como a 
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escuta sensível e a co-formação, caracterizando assim uma imbricação de elementos das 

duas metodologias. 

 O estudo de caso, segundo Macedo (2006), visa compreender uma instância 

singular, especial. O objeto estudado é tratado como único numa totalidade complexa 

que compõe outras realidades. O conhecimento é visto como algo que se constrói, que 

se faz e se refaz constantemente. Cabe ao pesquisador, buscar respostas e novas 

perguntas para o desenvolvimento do seu trabalho, valorizar a interpretação do contexto, 

retratar a realidade de forma densa e utilizar uma variedade de informações. 

 Ao desenvolver um estudo de caso, o pesquisador usa uma variedade de dados 

coletados em diferentes momentos, em situações variadas e com uma variedade de tipos 

de informante, considerando que a realidade pode ser vista e construída sob diferentes 

perspectivas. Por se tratar de uma observação participante e implicada é preciso garantir 

o rigor da etnopesquisa, no sentido de analisar a realidade como ela se apresenta. 

 

Busca-se no estudo de caso, de inspiração fenomenológica, a pertinência do 
detalhe que o edifica e a singularidade que o marca, identifica-o e referencializa-o, 
sem cair nos regularismos e formalismos das perspectivas positivistas” (Macedo: 
91).  
 

 Nesse sentido, é importante frisar que o processo de observação não se resume a 

um ato mecânico de registro, pois apesar da especificidade da função do pesquisador de 

observar, ele está inserido num processo de interação e de atribuição de sentido, está 

também implicado na pesquisa. 

 

As particularidades ligadas à observação participante são significativas, na medida 
em que determinadas concepções de investigação pleiteiam participações densas, 
no sentido de uma intensa impregnação do pesquisador pelas práticas dos atores 
e pelos contextos, onde edificam suas instituições (Macedo: 92). 

 

 É necessário lembrar que é o objeto de pesquisa que fornece as evidências para se 

decidir quanto ao período de observação e ao grau de envolvimento necessário. Para se 

assegurar a qualidade do projeto é preciso considerar além do comprometimento do 

pesquisador, a qualidade das suas observações, das suas notas de campo e das suas 

habilidades analíticas. 

 O presente estudo de caso não teve como finalidade estabelecer comparações ou 

generalizações. O objetivo foi acompanhar a implementação de projeto de EA em uma 

escola de ensino médio, considerando suas dificuldades e estratégias de superação em 

situações diferenciadas, estabelecendo, na medida do possível, um diálogo mediado pela 
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Ecologia Humana. Nesse estudo de caso, houve observação participante, na qual o 

pesquisador participou das atividades como “membro” aceito. O objeto de estudo foi 

tratado como único, pois a preocupação principal era compreender uma instância 

singular, especial.  

 

 

 2.1 – A Metodologia Aplicada   

 

  A Escola 

 A escola pesquisada situa-se em uma Região Administrativa a 30km do Plano 

Piloto, criada em 28 de julho de 1993, com o objetivo de atender ao Programa de 

Assentamento do Governo do Distrito Federal. Hoje, sua população já ultrapassa os 150 

mil habitantes.  

O perfil de composição populacional da RA (cidade) reforça a hipótese levantada 

por pesquisadores tais como Aldo Pavianni (2007) que se caracteriza pela mobilidade 

interna no Distrito Federal, acentuada pelo aspecto segregacional da organização 

espacial da cidade com o deslocamento da população de baixa renda para regiões 

distantes dos centros urbanos.  

 

Nas demais localidades, outrora denominadas “cidades-satélites” (...) pesquisas 
entre seus moradores revelaram de maneira clara um sentimento de segregação. 
Sentem-se excluídos da cidade de Brasília por apresentarem carências múltiplas 
em termos de qualidade de vida: possibilidades de emprego nas localidades de 
residência, infraestruturas como esgotamento pluvial, equipamentos de lazer, 
hospitais, escolas, segurança pública, transporte público eficiente etc (p.22). 

 
 

Trata-se da primeira escola de ensino médio regular da Região Administrativa, 

inaugurada em 22 de abril de 1998, portanto 05 (cinco) anos após a criação da RA. 

Atualmente a escola em estudo possui 43 turmas regulares e 07 turmas do Programa de 

Correção de Fluxo Escolar – controle da defasagem série-idade (aceleração)19. Além do 

ensino regular a escola conta com uma sala de recursos para os alunos com 

necessidades especiais, atendendo 14 alunos em turno contrário. A escola funciona nos 

três turnos com 1761 alunos e o seguinte quadro de recursos humanos: 

                                                
19 Programa com o objetivo de corrigir a defasagem série-idade dos alunos matriculados no ensino 
regular por meio de uma metodologia pedagógica diferenciada. Com capacitação dos professores 
oferecida pela SEE utiliza como recursos pedagógicos TV, DVD e rádio favorecendo a construção 
do conhecimento pelo aluno, nas funções de motivação, ilustração e de expressão, segundo os 
princípios pedagógicos da contextualização e da interdisciplinaridade. 
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Tabela 1 -  Recursos Humanos da Escola  
 

QUANTITATIVO DE PROFESSORES REGENTES 
     

  Diurno Noturno    Total 

Efetivos  41 14 55 

Substitutos 6 17 23 

Total 47 31 78 

          
          

PROFESSORES FORA DE REGÊNCIA/ READAPTADOS 

  Diurno Noturno    Total 

Laboratório de informática 1 1 2 

Sala de recursos 2 0 2 

Biblioteca - 1 1 

Laboratório de química 1 0 1 

Coordenadores 3 1 4 

Supervisores pedagógicos 1 1 2 

Coordenador de estágio 1 0 1 

Orientadora educacional 1 0 1 
 

ASSISTENTES DE EDUCAÇÃO 
 

     

  Diurno Noturno    Total 

Supervisor administrativo 1 1 2 

Chefe de secretaria 1   1 

Assistentes 22 7 29 
Total 24 8 32 

 

A escola pesquisada foi escolhida por meio de questionário e segundo os seguintes 

critérios: a receptividade do professor coordenador do projeto de educação ambiental na 

escola para com a presente pesquisa; a metodologia adotada, ou seja, se há uma 

intenção em trabalhar com a perspectiva transversal e com a utilização de elementos da 

metodologia vivencial e o tempo de duração do projeto de no mínimo um ano para 

observar o processo como um todo. 

Ao chegar à escola pesquisada, a primeira visão foi o muro alto com arame 

farpado e pichações na parte externa. O porteiro foi gentil ao abrir o portão eletrônico e o 
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professor coordenador do projeto de EA em 2007 “Ciência para Transformar: Meio 

Ambiente e Cultura Local” já me aguardava no portão interno que dá acesso às salas de 

aula. Não havia atividades nesse dia, a escola estava silenciosa. Durante o percurso de 

apresentação das instalações da escola foi possível observar: um pequeno auditório 

improvisado com computador e datashow guardados em uma caixa-grade, salas de aula 

com lousa e quadro branco, um laboratório de informática. Naquele instante conheci a 

professora de História responsável pelo projeto “Repensando o Recanto, resgate da 

memória e valorização do território”, cujo projeto propõe 

 
a construção de um espaço de encontro para a juventude local que busca 
desenvolver ações voltadas para o diálogo entre a escola e a comunidade, 
atuando em dois eixos: 1) realização de  uma pesquisa científica que busca 
retratar o cotidiano juvenil e a cultura que caracteriza a identidade da comunidade, 
utilizando observação de campo, análise de reportagens, fotos de acervos 
pessoais e relatos orais; e 2) oficinas que contemplem temas de interesse da 
cidade: o hip hop (grafite, break e rap), teatro, dança, produção e edição de 
vídeos, capoeira etc. O objetivo é construir e exercitar uma nova relação com a 
escola, indo além da sala de aula ao reforçar o sentimento de pertencimento à 
comunidade escolar e indicar possibilidades de transformação da realidade. A 
proposta é trabalhar com diversos elementos da cultura local, utilizando a 
produção audiovisual como forma privilegiada para exercitar a produção do 
conhecimento” (Projeto Repensando o Recanto, 2008).  
 

 

A proposta me pareceu muito interessante, plenamente inserida na proposta da 

Ecopedagogia, conversamos e trocamos e-mail.  

Continuando o percurso de reconhecimento das instalações da escola, observei que 

na parte externa lateral havia uma pequena área verde com o plantio de algumas árvores 

nativas do cerrado (projeto desenvolvido pelo professor de Biologia e suas turmas), nos 

fundos havia uma área extensa utilizada como campo de futebol, o professor 

coordenador do projeto de EA de 2007 comentou que os alunos reivindicavam a 

construção de uma quadra de esportes no local. Na parte interna da escola não havia 

pichações, o professor coordenador do projeto de EA de 2007 explicou que a limpeza e 

manutenção da pintura das instalações foi em função do trabalho desenvolvido com 

sucesso em parceria com o projeto “Picasso não Pichava”. 

 Esses dez anos de existência da escola, segundo a coordenação pedagógica, 

caracterizaram-se pela prática de diversos projetos e ações tais como: Semana 

Multirracial, Semana de Ciências Naturais, Simulados de provas do Programa de 

Avaliação Seriada (PAS), Feira de Ciências, Consciência Negra, Solidariedade, Feira de 

Meio Ambiente e Cultura, Encontro de Arte e Cultura e Gincana Cultural, dentre outros.  
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Capítulo IV - Apresentação e Análise Interpretativa do         

Processo 

 

Concebendo a realidade como um processo em constante movimento de 

transformação, procurei observar a escola a partir do cotidiano dos professores com seus 

alunos e principalmente entre si. À medida que a convivência com os professores 

interessados em desenvolver projeto de EA se tornou frequente por meio da observação 

participante em reuniões, coordenações pedagógicas, aniversário da escola, como 

também na realização de entrevistas e oficinas de EA como forma de contribuir com a 

elaboração do projeto de EA, naturalmente houve uma maior aproximação entre 

pesquisadora e professores, o que contribuiu para a escuta sensível sobre o universo da 

pesquisa e de seus interlocutores. 

   

1- A Observação Participante 

 

Meu primeiro contato com a escola foi por meio da apresentação do Projeto de EA 

“Ciência para transformar: Meio Ambiente e Cultura Local” durante o III Encontro de 

Educadores Ambientais do DF em novembro de 2007, no qual atuei como observadora. 

Inicialmente me chamou a atenção a proposta de trabalho e as ações realizadas: banda 

de música “Função Inversa” (os alunos fizeram uma apresentação musical durante o 

encontro), rádio Elo Sonoro em funcionamento desde junho de 2007, parceria com o 

Projeto “Picasso não Pichava” e outras parcerias realizadas pela escola como forma de 

superar as dificuldades e garantir a execução das ações. 

Naquele momento observei a vontade dos professores em realizar o trabalho 

pedagógico, apesar das dificuldades relatadas durante a apresentação. Foi um diferencial 

que se destacou durante as apresentações das várias escolas presentes. Essa escola 

está situada em uma comunidade de baixa renda, onde a mesma é praticamente o único 

local de encontro dos jovens. Fiquei bastante sensibilizada com a apresentação do 

projeto. Percebi a possibilidade de campo aberto para a pesquisa e, consequentemente, 

de troca de experiências e saberes.  

Após contato com um dos professores coordenadores do projeto de EA de 2007 (o 

projeto contou com dois coordenadores, um professor de Biologia e um professor de 

Matemática, ambos em regência de classe), visitei a escola em novembro de 2007 com o 
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objetivo de conhecer o contexto social, apresentar a proposta de pesquisa à direção e à 

coordenação pedagógica da escola e, posteriormente, marcar uma apresentação para os 

professores interessados. Como estavam em período de eleição da direção da escola, 

acordamos que, assim que o processo eleitoral fosse concluído, marcaríamos novo 

encontro para o início do próximo ano letivo, 2008. Durante a visita foi possível conversar 

com os dois professores coordenadores do projeto de EA de 2007 e obter algumas 

informações que se seguem.  

  
O projeto de EA: “Ciência para transformar: Meio Ambiente e Cultura Local” 

desenvolvido em 2007, segundo informações de um dos coordenadores (Biologia), 

caracterizou-se pela conscientização ambiental aliada à valorização da cultura local. 

Segundo o professor de Biologia,  

 
a ideia de desenvolver um projeto relacionado ao meio ambiente e à cultura local 
surgiu a partir da percepção de alguns professores que já realizavam há alguns 
anos, de maneira isolada, atividades relacionadas ao tema. As ações foram 
iniciadas no segundo bimestre de 2007 e ocorreram também durante o terceiro e 
quarto bimestres. A execução do projeto foi de responsabilidade coletiva: 
professores, direção e coordenação pedagógica se organizaram na realização das 
atividades. Esse projeto foi inicialmente desenvolvido com as turmas de 1ª série do 
vespertino e, posteriormente, alguns professores do matutino (2ª e 3ª séries) se 
interessaram quando os resultados começaram a ter visibilidade (Diário de campo, 
novembro / 2007).   
 
 

Um detalhe importante ressaltado pelo professor de Matemática é que alguns 

colegas que participaram do projeto em 2007 fizeram o curso de formação continuada de 

educadores ambientais da Escola da Natureza, o que contribuiu para o desenvolvimento 

do projeto de EA “antes queríamos fazer, mas não tínhamos as informações”. Três dos 

professores que participaram do projeto em 2007 iniciaram curso de Pós – Graduação 

em Meio Ambiente em 2008. Quanto à avaliação do projeto, segundo o professor de 

Matemática, “após a culminância do projeto não houve discussão dos pontos positivos e 

negativos, conforme havia sido previsto”.  

 No decorrer da pesquisa, foi possível esclarecer que o referido projeto, 

apresentado no III Encontro de Educadores Ambientais como projeto de EA “Ciência para 

transformar: Meio Ambiente e Cultura Local”, desenvolvido durante o ano de 2007 era na 

verdade o PPP da escola que apresentava, dentre suas diversas ações: 1) Conhecer 

para melhor educar (aplicação, sistematização e análise de questionário aplicado na 

comunidade escolar); 2) Mídias como instrumentos de conscientização (Rádio Elo 

Sonoro, Cine debate); 3) História Oral da Região e 4) Frutos da Educação no Cotidiano 
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com o I EACC – Encontro de Arte, Ciência e Cultura, que seria o momento de reunir 

todas as atividades desenvolvidas na escola e apresentá-las à comunidade, inclusive as 

relacionadas ao meio ambiente. Após esse esclarecimento, ficou claro que o projeto 

apresentado pelos professores como projeto de EA era na realidade o PPP da escola que 

também contemplava a EA, conforme abordarei na análise documental. 

Em dezembro de 2007 entrei em contato com a escola, que aparentemente se 

apresentava tranquila. O diretor havia sido reeleito, as coordenadoras pareciam 

animadas e o eixo de trabalho a ser desenvolvido em 2008, segundo a coordenação 

pedagógica, contemplava projeto de EA como parte integrante do Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

A partir de fevereiro de 2008 reiniciei contatos com a direção para agendar um 

encontro com a coordenação pedagógica e professores, que só foi possível em março 

em função de uma modulação feita pela SEEDF que exigiu uma nova reorganização do 

quadro de professores. Procurei, desde então, aproveitar todas as oportunidades 

(reuniões pedagógicas, avaliação bimestral, planejamento de eventos, aniversário da 

escola, palestras e outras) para observar a dinâmica da escola, e, considerando a 

pertinência do contexto, ministrar oficinas de EA e participar de reuniões pedagógicas, 

tendo em vista meu papel como pesquisadora participante.  

 

2 – Reuniões, Aniversário da Escola, Coordenações Pedagógicas e 

Oficinas de Educação Ambiental 

 

O primeiro encontro do ano letivo de 2008 foi realizado em 12 de março com um 

pequeno grupo de professores e duas coordenadoras pedagógicas (professoras de 

Física e História). Na ocasião tive a oportunidade de apresentar os objetivos da pesquisa 

e a metodologia a ser utilizada. O grupo de professores era composto dos seguintes 

componentes curriculares: um professor de Matemática, dois professores de Biologia, 

uma professora de Informática (graduada em Filosofia), uma supervisora pedagógica, um 

professor de Física e três professores de Química, totalizando onze professores.  

Depois da minha exposição oral, passei então a ouvir o grupo, que segundo uma 

das coordenadoras pedagógicas, era a primeira vez que se reunia para conversar a 

respeito do projeto de EA. No decorrer da conversa, registrei algumas demandas e 

avaliações de atividades do ano de 2007, que indicavam a necessidade de mobilização e 

envolvimento do grupo. Eram questões importantes que, de alguma forma, dificultaram o 
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trabalho coletivo do ano anterior, tais como falhas de comunicação, participação, 

articulação, organização e avaliação - presentes na fala dos professores: 

 

- É preciso uma palestra para sensibilizar os professores a respeito do que é ser 
educador; 
- Há uma dificuldade de envolver os professores de outras áreas; 
- Criou-se um mito de que os alunos não querem nada; 
- Nossa principal dificuldade é envolver o grupo; 
- Ano passado os projetos foram adiante principalmente por causa dos alunos; 
- Temos que tornar a idéia real, o plano de ação precisa entrar em ação, trocar 
com outras escolas, fazer parcerias; 
- Os turnos matutino e vespertino trabalham separados; 
- Uma dificuldade é a personificação do projeto, o projeto é do fulano.  

(Diário de campo, reunião com professores Doc. 12/03/2008). 

 

Considero que conseguimos estabelecer um diálogo e que houve uma certa 

empatia entre nós. Por meio da participação dos professores foi possível constatar a 

presença de algumas categorias estabelecidas a priori pela pesquisadora, tais como: a 

fragmentação do trabalho pedagógico e a dificuldade de uma prática interdisciplinar na 

escola. Depois que todos falaram, o grupo acordou que se reuniria para decidir o tema a 

ser trabalhado em 2008 e em seguida, a coordenação entraria em contato comigo para 

negociarmos a melhor forma de acompanhamento e possíveis contribuições. Percebi que 

alguns professores estavam dispostos a trabalhar e outros ainda resistentes à minha 

proposta de pesquisa. 

 Nosso próximo encontro foi 16 de abril. Ao chegar à escola percebi que a 

coordenadora pedagógica parecia desanimada, pois não havia conseguido reunir os 

professores para tratar do projeto de EA e comentou que “sentia muito por eu ter me 

deslocado até a escola em vão”.  

Durante a conversa, observei que tanto a coordenadora, quanto a supervisora 

pedagógica estavam tendo dificuldades para realizar reuniões de coordenação com o 

objetivo de concluir o PPP e elaborar o Projeto de EA, para estabelecer um plano de 

ação articulado com algumas idéias que já haviam sido apresentadas por alguns 

professores: construção de um aquecedor solar (Física), saída de campo ao parque 

ecológico da RA (Biologia), projeto de reciclagem, preparação da feira de arte e cultura e 

o projeto “Repensando o Recanto”. Havia muitas ideias e era preciso apresentá-las aos 

professores para apreciação e discussão. Além disso, a escola havia sido inserida no 

programa de correção de fluxo (aceleração) da SEE, o que gerou novas demandas 

administrativas e pedagógicas. 
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 Em função das dificuldades apresentadas pela coordenação pedagógica e da falta 

de tempo em função das atividades, propus fazer uma oficina de EA - Linha do Tempo - 

com os professores, no dia 22 de abril, uma vez que a avaliação do 1º bimestre seria pela 

manhã. A direção concordou, pois nesse dia não haveria aula e os professores estariam 

na escola.   

O clima estava tenso, a escola havia passado por uma segunda modulação, com 

nova redistribuição de carga horária e devolução de professores para a Regional de 

Ensino. As coordenadoras pedagógicas estavam tentando reorganizar o trabalho 

pedagógico, mas as demandas administrativas estavam consumindo parte significativa 

do tempo. 

Durante esse período inicial de observação participante, percebi a instabilidade a 

que escola foi submetida, no início do ano letivo, com duas modulações (fevereiro e 

março) e a inserção do programa de correção de fluxo (aceleração), o que provocou além 

de novas demandas, a devolução de professores, gerando um estado de insegurança. 

Esse episódio fragilizou a retomada, por exemplo, das discussões do PPP, assim como 

das coordenações pedagógicas, muitos professores estavam apreensivos quanto à 

possibilidade de serem devolvidos e terem que reorganizar toda uma rotina de trabalho 

associada à vida pessoal, principalmente os professores de laboratório cujas atribuições 

estavam sendo questionadas pela SEE. A estratégia utilizada, nesse contexto, foi buscar 

formas de me aproximar dos professores e uma delas foi por meio da festa de aniversário 

da escola e da oficina de EA - Linha do Tempo.  

 

2.1 - Oficina de EA – Linha do Tempo 

 

Como estratégia de pesquisa para melhor conhecer os professores e os projetos 

da escola, propus à coordenação pedagógica a oficina de EA – Linha do Tempo, que 

consiste num resgate histórico e reflexivo das atividades desenvolvidas na escola desde 

sua criação.  

 Em 22 de abril havia um grupo de 40 (quarenta) professores, inclusive a direção 

para a oficina de EA. Fui bem acolhida pelas coordenadoras pedagógicas, mas o grupo 

parecia pouco receptivo. Apesar de ter sido um dia letivo, destinado à avaliação, não sei 

se a oficina de EA foi proposta ou imposta aos professores. O objetivo da oficina foi 

resgatar os projetos e ações realizados na escola ao longo dos anos, ressaltando os 

pontos negativos e positivos, os resultados alcançados, o potencial da escola e, a partir 

de uma reflexão, contribuir para estabelecer ações e projetos futuros. O meu papel nessa 
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oficina foi de organizar os grupos, auxiliá-los a resgatar sua memória nos respectivos 

anos de trabalho pedagógico na instituição e mediar o diálogo e a reflexão partindo da 

memória do passado com o objetivo de compreender o cenário presente para traçar 

perspectivas futuras. 

  Após ser apresentada ao grupo pela coordenação pedagógica, convidei os 

professores para o pátio da escola. Iniciamos em círculo com um breve alongamento, 

uma auto-massagem como estratégia para relaxar a musculatura e estimular a atenção e 

o sentimento de prontidão, a seguir fiz a seguinte solicitação:    

 

De olhos fechados, prestando atenção na respiração, coluna ereta, pés paralelos, 
joelhos levemente flexionados, lembre-se do dia em que você chegou a esta 
escola, seus primeiros contatos, os colegas, os alunos, os desafios, as alegrias, as 
tristezas, as vitórias, as conquistas, as aprendizagens.... 

 
 

A organização dos grupos foi feita em quatro períodos (1998 - 2000; 2001 - 2003; 

2004 - 2006; 2007 - 2008), considerando o ano de chegada dos professores à escola. Os 

grupos trabalharam no sentido de descrever os projetos realizados na escola no referente 

período, identificando os pontos negativos e os pontos positivos, assim como os 

resultados alcançados. Em seguida os grupos apresentaram suas anotações referentes 

aos projetos desenvolvidos na escola no grande grupo, formando uma única linha, assim 

caracterizada: 

 
Figura 1 - Construindo a linha do tempo          Figura 2 - Apresentação da linha do tempo 

 

- 1998 a 2000 – Segundo os professores foi realizado o Projeto Água, que teve como 

aspectos positivos a organização dos professores de humanas e participação da 

comunidade. I Feira de Ciências com a participação e integração de professores e 

direção. 
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- 2001 a 2003 - De acordo com os professores foram considerados “anos de chumbo”, pois 

o processo eleitoral foi tumultuado com reflexo negativo no trabalho pedagógico e nas 

relações de trabalho. Houve formação de grupos, os novos professores que chegavam à 

escola não foram inseridos no trabalho pedagógico e os antigos professores trabalhavam 

de forma isolada. Nesse período houve ações pontuais: Festa junina, gincana, 

caminhada ecológica, teatro, e os seguintes projetos: meio ambiente e reciclagem, 

solidariedade e consciência negra, além de palestras a respeito de profissões com visitas 

à Universidade de Brasília - UnB. A implantação da prova interdisciplinar, proposta 

defendida pelos professores recém chegados à escola e formados na UnB, gerou 

resistência do grupo que alegou ser “complicado fazer prova interdisciplinar quando o 

trabalho não era interdisciplinar”. O que poderia ter sido um desafio para o grupo superar-

se e trabalhar coletivamente, principalmente se considerarmos que o vestibular e o 

Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB já trabalhavam com provas 

interdisciplinares, transformou-se em motivo de conflito. Pontos considerados positivos 

pelo grupo: saídas de campo, aplicação da teoria na prática, exposições e maior 

interação entre os participantes dessas atividades. Como negativo o grupo indicou a 

imposição da prova interdisciplinar. Os professores formados na UnB não estão mais na 

escola.  

- 2004 a 2006 – Alguns projetos sobre sexualidade e drogas foram desenvolvidos com 

maior participação dos alunos, que foram consultados quanto aos temas de interesse, 

confecção de jornal interdisciplinar, somente no matutino; Festa dos Estados no noturno, 

com exposição no Fórum do Ensino Médio, Feira de Meio Ambiente e Cultura, Palestra 

de sensibilização de portadores de necessidades especiais, arrecadação de latinhas para 

aquisição de recursos para a escola. Aspectos negativos: Imposição da direção para a 

realização de provas interdisciplinares, “os professores não foram preparados”; pouca 

adesão dos professores aos projetos, poucos recursos, a dificuldade de articulação entre 

os turnos vespertino e matutino, não houve discussão do PPP (2005). Aspectos positivos: 

Montagem de laboratórios (física, química, biologia, matemática em 2004), com 

professores monitores, aumento do índice de aprovação dos alunos, sarau de poesias 

com a descoberta de novos talentos, participação dos pais, interação do diurno e noturno 

e publicação de livro de poesias.  

 - 2007 a 2008 

Gincana Cultural  

I EAC (Encontro de Arte e Cultura) como culminância das atividades pedagógicas e 

projetos desenvolvidos na escola durante o ano letivo (gincanas para arrecadação de 
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latinhas para equipar a rádio “Elo Sonoro”, Palestra do projeto “Picasso não pichava” 

dentre outras). Os professores consideraram como pontos positivos: a parceria com a 

UnB, a participação dos alunos, a diminuição da pichação na escola e como aspectos 

negativos: a falta de coletividade, a falta de estrutura adequada para desenvolver as 

atividades e também a falta de uma utilização pedagógica da rádio. 

Em relação aos projetos para 2008 foi apresentada a intenção de trabalhar: o projeto 

“Repensando o Recanto” (já em desenvolvimento), o projeto de EA com o tema a ser 

definido e o “II EACC” (Encontro de Arte Ciência e Cultura) com a apresentação de todos 

os projetos desenvolvidos na escola.  

Durante a apresentação dos grupos, alguns professores se emocionaram. A 

visualização da linha do tempo facilitou a análise das atividades desenvolvidas. O grupo 

organizou a avaliação da atividade a partir das seguintes características: Pontos fortes, 

pontos fracos e potencial da escola. 

Pontos fortes: Boa resposta dos alunos, criatividade dos professores, escola politizada, 

iniciativa e persistência. 

Pontos fracos: Falta de comunicação e articulação entre os turnos, pequena participação 

dos professores, ações pedagógicas isoladas e relação personalista e sem autonomia 

entre a direção da escola e a regional de ensino. 

Potencial da escola: parcerias, profissionalismo, vontade de realizar e contexto favorável, 

pois pela primeira vez a escola tinha 04 (quatro) coordenadores pedagógicos. 

A oficina de EA - Linha do Tempo - foi considerada importante pelos professores 

no sentido de terem tido a oportunidade de perceber o quanto foi feito, como foi feito e o 

que há por fazer. A ausência de alguns professores, considerados mais críticos em 

relação à nova direção foi lamentada pela coordenação pedagógica, pois, segundo a 

mesma, são pessoas que têm muito a contribuir na construção do projeto da escola. 

Percebi que havia uma cisão entre os professores. Os conflitos gerados no processo 

eleitoral vieram à tona com discussões acaloradas, em que foi possível observar 

lideranças importantes tanto na coordenação de projetos quanto entre os professores. Foi 

possível observar a resistência por parte de alguns professores à atual direção reeleita, 

como também o silêncio de alguns professores durante as discussões. 

Muitas vezes,  

 
“situações-limites” se apresentam aos homens como determinantes históricos, em 
face das quais não lhes cabe outra alternativa a não ser adaptar-se, ou ainda 
como mecanismos de defesa (movidos pelo medo da liberdade), que através de 
racionalizações escondem o fundamental, enfatizam o acidental e negam a 
realidade concreta (Freire, 2005: 105).  
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 E ainda, 

no momento em que a percepção crítica se instaura, na mesma ação, se 
desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a se 
empenharem na superação das situações–limites20. Esta superação que não 
existe fora das relações homens–mundo, somente pode verificar-se através da 
ação dos homens sobre a realidade concreta em que se dão as situações – limites 
(p. 105). 

  

Apesar das dificuldades identificadas na apresentação da Linha do Tempo, dentre 

elas: crise política e seus impactos nas relações de trabalho e atividades pedagógicas 

com a cisão entre os turnos matutino e vespertino e falta de comunicação entre os 

professores; em todos os anos houve iniciativas, isoladas ou não, de projetos  na escola. 

O que sinaliza uma perspectiva, no mínino, de buscar o enriquecimento da aprendizagem 

com atividades diferenciadas.   

Outro fator observado foi a expectativa dos professores em relação à 

coordenação pedagógica, como espaço de pesquisa, de construção de conhecimento e 

de reflexão da práxis. Segundo Tosquelles ( apud Imbert, 2003),  

 

a práxis é a elaboração coletiva, num grupo, das práticas vividas no cotidiano. Ela 
pressupõe um coletivo articulado, nunca massificado ou aglutinado. Trata-se de 
campos coletivos que não são arrastados por uma miragem em forma de líder. A 
palavra dirigida especialmente ao outro carrega identidade para cada um, fora das 
fusões e efusões afetivas e do parasitismo social (...)(p.74). 
 

Penso que quando o espaço da coordenação pedagógica conseguir se constituir - 

lembrando que este não se constitui por si, mas por meio da organização dos professores 

(as), coordenadores (as) e direção - como espaço de reflexão, estudo, debate, troca de 

experiências, este será também um espaço de resgate do grupo como também de 

formação continuada, com condições de dar suporte ao trabalho pedagógico 

interdisciplinar, como também, a uma avaliação mais significativa dos processos 

pedagógicos. Este é, sem dúvida, um grande desafio para os professores. 

Na semana seguinte perguntei à supervisora pedagógica se ela havia percebido 

algum reflexo da atividade entre os professores. 

 

Claro que houve um reflexo da atividade no nosso trabalho, achávamos que na 
escola não estava acontecendo nada e com a linha do tempo percebemos que 
acontecem muitas coisas. Claro que precisam de ajustes, mas acho que alguns 
professores perceberam o quanto é importante projetos dentro da escola (Diário 
de campo Doc. 28.04.08).  

 

                                                
20

 “Correspondem à margem real onde começam todas as possibilidades, a fronteira entre o ser e 
o ser mais” (Álvaro Vieira Pinto In Freire, 2005, p.104). 
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A oficina de EA - Linha do Tempo - favoreceu uma visão geral da escola, 

principalmente em relação à organização do trabalho pedagógico em aspectos 

importantes como: relações de trabalho frágeis e a comunicação ineficiente. Possibilitou 

também visualizar a frequência dos projetos desenvolvidos na escola, ao longo do tempo, 

como também observar alguns posicionamentos dos professores em relação aos 

mesmos. Também observei que apesar do corpo docente ser constituído por 78 

professores regentes, somente 36 estiveram presentes na atividade, sendo que alguns 

saíram antes da apresentação dos grupos. Segundo alguns professores, a oficina 

possibilitou uma visão mais clara dos caminhos percorridos pela escola, e também gerou 

uma expectativa aos novos ou velhos caminhos a percorrer. 

Segundo Veiga (2004),  

 

a escola de ensino médio não é apenas uma instituição que reproduz relações 
sociais e valores dominantes, é também uma instituição de confronto, de 
resistência e de proposição de inovações. A inovação educativa produz rupturas; 
assim o projeto pedagógico deve procurar romper com a clássica cisão entre 
concepção e execução, própria da organização do trabalho fragmentado (p.87).   
 

 A Linha do tempo possibilitou conhecer um pouco a dinâmica da escola, a oficina 

revelou angústias e expectativas do grupo em relação ao plano de trabalho que seria 

proposto e discutido nas coordenações pedagógicas. Ao final da oficina fui convidada 

pela coordenadora do “Projeto Repensando o Recanto” para o aniversário da escola. 

 

2.2 – Aniversário da Escola  

 

A escola estava comemorando seu 10º aniversário em 30 de abril e as 

professoras coordenadoras do projeto “Repensando o Recanto”, juntamente com a 

coordenação pedagógica, direção, professores colaboradores e alunos, organizaram uma 

festa, que também foi uma oportunidade de mostrar alguns trabalhos desenvolvidos na 

escola, dentre eles o projeto “Repensando o Recanto”. Aproveitei a oportunidade para 

conhecer um pouco mais o projeto, a escola, conversar com professores, alunos e 

comunidade. A programação contemplou: exposições, mesa de debates como tema 

“Periferia e Identidade” e apresentações musicais dos alunos com diversos estilos 

(instrumental, rock, rap, break e repente). Na entrada da escola havia uma faixa “1º 

Encontro do Projeto Repensando o Recanto – 10º Aniversário do (o nome da escola)”. 
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Visitando as exposições foi possível observar: 

Entrevistas com antigos moradores com suas fotos e depoimentos da época que 

chegaram à cidade; exposição de fotos contando a história da cidade; maquetes da 

escola e de partes da cidade; grafite na parede do pátio com o tema: “No Recanto tem 

Arte”. A pintura estava sendo feita por alunos das 2ª e 3ª séries do matutino. 

Conversamos um pouco a respeito de música e arte, quando os alunos me informaram 

que são quatro os elementos do hip hop: break, rap, dj e o grafite. Essa atividade 

começou na escola a partir do “Projeto Picasso não Pichava”. 

 
Conheço vários pichadores que viraram grafiteiros.  
Com o grafite a pichação na escola diminuiu.  

      (alunos, Diário de campo, Doc. 30/04/2008) 
 

 

   
  
 Figura 3 – Grafite realizado por alunos inseridos no “Projeto Picasso não Pichava” 

A Mesa de debates com o tema “Periferia e Identidade” teve como principal 

objetivo, segundo uma das coordenadoras do projeto, provocar a reflexão a respeito do 

tema periferia e a importância da origem de cada um. Os convidados (membro do 

Conselho Tutelar, produtor audiovisual e professora do Departamento de Antropologia da 

UnB) participaram do debate, mediado por uma das coordenadoras do Projeto 

“Repensando o Recanto”. 

A exibição de um vídeo clip “MH2O do Brasil (Ceilândia)” possibilitou o debate a 

respeito da utilização do cinema para resgatar a identidade por meio de linguagem visual, 

que no caso é uma tentativa de dialogar com um local específico.  

A professora Drª Antonádia Borges (Departamento de Antropologia - UnB) iniciou 

sua apresentação ressaltando que a construção de uma cidade também é construção de 

conhecimento. Segundo a professora: 
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Todos somos periferia: América Latina, Ásia, África. 
O discurso do centro só se torna forte, porque esquecemos o nosso passado. 
A maioria de vocês não faz ideia do que seus pais passaram, há um processo de 
deslocalização. 
A idéia de que fazer parte da elite implica em esquecer sua própria origem é muito 
forte ainda. Precisamos conhecer bem as regras do jogo. Há muitas formas de 
reação: escrever, fazer filmes... 
Com a frase “somos todos misturados” o que se quer é que esqueçamos de 
nossas especificidades. 

                 (Diário de campo, Doc. 30/04/2008) 
 

A sala estava lotada e os alunos participaram de forma expressiva, a partir de 

uma encenação - feita por dois alunos e uma aluna, orientados pelas coordenadoras do 

projeto - para levantar o preconceito contra um bairro considerado violento e também o 

preconceito contra a própria cidade. A encenação gerou reação dos alunos e alunas do 

próprio bairro e de bairros vizinhos. Os alunos ficaram até o final do debate, que foi 

considerado pelas coordenadoras uma provocação para se discutir o tema periferia. 

 Quanto à participação dos professores, observei a presença de poucos na 

palestra e nos stands de exposição. Na sala dos professores, alguns estavam 

preenchendo diário e outros conversavam. As pessoas mais atuantes eram exatamente 

as coordenadoras pedagógicas e as professoras coordenadoras do projeto, que também 

são professoras de PD (Parte diversificada)21. A atividade conseguiu movimentar a escola 

e iniciar o debate a respeito do tema proposto. 

Algumas exposições foram criativas apresentando seus trabalhos sobre a cidade 

em forma de poemas, charges, gráficos e um mural interativo (“O Recanto que a gente 

quer tem que ter...”), no qual todos registravam seu desejo a respeito da cidade. Havia 

também exposições com produções de artistas da cidade e com os depoimentos dos 

moradores mais antigos a respeito da história da construção da cidade. A comunidade 

compareceu e visitou os stands em suas diferentes formas de contar a história da cidade. 

Observei que houve interação entre a comunidade e a escola. A abordagem transversal 

se fez presente nas diferentes linguagens e olhares a respeito da história da cidade e dos 

depoimentos das pessoas. A partir do foco no cotidiano daquela comunidade foi feito o 

exercício de identificar o significado dos conteúdos propostos pelo projeto.  

A despeito das dificuldades observadas - pequena participação dos professores, 

atividades simultâneas e concorrentes, devido ao pequeno espaço - foi possível observar 

                                                
21 Parte diversificada: de escolha da instituição educacional, definidos pela comunidade escolar e 
contidos na proposta pedagógica, sendo desenvolvidos por meio de projetos Interdisciplinares (PI) 
(Parecer nº88/2006, CEDF – Conselho de Educação do Distrito Federal)  
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a articulação das professoras coordenadoras do projeto com os alunos e parceiros (UnB, 

Conselho Tutelar, Ceicine Produção Áudio visual), que teve como um dos frutos a 

conquista de 03 (três) bolsas de iniciação científica para os alunos participantes do 

projeto com acompanhamento de monitores (alunos da graduação) da universidade. 

Além disso, foi visível a coerência das atividades realizadas com os objetivos do Projeto 

“Repensando o Recanto” já expostos (item 2.1).  

 

O projeto Repensando o Recanto propõe o diálogo entre o cotidiano juvenil e a 
cultura que caracteriza a identidade da comunidade, e, a partir daí, construir uma 
nova relação com a escola, trabalhando diversos elementos da cultura local.  
     (Projeto Repensando o Recanto, 2008) 

 
  A cultura (Rey, 2005) é uma referência permanente do processo de subjetivação 

da experiência humana, das interações sociais, da relação com o simbólico e da 

formação do grupo, definindo e fortalecendo sua própria forma.  

Esse é um aspecto fundamental a ser considerado quando falamos em Educação 

Ambiental, pois a produção cultural constitui um conjunto de práticas, tradições, crenças, 

valores, sentimentos, histórias de vida e representações que são importantes meios de 

comunicação, sensibilização, interação, interpretação e identificação de cada um com o 

ambiente em que vive. Como observadora vi naquele momento a EA presente no 

reconhecimento do cotidiano dos alunos, na pesquisa da história da cidade contada pelos 

seus autores e atores, como também no diálogo e construção de conhecimento na 

perspectiva de transformação da realidade.  

Esta festa de aniversário foi uma oportunidade de conhecer o potencial da escola 

como também a importância de parceiras articuladas com os interesses propostos no 

projeto. O desafio era sensibilizar e articular mais professores para esse potencial e, a 

meu ver, inserir de forma objetiva a EA no processo.  

Apesar da receptividade das coordenadoras pedagógicas e do interesse de 

alguns professores em desenvolver projeto de EA, o ritmo da escola e as dificuldades em 

realizar reuniões demandavam estratégias para provocar esse espaço e percebi a 

necessidade de insistir em um encontro com os professores interessados no projeto de 

EA que só foi possível em 27 de maio. 
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2.3 – Coordenação Pedagógica e Oficina de EA – Exercício Social da 

Torre 

  

O desafio de se constituir o espaço da coordenação pedagógica enquanto espaço 

de reflexão, estudo, troca de experiências e, portanto, de formação continuada, pressupõe 

primeiramente uma disposição em conhecer o outro, reconhecer e respeitar suas próprias 

limitações e as do outro, buscando sempre as possibilidades de superação.  

 Considerando a formação fragmentada da maioria dos professores e, 

principalmente, a dose diária de educação bancária22 a que foram submetidos e que, de 

certa forma, reproduzem isso na sua prática, é indispensável compreender o significado 

de buscar outras abordagens pedagógicas. Abordagens que tenham como objetivo 

conquistar metodologias mais apropriadas à compreensão da realidade atual, que 

compreenda a educação como processo de elaboração de sentidos, de diálogo, de 

construção e expressão do conhecimento, de avaliação que permita integrar processo e 

produtos, além de uma avaliação que tenha sentido para quem aprende. Este, portanto, é 

um grande desafio que requer, além da disposição dos professores, a pesquisa e a 

organização do trabalho pedagógico que possibilitará maior objetividade nas reuniões e 

deliberações coletivas. 

Cheguei à escola, no dia 27 de maio, às 14h e a coordenadora me pediu para 

aguardar um pouco, pois os professores estavam em coordenação pedagógica 

organizando a festa junina (resolvida de última hora) a ser realizada em 07 de junho, 

sábado, portanto tinham 10 (dez) dias para organizar a festa. Enquanto esperava 

aproveitei para observar a reunião: a coordenadora explicava a organização da festa e 

solicitava a contribuição dos colegas (barracas, alimentação, correio elegante etc), 

enquanto alguns professores liam revista, outros organizavam o diário de classe e alguns 

folheavam livros didáticos. Parecia que aquela proposta não fazia parte do cotidiano da 

maioria dos professores. Não se percebia envolvimento, possivelmente por não ter sentido 

para eles. Lembrei - me da Ecopedagogia proposta por Gutiérrez e Gadotti, definida como 

a aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida cotidiana, que busca enraizar a 

aprendizagem ecológica na vida cotidiana. 

Isso me fez pensar no que Freire (2005) diz a respeito do diálogo: 

 

                                                
22

 Educação Bancária compreende os homens como seres vazios a quem o mundo “encha” de 
conteúdos. Os educandos memorizam o conteúdo narrado pelo educador (Freire, 2005. p. 72). 
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Se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode fazer-se na 
desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu quefazer já não 
pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril. É burocrático e fastidioso 
(p.95). 

  

Foi essa a sensação que tive na reunião de coordenação pedagógica: 

administrativa, cansativa e vazia de sentido, e talvez por isso o diálogo foi ausente e os 

professores permaneceram preenchendo diários ou fazendo outras atividades. Para Freire 

(2005), não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro. 

Um pensar que perceba a realidade como processo em transformação permanente para a 

permanente humanização dos seres humanos.   

Iniciamos nossa conversa a respeito do projeto de EA com os professores dos 

seguintes componentes curriculares presentes: Matemática (3 professores), Biologia (1), 

Física (4), Química (1), História (1). A professora de História observou que o grupo estava 

composto, praticamente, só por professores da área de ciências da natureza, o que 

empobrecia o projeto do ponto de vista da interdisciplinaridade. Alguns professores fizeram 

referência à falta de interesse dos professores da área de Ciências Humanas e de Códigos 

e Linguagens. Ponderei que talvez fosse o caso de mudar a estratégia para conseguir a 

participação de professores das outras áreas para assumirem também a EA em sua 

prática pedagógica. Os temas pensados pelos professores durante a semana foram: 

 

1- Vestiário Ecológico na quadra de esportes: que seria a construção de um espaço 

com material reciclável (bambu, pneu e outros) para o aluno trocar de roupa para 

fazer as aulas de educação física; 

2- Aquecedor solar para o vestiário: que poderia ser utilizado, dentre outras 

finalidades, como recurso didático nas aulas de física e também para aquecer a 

água do chuveiro do vestiário ecológico; 

3- Construção de lixeiras para coleta seletiva: proposta de retomar ações 

desenvolvidas em anos anteriores. 

 
Interessante a necessidade de se ter um resultado concreto dos projetos. A 

coordenação pedagógica apresentou a proposta de realizar uma gincana ecológica para 

sensibilização dos alunos e professores quanto à temática. Perguntei aos professores se 

já havia um projeto escrito das propostas apresentadas e a resposta foi negativa. Então 

propus uma oficina de EA para a elaboração da estrutura geral do projeto, que ficou 

marcado para dia 02/06 às 14h, na escola. Pedi que cada professor elaborasse um 
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objetivo para cada tema, na expectativa de construirmos um objetivo comum e ou 

priorizar uma ação de cada vez. Fiz essa solicitação porque quando perguntei qual era o 

objetivo da construção do aquecedor solar a resposta foi “apresentar na Feira de Ciência 

e Tecnologia”, ficou clara a preocupação com o resultado, que também é muito 

importante, mas quando insisti nos demais objetivos percebi que o processo não 

suscitava o mesmo interesse. O grupo me pareceu desorganizado e ansioso para iniciar 

as ações sem ter claro o objetivo, a metodologia etc. A ideia inicial parecia ser a 

construção de um projeto com as três frentes. Além da ansiedade, que é natural, havia 

também uma vontade de fazer que é bastante positiva no grupo. Contudo, é preciso 

considerar a importância da reflexão, onde “práxis implica a ação e a reflexão dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo” (Freire, 2005: 77). 

A proposta de realizar uma gincana para sensibilizar, apresentar os temas e 

convidar a todos para participar de um projeto ainda não organizado, pode gerar formas 

equivocadas, reforçando a dicotomia planejamento-execução. Freire (op.cit. 201) também 

nos chama a atenção para as práticas ativistas, que giram em torno de slogans e não 

penetram nos aspectos fundamentais de significação da ação, gerando muitas vezes 

uma justaposição dos indivíduos com ações de caráter pontual e fragmentado. 

A oficina de EA que, no primeiro momento, havia sido pensada como espaço de 

reflexão, troca de experiências e saberes e contribuição para ampliar a prática 

pedagógica, foi redirecionada para a elaboração do projeto de EA. 

Para planejar a oficina de EA – Exercício Social da Torre - do dia 02/06, 

remarcada para 04/06, utilizei como metodologia a pedagogia vivencial. O método 

vivencial é um procedimento que busca desencadear processos de autoconhecimento 

(corpo, mente, emoção) com reflexos na reelaboração de valores e hábitos cotidianos e a 

oficina, considerada como espaço-tempo vivencial, propicia aprender fazendo, sentindo, 

trocando e refletindo, o que, nesse caso, permitiria uma reflexão e uma construção 

coletiva de objetivos comuns. E de uma certa maneira, estávamos iniciando um processo 

de formação. 

 
Oficina de EA – Exercício Social da Torre 
 

Escolhi essa dinâmica com o objetivo de ressaltar a importância do planejamento, 

da comunicação clara e do trabalho coletivo. Iniciamos em roda, com 11 (onze) 

professores, com um alongamento - que teve como objetivo exercitar a atenção na 

respiração, nos movimentos, nas articulações, no corpo, de forma a despertar todos os 
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presentes para a atividade proposta - divisão em dois grupos, explicação da atividade e 

distribuição das informações importantes. 

 

 Quadro 1-  Instruções para a Oficina de EA – Exercício social da torre 

 
EXERCÍCIO SOCIAL DA TORRE 
 
Objetivo: Levantar fenômenos de trabalho em grupo. 
 
Comando: A Rede X de TV decidiu construir uma nova Torre de TV para melhorar a qualidade 

de sua transmissão. No Edital 04062008 para a contratação da construção consta que serão 

pagos R$ 3.000,00 por centímetro de maquete construído. 

Critérios para que a maquete possa servir à transmissão: 

1- Ser a mais alta possível com o mínimo de um metro e meio de altura; 

2- Parar em pé sozinha; 

3- Ter um desenho único e inovador; 

4- Ter menor custo. 

A organização possui duas equipes de engenheiros e está passando por uma reformulação de 

seu quadro de pessoal. Já está certo que apenas uma equipe não será demitida. 

Vocês são os engenheiros que terão que desenhar e construir a maquete da torre 

imediatamente, pois o prazo para entregá-la à Rede X se encerra em 60’. 

Cada equipe já possui: Uma folha de papel (68 x 96 cm), 10 cm de fita crepe, uma tesoura e 

uma régua. 

Cada folha de papel custa R$ R$ 3.000,00. 

Fita Crepe 30 cm R$ 1.000,00. 

Lembrando que o tempo de execução da atividade é de 60’. Bom trabalho! 
 

 

 
 

Observação dos grupos: 
 
Grupo 1  
 
O grupo começou pelo ápice da torre, mesmo tendo sido feita a observação da 

importância da base por um dos componentes. 

Algumas falas: 

 
- Simplesmente um funil, um cone, subindo;  
- Tem que ter base para parar em pé, quanto mais fino, mais resistente. Um cone     
só para a base. Tem que tentar, né? 
- Não pode errar não! 
- Faz o teste aí só pra você vê. 
- Esse papel aqui o cone não vai suportar. 
- O cone é pra dar estabilidade.  
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- Você que sabe, você que é professor de matemática! 
- Quando você vai construir tem que começar pelo alicerce. Vai refletindo aí.  
- Tem que aparar a base. 

(Professores, Diário de campo, Doc.04/6/2008).  

 

Após 15 minutos: cone montado.  

- Vai sobrar fita, prega a base no chão. 
- Vamos alinhar a base, tem que ficar em pé. 
- Agora tem que acertar, cortar e dobrar para fora e usar a fita com muito cuidado. 
 

(Professores, Diário de campo, Doc.04/06/2008). 

 

       Figura – 4  Grupo 1 – altura da torre: 1,53m   

                                                                                 

Grupo 2  

O grupo começou pela base. 

Algumas falas: 

- Eu fico só observando, as idéias são boas, falta a prática. 
- Importante é a base (difícil bicho!). 
- É isso mesmo? Tem certeza? Cuidado heim! 
- Vamos fazer o teste. 
- Gente, vamos que o tempo está correndo. 
- Isso aqui é muita pobreza (só uma folha!). 
 

(Professores, Diário de campo Doc.04/06/2008). 

 

Após 10 minutos: papel cortado. Algumas falas: 

- Como é que vamos encaixar? 
- Vários cones, encaixando um no outro. 
- A base não vai ficar fraca? Como você vai fazer esses cones? 
- O primeiro tem que ser mais grosso. 
- Tá usando muito papel! Vai ficar muito instável! 
- Vai não. Pode colocar outro cone ao contrário. 
- Mas como é que vai prender de cima? 
- É fazer bem fininho. 
- Poderíamos ter medido o tamanho, agora não adianta medir. 
- Adianta sim. 
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- Foi embora o papel todo uai, não pode gastar papel! 
- Tô achando que tem pouca fita crepe. 
- Calma professor, depois arremata.  
- Se afinar demais não fecha. 
- Sua mão está molhada. 
- Minha mão está seca, pratico Yoga, tenho controle das glândulas sudoríparas            
(risos). 

 (Professores, Diário de campo, Doc.04/06/2008). 

 

 
                                     Figura – 5   Grupo 2 – altura da torre: 2,80m       

                                     

Após a conclusão da confecção das torres, solicitei aos professores que 

respondessem 03 (três) perguntas, cujas respostas ressaltam algumas impressões 

relevantes dos professores para a análise da pesquisa. Como os grupos estavam em 

salas separadas, foram convidados a verificar a altura de cada torre. Em seguida, 

passamos a uma avaliação compartilhada do processo e do resultado, fazendo referência 

inicialmente aos sentimentos do momento, algumas falas:  

- Feliz pela oportunidade de troca.  
- Frustrada, poderia ter dado mais idéias. 
- Pegamos uma forma muito econômica.  
- Ótimo, gosto de desafio.  
- Energia (alongamento, alegria), satisfação. No início da atividade estava me 
sentido sem energia, muito cansada, o trabalho foi leve, alegre e o resultado foi 
gratificante, agora estou bem melhor, obrigada. 
 

 (Professores, Diário de campo, Doc.04/06/2008). 

- Como foi a minha participação e a dos outros? 

- Cada um colaborou com o que tem de melhor. 
- Ninguém tentou ser melhor do que o outro.  
- Houve discordância e resolvemos com diálogo, houve consenso. 
 

(Professores, Diário de campo, Doc.04/06/2008). 
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- Como foi o planejamento?  

- A interdisciplinaridade contribuiu. Grupo 2 
- Faltou um pouco mais de planejamento. Grupo 1 
- Fomos mais práticos, ansiosos. Grupo 1 

(Professores, Diário de campo, Doc.04/06/2008). 

- O que isso tem a ver com o meu dia-a-dia? 

- Estamos mais preocupados com o resultado e não nos preocupamos com o 
processo. 
- Muitas vezes não funciona, porque só uma parte corre atrás. 
- Às vezes um desanimado contamina os outros.  
- Acontece muito a falta de opinião e a participação dos colegas (barreiras, 

restrições), focados no resultado.  
- Trabalho cooperativo é importante para trabalhar as diferenças. 
 

 (Professores, Diário de campo, Doc. 04/06/2008). 

 

Algumas falas do grupo, avaliando a oficina:  

  - Excelente, a atividade permitiu ampliar a visão. 
- Agora é definir o que fazer. 
- Parar e pensar, é bom um mediador para provocar a reflexão. 
- Deu foco. 
   (Professores, Diário de campo, Doc.04/06/2008). 

 

Minha intenção com essa atividade foi exatamente provocar os professores para 

uma reflexão quanto à importância do planejamento, do trabalho coletivo e do diálogo.  

 

Quando se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão, a palavra 
se converte em ativismo. Este, que é a ação pela ação, ao minimizar a reflexão, 
nega também a práxis verdadeira e impossibilita o diálogo (Freire, 2005: 90).  
 

Durante a oficina, a preocupação com o resultado foi uma constante no grupo, 

tendo sido dedicado pouco tempo para o planejamento e para a discussão de estratégias. 

Ao que parece, isso se reflete no cotidiano na escola. A ansiedade e o imediatismo em 

cumprir as tarefas acabam sendo prioridade, muitas vezes, em detrimento do 

planejamento, do diálogo e da reflexão sobre a própria prática pedagógica. A partir do 

momento em que as estratégias foram definidas, observei uma certa descontração nos 

grupos, principalmente no grupo 2, havia um clima lúdico entre os participantes. 

O momento da avaliação foi muito importante para a reflexão a respeito do 

planejamento na organização do trabalho pedagógico que consiste na construção de 

objetivos claros e, principalmente na ciência de todos quanto às intencionalidades do 

projeto e de todas as suas fases e possíveis e desejáveis repercussões. Na discussão do 

passo a passo de um projeto foi possível esclarecer dúvidas e conhecer as intenções de 
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cada um em relação aos temas propostos. A impressão era de que, pela primeira vez, o 

grupo estava se ouvindo. 

Como já havia algumas ideias (vestiário ecológico, aquecedor solar e coleta 

seletiva), a proposta foi que os temas e objetivos fossem elaborados naquele momento e 

apresentados e discutidos nas coordenações, com a participação efetiva das duas 

coordenadoras pedagógicas que participaram da oficina, para que os professores 

interessados pudessem participar da escolha do tema e também colaborar no processo 

como um todo. Infelizmente não houve tempo de discutir cada objetivo, assim como a 

clareza na elaboração dos mesmos. Mas já havia material suficiente para organizar o 

projeto de EA e como já estávamos no final do 2º bimestre era preciso definir as ações 

prioritárias com a maior brevidade possível. Aproveitei o momento da oficina para 

apresentar ao grupo um material do Fundo Nacional para o Meio Ambiente com o passo 

a passo da elaboração de um projeto, disponível no site o Ministério do Meio Ambiente, 

com orientação inclusive para a captação de recursos. 

 

Desdobramento da Oficina de EA – Exercício social da torre 

 Como desdobramento da oficina de EA – Exercício Social da Torre – os 

professores participantes elaboraram, a partir dos temas propostos anteriormente, seus 

respectivos objetivos, como também os objetivos gerais do projeto de Educação 

Ambiental que pretendiam desenvolver. 

Quadro 2 – Objetivos elaborados a partir da Oficina de EA – Exercício social da torre 

 

Objetivos gerais do projeto de EA: 
 
- Desenvolver atitudes pessoais e coletivas que contribuam para a preservação do meio 
ambiente. 
- Sedimentar cada vez mais a consciência ecológica. 
- Mostrar que é possível unir conhecimento acadêmico com a prática diária na construção de   
um ambiente escolar melhor para todos. 
- Criar a cultura de realização de projetos humanos. 

Vestiário ecológico 
- Construir um local com material reciclável para o aluno trocar de roupa para as aulas de 
educação física. 
- Despertar a comunidade escolar para uma consciência ecológica. 
- Mostrar a importância da preservação do meio ambiente. 
 
Aquecedor solar 
- Construir um aquecedor solar de baixo custo com material reciclável para equipar o vestiário 
ecológico com água aquecida com energia solar e ser utilizado como recurso didático. 
- Promover a interação interdisciplinar. 
- Mostrar a Física na prática (contextualizar). 
- Demonstrar formas de economizar energia elétrica sem perder o conforto do aquecimento. 
- Desenvolver uma proposta de energia alternativa. 
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Lixeiras de coleta seletiva 
- Educar a comunidade escolar quanto à importância da separação do lixo. 
- Aprender sobre coleta seletiva e a sua importância para minha cidade e para o planeta. 
- Discutir o consumismo 
- Incentivar a criatividade e o trabalho manual a partir de oficinas. 
- Despertar o senso crítico de preservação do patrimônio construído na escola. 
 
Lixo (algumas questões) 

• O que é lixo? 
• Que tipo de lixo eu produzo? 
• Para onde vai o meu lixo? 
• A minha cidade comporta o lixo gerado pela sociedade? 
• Há tratamento para o meu lixo? 
• Quais problemas causados pelo meu lixo? 
• É necessário gerar todo o lixo que eu gero? 
• Como posso contribuir para diminuir o lixo gerado? 

 
 

 

A coordenadora pedagógica de ciências humanas, em conversa após a oficina de 

EA, ressaltou a importância da atividade e lamentou o dia e o horário, pois muitos 

professores não puderam participar ou deixaram trabalhos nas suas turmas, o que não é 

a melhor opção. Ponderou a necessidade de se organizar melhor as datas para não 

prejudicar os alunos. Nesse sentido, propus a coordenadora que poderíamos fazer o 

encontro no período matutino e vespertino e a coordenação pedagógica faria, então, a 

ponte entre os dois turnos e que, independente dos encontros, as discussões já fossem 

encaminhadas nas coordenações pedagógicas. Fiz essa proposta com a intenção de 

contribuir com a continuidade da elaboração do projeto de forma coletiva. A 

coordenadora pedagógica de ciências da natureza ficou de verificar a melhor data e me 

avisar. Infelizmente a mesma entrou de licença médica e isso não aconteceu, fiquei 

sabendo da licença quando fui procurá-la para saber definição dos encontros com os 

professores. As informações acabam se perdendo quando a comunicação não é efetiva e 

o grupo não trabalha de forma compartilhada, o que gera ruído na comunicação e a 

descontinuidade do trabalho. É importante ressaltar que somente três professores em 

regência no turno matutino participaram da oficina e que não houve mais oficinas de EA 

na escola. Meu contato com os professores regentes do turno matutino foi, portanto, 

muito pequeno. 

Nessa atividade minha prioridade era de que o grupo de professores, interessados 

em desenvolver um projeto de EA, se articulassem, no sentido de escolher o tema e 

elaborar seus objetivos. Nesse contexto, o diálogo era imprescindível para se chegar a 

um consenso sobre um tema que tivesse significado para todos.  
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Segundo Freire (2005: 115), os temas existem nos homens, em suas relações 

com o mundo, referidos a fatos concretos, sendo que um mesmo fato pode provocar 

diferentes temas. Ressalta ainda que há uma relação entre o fato objetivo e a percepção 

que dele tenham os homens e os temas geradores23, sendo que a investigação de um 

tema gerador, por meio de uma metodologia conscientizadora, além de possibilitar sua 

apreensão, começa a inserir o homem numa forma crítica de pensar seu mundo. 

“Somente o diálogo, que implica um pensar crítico é capaz, também, de gerá-lo. Sem ele 

não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação” (p.96). 

 Considero que a oficina alcançou seu objetivo, contribuindo com a elaboração dos 

objetivos do projeto de EA que se pretendia realizar, como também dos objetivos 

propostos em cada tema. As coordenadoras pedagógicas e os (as) professores (as) que 

participaram da oficina elaboraram uma proposta de temas e objetivos para o projeto de 

EA a ser submetida ao grupo de professores nas coordenações pedagógicas para 

reflexão, esclarecimentos, novas contribuições e assim definir o tema a ser trabalhado no 

3º bimestre.   

O processo de construção coletiva, que contribui objetivamente para a formação 

continuada do professor, proporciona a reflexão da prática pedagógica e a possibilidade 

de construção de uma proposta de educação adequada à realidade da escola que a partir 

de estratégias de sustentabilidade, podem contribuir com o enraizamento da EA na 

escola e com o desenvolvimento de futuros projetos.  

A sensação era de que havíamos conseguido vencer uma etapa do processo, a 

próxima etapa seria submeter a proposta aos demais professores. 

   
2.4 - Definição do Tema do Projeto de EA 

Após alguns contatos via telefone e e-mail, na tentativa de retomar os encontros, 

recebi o convite da coordenadora de ciências humanas para participar de uma reunião – 

coordenação coletiva – cuja pauta seria a definição do tema a ser trabalhado no 3º 

bimestre. 

A reunião de coordenação coletiva ocorreu no dia 30 de junho às 10 horas com os 

professores em regência de classe no turno vespertino. Ao entrar na sala de 

coordenação, cumprimentei os professores e não obtive resposta. Observei que nenhum 

dos professores que havia participado da oficina de EA, no encontro anterior, estava 

presente, com exceção de dois professores que chegaram mais tarde. Dos 15 

                                                
23 Chama-se gerador porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão, como a ação por 
ele provocada, contém em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua 
vez, provocam novas tarefas que devem se cumpridas (Freire, 2005, p. 108).  
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professores presentes praticamente todos estavam preenchendo diário e assim 

permaneceram durante a reunião, conforme já havia observado em coordenação 

pedagógica anterior. Uma professora da Escola da Natureza (EN) também estava 

presente, a convite de um professor, para participar da reunião como parceira. 

A reunião foi conduzida inicialmente pela coordenadora de ciências humanas e 

um dos professores coordenadores do projeto de EA de 2007 (profº de Biologia). A pauta 

apresentada foi a escolha do tema a ser trabalhado no 3º Bimestre e apresentado no II 

EACC (Encontro de Arte, Ciência e Cultura), dia 12 de setembro. Foi proposto pela 

coordenação trabalhar o tema Lixo como abordagem pedagógica, contando com o apoio 

da Escola da Natureza. Na fala da coordenadora “Quando nós pensamos trabalhar o 

tema lixo, foi em função da grande problemática ambiental, pensamos em discutir essa 

questão dentro da escola”. A impressão é que o tema foi apresentado como definido e 

não a ser discutido, ou seja, a proposta não foi construída coletivamente o que 

representou uma dificuldade de início para conseguir a participação dos professores. 

Nesse momento ficou claro que não haviam feito discussões nas coordenações (dado 

que confirmei posteriormente) e alguns professores se expressaram: 

 

  A gincana do ano passado foi muito boa, mas faltou uma coisa, fizemos e aí 
acabou! Deveríamos ter postos de coleta de pilhas e baterias, inclusive para a 
comunidade, lixeiras etc. É preciso ver o resultado e a continuidade (Profª 
hist/vespertino, Diário de campo Doc.30/06/208). 

 

A fala da professora exemplificou a descontinuidade dos projetos de EA, uma das 

categorias de análise dessa pesquisa, que está ligada a uma outra categoria, a 

fragmentação do trabalho pedagógico. 

Nesse momento havia conversa paralela e muitos professores continuavam a 

preencher seus diários. Um professor que participou da oficina de EA indagou a respeito 

do que havia sido trabalhado na oficina de EA (Exercício Social da Torre), quando três 

temas foram considerados: coleta seletiva, aquecedor solar e o vestiário ecológico. A 

coordenadora de ciências humanas ponderou que “em função do tempo não seria 

possível neste ano desenvolver todas as atividades”, mas isso deveria ser acordado no 

grupo o que não aconteceu.  

 

Ninguém estava pronto para aquilo (reunião para a escolha do tema a ser 
trabalhado no 3º bimestre), as pessoas não estavam entendendo o objetivo... na 
discussão com a EN as pessoas não estavam prontas para decidir. O EACC é 
uma culminância de vários projetos e ações (Repensando o Recanto, plantio, 
revitalização dos jardins, rádio). É importante articular os projetos de forma escrita 
(Profª de ciências humanas, Entrevista, Doc. 29/08/2008). 
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 Segundo Freire (2005), “é importante enfatizar que o tema gerador não se 

encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos 

homens. Só pode ser compreendido nas relações homem–mundo (p.114)”. Daí a 

importância do encontro, da interação, do diálogo e da investigação conjunta do tema, 

investigando também o pensar do grupo sobre a realidade referida, sobre seu atuar sobre 

a realidade, que é a sua práxis.  

Nesse momento, surgiu a discussão acerca do planejamento pedagógico, que fica 

prejudicado por falta de tempo, do administrativo ter prioridade em relação ao 

pedagógico, da necessidade de se planejar as ações coletivamente e dos critérios para a 

escolha do professor de projeto interdisciplinar (PI), que deveria ser em função do perfil 

do professor e não da carga horária. A situação refletiu a falta de uma comunicação 

eficiente, capaz de articular os professores em função da discussão em pauta, assim 

como de uma melhor organização do trabalho pedagógico até mesmo em função da 

burocratização do mesmo, que muitas vezes, prioriza o administrativo em detrimento ao 

pedagógico. 

O desabafo de uma professora “tenho diários para preencher, notas para entregar, e 

acabo fazendo o pouco que me é possível, não vou fazer além, não sou a salvadora da pátria...” 

indica que o projeto, muitas vezes, é considerado como mais uma tarefa a ser 

desenvolvida e não como um recurso para contribuir com a aprendizagem de todos seus 

participantes de uma forma trabalhosa, mas igualmente rica, prazerosa e gratificante. 

Reflete também uma resistência de se trabalhar coletivamente, dificuldade esta vinculada 

à questão cultural, à nossa formação cartesiana e fragmentada, alimentada por uma 

concepção de educação bancária, além da própria estrutura organizacional da escola que 

não favorece o encontro. 

Possivelmente a ausência de suporte à formação continuada do professor gera um 

sentimento de inadequação e frustração quando este não compreende e não consegue 

trabalhar em uma perspectiva interdisciplinar e quiçá transdisciplinar e, muitas vezes, 

esse sentimento contribui para um certo padrão de comportamento carregado de 

insatisfação, desesperança em um círculo vicioso de repetições, lamentações e 

imobilismo. Percebe-se aqui uma dificuldade de lidar com a liberdade, com a autonomia 

para decidir a melhor forma de enfrentar os desafios que estão postos, mesmo que 

alguns insistam em não enxergá-los. 

 
 
 
 



90 

 

 

Os oprimidos acomodados ou adaptados, imersos na própria engrenagem da 
estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de 
correr o risco de assumi-la. (...) Sofrem uma dualidade que se instala na 
interioridade de seu ser. Querem ser, mas temem ser. Sua luta se trava entre 
expulsarem ou não o opressor de dentro de si. Entre seguirem prescrições ou 
terem opções. Entre serem expectadores ou atores. Entre atuarem ou terem a 
ilusão de que atuam na atuação dos opressores (Freire, 2005: 37). 
 

Para Freire, a percepção da sombra dos opressores que vive em nós abre um espaço 

para a autonomia e a responsabilidade, conquistando assim a liberdade, que exige uma 

busca permanente. Que também pode ser compreendia como uma autoformação 

permanente. 

  Como professora do Ensino Médio, percebo que é preciso utilizar essa 

inquietação a nosso favor e enfrentar o desafio posto pela crise do novo paradigma de 

reformar o pensamento para transformar a nossa prática pedagógica. Como professores, 

sujeitos de suas próprias ações e em constante formação, teremos mais possibilidades 

de enfrentar os desafios postos, aproveitando as possibilidades que o sistema permite 

(Leis, pareceres, resoluções, espaços de coordenação) e utilizando sua capilaridade para 

fazer fluir as informações e ações necessárias para que o movimento continue formando 

a rede de EA na escola e além dela. 

No cenário do Ensino Médio, a Ecologia Humana cuida de compreender os modos 

de vida, de pensar, os valores e comportamentos de pessoas e grupos sob a ótica de um 

“Pensamento Eco-Sistêmico” (Moraes, 2004). Nossa visão pode ser ampliada, 

possibilitando um novo olhar para a educação por meio de alguns princípios e teorias da 

nova física e da nova biologia que apresentam possíveis implicações epistemológicas e 

pedagógicas relevantes para a educação. “Um pensamento ecológico-sistêmico é um 

pensamento relacional, dialógico, interligado, que engloba a cultura, a sociedade, a 

mente e o indivíduo” (p.154). Como nos lembra Aurobindo (in Ananda, 1995), “A 

educação deve trabalhar a partir do que está perto para o que está distante, a partir do 

que é para o que deve ser...”, ou seja, é partindo de nós mesmos, reconhecendo nossas 

dificuldades e buscando superá-las é que poderemos refletir e resignificar nossa prática 

pedagógica dando um grande salto ou tecendo pontes que permitam a construção de um 

novo momento na educação para que tenhamos realmente condições de trabalhar de 

forma consciente em uma perspectiva transversal e interdisciplinar, partindo da 

compreensão de si para compreender o outro. 

 
a investigação do tema gerador se fará tão mais pedagógica quanto mais crítica e 
tão mais crítica quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos das visões 
parciais da realidade, se fixe na compreensão da totalidade. Por isso é que no 
processo de busca da temática significativa, já deve estar presente a preocupação 
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pela problematização dos próprios temas, por suas vinculações com outros e por 
seu envolvimento histórico cultural (Freire, 2005, p.116). 
 

Nas coordenações pedagógicas raramente presenciei o diálogo. Um importante 

desafio para os professores enquanto grupo é justamente se constituir enquanto grupo e 

resgatar o espaço da coordenação pedagógica como espaço de troca, investigação e 

aprendizagem, superando as dificuldades, em busca da construção coletiva de um 

projeto de trabalho. Para isso, é necessária uma coordenação pedagógica como espaço 

de reflexão do papel do professor do Ensino Médio no cotidiano de burocracia, sob uma 

ótica da educação bancária (que insiste em manter ocultas certas razões que explicam a 

maneira como estão sendo os homens no mundo e, para isto, mistifica a realidade e nega 

o diálogo) e sob a ótica da educação problematizadora (Freire, 2005), comprometida com 

a libertação, que se empenha na desmitificação e tem no diálogo, o selo do ato 

cognoscente, desvelador da realidade. 

 O que percebi na reunião para a definição do tema do projeto de EA a ser 

trabalhado no 3º bimestre foi um atropelo na “escolha” do tema, as pessoas não foram 

ouvidas ou provocadas a falar e se posicionar. Infelizmente questões outras ocuparam o 

tempo da reunião e o principal motivo “o tema a ser desenvolvido durante o bimestre” 

ficou em segundo plano. 

A coordenadora de ciências humanas retomou a palavra e, com a participação de 

mais alguns professores, sintetizou alguns temas ligados ao “lixo” que poderiam ser 

trabalhados no próximo bimestre, como: consumo, coleta seletiva, dentre outros. 

A coordenadora lembrou que “os temas não estavam fechados, podendo ser agregados 

outros temas de interesse”, ficou clara a sua preocupação em definir o tema e as 

atribuições, talvez em função do pouco tempo e da pressão gerada pela própria 

desorganização da escola. 

Um dos professores coordenadores do projeto de EA de 2007 lembrou que o 

EACC (Encontro de Arte Ciência e Cultura) foi a culminância de todos os projetos 

desenvolvidos e já faz parte do planejamento da escola, “está no PPP e portanto deverá 

acontecer”.  

Após algumas considerações e por meio de uma votação pouco expressiva, foi 

resolvido que o tema a ser trabalhado no 3º bimestre seria “Resíduos Sólidos”24.  

                                                
24

 ... embora comumente utilizadas como sinônimos, tanto na linguagem técnica e legal, quanto na 
coloquial, não significam, necessariamente, a mesma coisa. Lixo está associado à noção de 
inutilidade de determinado objeto, diferentemente de resíduo, que permite pensar em nova 
utilização, quer como matéria prima para a produção de outros bens de consumo, quer como 
composto orgânico para o solo (Mandarino, 2000, p. 8). 
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Em relação à definição dos responsáveis pelo projeto de EA, a ser desenvolvido 

no 3º bimestre, ficou definido que as coordenadores pedagógicas seriam responsáveis, 

juntamente com um dos professores que coordenou o projeto de EA em 2007. 

Diante da resistência dos professores, muito clara na postura dos mesmos 

(preencher diários durante a reunião de coordenação pedagógica) e do pouco 

envolvimento, indaguei-me como se daria a participação e execução do projeto de EA: 

Resíduos Sólidos. Uma parte dos professores atribui a resistência dos professores ao 

problema político, às mudanças no início do ano letivo que provocaram devolução de 

professores e a desestabilização pessoal de outros, além da desarticulação do 

planejamento inicial da coordenação pedagógica. Somando-se a isso houve a devolução 

das professoras de laboratório, pois a SEE convocou todos os professores de laboratório 

para serem lotados em sala de aula, entre eles a coordenadora e a colaboradora do 

projeto “Repensando o Recanto”. Soube depois que a solução encontrada foi lotar a 

professora, que coordenava o projeto, como coordenadora intermediária na Regional de 

Ensino e, assim ela acompanharia também o projeto na escola e uma outra professora de 

PI passaria a orientar os alunos. Essa foi a estratégia utilizada para driblar a ingerência da 

SEE que, no período, fechou praticamente todos os laboratórios das escolas de Ensino 

Médio. Naquela ocasião, fiquei com a sensação de que o grupo não avançou, pois no 

meio de tantas mudanças, as coordenações pedagógicas ficaram em segundo plano.  

Na primeira semana de julho, em contato com uma das coordenadoras 

pedagógicas perguntei se a reunião para a definição do tema a ser trabalhado no 3º 

bimestre, realizada no dia 30 de junho com os professores do turno vespertino, também 

seria realizada com os professores do matutino, pois gostaria de participar. A 

coordenadora pedagógica informou-me que “No dia 10/07, na reunião de avaliação do 2º 

bimestre, vamos trazer a discussão que tivemos com o turno vespertino sobre o tema a 

ser trabalhado no 3º bimestre”.  

A reunião de avaliação do 2º bimestre ocorreu no dia 10 de julho, último dia do 

semestre letivo, com a seguinte pauta: 1- Tema proposto para o projeto de EA, 2- 

Reforço escolar, 3- Provão, 4- Banda Função Inversa, 5- Rádio Elo Sonoro, 6- Calendário 

escolar de 2009. Estavam presentes professores, coordenação pedagógica e direção. 

Ressaltarei apenas algumas questões importantes referentes ao projeto de EA na escola. 

Inicialmente a coordenação expôs a intenção de se trabalhar o tema “Resíduos 

Sólidos” no projeto de EA a ser desenvolvido no 3º bimestre. Observei a reação negativa 

de alguns professores, principalmente do matutino, o que de certa forma confirmou a 

desarticulação entre os turnos:    
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Trabalhei o ano inteiro com reciclagem e a direção não tomou conhecimento, não 
fotografou, não filmou. Eu não vou gastar meu conhecimento (profº de ciências 
humanas, Diário de campo, Doc. 10/07/2008). 
  
É melhor cada um trabalhar na sua área (profº de ciências da natureza, Diário de 
campo, Doc. 10/07/2008). 
 
Aqui ninguém faz nada junto! Não consegue trabalhar em equipe (profº de 
ciências da natureza, Diário de campo, Doc.10/07/2008) . 

  

Surgiram outros posicionamentos que igualmente ressaltaram a fragmentação do 

trabalho pedagógico e a dificuldade de uma prática interdisciplinar. 

A reunião ficou tumultuada, e sob a alegação da pauta extensa, não houve 

debate a respeito da escolha do tema e os professores foram convidados a trazer 

contribuições, após o recesso, para trabalhar o tema “Resíduos Sólidos”. Mais uma vez 

observei o atropelo na condução da escolha ou confirmação do tema a ser trabalhado no 

3º bimestre e como algumas falas polêmicas conseguem desarticular a proposição 

inicial, principalmente quando esta não está suficientemente incorporada pelo 

proponente.  

A crítica quanto à subutilização do espaço da coordenação pedagógica, ao longo 

da pesquisa, esteve presente na fala de alguns professores durante as entrevistas, nas 

oficinas de EA, como também nessa reunião, quando foi sugerido que o reforço escolar 

fosse realizado no horário da coordenação pedagógica. A proposta teve reação imediata 

de alguns professores. 

 

Não concordo que seja no horário da coordenação, que é um horário sagrado que 
não está sendo aproveitado. Só aceito se for no meu horário de janela(regência). 
Precisa ter coordenação, onde se saiba o que é coordenação pedagógica. O 
governo quer acabar com o horário de coordenação. Sou contra colocar aula na 
coordenação. É preciso mudar a coordenação, ocupar a coordenação 
adequadamente e não só com recados (profª ciências humanas, diário de campo, 
Doc. 10/07/2008). 

 

A coordenação pedagógica deveria promover a articulação, motivação, investir na 
interação do grupo e depois apresentar a contribuição teórica. As coordenadoras 
também estão muito desestimuladas (profª de ciências humanas, Entrevista, 
Doc.29/08/2008). 

 

O principal problema identificado pelos professores era a falta de organização do 

trabalho pedagógico, principalmente no que de refere à articulação da prática 

interdisciplinar, condição fundamental para o desenvolvimento de projeto de EA que se 

propõe a um exercício inter e transdisciplinar. Interessante observar que os professores 

defendem o espaço da coordenação pedagógica, mas não se apropriam dele, o que 
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caracteriza uma contradição, que pode ser interpretada como medo da liberdade, de 

ousar, de correr o risco de inovar, de se comprometer ou como uma situação de 

acomodação e alienação. 

Acredito que a interdisciplinaridade no contexto escolar tem como principal objetivo 

favorecer o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua 

integração (Fazenda, 2008, p.21). De acordo com a autora, a pesquisa interdisciplinar 

somente torna-se possível onde várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo 

objeto, porém é necessário criar-se uma situação-problema, no sentido a que se refere 

Freire (1996), onde a ideia de projeto nasça da consciência comum, do reconhecimento 

dos investigadores da complexidade do mesmo e da disponibilidade destes em redefinir o 

projeto a cada dúvida ou a cada resposta encontrada.     

Nesse sentido a interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas a sua finalidade 

permanece inscrita na pesquisa disciplinar.  

 

Já a transdisciplinaridade indica aquilo que está ao mesmo tempo entre as 
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu 
objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a 
unidade do conhecimento (Nicolescu, 2000, p. 11). 
 
 

Morin (2007) nos chama a atenção para um ponto fundamental e ainda ausente no 

ensino, que deveria ser considerado como essencial: “a arte de organizar seu próprio 

pensamento, de religar e, ao mesmo tempo, diferenciar”.  

 
Trata-se de favorecer a aptidão natural do espírito humano a contextualizar e a 
globalizar, isto é, a relacionar cada informação e cada conhecimento a seu 
contexto e conjunto. Trata-se de fortificar a aptidão a interrogar e a ligar o saber à 
dúvida, de desenvolver a aptidão para integrar o saber particular em sua própria 
vida e não somente a um contexto global, a aptidão para colocar a si mesmo os 
problemas fundamentais de sua própria condição e de seu tempo (p.21). 

  

Para alcançar ou trabalhar nesse sentido, Morin (2007) considera necessário além 

de enunciar as necessidades de contextualizar e de religar os saberes, encarar os 

métodos, instrumentos e conceitos aptos a produzir essa reunião, pois enquanto 

fragmentado o saber não oferece nem sentido, nem interesse, ao passo que, 

respondendo as interrogações e curiosidades, ele interessa e assume um sentido. Nessa 

perspectiva Nicolescu (2000) dedica-se à construção de uma fundamentação 

epistemológica da transdisciplinaridade, apresentando seus três pilares (Os níveis de 

realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade), reafirmando a necessidade do 

diálogo entre os saberes (entre as disciplinas e também entre as pessoas) e da adoção 
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de um olhar transdisciplinar. Ardoino (1998) ressalta a abordagem multirreferencial como 

uma contribuição analítica à inteligibilidade das práticas sociais por meio da pluralidade 

de olhares e linguagens, reconhecidos como necessários à compreensão da 

complexidade.  

No contexto caótico em que a escola se encontrava, a discussão a respeito da 

semana de provas (provão), enquanto proposta interdisciplinar, também apresentou 

problemas em função da ausência de um trabalho interdisciplinar entre os professores. 

A orientação da direção estava a favor da suspensão da semana de provas, 

alegando falta e atrasos de professores nos dias de aplicação das mesmas.  Além de 

problemas de ordem administrativa, a discussão da semana do “provão” confirmou os 

problemas relacionados à coordenação pedagógica, direção e a própria elaboração das 

provas, eis alguns desabafos: 

 

Não conseguimos fazer uma prova interdisciplinar, nossa prova é ridícula; as 
reuniões parecem que acabam aqui – e não há continuidade (profº de ciências da 
natureza, Diário de campo, Doc.10/07/2008). 
 

Nosso provão não avalia, não é bom, mas reflete nossas condições de trabalho. 
Temos 12 e até 15 turmas, 3 horas de coordenação coletiva, 3 horas de 
coordenação por área e 3 horas de coordenação individual. Antes tínhamos 10 
horas individuais, não precisava nem falar com o colega do lado (profª de ciências 
humanas, Diário de campo, Doc.10/07/2008). 
 
O Enem, o vestibular são inter e nós vamos trabalhar individualmente? É um 
retrocesso! O que está pegando são as coordenações, falta orientação, está tudo 
solto (profª de ciências humanas, Diário de campo, Doc.10/07/2008). 
 
Tenho como sugestão convidar alguém para falar de avaliação/prova (profº de 
ciências da natureza, Diário de campo, Doc.10/07/2008). 
  

 Os problemas levantados durante a discussão encaminharam minha atenção para 

às seguintes categorias de análise previamente identificadas: fragmentação do trabalho 

pedagógico; dificuldade de uma prática interdisciplinar; aproveitamento inadequado do 

espaço de coordenação pedagógica; além de novas categorias identificadas: 

comunicação ineficiente e relações de trabalho frágeis. O grupo discutia os resultados do 

trabalho pedagógico sem contextualizá-lo. Não havia clareza para identificar os 

problemas na perspectiva de buscar alternativas de solução. O pano de fundo da 

situação, a própria organização do trabalho pedagógico, assim como a postura do 

professor diante das dificuldades individuais e coletivas, não emergiram. A discussão 

ficou centralizada em um círculo vicioso de repetições, lamentações e imobilismo.  
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A direção (diretor e vice), durante as discussões, permaneceu calada, mesmo 

tendo sido diretamente provocada pela fala de alguns professores, a resposta do diretor 

diante de tantos problemas apresentados na semana do provão foi a seguinte: 

 

A orientação é acabar com a semana de provão, a coisa está indo de qualquer 
jeito mesmo (diretor, Diário de campo, Doc. 10/07/2008). 

 
As coordenadoras e a supervisora tentaram contornar a situação e fizeram isso 

com o grupo de professores que votou pela manutenção da semana do provão. 

Após a reunião, conversando com a coordenadora pedagógica de ciências 

humanas a respeito do andamento da elaboração do projeto de EA, a mesma relatou: 

 

Vou investir no trabalho por área. Precisamos nos organizar, os professores estão 
cobrando coordenação pedagógica. No início do ano tínhamos um caminhar, mas 
com as mudanças – modulação, aceleração, devolução de professores – ficamos 
desestabilizadas. Somos três coordenadoras no diurno e não estamos 
conseguindo fazer um trabalho coeso. Pensei em desistir, me senti incompetente, 
mas depois pensei: não é possível que eu não possa contribuir com algo? Acho 
importante a polêmica, a discussão, pois dela pode sair uma resposta, estratégia, 
alternativa de resolução, mas as outras pessoas (da direção) querem evitar a 
polêmica, o confronto (Diário de campo, Doc. 10/07/2008). 

 
 

A fala da coordenadora revelou outras categorias de análise: a burocracia, que ocupa 

parte do tempo que poderia ser dedicado à organização do trabalho pedagógico e a 

rotatividade de professores, que contribui para a falta de identidade com a escola, 

dificultando o enraizamento dos projetos. 

            O tema coordenação pedagógica foi recorrente em diversos momentos (reuniões, 

entrevistas, oficinas, conversas informais) o que contribuiu para que a professora 

responsável pelo Projeto “Repensando o Recanto”, hoje lotada na regional de ensino, em 

função da modulação da escola, propusesse um curso de formação continuada “Projeto 

Coordenação Compartilhada”, com o objetivo de  

 

promover a formação continuada de professores que atuam em séries finais do 
ensino fundamental e no ensino médio na referida região administrativa, 
articulando saberes e práticas por meio do diálogo entre as escolas de educação 
básica e universidades” (Projeto Coordenação Compartilhada, 2008). 

 
 
O curso seria em parceira com a EAPE com uma carga horária de 45 horas, no 

período de 18 de agosto a 10 de novembro de 2008, com o total de 140 vagas nos dois 

turnos, matutino e vespertino, extensivo a toda Região Administrativa. A proposta do 

curso era muito boa e considerando as falas de muitos professores nas reuniões e 
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coordenações, parecia haver interesse dos mesmos. Além disso seria oferecido na 

própria escola, não havendo necessidade dos professores se deslocarem até o Plano 

Piloto, o que também era uma reivindicação antiga dos mesmos. 

 Apesar do programa do curso “Coordenação Compartilhada” parecer interessante 

com o incentivo à prática reflexiva coletiva e participação crítica por parte dos 

professores, da facilidade do local, de ser uma proposta que atendia às reivindicações de 

muitos professores, o quórum foi muito pequeno, houve a formação de uma única turma 

reduzida no vespertino e acabou sendo suspenso, sob lamento dos poucos professores 

participantes.  

Quando indaguei a alguns professores, em conversa informal e em entrevistas, o 

motivo da falta de quórum, obtive as seguintes respostas: falta de interesse, alguns 

professores interessados já estavam fazendo outro curso na coordenação, falta de 

tempo, muito trabalho e resistência a qualquer proposta que se imagine vir da direção. 

Importante ressaltar que o curso foi oferecido para toda a Região Administrativa. Em 

conversa informal com a coordenadora pedagógica de ciências da natureza, soube que 

um curso de Linux25, oferecido também na escola, havia sido suspenso por falta de 

quórum. 

A finalização do semestre caracterizou-se por um sentimento de frustração e pela 

indefinição em relação à condução do projeto de EA na escola. 

 Após o recesso, a professora de códigos e linguagens apresentou proposta para 

trabalhar o tema Resíduos Sólidos, conforme relato da coordenadora pedagógica de 

ciências humanas:  

 

Depois do recesso, somente uma professora (Língua Portuguesa / Vespertino) 
trouxe uma proposta para trabalhar resíduos sólidos, mais ninguém, contamos 
somente com quatro professores para desenvolver essa proposta para o II EACC 
(Encontro de Arte, Ciência e Cultura). Já tivemos algumas oficinas de reciclagem 
na escola (08/08 e 13/08) para alunos do vespertino. Os professores do matutino 
começaram a se interessar e pedir oficinas também. As palestras estão 
acontecendo mais no vespertino, pois tem mais professores envolvidos (Diário de 
campo, Doc.19/08/2008). 

 

Os coordenadores do projeto continuaram com o trabalho de convencimento para 

conseguir mais professores para participar do projeto, além da responsabilidade de 

escrever o projeto juntamente com os professores participantes, considerando que 

faltava menos de 01 (um) mês para a apresentação dos trabalhos no II EACC.   

 

                                                
25

 Refere-se ao sistema operacional multitarefa aberto e gratuito para computadores pessoais. 
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3 – Análise Documental do Projeto Político Pedagógico 2007 e 2008  

 

Segundo Veiga (2004: 88), o projeto político pedagógico - PPP como expressão 

da gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas postos 

pela prática pedagógica. De acordo com a autora, construir um projeto pedagógico para a 

escola de Ensino Médio significa enfrentar o desafio da mudança e da transformação, 

tanto na forma como a escola organiza seu processo de trabalho como na gestão que é 

exercida pelos interessados, o que implica repensar sua estrutura de poder. Para a 

autora, quatro elementos básicos são importantes para a análise da importância de tal 

projeto: as finalidades, o currículo, a avaliação e a formação de professores. Nesse 

contexto, os professores representam a principal força propulsora do PPP e devem 

trabalhar de forma colaborativa e comprometida com o fortalecimento da democracia na 

escola. 

 

Ser professor de ensino médio, hoje, exige a construção constante e compromissada 
de uma relação pedagógica mediadora com os alunos, propiciando o encontro, o 
confronto e o possível reencontro dos diversos projetos de vida de professores e 
alunos com os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os sentimentos e os 
valores construídos no processo histórico de produção e existência humana (Veiga: 
94). 

 
 
 Ao analisar o PPP 2007 da escola pesquisada “Ciência para transformar: meio 

ambiente e cultura local”, observei que desde a sua justificativa o projeto aborda o tema 

meio ambiente como de grande importância na ação pedagógica e como função social da 

escola, no sentido de contribuir com a melhoria da qualidade de vida. Dentre seus 

objetivos destacam-se aqueles que trazem temas de importância ambiental, tais como: a 

importância do consumo responsável, a valorização e preservação da água, tratamento 

adequado do lixo e busca de soluções socioambientais sustentáveis, conhecimento da 

história e cultura local reforçando a valorização da identidade local, aproximação da 

comunidade com a escola e a importância da preservação do patrimônio da escola, 

dentre outros.  

 De acordo com relatos de professores, o ano de 2006 foi muito produtivo em 

termos de debate e estudo das concepções teóricas a respeito do PPP, o que contribuiu 

para a sua construção coletiva no referido ano como também em 2007. 

 As ações propostas no PPP 2007 estavam relacionadas à valorização da cultura 

local e à conscientização ambiental e foram assim organizadas: 1) Conhecer para melhor 

educar: consistiu em uma pesquisa feita pelos alunos com aplicação de um questionário 
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na comunidade local, que depois de sistematizados representavam o perfil dos moradores 

daquela comunidade; 2) Mídias como instrumentos de conscientização: utilização dos 

diversos meios de comunicações como instrumentos de conscientização (fotografia, 

vídeos, cine-debate, internet e a rádio “Elo Sonoro”, montada na escola pelos alunos e 

professores como proposta de comunicação interativa); 3) A informação repensada: 

proposta de pesquisa acerca da história da cidade, que teve como objetivos: coletar 

entrevistas com os pioneiros, transcrever e analisar aspectos significativos nos relatos e 

despertar nos alunos uma visão reflexiva acerca de seu contexto regional; 4) Frutos da 

educação no cotidiano: Organização do I EACC (Encontro de Arte, Ciência e Cultura) que 

reuniu todas as atividades desenvolvidas na escola, apresentando para a comunidade 

seus resultados. Dentre as exposições previstas no PPP 2007, destaco palestras com o 

tema meio ambiente, oficinas de reciclagem e exposições com alternativas sustentáveis 

(placa de energia solar e outras), conforme exposição oral no Encontro de Educadores 

Ambientais.  

 No PPP 2007 não está explícita a inserção da EA como prática pedagógica.  O 

que está especificado no PPP 2007 é a proposição de três ações principais: História e 

Cultura Local – Comunicação como instrumento de reflexão e conscientização e – A 

realização do EACC, encontro de todas as ações desenvolvidas na escola, inclusive as 

relacionadas ao meio ambiente, que conseguiram visibilidade e levaram a escolha da 

escola para a pesquisa. 

 Em 2008, como já foi mencionado, a escola pesquisada passou por algumas 

mudanças no início do ano letivo e teve que se adequar a tempo para cumprir o 

cronograma de atividades. Nesse contexto, a versão final do PPP 2008 foi concluída e 

impressa em agosto do mesmo ano. Pelo que foi possível observar, a coordenação 

pedagógica teve dificuldades em reunir os professores para a discussão do PPP, tendo 

sido feitas algumas discussões sem continuidade, segundo informações dos professores 

entrevistados. Considerando algumas observações, anotações no diário de campo, 

conversas ocasionais e entrevistas, procurei analisar o PPP 2008 e exercitar o olhar com 

o foco nas atividades relacionadas ao tema da pesquisa. Percebi que muitos aspectos da 

gestão compartilhada e da organização do trabalho pedagógico estão diretamente ligados 

ao referido tema. 

Considerando os relatos dos professores quanto às ações desenvolvidas e o texto 

do PPP 2007, o de 2008 pode ser considerado uma continuidade das ações pedagógicas 

já realizadas com o objetivo de aprimoramento das mesmas. O que é um fator positivo, 

pois a continuidade possibilita a avaliação do processo vista (Veiga, 2004: 52) como ação 
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fundamental para a garantia do êxito do projeto, sendo também parte integrante do 

processo de construção do projeto e compreendida como responsabilidade coletiva.   

Dentre os objetivos do PPP 2008 destacam-se: 

 
Compreender que o consumismo sem limites é prejudicial ao meio ambiente; 
incentivar a criatividade e o pensamento autônomo; utilizar as diversas formas de 
comunicação para promover ações pedagógicas efetivas; incentivar a preservação 
do patrimônio da escola, convidando a comunidade a participar das atividades 
propostas; conhecer a história e a cultura local; reforçar a valorização de uma 
identidade local como estímulo à construção de novos valores para a vida em 
sociedade; tornar alunos e professores aliados e atentos quanto à manutenção de 
um ambiente escolar saudável e aberto aos debates sobre conscientização 
ambiental e social (...)” (Projeto Político Pedagógico Ciência e Cultura para 
transformar: Meio ambiente e cultura local, 2008, p. 15). 

 
 

Considerando os objetivos citados, entende-se que algumas ações foram 

desenvolvidas com vistas a alcançá-los, tais como:  

 

1- a manutenção da parceria com o “Projeto Picasso não Pichava” que contribuiu 

de forma efetiva para diminuir as pichações na parte interna da escola, ressaltando a 

dimensão do cuidado, do ambiente saudável, um dos princípios da EA, por meio de 

diferentes linguagens como a pintura e a música. A partir do cotidiano dos alunos, 

estabeleceu-se uma abordagem transversal de forma lúdica e eficiente, que pode ser 

considerada como uma das chaves pedagógicas (Gutièrrez, 2008) no sentido de abrir 

caminhos novos como processo de elaboração de sentidos e de atitude de aprendizagem. 

A escola está limpa e bonita. 

 

 2- o “Projeto Repensando o Recanto” que, com oficinas de vídeo, entrevistas e 

questionários, vem resgatando a história da comunidade e contribuindo para a construção 

de uma identidade local. O projeto desperta o aluno para a sua própria identidade e 

compreensão do mundo onde vive (Carvalho, 2005). 

 
A EA no ensino formal tem enfrentado inúmeros desafios, entre os quais se pode 
destacar o de como inserir no coração das práticas escolares a partir de sua 
condição de transversalidade, posição consagrada pelos Parâmetros Curriculares 
(MEC, 1997). Contudo, ainda que a transversalidade venha em consonância com 
as propostas elaboradas desde longa data pelo próprio campo dos educadores 
ambientais e tenha sido incorporada pelos parâmetros, restam muitos 
questionamentos, tais como: afinal, como ocupar um lugar na estrutura escolar 
desde essa espécie de não-lugar que é a transversalidade? Para a EA, constituir-
se como temática transversal pode tanto ganhar o significado de estar em todo 
lugar, quanto, ao mesmo tempo, não pertencer a nenhum dos lugares já 
estabelecidos na estrutura curricular que organiza o ensino (Carvalho, 2005: 59). 
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É uma possibilidade de inserção da EA na prática escolar, partindo de uma abordagem 

transversal que dialoga com o mundo do aluno e pela lente da subjetividade, presente em 

todo processo de interação social, tem a possibilidade de trabalhar a partir do que é 

importante para o aluno, garantindo assim sua participação no processo de 

aprendizagem. A participação (Sorrentino, 2000) necessita da dimensão do 

pertencimento, do sentir-se pertencente ao local, sentir que isso lhe diz respeito e tem 

significado. Para tanto é preciso que as idéias sejam elaboradas na própria vivência.  A 

Educação Ambiental na ótica da Ecologia Humana (Sá, 1996) defende que o 

conhecimento de si e do mundo abre possibilidades inovadoras de transformação dos 

comportamentos e modos de inserção nas relações sociais, no contexto das vivências 

cotidianas. 

 

3- as ações tipicamente rotuladas de Educação Ambiental (plantio de árvores, 

visitas à usina de lixo, construção de maquetes explicativas de temas relacionados aos 

resíduos: composteira, aterro sanitário e o caminho do nosso lixo dentre outros), que 

apesar de sua importância, muitas vezes são desenvolvidas de forma isolada pela 

dificuldade de se compreender a EA de forma abrangente  

 
como processos por meio dos quais o indivíduos e a coletividade constroem 
conhecimentos, valores sociais, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para o conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (PNEA, Lei 9795, 99, artº1º). 

 
 
 A construção de valores sociais, habilidades, atitudes, competências estão 

presentes em todo o processo educacional, como em toda a vida. A sustentabilidade de 

uma vida saudável, do ponto de vista biológico, social, cultural, político e econômico não 

se constitui em uma preocupação de determinadas áreas do conhecimento. Assim como 

a água é um recurso indispensável a todas as formas de vida (e não somente para os 

professores de Biologia), nós, professores de Ensino Médio, precisamos perceber a 

conexão, a religação dos saberes para nos autorizarmos a uma eco-auto-formação. E 

assim, nos libertarmos dos rótulos que muitas vezes limitam as ações que desenvolvem 

temas que passam desapercebidos pela maioria dos professores.  

Em relação ao item diagnóstico da escola e realidade contextual, em que é citada 

a questão da globalização e a desigualdade social, o texto do PPP 2008 ressalta o 

conflito entre esperanças e descréditos, fazendo uma comparação com a situação dos 

professores e alunos e a desesperança que muitos expressam em relação a possibilidade 

de transformação social. 
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O mesmo descrédito que identificamos para o mundo contemporâneo como um 
todo, percebemos em nossa escola, um descrédito não só por parte dos alunos, 
mas também de grande parte dos professores, servidores e direção. Tal visão faz 
com que muitos alunos não vejam na escola uma possibilidade de mobilidade 
social e faz com que os professores, não se percebam como agentes 
transformadores de sua realidade. Por outro lado há uma grande receptividade por 
parte dos alunos e de modo geral, respeito em relação aos professores. Há uma 
rotina de insatisfação que acaba contagiando os novos profissionais que chegam à 
escola (PPP, 2008, p. 13). 

 

 O projeto político pedagógico como expressão da gestão democrática, segundo Veiga 

(p.87), é um movimento de luta em prol da democratização da escola, que não esconde 

as dificuldades da realidade educacional, mas que não se deixa levar por elas (“ou pelo 

menos não deveria”), procurando enfrentar o futuro com esperança e buscando novas 

possibilidades e novos compromissos. Nesse sentido, foi possível observar em alguns 

encontros, dentre eles a oficina de EA – Linha do tempo (22/04/2008), a forma como os 

professores relatavam abertamente os problemas da escola, principalmente os da esfera 

política que estavam interferindo diretamente nas atividades pedagógicas. Os relatos 

foram tanto no sentido de desabafar como também de esclarecer a situação atual e 

buscar alternativas para ações futuras, que, em alguns casos, até o momento da 

pesquisa, não ocorreram. Faltou ressaltar aquilo que une, mais do que aquilo que separa, 

ou seja, os professores mantiveram o foco nas dificuldades da escola (Falta de 

comunicação e articulação entre os turnos, pequena participação dos professores) e 

investiram pouco nas potencialidades da escola, identificadas pelo próprio grupo na 

oficina de EA – Linha do tempo (boa resposta dos alunos, criatividade dos professores, 

escola politizada, iniciativa, persistência). 

Considerando que a construção do projeto político pedagógico é produto da 

reflexão da realidade interna da instituição referenciada a um contexto social mais amplo, 

pode-se ressaltar que o PPP 2008, desde a sua revisão, uma vez que manteve o eixo 

temático do ano anterior, refletiu a dificuldade da direção e dos professores em se 

organizar e organizar o trabalho pedagógico. Nesse contexto é possível afirmar que o 

PPP 2008 retomou a temática de 2007, avançou no sentido de manter as parcerias, 

apoiar a continuidade de projetos ainda que tenha sido finalizado somente em agosto de 

2008, sem ampla divulgação na escola como um todo, o que gerou reclamações por parte 

de muitos professores. 

 

O PPP em 2006 foi participação coletiva mesmo, todos os turnos, leitura, 
discussão, todos opinaram e se sentiam representados. Mas na prática, com a 
mudança de direção a gestão foi interrompida. A direção seguinte não estava 
imbuída desse projeto, vieram apagar um fogo, direção burocrata e administrativa; 
um monte de secretários (Entrevista profª de ciências humanas, Doc. 19/08/2008). 
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É preciso que a direção mostre a importância dos projetos inseridos no PPP, 
promovendo a divulgação e discussão do mesmo em todas as coordenações 
pedagógicas (profº ciências da natureza, Entrevista, Doc. 09/09/2008). 

 
Participei de algumas discussões do PPP na coordenação pedagógica, mas ainda 
não vi depois de pronto, não foi divulgado. (profª de códigos e linguagens 
Entrevista, Doc. 06/10/2008). 

 

Além da demora na elaboração do PPP 2008, a falta de divulgação do mesmo aos 

professores, contribuiu para visão fragmentada do processo e, portanto, do plano de ação 

da escola.   

 
4 – Análise Documental do Projeto de “Educação Ambiental” 

 

O Projeto de EA foi organizado pela coordenadora de ciências da natureza com a 

participação de 04 (quatro) professores do turno vespertino e 01 (uma) professora do 

turno matutino.  

No início do ano não havia nada escrito do projeto anterior (aos trancos e 
barrancos). Uma pessoa (eu) (nunca dá para sentar com o grupo) parou e saiu 
costurando com os outros, o projeto foi escrito na última hora. (coordenadora 
pedagógica de ciências da natureza, Entrevista, Doc. 06/10/2008). 

 

O tema inicial “Resíduos Sólidos”, um dos temas resultantes da oficina de EA, 

apresentado e votado em coordenação pedagógica, como proposta inicial a ser 

desenvolvida durante o bimestre, foi totalmente alterado na segunda versão e outros 

temas foram agregados ficando assim definido “Projeto Encontro de Arte, Ciência e 

Cultura. Tema 2008: Trabalho e Sustentabilidade no Mundo Atual” (anexo 3), que 

apresentou como objetivo geral: 

 
Promover o aprendizado significativo construindo relações entre os conteúdos 
ministrados em sala de aula e sua aplicabilidade no cotidiano, bem como 
incentivar alunos e professores à busca contínua do conhecimento através da 
diversidade de atividades desenvolvidas no projeto.  

 

 E como objetivos específicos  

- Tornar alunos e professores aliados na construção do conhecimento a fim de 
promover o aprendizado significativo; 

 - Despertar novos talentos nas diversas áreas do conhecimento; 
- Incentivar a continuidade da vida escolar através de debates e palestras acerca 
das diferentes profissões; 
- Integrar a comunidade escolar; 
- Incentivar a autonomia, a pesquisa e a criatividade do aluno.  
 

  As atividades propostas no referido projeto mostram uma pluralidade de atividades 

sem articulação temática: Oficinas de reciclagem, de produção e edição de vídeos, de 
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experimentos científicos, de origami e de serigrafia; construção e lançamento de foguetes; 

exposição como giram os satélites; palestras com os seguintes temas: juventude, 

trabalho, saúde e meio ambiente; passeios ecológicos: Espaço Água e Ecoteca (Jardim 

Zoológico de Brasília) e Experimentoteca de Física (UnB); exposições: anatomia dos 

seres vivos e resíduos sólidos.  

Na verdade o que observei no projeto escrito, como característica principal, foi a 

descrição da culminância das atividades desenvolvidas na escola com a realização de 

oficinas, palestras e exposições que no texto não estabelecem as conexões entre si, nem 

em relação ao meio ambiente. Na descrição das oficinas, em muitas, não fica claro quais 

conteúdos significativos ou teorias foram trabalhadas, quais os objetivos das oficinas e 

seus possíveis desdobramentos. Dentre as palestras previstas não há nenhuma a 

respeito da sustentabilidade, apesar de ser tema do projeto “Trabalho e sustentabilidade 

no mundo atual”. Pelo que observei em nenhum momento houve uma discussão a 

respeito do tema sustentabilidade. Cabe aqui a reflexão quanto à apropriação de um 

tema, que está na mídia e também no título do projeto, sem uma discussão conceitual, o 

que de certa forma reflete a fragmentação, falta de clareza e enraizamento na proposta. 

É importante ressaltar que o trabalho desenvolvido na oficina de EA – Exercício 

Social da Torre com o objetivo de contribuir com a construção do Projeto de EA foi 

praticamente esquecido. Se considerarmos os objetivos construídos pelos professores 

em junho, observamos uma mudança significativa dos objetivos inicialmente propostos e 

que foram considerados importantes pelos professores participantes: 

 
- Desenvolver atitudes pessoais e coletivas que contribuam para a preservação do 
meio ambiente; 
- Sedimentar cada vez mais a consciência ecológica; 
- Mostrar que é possível juntar conhecimento acadêmico com a prática diária na 
construção de um ambiente escolar melhor para todos. 
- Criar a cultura de realização de projetos humanos.  

(Oficina de EA, Doc.04/06/2008) 
 

Ao serem comparados aos objetivos propostos na nova versão do projeto apresentado 

caracteriza-se uma mudança significativa entre eles. Quando recebi o projeto escrito “II 

Encontro de Arte, Ciência e Cultura – Tema 2008: Trabalho e Sustentabilidade no Mundo 

Atual”, percebi que havia a fusão de dois projetos em um, pois até então compreendia 

que o EACC seria, como foi falado em diversas reuniões, a culminância de todos os 

projetos desenvolvidos na escola e que o projeto de EA (Resíduos Sólidos) seria um dos 

projetos a serem apresentados. Da forma como o projeto foi conduzido gerou confusão, 

pois atrelou o projeto de EA (que não foi escrito) ao projeto do EACC, que são coisas 
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diferentes. Outro aspecto observado foi que os objetivos definidos na discussão do 

projeto de EA, durante a oficina de EA, não foram mantidos no novo projeto apresentado. 

 Considero que o projeto quanto a seus objetivos e metas em relação à educação 

ambiental foi esvaziado. 

Quando questionei a mudança repentina do tema, obtive as seguintes respostas 

 
Decidimos abrir o leque para outros projetos voltados também para a área do 
trabalho, pois muitos alunos trabalham no turno contrário. A idéia era destacar o 
valor de se estudar, as oficinas com a participação da Universidade e das 
faculdades fortalece o elo com a escola pública (profº de Biologia, coordenador do 
projeto de EA, Entrevista, Doc. 13/10/2008). 
 
Pois é, esse foi um dos problemas que aconteceram.Tínhamos que escrever o 
projeto que ainda não existia e na pressa precisávamos de colocar um tema. Esse 
tema foi escolhido por mim e pelo professor de Biologia (coordenador do projeto), 
passando pela rápida aprovação da supervisora pedagógica, da coordenadora de 
ciências humanas e do professor de Matemática (coordenador do projeto). No 
desenrolar da escrita do projeto, achamos que ele se preocupa mais em oferecer à 
comunidade conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento e escolha 
profissional. No fim das contas, tudo aconteceu de uma forma bastante bagunçada 
mesmo. Na hora de escolher o tema, nem eu nem o professor de Biologia 
lembramos no tema escolhido anteriormente. Acho que isso também tem a ver 
com o fato da pequena participação do grupo que não demonstrou trabalhos 
efetivos dentro deste tema, salvo raras exceções. 

             (Diário de campo, coordenadora de ciências da natureza, Doc. 21/11/2008) 
 

Fiquei bastante preocupada com esse depoimento que revelou o caos instalado na 

escola do ponto de vista da organização. A rotina burocratizante, a falta de comunicação 

e articulação entre os professores acentuam a fragmentação do trabalho pedagógico, no 

qual se perdem as decisões tomadas e os conhecimentos construídos coletivamente. É 

como se a escola funcionasse por espasmos, onde o imediatismo impera e os processos 

são simplesmente esquecidos.  

A culminância do “II Encontro de Arte, Ciência e Cultura - Tema 2008: Trabalho e 

Sustentabilidade no Mundo Atual” refletiu, de certa forma, o processo de construção do 

mesmo, com uma participação tímida dos professores e, em alguns casos, condicionada 

pela solicitação insistente dos alunos, uma vez que para expor seus trabalhos os alunos 

deveriam ter um professor orientador para inscrevê-los. Isso provocou um certo 

movimento, principalmente no turno matutino, considerando que os alunos do 2ª série já 

haviam vivenciado a experiência no ano anterior e tinham o interesse em participar do 

Encontro. Podemos afirmar em alguns casos, que foram os alunos os provocadores 

diretos da participação de alguns professores, o que pode ser considerada também uma 

estratégia de superação para a falta de participação dos professores.  
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Durante visita aos stands, procurei trabalhos que sinalizassem o processo de 

construção do conhecimento significativo, contextualizado a partir do cotidiano da sala de 

aula e que também tivessem alguma conexão com educação ambiental. Os trabalhos 

apresentados pelas turmas da 1ª série do turno vespertino, com a participação das 

professoras de Química, Português e Geografia indicaram tal construção. Os trabalhos 

apresentados com a abordagem “Resíduos Sólidos” trataram de questões fundamentais: 

o caminho percorrido pelo “lixo” da escola até a estrutural (Lixão) e seus impactos no 

ambiente. A questão do consumo e produção de lixo foi trabalhada também em redações 

e murais com informações a respeito dos impactos gerados, gasto de energia e a 

importância dos 3 Rs (Reduzir, Reciclar e Reutilizar). As alternativas de tratamento dos 

resíduos foram apresentadas em maquetes: aterro sanitário, composteira, além da 

importância da coleta seletiva, com a exposição de lixeiras, dicas de separação dos 

resíduos e também de reciclagem com um stand de decoração ecológica (vasos 

decorativos, porta lápis, porta jóias, bijouterias, cortinas, porta-retrato, forros de mesa, 

agendas, estantardes, bolsas etc) e de brinquedos produzidos a partir de material 

reaproveitado. Os alunos explicavam toda a exposição com desenvoltura e a presença 

das professoras orientadoras também foi observada. Fica aqui também uma observação 

em relação à participação das professoras de códigos e linguagens e de ciências 

humanas, cujos componentes haviam sido criticados no início do ano pela falta de 

participação em projetos. 

 

 

  
Figura 6 – Composteira Figura 7 – Aterro Sanitário 
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        Figura 8 – Caminho percorrido pelos resíduos Figura 9 – Coleta seletiva 

 

    
          Figura 10 – Brinquedos confeccionados Figura 11 – Peças de decoração com recicláveis 

               com garrafas pet e outros 

   
         Figura 12 – Objetos decorados Figura 13 – Produção de texto “Plástico” 

                              com papel reciclado 

 

As principais dificuldades relatadas pelas professoras foram o pouco tempo para 

organizar o trabalho “tivemos uma semana para organizar tudo”, falta de interesse dos 

colegas e de muitos alunos (preocupados com a nota), falta de definição de critérios 

gerais para a avaliação e pequena participação da comunidade. A intensidade do projeto 
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e a forma como as atividades aconteceram lembra Hutchison (2000), quando ele trata da 

abordagem de experiência intensiva, na qual os alunos participam de um programa de 

EA por dois ou três dias, como também seu questionamento a respeito da efetividade 

dessa abordagem no que se refere a deixar uma impressão duradoura nos alunos. Nesse 

caso é importante registrar que os alunos que participaram do projeto no ano anterior, 

mesmo estando hoje no turno matutino, cobraram a participação dos professores, uma 

vez a sua própria participação estava vinculada à participação do seu professor.  

Considerando o pouco tempo para organização e execução do “Projeto Resíduos 

Sólidos”, que acabou não sendo escrito de forma sistematizada, avalio que as 

professoras, alunos e alunas surpreenderam pela capacidade de organização, 

principalmente no que se refere à participação e desenvoltura dos alunos que 

apresentaram os projetos de resíduos (composteira, aterro sanitário e coleta seletiva), 

como também no material confeccionado para a exposição. Contraditoriamente, o projeto, 

apesar de ser sido “esquecido” pela coordenação, foi apropriado pelas professoras e seus 

alunos e alunas e, mesmo não tendo sido escrito, aconteceu de forma satisfatória, 

principalmente considerando o contexto em que se desenvolveu. 

A exposição do “Projeto Repensando o Recanto” sinalizou de forma mais intensa a 

construção do conhecimento significativo por estar sendo desenvolvido há mais tempo em 

um processo constante de registro e análise das atividades desenvolvidas pelos próprios 

alunos orientados pelas professoras responsáveis (História e Filosofia), hoje não mais 

lotadas na escola. Em visita à exposição, foi possível observar o trajeto percorrido pelo 

projeto desde a pesquisa histórica da cidade, os depoimentos dos moradores mais 

antigos e as entrevistas em vídeo com especialistas em áreas de interesse (segurança, 

cinema, gestão pública). Segundo relato da professora responsável, o projeto está 

concentrado no turno matutino e começou com o diagnóstico da comunidade, por meio de 

um questionário para pais e alunos, com o objetivo de conhecer melhor a comunidade e 

perceber uma identidade, sendo adequado aos interesses e realidade dos alunos com a 

realização de eventos culturais: “Poeirão do Rock”, filmes de curta metragem, palestras e 

outros.  

Hoje o projeto tem 6 bolsistas, fruto de uma parceria com a Universidade de 

Brasília por intermédio da professora coordenadora do  projeto “Repensando o Recanto” 

e o Departamento de Antropologia da Universidade26. A professora responsável continua 

coordenando o projeto da Diretoria Regional de Ensino (desde agosto de 2008) com a 

                                                
26

 Parceria articulada pela profª Doutora Antonádia Borges, do Departamento de Antropologia da 
Universidade de Brasília. 
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colaboração da professora de PI (Projeto Interdisciplinar). Apesar do PI ter uma 

concepção interdisciplinar na prática, a interação com outros componentes curriculares 

parece não ocorrer, sendo fraca a articulação entre cultura e meio ambiente. 

Em conversas e entrevistas com os coordenadores dos dois projetos 

(“Repensando o Recanto” e o Projeto de EA), discutimos a importância de articular cultura 

e meio ambiente, partindo de pontos em comum nas duas propostas. Ambos sinalizaram 

a possibilidade de articulação. Dessa articulação a escola seria a maior beneficiada, 

principalmente se considerarmos que cada projeto tem suas ações concentradas em 

turnos diferentes, como também seus coordenadores possuem habilidades 

(sistematização, mobilização, iniciativa, liderança) que se complementam.  

  Uma outra apresentação que chamou a atenção foi a peça teatral “Auto da Barca 

do Inferno” adaptada ao tema meio ambiente, organizada pela professora de artes com a 

participação dos alunos do turno matutino.  

 
Figura 14 – Peça Auto da Barca do Inferno 

 

Neste ano houve também um concurso da logomarca do EACC, com premiação 

do desenho vencedor e impressão da logomarca em camisetas distribuídas aos 

participantes. Apesar das dificuldades, havia alegria entre os alunos participantes que 

ficaram o dia todo na escola, cuidando das suas exposições e visitando outras.  

As oficinas, que tinham como um dos objetivos “aproximar a prática da teoria na 

sala de aula”, foram oferecidas sob diversos temas: Reaproveitamento de pet; Reciclando 

o óleo de cozinha; Produção e edição de vídeos caseiros; Picasso não pichava; Origami; 

Jogos matemáticos (em parceria com a FTB – Faculdade da Terra); Jogos matemáticos 

confeccionados com material reciclado pelos próprios alunos; Construção e lançamento 

de foguetes; Construção de foguetes de reação química; Algumas oficinas foram 

oferecidas em parceria com a UnB: Escalas do sistema Solar; Estações do ano; Fases da 

Lua com a participação de professores e estudantes da Universidade, também foi 

instalado no pátio da escola um Planetário e os alunos fizeram fila para participar das 
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apresentações. Considerando as atividades propostas e as realizadas no evento, o 

próximo passo foi ouvir os professores a respeito de sua avaliação do II EACC. 

Conforme havia me comprometido com a coordenação pedagógica da escola, 

diante da solicitação dos professores em ter uma palestra com o tema avaliação, agendei 

com a Professora Shirley Kozlowski27 uma palestra, no dia 29/09/2008, na reunião de 

avaliação do 3º bimestre, com o tema: “Reflexões sobre a organização do trabalho 

pedagógico, avaliação como espaço formativo”. A palestra ocorreu de forma interativa e 

os principais aspectos abordados durante a conversa foram: a importância do trabalho 

coletivo, a avaliação formativa, as coordenações pedagógicas como momentos de 

encontro e a relação subjetivada: aluno como sujeito e não como objeto, articulada com o 

PPP da escola. Observei uma certa empatia e curiosidade de alguns professores, talvez 

por se tratar de uma colega falando de um lugar comum, a escola de ensino médio, com 

problemas comuns, sem receitas prontas e sim com uma proposta de reflexão da prática 

pedagógica do professor da escola pública e suas implicações.  

Aproveitei o clima favorável e após a palestra apliquei um questionário (anexo 2) 

para avaliar o II EACC, realizado em 12/09. O objetivo foi conhecer a avaliação dos 

professores a respeito do projeto, bem como sugestões para o próximo encontro, 35 

(trinta e cinco) professores responderam o questionário.  

  

 
 Figura 15 - Participação dos professores no II EACC 

  Quanto à participação dos professores, considerada uma das dificuldades no 

desenvolvimento de projetos na escola, podemos considerar que houve um avanço com 

32% de professores orientadores de projeto, 26% de professores incentivadores, 18% 

                                                
27

 Professora da SEE, Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de 
Brasília com o tema de pesquisa Avaliação no Ensino Médio. 
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como observadores, 12% coordenadores do evento e 12% coordenadores e orientadores 

de projetos de alunos. Esse percentual é confirmado pelo relato de alguns professores.  

 

Em 2007 foram praticamente dois professores que iniciaram o processo, esse ano 
contamos com a participação de seis professores de uma forma mais próxima e de 
alguns colegas com sugestões e apoio (profº de ciências da natureza, Entrevista, 
Doc. 06/10/2008).   

 
Sensibilizar o corpo docente é uma conquista diária, assim como também é muito 
importante ser capaz de trazer algo que fique na escola e envolva a comunidade 
(Profº de ciências da natureza, Diário de campo, Doc.10/07/2008). 

 
 
Posso afirmar que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos coordenadores do 

projeto está conquistando mais participantes dentro da escola. É importante lembrar a 

participação dos alunos tanto no sentido de mobilizar os colegas, como também de cobrar 

a participação de seus professores. Muitos alunos se organizaram e colaboraram como 

parceiros dos coordenadores do projeto, mobilizando também os alunos do turno noturno.  

 

Neste ano o aluno do noturno se aproximou mais e a pequena participação do 
matutino aconteceu em função da cobrança dos alunos que queriam apresentar 
trabalhos que estavam desenvolvendo. Os alunos que participaram conosco do 
projeto em 2007 levaram a semente para o matutino (profº coordenador do projeto, 
Entrevista, Doc. 13/10/2008).   

 
 
 

 
 
Figura 16 – Avaliação do objetivo geral do II EACC 

 

Objetivo Geral: “Promover o aprendizado significativo construindo relações entre os conteúdos 

ministrados em sala de aula e sua aplicabilidade no cotidiano, bem como incentivar alunos e 

professores à busca contínua do conhecimento através da diversidade de atividades 

desenvolvidas no projeto”. 
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 Em relação ao objetivo geral, 70% dos professores consideraram que foi 

parcialmente alcançado, 18% consideraram que foi plenamente alcançado e 12% 

consideraram que não foi alcançado. Os professores ressaltaram o pequeno 

envolvimento de professores e alunos em função da própria falta de conhecimento dos 

objetivos propostos no projeto e a falta de clareza entre as atividades e os conteúdos 

ministrados em sala de aula.  

Os resultados parciais são explicados por alguns respondentes (14%) também 

pelo pouco tempo, pois esse tipo de projeto deve ser trabalhado todos os bimestres e ter 

a culminância no final do ano; da maneira como aconteceu os alunos não participaram 

plenamente do processo, participaram somente na culminância e muitos conteúdos não 

foram aplicados em sala de aula.  

 

Houve avanço no pedagógico. Ligação das oficinas com o conteúdo trabalhado 
em sala, oficinas e experimentos com o foco no aluno. ex: oficina de foguete 
(física-gravidade), oficina de puff (geometria /sólidos) (profº de matemática, 
Entrevistas,Doc.06/10/2008). 

 
 
Outro avanço, segundo os coordenadores pedagógicos foi a sistematização do projeto, 

que contribuiu para a visualização do processo como também para avaliação das ações, 

indicando os problemas e resultados alcançados. 

O projeto escrito facilitou contatos e apoio financeiro. Em 2007 não havia projeto 
escrito, utilizamos o PPP da escola no I EACC, o que foi uma falha (profº 
coordenador do projeto de EA, Entrevista, Doc. 06/10/2008). 
 
Com o projeto escrito foi muito mais fácil conseguir apoio e parceiros, que 
poderiam ter participado muito mais se houvesse tido mais tempo (coordenadora 
pedagógica de ciências da natureza, Entrevista, Doc.06/10/2008). 
 

 
 Figura 17 –  Avaliação dos objetivos específicos do II EACC 
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 Quanto aos objetivos específicos do II EACC, percebe-se pelo gráfico que a falta 

de divulgação eficiente dos objetivos (61%), assim como a falta de clareza dos mesmos 

(21%) representou um aspecto negativo no desenvolvimento do projeto. Avalio que esse 

resultado reflete problemas já detectados em outros momentos na escola, durante a 

observação participante e oficinas de EA, que também se constitui como categorias de 

análise que são a comunicação ineficiente e a fragmentação do trabalho pedagógico, que 

representaram um aspecto negativo no desenvolvimento do projeto. 

 

A escola tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Não há 
participação do turno matutino. É difícil entender o que está acontecendo, as 
informações não chegam ou chegam para alguns. Cada professor iria trabalhar 
resíduos dentro da sua disciplina, não há continuidade. Muitas atividades 
desarticuladas que se perdem: cursos na coordenação pedagógica, projeto 
correção de fluxo (aceleração), licenças médicas, o professor se perde, o clima 
está pesado. Talvez fosse mais simples pegar um projeto só. Repensar a gestão, 
muitas vezes o professor não sabe fazer. Muitos passeios, palestras, muitas vezes 
não consigo dar minhas aulas, houve semana que só consegui dar duas aulas. 
(profº ciências da natureza, Entrevista, Doc. 09/09/2008.) 
 

 

 
 Figura 18 – Autoavaliação da participação dos professores no II EACC 

 

 Quanto à avaliação dos professores referente a sua participação no II EACC, 35% 

consideraram sua participação ativa, 50% consideraram sua participação tímida e 15% 

declararam não ter participado.   

 

A principal dificuldade é a falta de informação dos professores para orientar os 
alunos e fazer a ponte entre o conteúdo e o cotidiano do aluno. Há resistência dos 
professores, dificuldade em ter disponibilidade e falta também vontade política da 
SEE em cumprir a legislação (PCNs, LDB, PNEA) (profº coordenador do projeto, 
de ciências da natureza, Entrevista, Doc. 06/10/2008). 
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 Figura 19 – Avaliação da metodologia utilizada no II EACC 

 

A metodologia foi considerada adequada por 90% dos professores e inadequada 

por 10%, que sugeriram que as atividades começassem no início do ano letivo com amplo 

debate para colher sugestões e elaborar objetivos. Alguns professores também 

consideraram que houve uma pequena produção dos alunos em relação aos trabalhos 

apresentados por convidados (parceiros). Aqui tivemos duas observações em relação aos 

trabalhos apresentados pelos parceiros: alguns professores acharam a participação muito 

positiva, uma vez que fortalece o grupo e os laços da escola com a universidade, 

contribuindo com novas idéias e conhecimento. Outros professores avaliaram que deveria 

haver mais espaço para as produções dos alunos da escola, que muitas vezes ficam 

tímidos em função da quantidade de trabalhos das outras instituições, convém lembrar 

também o tempo limitado que os alunos tiveram para desenvolver seus trabalhos. 

Embora a metodologia tenha sido considerada adequada pela maioria dos 

respondentes, alguns professores (10%) ressaltaram os equívocos de estratégia 

relacionados ao planejamento do evento que prejudicaram o processo como um todo. 

 

A avaliação foi um pouco confusa (critérios, pontuação). Houve a avaliação das 
exposições dos alunos e os alunos que não participaram diretamente fizeram um 
relatório. No geral, todos os professores deram um ponto. 

( profª de códigos e linguagens Entrevista, Doc., 06/10/2008). 

 

Precisa de mais envolvimento, antecedência, foi tudo muito em cima da hora. 
Trabalhei com o tema “A importância e inconveniência dos plásticos” com a 
produção de texto e precisei do apoio do professor de PI. O objetivo era fazer um 
painel com a produção deles, houve dificuldades na dissertação, a produção de 
texto foi fraca, deveria ter começado antes. Dificuldades dos alunos: falta de 
atenção, leitura, produção de texto, pesquisa. 

 (profª de códigos e linguagens Entrevista, Doc. 06/10/2008). 



115 

 

 

 
 

Considerando as dificuldades, facilidades e resultados observados pelos 

professores durante o processo de organização e execução dos projetos apresentados no 

II EACC, destacam-se algumas falas em relação às (aos): 

 

Dificuldades:  

Falta de coordenação e planejamento (mobilização, articulação), material escasso, 
projeto isolado em alguns professores;  
Não há ligação entre os projetos, atendimento difícil durante as aulas na última 
semana que antecedeu o EACC;  
Não houve interdisciplinaridade, faltou esclarecer os objetivos da EACC;  
Falta de união entre professores, direção e servidores;  
Faltou incentivo dos professores para os alunos participarem sem se preocupar só 
com a nota; 
Não houve coordenação no matutino, os professores ficaram sem um norte;  
É importante selecionar temas que despertem mais o interesse dos alunos e 
comunidade escolar. 
(Professores que participaram do II EACC, Diário de campo, Doc. 29/09/2008) 

 

 

Facilidades:  

Participação de várias instituições, apoio da comunidade, parceiros da escola; 
Liberdade, espaço aberto, envolvimento dos alunos no projeto com compromisso; 
Alguns grupos de trabalho (alunos e professores) facilitaram o andamento dos 
trabalhos.  
         (Professores que participaram do II EACC, Diário de campo, Doc.29/09/2008) 
 
 

 As parcerias também se constituíram em uma categoria de análise pela 

contribuição na realização dos projetos, tanto as relacionadas às instituições como à 

relacionada à participação dos alunos. 

 

 
 Figura 20 - Avaliação dos resultados esperados (incentivo à pesquisa, à autonomia e à criatividade do aluno) 

no II EACC 
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Aqui vale ressaltar a organização de um grupo de apoio, formado por 30 alunos de 

várias turmas que, orientados pelos professores coordenadores do projeto, fizeram a 

articulação do projeto em toda a escola se constituindo como sujeitos no processo. 

 
 Fizemos reuniões com os monitores para organizar o EACC, obedecendo a regras 
como pontualidade, bons modos. São noções de convivência que muitos não têm 
em casa, eles fizeram um trabalho muito bom (profº coordenador do projeto, 
Entrevista, Doc. 13/10/2008). 

 

Resultados observados: 

Mobilização e envolvimento dos alunos, em especial os bolsistas e os monitores; 
Conscientização e construção do conhecimento de forma criativa por parte de 
alguns alunos. (Professores que participaram do II EACC, Diário de campo, Doc. 
29/09/2008) 

 
Observei a mudança de comportamento em alguns alunos em sala, mais 
interativos, mais amigos, como também o interesse em fazer vestibular. O EACC 
facilita o processo de interação que faz parte do amadurecimento dos alunos e 
alunas (profº ciências da natureza, Entrevista, Doc. 13/10/2008).  
 
Observamos que as relações estão menos autoritárias, há uma maior proximidade 
dos alunos com os professores orientadores de projeto, que se tornaram uma 
referência para os alunos. O espaço do laboratório está mais democrático para 
alunos (usam no turno contrário) – maior acesso, autonomia para buscar, 
pesquisar, os professores usam pouquíssimo. Os professores do projeto são mais 
disponíveis, o que possibilita maior proximidade com os alunos (profª de ciências 
humanas, Entrevista, Doc. 29/08/2009). 
 

Durante a culminância do EACC foi possível observar a presença de professores nos 

stands como também acompanhando seus alunos.    

 
Em relação ao tema que nós trabalhamos “A importância e a inconveniência dos 
plásticos”, percebi algumas mudanças nos alunos (quais?), antes jogavam muita 
garrafa de refrigerante no chão, como o projeto o lixo diminuiu (profª de códigos e 
linguagens, Entrevista, Doc.06/10/2008). 
 

Foi visível a diminuição das pichações, assim como a limpeza no interior da escola.  

 
Quanto às sugestões para o III EACC 2009, foi unânime a proposta de se iniciar o 

processo no primeiro bimestre do ano letivo no que se refere à escolha do tema com 

amplo debate nas coordenações, consulta aos alunos e organização do projeto escrito 

com um plano de ação detalhado com as atribuições e metas, cuidando com atenção da 

comunicação, mobilização e acompanhamento das atividades. 

O processo de organização do EACC confirmou as dificuldades (falta de 

articulação e comunicação entre os professores e os turnos matutino e vespertino, 

trabalho fragmentado) identificadas nas entrevistas, na observação participante e nas 
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oficinas de EA. Apesar da preparação para a elaboração de um projeto de EA, por meio 

de oficinas de EA, na qual os professores propuseram temas e elaboraram objetivos, 

observei um processo tumultuado na escolha do tema a ser desenvolvido no projeto de 

EA. Posteriormente esse mesmo tema foi deixado de lado, mesmo depois de professores 

já terem trazido contribuições e iniciado o trabalho em sala de aula.  

O projeto (que até então seria de EA) escrito e apresentado próximo a realização 

do II EACC, teve como título: “Projeto Encontro de Arte, Ciência e Cultura, Tema 2008: 

Trabalho e Sustentabilidade no Mundo Atual”. Talvez se o tema 2008 fosse Resíduos 

Sólidos, como havia sido votado, eu não tivesse notado a justaposição de projetos.   

De fato temos dois projetos: o EACC e o Projeto de Resíduos Sólidos que não foi 

escrito, mas aconteceu de maneira surpreendente pelos motivos já expostos. Penso que 

se os coordenadores do projeto EACC esclarecessem que o projeto de EA é um dos 

projetos a serem apresentados no EACC, como o “Projeto Repensando o Recanto” e 

outros, evitaria a justaposição de projetos e a organização seria mais eficiente e mais 

coerente com o PPP. A escola tem projetos que se desenvolvem ao longo do ano letivo e 

tem sua culminância no EACC, que pode se reafirmar como espaço organizado para a 

apresentação dos resultados alcançados pelos diferentes projetos, a partir de um 

planejamento coletivo dos diferentes componentes curriculares.    

Da forma como aconteceu, não se consideraram as especificidades de cada 

projeto e a avaliação ficou confusa, conforme depoimentos de professores que orientaram 

projetos. Mesmo com todos esses problemas, os projetos, escritos ou não, e o próprio 

EACC surpreenderam ao demonstrar a capacidade de mobilização da escola. A 

capacidade de organização e mobilização da escola em função de eventos e de ações 

imediatas foi predominante. Potencial que pode ser mais bem aproveitado mediante o 

diálogo e a articulação com o trabalho pedagógico do corpo docente, assim como no 

aprofundamento das atividades desenvolvidas.  

O projeto de EA Resíduos Sólidos, em função do tempo exíguo, não foi 

aprofundado e devidamente contextualizado a partir da realidade daquela comunidade. 

Os principais conceitos foram trabalhados, mas não houve conexão direta com o 

cotidiano da escola. Desde a escolha do tema até a execução do projeto ocorreram 

muitos equívocos, o que dificultou uma abordagem teórica a partir do cotidiano assim 

como uma intervenção no cotidiano a partir da abordagem teórica. Dentre as dificuldades 

destaca-se a ausência de diálogo na organização do trabalho pedagógico que se tornou 

fragmentado e sem clareza quanto às intencionalidades do próprio projeto escolhido 

como um meio de inserção da EA na escola. O projeto de EA Resíduos Sólidos, que foi 
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votado em coordenação pedagógica, não foi contemplado no projeto escrito, e, em alguns 

momentos se confundiu com o Encontro de Arte, Ciência e Cultura - EACC. Apesar do 

PPP 2008 contemplar entre seus objetivos a educação ambiental, os projetos escritos, 

tanto o “EACC” quanto o “Repensando o Recanto” não abordam a EA de forma explícita, 

sendo esta trabalhada de forma implícita. 

 

5 – Entrevistas: outros olhares e percepções 

 

As entrevistas foram realizadas ao longo do período da observação participante, 

algumas feitas durante o processo de organização dos projetos e outras após o II EACC. 

Foram realizadas 14 (quatorze) entrevistas, conforme roteiro (anexo 4) com 01 (um) 

assistente administrativo, 09 (nove) professores regentes, 2 (duas) coordenadoras 

pedagógicas, o diretor e 01 (uma) supervisora pedagógica.  

Durante as entrevistas alguns temas se fizeram presentes: a falta de articulação 

entre os turnos da escola, a crise política e suas repercussões nas relações de trabalho, a 

subutilização do espaço da coordenação pedagógica, como também as expectativas dos 

professores em relação ao processo eleitoral para a escolha de novas direções das 

escolas do DF, prevista para dezembro de 2008.  

 As entrevistas permitiram conhecer a opinião de alguns professores no que se 

refere ao desenvolvimento de projetos na escola e a organização do trabalho pedagógico, 

As informações seguem organizadas em algumas categorias de análise. 

 As dificuldades identificadas em relação ao desenvolvimento de projetos na 

escola foram atribuídas principalmente à falta de planejamento coletivo e de 

acompanhamento do plano de ação do PPP, acentuado pelos problemas de comunicação 

e divulgação, que contribuíram para a falta de objetividade das reuniões e desarticulação 

do grupo como um todo nas coordenações pedagógicas.  

O processo de eleição conturbado que a escola vivenciou em 2003 e 2006 tem 

reflexos até hoje nas relações interpessoais e no trabalho pedagógico, além da cisão 

entre os turnos matutino e vespertino. Soma-se a isso a crítica quanto à postura da 

direção, considerada omissa por alguns professores entrevistados. 

 
Falta uma direção reconhecida pela comunidade (legítima) esta direção está 
desde 2005, veio de fora, de pára-quedas. A direção não tem direção (noção de 
educação) (profª de ciências humanas, Diário de campo, Doc. 04/07/2008). 

 

Uma outra dificuldade identificada foi a necessidade de uma leitura pedagógica 

mais clara por parte da direção e dos professores para orientar melhor os trabalhos, como 
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também a definição e divulgação do perfil do coordenador e do supervisor pedagógico 

com vistas a uma melhor utilização do espaço da coordenação pedagógica e maior 

envolvimento dos professores para despertar o interesse dos alunos em participar dos 

projetos.  

 

A escola está passando por um turbilhão político (eleição) a escola está rachada. 
A coordenação pedagógica é um espaço minado (professores revoltados), não 
acontece. Tentaram organizar um tema, mas não conseguiram. Além disso, os 
cursos de formação são na coordenação. (Profº ciências da natureza,Entrevista, 
Doc. 09/09/2008). 
 
Na coordenação com os professores de humanas: todos se recusaram a participar 
do EACC por falta de tempo, outros cursos, muito trabalho. Não vêem conexão 
entre a proposta do EACC e o conteúdo trabalhado em sala. Por exemplo, a profª 
de história está trabalhando cidadania e não percebe nenhuma ligação com o 
tema do encontro, dei algumas sugestões. Esse ano demorou muito a definição 
do tema (coordenadora de ciências humanas, Entrevista, Doc. 19/08/2008). 

 
Um aspecto importante abordado pelos professores é a insuficiência da formação 

continuada e da coordenação pedagógica como espaço de troca e de reflexão da prática 

docente. Os projetos de EA, muitas vezes não são compreendidos por falta de uma 

interpretação mais apropriada da própria educação ambiental como processo de 

construção e intervenção da realidade. 

 

Deveria ter uma formação adequada para coordenação pedagógica, com maior 
articulação, organização e planejamento (coordenadora de ciências humanas, 
Entrevista, Doc. 19/08/2008). 

 
Falta identidade da escola, cada professor trabalha da forma que quer. Não tem 
um eixo norteador (profº de ciências da natureza, Entrevista, Doc. 13/10/2008). 
 
 

Em relação à proposta do curso na escola “Coordenação Compartilhada”, para 

atender uma demanda dos próprios professores, principalmente no que se refere à 

reflexão e à reorganização do espaço da coordenação pedagógica, foi uma iniciativa 

frustrada pela falta de participação dos professores. Uma contradição clara entre o 

discurso e a prática. 

 
Só tinha eu de professora em regência fazendo o curso no turno matutino, estava 
gostando, mas a turma fechou por falta de quórum (profª de códigos e 
linguagens, Entrevista, Doc.06/10/2008). 
 

O que pode ser observado hoje, no cenário do Ensino Médio, no que se refere à 

EA em termos de possibilidades e potencialidades, conforme observado em questionário 

aplicado, é a importante contribuição da formação de professores em EA, que  
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representou um diferencial na realização dos projetos nas escolas visitadas. Além disso, 

os projetos de EA que apresentaram maior número de disciplinas envolvidas tiveram 

maior tempo de duração, sendo esta considerada, pelos professores entrevistados, 

condição básica para a realização de projetos no que se refere à promoção de uma 

interação entre as disciplinas no trato das questões ambientais e à resolução prática de 

problemas na escola, minimizando assim as dificuldades, como a falta de recursos. A 

interdisciplinaridade tão falada e não apropriada pelos professores. 

Em função dos problemas já citados, a organização do EACC se resumiu a um 

pequeno grupo, que teve apenas uma reunião com a direção, o que também contribuiu 

para a demora na definição do tema a ser trabalhado, como também na pressa em definir 

as ações, cometendo alguns erros de percurso.  

Considerando as dificuldades encontradas, alguns professores identificaram 

algumas estratégias adotadas durante esse ano letivo: concentrar o trabalho em 

pequenos grupos ou áreas afins, de preferência articuladas, de dois ou três professores, 

buscando afinidades e motivação no próprio grupo; buscar parcerias de peso para 

enriquecer o trabalho e fortalecer o grupo; incentivar o aluno a participar dos projetos, 

criando mecanismos para o mesmo cobrar a participação do seu professor. A parceria 

com os alunos (bolsistas e monitores) foi um ponto de apoio que deu um impulso aos 

projetos,  

eles questionam mais, incomodam alguns professores, provocam sua participação 
além de serem bons articuladores com os colegas (profª ciências humanas. 
Entrevista, Doc. 29/08/2008). 
 
É preciso organizar melhor a parceria com a escola. Fazer por fazer não agrega 
conhecimento. É preciso mudar a ótica, buscar parceria para o ano todo (UnB, 
FTB e empresas), incentivar os alunos. O projeto escrito facilitou contatos e apoio 
financeiro. Em 2007 não havia projeto escrito, utilizamos o PPP da escola no I 
EACC, o que foi uma falha. (profº de ciências da natureza, Entrevista, Doc. 
06/10/2008). 

 

Outra estratégia foi apropriar-se dos espaços da escola com atividades culturais e 

oficinas – criar uma identidade e mostrar aos alunos que uma outra escola é possível.  

 

Quando você se apropria, você produz. O aluno percebe quando as propostas não 
vão em frente, identifica onde, e quem foi o problema, principalmente no matutino, 
e tem uma postura diferente (criticam, cobram...), o projeto dá vida à escola (Diário 
de campo, Doc. 29/08/2008).  
 
 

Em relação à receptividade e participação nos projetos, foi possível observar os 

seguintes aspectos.  
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  Em relação aos alunos, a maioria dos professores entrevistados relataram o 

interesse de grande parte daqueles em participar dos projetos desenvolvidos na escola e 

a necessidade de se ter objetivos claros e adesão de professores para incentivar aos que 

ainda não participam de projetos, principalmente do turno matutino, pois, segundo a 

coordenação, alguns alunos reclamaram de não ter o direito de participar, pois os 

professores não aderiram ao projeto.  

Um dos coordenadores do EACC relatou que desde 2006 havia interesse dos 

alunos em participar de feiras e exposições, mas os professores não tinham condição de 

organizar um projeto. Somente em 2007 por meio do curso da Escola da Natureza, que 

disponibilizou conhecimento na área ambiental e suporte para buscar parcerias, foi 

possível iniciar o trabalho com uma receptividade muito boa por parte dos alunos. Foram 

três professores que fizeram o curso Formação de Educadores Ambientais na Escola da 

Natureza. 

  Em relação à direção, segundo o coordenador do EACC, em 2007 ela não 

percebeu a importância do trabalho e foi difícil de ser convencida. Em 2008 foi mais fácil, 

mas ainda há problemas em compreender e apoiar mais. Segundo a coordenação 

pedagógica, é preciso “chegar junto”, se envolver mais e solicitar a participação de todos. 

Muitos professores argumentam que a direção só apoia na medida em que é cobrada. 

 
Apoio pequeno (tempo, clareza dos objetivos, mais compromisso com o PPP). As 
coisas estão muito soltas, a direção é ausente, precisa deixar claro que apóia 
efetivamente o projeto. Na véspera do II EACC, o diretor não tinha nem lido o 
projeto, não se apropriou do projeto. Não é o caso de obrigar, mas incentivar, 
mostrar a importância do projeto, inserido no PPP.  (coordenadora pedagógica, 
Entrevista, Doc. 09/10/2008). 

 

Falta leitura pedagógica para orientar melhor os trabalhos, mas a direção sempre 
apóia todo e qualquer projeto. Pelo menos não atrapalha (profª de ciências 
humanas, Entrevista, Doc.29/08/2008). 
  
 

Em relação aos professores, a resistência ao trabalho com projetos é ainda 

significativa, seja pelo desconhecimento, seja pela falta de interesse ou pela herança de 

conflitos do processo eleitoral conturbado pelo qual a escola passou, e ainda hoje se 

reflete em conflitos interpessoais ou, ainda, pela resistência em refletir a própria prática 

no cotidiano. Ou ainda, de acordo com Freire (2005), pelo medo da liberdade de ousar de 

ser autônomo e responsável pelo processo de aprendizagem além da sala de aula.  
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Percebi algumas dificuldades: falta de formação para trabalhar com EA, com 
projeto, resistência dos professores, dificuldade de inovar do grupo. Em um 
conselho de classe ninguém apresentou nada de inovador (coordenadora de 
ciências humanas, Entrevista, Doc. 19/08/2008.) 

 
Muitas vezes, ações são confundidas com projetos, individualismo muito grande 
na prática (grupos mais próximos trabalham juntos), falta articulação: os 
professores têm sonhos, projetos, mas a escola, a direção, os colegas... (falta 
articulação), falta de posicionamento dos colegas (dizer porque não vai participar), 
falta leitura pedagógica (muito no pessoal), burocrático. (profª de ciências 
humanas, Entrevista, Doc. 29/08/2008). 

 
É preciso trabalhar primeiro o professor nas coordenações pedagógicas com 
dinâmicas e textos. Nossa principal dificuldade é a falta de recursos financeiros e a 
falta de envolvimentos dos professores (Diretor, Entrevista, Doc.13/10/2008). 
 

Apesar dos problemas, alguns professores concordam que houve uma mudança 

em relação a 2007:  

Maior adesão e menos boicote com a participação de alguns professores do 
matutino, pela primeira vez. A maior participação se deu com 15 dias antes do 
encontro, alguns professores se aproximaram e perceberam que não era um 
projeto isolado de um professor. Perceberam que o objetivo era que os alunos 
mostrassem suas produções sob suas orientações (profº de ciências da natureza, 
Entrevista, Doc. 06/10/2008).  

 
Muitos professores admitiram que se houvesse maior participação do turno 

matutino, os trabalhos seriam mais interessantes. Na prática, observa-se na escola, além 

do problema de comunicação, a falta de articulação e de conhecimento para viabilizar os 

projetos, além da necessidade de mais compromisso com o PPP. Nesse sentido há 

também crítica em relação à postura da direção.  

 No início da pesquisa foram propostas algumas categorias de análise a priori: 

Fragmentação do trabalho pedagógico; Descontinuidade dos projetos de EA; Dificuldade 

de uma prática interdisciplinar; Ausência de abordagem transversal dos conteúdos; 

Aproveitamento inadequado do espaço de coordenação pedagógica e a Insuficiência da 

formação continuada dos professores. No decorrer da pesquisa, todas as categorias 

estabelecidas a priori confirmaram presença em diversos momentos. À medida que as 

atividades de pesquisa foram se desenvolvendo, no universo da escola, em função de sua 

especificidade outras categorias surgiram como: Comunicação ineficiente; Falta de 

articulação entre os turnos na escola, que contribuíram com a dificuldade de uma prática 

interdisciplinar, com o aproveitamento inadequado do espaço da coordenação pedagógica 

e com a fragmentação do trabalho pedagógico; a Burocratização que muitas vezes é 

priorizada em detrimento ao pedagógico; a Rotatividade de professores que contribui para 

a falta de identidade com a escola e dificulta o enraizamento dos projetos. A categoria 

Parceira com instituições e organizações não governamentais (UnB, FTB, “Projeto 
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Picasso não Pichava”, Coletivo jovem) evidenciou-se como uma estratégia de superação 

das dificuldades na escola, oferecendo muitas vezes suporte teórico para alguns projetos 

desenvolvidos na escola e a parceria com os alunos destacou-se como estratégia de 

mobilização da escola; houve também a Parceria dos coordenadores de projetos com os 

alunos, que mobilizaram os colegas e cobraram a participação dos professores nos 

projetos. 
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  Considerações Finais 

 

         A pesquisa desenvolvida na escola com a observação das reuniões pedagógicas, 

realização de oficinas de Educação Ambiental - EA, entrevistas com professores, 

coordenadoras, direção e acompanhamento das atividades realizadas contribuiu para a 

investigação acerca da inserção da Educação Ambiental, na perspectiva de uma 

abordagem transversal e de forma integrada às atividades curriculares, em uma escola 

pública de Ensino Médio e para compreender e avaliar à luz das referências dos seus 

autores e atores as dificuldades e acertos, identificando aspectos facilitadores de 

implantação e implementação dos projetos de EA no ensino formal.        

 As atividades observadas na escola, muitas vezes, são concebidas de forma 

fragmentada, buscando nas parcerias (universidades e organizações não 

governamentais) um apoio teórico ainda um pouco distante da realidade da escola, no 

caso do II EACC e com mais objetividade, no caso do “Projeto Repensando o Recanto”. A 

sistematização das atividades (projeto escrito, planejamento, avaliação) confirmou-se 

como uma importante ferramenta para organizar o trabalho e possibilitar um avanço em 

direção a uma abordagem transversal mais significativa inserida no cotidiano da escola. 

Mesmo que esse processo aconteça inicialmente em um pequeno grupo, é fundamental 

que este se torne mais freqüente funcionando como estratégia de planejamento e 

subsídio para avaliação.  

Pode-se afirmar que a temática Meio Ambiente está inserida no Projeto Político 

Pedagógico da escola, nas atividades de plantio, nas oficinas de reciclagem, nas 

campanhas de sensibilização, na pintura da escola, no teatro, na música, mas ainda não 

é possível afirmar que está enraizada na escola por meio de práticas de EA entendidas 

como tal pelos professores e alunos. Segundo Sá (2005: 3), o enraizamento físico e 

biológico do sujeito humano e a sua condição cultural são aspectos importantes a serem 

considerados quando nos referimos à construção da ideia de pertencimento do sujeito em 

um cosmos e em um oikos. Nesse contexto a cultura trata de uma outra dimensão do 

pertencimento, do mundo das ideias e das práticas que o homem cria para se relacionar. 

Nesse sentido, não tenho elementos para afirmar que os projetos de EA ou o II 

EACC proporcionaram práticas pedagógicas apropriadas que favorecessem o diálogo 

entre as dimensões da cultura, do pertencimento, do cuidado, da experiência, da 

cognição, da participação e da autonomia com vistas a fazer emergirem valores, atitudes 

e comportamentos.  
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Foi possível observar alguns sinais em direção ao diálogo entre as diferentes 

dimensões citadas: o debate acerca da identidade da comunidade, a diminuição 

expressiva das pichações na parte interna da escola, a articulação dos alunos na 

organização do II EACC, a proximidade entre professor e aluno na organização das 

apresentações dos projetos e a maior adesão dos professores aos projetos. Esses sinais 

representam a dimensão do cuidado em relação ao patrimônio da escola, do 

pertencimento em relação a conhecer a história da cidade e, especificamente daquela 

comunidade escolar. Muitas ações foram desenvolvidas, mas ainda de forma 

desarticulada entre si, o que limitou seus resultados. 

De acordo com Gutiérrez (2008): 

 
o que interessa pedagogicamente é que os produtos sejam tangíveis, isto é, que 
possam ser sentidos pelos participantes e fisicamente percebidos para que 
retroalimentem o processo. Os produtos têm de ser o resultado do fazer 
participativo de todos os integrantes do grupo em processo (p.55). 
 
 

Ao me referir às práticas pedagógicas que favorecem o diálogo entre as 

dimensões da cultura, do pertencimento, e, portanto, da identidade, é fundamental 

ressaltar a importância do Projeto “Repensando o Recanto”, que apesar de estar 

concentrado praticamente em duas professoras, conseguiu sistematizar suas ações e, 

principalmente, partindo do cotidiano dos alunos estabelecer o sentido de suas ações. A 

cada dia, vem ganhando força e parcerias importantes, que atendem às necessidades de 

implementação das suas atividades, tais como oficina de vídeo, orientação para coleta e 

sistematização de dados da pesquisa de campo e monitoria dos bolsistas. Nesse projeto 

foi possível identificar uma abordagem transversal que parte do cotidiano dos alunos, no 

qual os mesmos constituem-se sujeitos na pesquisa da cultura local e da história da 

comunidade a que pertencem. Estabelecem conexões entre o cotidiano e a abordagem 

teórica presente em sala de aula, oficinas, palestras, entrevistas e demais atividades 

culturais. O “Projeto Repensando o Recanto”, apesar de contemplar ações de EA, não o 

faz explicitamente. Percebe-se que os rótulos muitas vezes limitam o alcance dos 

processos. O entendimento restrito de EA pelos professores impede o diálogo entre os 

projetos “Repensando o Recanto”, Resíduos Sólidos” e “Picasso não Pichava”, pois este, 

por meio da arte, e da música, em diferentes manifestações de criatividade, a partir do 

cotidiano dos alunos(as), estabelece a ligação entre a dimensão do cuidado, da 

conservação patrimonial e ambiental da escola.   

As oficinas de EA (Linha do Tempo, Exercício Social da Torre) realizadas com os 

professores, a partir das propostas da Educação Integral e da Pedagogia Social, tiveram 
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a intenção de despertar os professores para a importância da experiência e da 

possibilidade de, por meio da vivência, explorar diversos conteúdos a partir do cotidiano, 

viabilizando de forma lúdica a contextualização. A oficina em seus três tempos: 

sensibilização, experiência e reflexão teórica, representa um rico recurso que pode 

fortalecer as oficinas realizadas no projeto de EA como também as aulas em um sentido 

mais amplo.  

A Educação Integral contribui de forma singular na organização do trabalho 

pedagógico, na medida em que parte do mundo vivido e estimula as diversas formas de 

percepção dos sujeitos envolvidos, o cuidado como corpo (alongamento, auto-

massagem), a dinâmica, o jogo (o lúdico), conectados com os conteúdos a serem 

estudados, descontrai o grupo, contribui para a alegria, comunicação e interação do 

mesmo.  

Cabe ressaltar que a expectativa em relação às oficinas de EA, que tinham a 

intenção de contribuir para a articulação mais eficiente do grupo na elaboração escrita do 

projeto de EA não alcançou seu objetivo plenamente. A continuidade do processo foi 

interrompida pelas diversas demandas da rotina da escola e a comunicação que seria um 

importante aliado nesse processo, não aconteceu de forma eficiente.    

Contudo é importante ressaltar que a elaboração do projeto escrito do II EACC, 

mesmo não considerando o tema acordado anteriormente, foi considerada pelos 

professores um avanço, no sentido de sistematizar suas ações de forma organizada, o 

que facilitou o contato com as parcerias, como também a avaliação do mesmo. De 

acordo com a avaliação do II EACC, a proposta para 2009 é iniciar o processo no 

primeiro bimestre para a escolha do tema com amplo debate nas coordenações 

pedagógicas, consulta aos alunos e organização do projeto escrito com um plano de 

ação detalhado com as atribuições e metas, estratégias de comunicação, mobilização e 

acompanhamento das atividades. 

Os temas e objetivos discutidos e elaborados a partir da oficina de EA, não foram 

devidamente considerados na coordenação pedagógica nem na discussão da escolha do 

tema a ser trabalhado no 3º bimestre. Na verdade, o pano de fundo da discussão a 

respeito da “escolha do tema” a ser trabalhado no 3º bimestre é a própria organização do 

trabalho pedagógico, as atitudes dos professores e as estratégias que utilizam com esse 

tema, pois isso condiciona não só a sua abordagem na sala de aula, mas além dela. 

Esse, muitas vezes, é um campo novo para o professor, daí sua resistência em se lançar 

ao desafio, muitas vezes, por medo. 
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 O projeto “Resíduos Sólidos”, mesmo não tendo sido escrito, aconteceu de forma 

surpreendente pela participação e capacidade de organização dos alunos orientados 

pelas professoras de Química, Português e Geografia que, em pouco tempo, 

organizaram seus trabalhos e exposições de forma criativa. Considerando o pouco tempo 

para organização e execução do “Projeto Resíduos Sólidos”, avalio que as professoras, 

alunos e alunas surpreenderam, principalmente no que se refere à participação e 

desenvoltura dos alunos que apresentaram os projetos de resíduos (composteira, aterro 

sanitário e coleta seletiva), como também no material confeccionado para a exposição 

(brinquedos, bijouterias, bolsas peças de decoração). O tema Resíduos Sólidos instiga 

por despertar rapidamente o interesse dos alunos. Será pela possibilidade de acesso aos 

materiais de elaboração criativa? Ou pela possibilidade de uma renda extra? Temas 

assim, instigantes e de rápida resposta, fazem pensar na possibilidade de se trabalhar 

com temas geradores significativos como estratégia de sensibilização e mobilização de 

alunos e professores. 

Uma categoria de análise presente em praticamente todas as discussões foi a 

importância da formação continuada. Essa representa um importante desafio quando 

almejamos uma resignificação da prática pedagógica rumo a uma práxis ecopedagógica 

(Freire, 1996 e Veiga 2004). Nesse sentido refiro-me a uma formação continuada 

mediada pela ecologia humana, baseada no método vivencial (Magalhães, 2006), que 

busca desencadear processos de autoconhecimento com reflexos na reelaboração de 

valores e hábitos cotidianos. Considerando que a maioria dos professores são formados 

por uma visão cartesiana e fragmentada e muitas vezes treinados à repetição, 

 

              ...é importante pelo menos fazer com que os professores experimentem, eles 
próprios, outras maneiras de aprender além daquelas que foram convenientes 
para eles mesmos durante sua adolescência e que, muitas vezes, reproduzem, 
acreditando, com boas intenções, que são as únicas que podem funcionar 
(Georges Lerbet In Morin, 2007: 532). 

 
 
Esse, certamente, é um grande desafio para o professor: “conhecer, vivenciar para 

incorporar e propor”, assim como a coerência entre o discurso e a prática. No contexto de 

demandas e carências (modulação e devolução de professores, programa de correção de 

fluxo, rotatividade de professores) que a escola pública enfrenta nas suas mais diversas 

realidades, a pesquisa demonstrou que existe uma demanda dos professores em 

desenvolver projetos de EA, em investir em conhecimento significativo, em cultura, em 

identidade, em qualidade de vida, voltar ou continuar a estudar, a pesquisar e produzir 

seu próprio conhecimento.  
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  Percebe-se também que o interesse dos alunos é um forte componente no incentivo 

dos próprios professores em buscar estratégias que viabilizem os projetos, contando 

sempre com a participação e mobilização dos mesmos. Chama atenção o fato de um dos 

coordenadores do EACC relatar que, em 2007, o curso de Formação em EA da Escola 

da Natureza tornou possível iniciar o trabalho na escola de forma mais organizada e que 

os três professores que participaram desta formação continuam atuando e contribuindo 

com os projetos de EA na Escola. Outros dois professores, também participantes de 

projetos, estão fazendo especialização em meio ambiente. Isto mostra a importância da 

formação permanente e seu potencial para suscitar uma eco-auto-formação significativa 

e mobilizadora. 

     A escola pesquisada demonstrou, de muitas maneiras, a busca por outros 

caminhos com as diversas propostas de atividades, ora consideradas projeto, ora 

consideradas ações complementares. Mesmo com as dificuldades, aqui já relatadas, 

buscou estratégias de superação em parcerias com instituições, organizações não 

governamentais e com os próprios alunos. Talvez falte uma parceria entre os 

professores, no exercício de conviver e respeitar a diversidade e descobrir a riqueza que 

isso representa. Nesse sentido, o resgate da coordenação pedagógica como espaço de 

práxis pedagógica, de criatividade e de coformação é o grande desafio posto aos 

professores e direção, no contexto da gestão compartilhada. A coordenação pedagógica, 

espaço conquistado pelos professores que nos antecederam, é uma rica oportunidade de 

troca de experiências e planejamento coletivo que precisa ser resgatado, juntamente com 

a auto-estima dos professores e com a valorização do trabalho pedagógico em sua 

excelência, partindo da realidade da escola.  

Os projetos ainda incipientes, apesar de muito criticados, resistem e são, muitas 

vezes, espaços de discussão, vivência e construção de conhecimento que podem se 

constituir em chaves pedagógicas como propõe Gutiérrez (2008) no sentido de abrir 

novos caminhos e perceber a educação como processo de elaboração de sentidos, de 

diálogo, de construção e expressão do conhecimento e de avaliação que permite integrar 

processo e produtos, uma avaliação que tenha sentido para quem aprende. 

O exercício de observar a escola, conversar com os professores, participar de suas 

reuniões, festas, ministrar oficinas de EA, discutir temas propostos, contribuir com a 

organização do trabalho pedagógico em uma perspectiva de desenvolver práticas de EA 

ratificou para mim a concepção de que a educação ambiental não é apenas uma 

educação de conteúdos, mas principalmente, de postura. E quando compreendida e 
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internalizada possui maiores chances de emergir em ações coerentes entre teoria e 

prática pedagógica, entre planejamento, execução e avaliação de projetos.  

Para que ocorra essa internalização e a implicação dos seus protagonistas, 

considero importante a contribuição de uma EA em uma perspectiva de Educação 

Integral que reconhece o ser humano nas dimensões da vida, do corpo, da mente e do 

espírito conectadas com o cotidiano, com o contexto histórico-cultural de cada grupo 

social, como também seus interesses, necessidades e potencialidades. Estamos, assim, 

diante do desafio de enraizar nos espaços da escola a formação de uma sensibilidade e 

de uma leitura crítica dos problemas ambientais, como também de conquistar uma 

formação continuada como espaço de reflexão da prática pedagógica e da troca de 

experiências que contribua efetivamente para a nossa autonomia como professores, 

sujeitos de nossa própria ação, assim teremos mais possibilidades de enfrentar os 

desafios postos, encontrar saídas para os entraves e novas utopias para nos fazer 

caminhar.  
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Anexos 
 
Anexo 1 – Questionário de Identificação de escolas com projetos de EA 
    
Caro Professor (a), 

este questionário faz parte de uma pesquisa de Mestrado em Educação Ambiental e 

Ecologia Humana da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. A pesquisa 

objetiva analisar a implementação de projetos de Educação Ambiental no Ensino Médio 

em escolas públicas do Distrito Federal, identificando as dificuldades e estratégias de 

superação, visando contribuir com o desenvolvimento dos projetos pesquisados e de 

futuros projetos.  

Grata pela sua atenção! 
Maristela Nascimento.  
mgnascm@yahoo.com.br  
 
 
1. SUA ESCOLA  

 
1.1- A sua escola tem projeto de Educação Ambiental (EA)?  (   ) sim   (   ) não 

 
1.2- Você participa: 

(  ) como coordenador (a) do projeto de EA 
(  ) como professor (a)  
(  ) como coordenador pedagógico do turno 
(  ) sou apenas observador (a) 

 
1.3- O(s) projeto(s) de Educação Ambiental da sua escola: 

(   ) Faz (em) parte da agenda da escola 
(   ) Estão inseridos no Projeto Político Pedagógico da Escola 
(   ) São eventos pontuais, definidos ao longo do ano letivo 

 
2. A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

 
2.1- Caso tenha participado direta ou indiretamente do projeto de EA, o que 
mobilizou sua participação? 

_______________________________________________________________________ 
 
 

2.2- Na sua opinião, a participação dos colegas no(s) projeto(s) de Educação 
Ambiental deve-se à (marcar os itens que achar necessário): 

(   ) Sensibilidade ao tema  
(   ) Pressão da direção / coordenação 
(   ) Interesse em trabalhar coletivamente 
(   ) Consciência ambiental 
(   ) outros:________________________________________________________ 

 
 

3. NECESSIDADES 



 

 

 
3.1- O que é necessário para um professor (a) trabalhar educação ambiental em 
sala de aula? Enumere em grau de importância de 1 a 7 . 
 

(   ) Capacitação 
(   ) Material didático 
(   ) Flexibilidade na grade horária 
(   ) Sala ambiente 
(   ) Apoio da direção / coordenação 
(   ) Saída de campo 
(   ) Outro:______________________________________________ 

 
3.2- Em sua opinião qual a melhor maneira de se desenvolver Educação Ambiental 
na escola? Enumere de 1 a 3 em grau de importância. 
 

(   ) Tema transversal 
(   ) Projetos 
(   ) Datas comemorativas do meio ambiente  
(   ) Saídas de campo 
(   ) Eventos 
(   ) Outro: 
_______________________________________________________ 

 
 

3.3- Você já participou de alguma atividade de capacitação em Educação Ambiental? 
3.3.1-  (   ) Sim        (   ) Não 
3.3.2- Em caso positivo, cite e comente sua experiência: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

4.  POSSIBILIDADES 
 

4.1- Para você, o trabalho de Educação Ambiental da sua Escola é capaz de 
sensibilizar os adolescentes para a melhoria do ambiente escolar? 
 

(   ) Sim. Enumere algumas contribuições da Educação Ambiental na qualidade de 
vida na escola. 
_________________________________________________________________ 
 
(   ) Não. Enumere algumas limitações do projeto 
_________________________________________________________________ 
 

4.2- Na sua percepção, os objetivos do projeto(s) de EA foram: 
 

(   ) Claramente definidos  
(   ) Parcialmente definidos 
(   ) Não foram definidos 

 
4.3- Ainda em relação aos objetivos do projeto, você considera que eles foram: 
 

(   ) Compartilhados com toda a escola 
(   ) Compartilhados com alguns professores e alunos 



 

 

(   ) Compartilhados somente com os professores participantes do projeto 
(   ) Não foram compartilhados 

 
4.4- Em relação ao tema do projeto, você considera: 
 

(   ) Está ligado à realidade da escola / comunidade. 
(   ) É considerado um tema relevante na escola ou parte dela. 
(   ) Não faz parte do cotidiano da escola. 
(   ) Foi escolhido porque é tema de vestibular. 
(   ) Foi escolhido porque a mídia deu visibilidade ao assunto. 

 
4.5- Você avalia a receptividade dos alunos(as) em relação ao projeto: 
 

(   ) Os alunos demonstram interesse 
(   ) Participam ativamente 
(   ) Questionam o tema escolhido para desenvolver o projeto. 
(   ) Ficam apáticos 
 

4.6- As contribuições e críticas dos alunos(as) geralmente: 
 

(   ) São acolhidas integralmente 
(   ) São discutidas e o grupo de professores(as) e alunos(as) decidem  sua 
pertinência. 
(   ) Não  são consideradas 
(   ) Os(as) alunos(as) não se manifestam. 
(   ) Não tenho como avaliar. 

 
4.7- Você considera que o objetivo proposto no projeto foi alcançado? Por favor, 
Justifique. 

_________________________________________________________________ 
 

4.8- Geralmente as atividades dos projetos de EA de que você participa ou de que 
tenha participado: 
 

(   ) São avaliadas durante o processo 
(   ) São avaliadas ao final do processo 
(   ) Não são avaliadas 

 
4.9-O(s) projeto(s) de Educação Ambiental da sua Escola são registrados (fotos, 
filmagens, relatório, reportagens etc): 
 

(   ) Em praticamente todas as suas ações 
(   ) Em um relatório com todo o processo 
(   ) Parcialmente (atividades consideradas mais importantes) 
(   ) Não são registrados 

 
4.10-Como resultado do projeto de Educação Ambiental  foi possível observar 
(marcar os itens que achar necessários): 
 

(   ) Maior participação dos alunos(as) nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula 
(   ) Aumento do interesse pelos temas ambientais 



 

 

(   ) Aumento da participação efetiva dos professores nas coordenações 
pedagógicas 
(   ) Não é possível avaliar 
(   )Outros:__________________________________________________ 

 
4.11-Na sua opinião, existem outras contribuições que podem ser atribuídas ao(s) 
projeto(s) de Educação Ambiental desenvolvido(s) em sua escola? Quais? 

_________________________________________________________________ 
 

 
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
5.1-Professores envolvidos no projeto e suas respectivas disciplinas: 

 
(  )  Artes 
(  )  Biologia 
(  )  Educação física 
(  )  Filosofia 
(  )  Física 
(  )  Geografia 
(  )  História 

(  ) Inglês 
(  ) Química 
(  ) Matemática  
(  ) Português 
(  ) Sociologia 
(  ) Outras:_______________________ 

 
 
5.2- Outros parceiros que colaboraram com o projeto: 

 
 
 
 

6. CONTATOS DO (A) PROFESSOR (A)   
 
Por favor, deixe-nos seu contato: 
 
Nome: ________________________________________________________________ 
Escola: ________________________________________________________________ 
Data: _________________ 
 
7. FORMAÇÃO  

Graduação: ______________________________________ 
Área de atuação: ___________________________________ 

 
    

 
    Muito grata pela sua colaboração! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo 2 – Questionário de Avaliação do II EACC 
 
 

Avaliação do II Encontro de Arte, Ciência e Cultura – EACC, realizado no dia 

12/09/2008, Recanto das Emas – DF  

 

1- Sua participação no II EACC foi como: 

1.1- (  ) professor orientador de projeto 

1.2- (  ) incentivador 

1.3- (  ) um dos coordenadores (as) do evento 

1.4- (  ) professor orientador e coordenador do evento 

1.5- (  ) observador 

Por favor, coloque seu cargo e disciplina:_____________________________ 

 

2- Na sua avaliação, o objetivo geral do II EACC: 

 “Promover o aprendizado significativo construindo relações entre os conteúdos 

ministrados em sala de aula e sua aplicabilidade no cotidiano, bem como incentivar 

alunos e professores à busca contínua do conhecimento através da diversidade de 

atividades desenvolvidas no projeto” 

Foi  alcançado: 

2.1– (  )  parcialmente 

2.2– (  )  plenamente 

2.3 - (   ) não foi alcançado  

2.4- Por quê?___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3- Considerando os objetivos específicos, marque segundo os códigos que 

se segue: (1) alcançado, (2) alcançado parcialmente, (3) não foi alcançado,                         

( 4) não foi possível observar. 

 

3.1- Tornar alunos e professores aliados na construção do conhecimento a fim de 

promover o aprendizado significativo (  ); 

3.2- Despertar novos talentos nas diversas áreas do conhecimento (  ); 

3.3- Incentivar a continuidade da vida escolar através de debates e palestras acerca 

das diferentes profissões (  ); 



 

 

3.4- Integrar a comunidade escolar (  ); 

3.5- Incentivar a autonomia, a pesquisa e a criatividade do aluno (  ).  

 

4- Você considera que os objetivos do II EACC: 

     4.1- (  ) estavam claros e foram amplamente divulgados 

     4.2- (  ) estavam claros, mas não foram amplamente divulgados 

     4.3- (  ) não estavam claros  

 

 5- Como você classifica sua participação no II EACC? 

      5.1- (  ) ativa (elaboração do projeto, participação nas discussões, colaborador(a)); 

      5.2- (  ) tímida (pequena participação); 

      5.3- (  ) não participei. 

 

 6- Quanto à metodologia utilizada (oficinas, exposições, palestras), você 

avalia como: 

       6.1- (  ) adequada 

       6.2- (  ) inadequada 

        

Sugestões:___________________________________________________________ 

  

7- Por favor, liste as principais dificuldades observadas durante o II  EACC 

(preparação / culminância) , como também os resultados alcançados junto aos 

alunos, professores e comunidade. 

7.1- Dificuldades: ________________________________________________________ 

7.2- Resultados: _________________________________________________________ 

 

8- Considerando que o EACC está inserido no PPP da escola, o que você acha que 

pode ser feito para o III EACC em 2009? 

________________________________________________________________________ 

 

 

Grata pela atenção. 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 – Projeto Encontro de Arte, Ciência e Cultura. Tema 2008: Trabalho 
e Sustentabilidade no Mundo Atual 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 

 

 

 

 

Projeto Projeto Projeto Projeto     

    

“Encontro de Arte, Ciência e Cultura“Encontro de Arte, Ciência e Cultura“Encontro de Arte, Ciência e Cultura“Encontro de Arte, Ciência e Cultura    

    

E.A.C.C.E.A.C.C.E.A.C.C.E.A.C.C.””””    

    

Tema 2008: Trabalho e Sustentabilidade Tema 2008: Trabalho e Sustentabilidade Tema 2008: Trabalho e Sustentabilidade Tema 2008: Trabalho e Sustentabilidade 

no Mundo Atualno Mundo Atualno Mundo Atualno Mundo Atual    

    

Realização: 12/09/2008Realização: 12/09/2008Realização: 12/09/2008Realização: 12/09/2008    

    

Recanto das Emas, agosto de 2008



 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 

Trata- se de uma escola pública situada no Recanto das Emas- DF, uma região 

Administrativa criada em 28 de julho de 1993, com o objetivo de atender ao Programa de 

Assentamento do Governo do Distrito Federal. Os primeiros moradores desta região 

relatam que, quando foram divididos os loteamentos, esta era uma reunião de chácaras, 

onde se destacava uma espécie de arbusto chamado canela-de-ema. Existia também no 

local um sítio chamado Recanto, onde vivia grande quantidade de emas, espécie própria 

do cerrado. Desta forma originou-se o nome Recanto das Emas. Hoje, sua população já 

ultrapassa os 150 mil habitantes.  

Nossa escola funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno, com 34 

turmas no diurno e 15 no noturno. Atendemos um quantitativo de 2200 alunos, divididos 

entre os 1º, 2º, 3º anos do Ensino Médio e Interferência Metodológica para Correção de 

Fluxo Escolar. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O projeto do Encontro de Arte, Ciência e Cultura – E.A.C.C., contemplado no 

Projeto Político Pedagógico, surgiu da necessidade de proporcionar aos alunos 

oportunidades de aprofundar e contextualizar os conhecimentos construídos nas aulas 

dos diferentes componentes curriculares através de pesquisas, visitas de campo, 

oficinas, palestras e apresentação de experimentos científicos. 

 Sendo esta uma escola de Ensino Médio, nossa comunidade escolar é composta 

por jovens que estão ingressando numa fase de suas vidas onde a escolha de uma 

profissão faz-se necessária. Dessa forma, torna-se imprescindível levar estes jovens a 

discussões relevantes que os conduzam a uma escolha consciente de sua profissão 

considerando suas habilidades. 

 Entendemos que a contextualização dos conteúdos abordados nas aulas 

tradicionais não é suficiente para promover o aprendizado significativo que almejamos 

para os nossos alunos, mesmo usando todos os recursos didáticos disponíveis na escola. 

Isto porque há aprendizados que só criam significado quando vivenciados de forma 

prática e palpável. É nesta perspectiva de trabalho que este encontro vem preencher esta 

lacuna do processo de aprendizagem ao aproximar o aluno da realidade externa à 



 

 

escola, através da participação dos eventos e atividades relacionadas na metodologia 

deste projeto. 

 

 

HISTÓRICO DO E.A.C.C. 

 

 Devido ao sucesso do nosso encontro no ano de 2007, neste ano realizaremos o 

2º Encontro de Arte, Ciência e Cultura – E.A.C.C. previsto para o dia 12/09/2008 das 

8h30 às 17h nesta Instituição de Ensino.  

 No ano de 2007 contamos com a parceria de alguns órgãos, tais como a Agência 

Espacial Brasileira, UNB, Escola da Natureza, FURNAS e Ministério da Justiça que foram 

de fundamental importância para a realização das oficinas, palestras, mesas redondas, 

exposições, teatro, entre outras atividades.    

 

OBJETIVO GERAL 

  

 Promover o aprendizado significativo construindo relações entre os conteúdos 

ministrados em sala de aula e sua aplicabilidade no cotidiano, bem como incentivar 

alunos e professores à busca contínua do conhecimento através da diversidade de 

atividades desenvolvidas no projeto.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Tornar alunos e professores aliados na construção do conhecimento a fim de 

promover o aprendizado significativo; 

• Despertar novos talentos nas diversas áreas do conhecimento; 

• Incentivar à continuidade da vida escolar através de debates e palestras acerca 

das diferentes profissões; 

• Integrar a comunidade escolar; 

• Incentivar a autonomia, a pesquisa e a criatividade do aluno.  

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

Devido ao caráter amplo deste encontro o qual contempla a Arte, a Ciência e a 

Cultura, serão utilizados métodos específicos para cada proposta conforme segue a 

relação: 

 

1º. Oficinas de Reciclagem 

A equipe do Projeto Mudando Papéis e Reciclando Vidas do Ministério da Justiça 

oferecerá aos alunos e professores oficinas de Marmorização, Reciclagem de Papéis e 

Confecção de agendas, porta-lápis, lixeiras, blocos de anotações, entre outros. Essas 

oficinas acontecerão em datas anteriores à culminância do projeto, a fim de que neste 

dia, professores e alunos possam reproduzir as oficinas para a comunidade escolar.  

A Escola da Natureza promoverá oficinas à comunidade para a confecção de “Puff´s” 

usando materiais reutilizáveis como garrafas do tipo Pet, mostrando uma aplicação útil 

para reutilização de garrafas a fim de evitar que elas sejam acumuladas na natureza o 

que provocaria agressões. 

 

2º. Oficina de Produção e Edição de Vídeos 

Coordenador do Projeto Skate do Recanto das Emas e estudante de Comunicação 

Social, Fábio Ferreira Campos, juntamente com o estudante de Designer Gráfico Bruno 

Idelfonso, são produtores de áudio-visual e moradores do Recanto das Emas. Eles 

oferecerão 16 horas de oficina de Produção e Edição de Vídeos com o tema Juventude, a 

fim de que os alunos produzam curtas-metragens, os quais fazem parte de um outro 

projeto da escola denominado “Repensando o Recanto”. Os melhores vídeos serão 

selecionados e expostos na culminância do E.A.C.C.. 

 

3º. Oficinas e Exposições de Experimentos Científicos 

Alguns institutos e departamentos do Instituto Central de Ciências (ICC) da 

Universidade de Brasília desenvolverão com professores e alunos, experimentos 

científicos que objetivam mostrar na prática as teorias estudadas em sala de aula 

concretizando o conhecimento.  

O Instituto de Física por meio do Professor Dr. Cássio Laranjeiras disponibilizará a 

experimentoteca móvel para exposição, com o objetivo de desmistificar a Física 

mostrando a sua beleza e aplicabilidade. 



 

 

O Prof. Dr. Roberto Ribeiro da Silva (carinhosamente Bob), do Instituto de Química 

por meio do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química (LPEQ) e seus monitores, 

oferecerão oficinas aos alunos com variados experimentos estimulando a busca de novos 

conhecimentos químicos a fim de prepará-los para a exposição no encontro.  

O Departamento de Fisiologia Animal da UNB por meio do Prof. Dr. Antonio Sebben, 

disponibilizará pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais, vídeos e fotos que 

serão trabalhados pelos professores de Biologia e seus alunos na confecção de vídeos 

explicativos a respeito do funcionamento do corpo dos seres vivos.  

A Agência Espacial Brasileira (AEB) por meio do Projeto AEB Escola disponibilizará 

diversos materiais didáticos em CD-ROM, desvendando a ciência espacial e suas 

aplicações de forma interdisciplinar situando histórica e cientificamente o Brasil na área 

aéreo-espacial. Este trabalho será desenvolvido através de oficinas, oferecidas aos 

alunos, objetivando conhecer a aplicabilidade das aulas teóricas de ciências da natureza 

ministradas ao longo do ano letivo.  

 

4º. Oficinas de Origami 

O origami é um recurso paradidático que pode ser utilizado como ilustração para 

explicar os mais diversos conceitos de diferentes componentes curriculares além de ser 

uma ferramenta importante na terapia de algumas patologias ligadas à cognição, 

emoção, concentração e coordenação motora. Na matemática, em específico, a ligação 

com a geometria é bastante clara, de forma que facilmente o professor consegue 

desenvolver os conteúdos usando a construção de origamis.  Com o intuito de trazer para 

a comunidade escolar este importante conhecimento, a Escola da Natureza em parceria 

com alguns professores de matemática capacitarão alunos para reproduzirem oficinas de 

origami na culminância do projeto.  

 

5º. Palestras 

Acontecerão diversas palestras antes da culminância com temas diversos voltados 

para Juventude, Cidadania, Saúde, Trabalho e Meio Ambiente sendo feitas por órgãos 

públicos como o Ministério da Justiça, Ministério da Ciência e Tecnologia, Subsecretaria 

da Juventude do DF, Agência Espacial Brasileira, entre outros.  

 

6º. Mesa Redonda 

Com o tema “Mundo do Trabalho” esta atividade se propõe a discutir e trazer para a 

comunidade escolar, esclarecimentos acerca das diversas profissões nos eixos 



 

 

estruturais, políticos e econômicos dentro da atual conjuntura brasileira. Serão 

convidados a participarem desta mesa órgãos governamentais ligados ao Ministério do 

Trabalho. 

 

7º. Passeios Pedagógicos 

Estão agendadas diversas visitas pedagógicas: 

• Espaço Água e Ecoteca: localizada no Jardim Zoológico de Brasília, na qual os 

alunos têm a oportunidade de participar de oficinas de reciclagem de papéis, bem como 

conhecer a atual realidade sobre a situação hidrográfica do Distrito Federal, provocando 

reflexões do uso racional dos recursos naturais. 

• Experimentoteca de Física da UNB: onde os alunos exploram com facilidade os 

conhecimentos de física através de diversos brinquedos.  

 

PARCEIROS E PATROCINADORES  

 

� Escola da Natureza – SEDF 

� Agência Espacial Brasileira 

� Universidade de Brasília 

� FURNAS 

� CAESB 

� SLU 

� Ministério da Justiça 

� Ministério da Ciência e Tecnologia 

� Ministério do Trabalho  

� Secretaria do Trabalho – GDF 

� Rádio Cultura 

� Subsecretaria da Juventude – GDF 

� Projeto Skate do Recanto das Emas 

� BRB 

� Microlins 

� Castelo Forte 

� Prog-Info 

� Faculdades da Terra de Brasília – FTB 

� Infocursos 

 



 

 

CRONOGRAMA 

 

Descrição Horário Local 

Abertura 08h30 Pátio da Escola 

Apresentação de Teatro: Auto da Barca do Inferno 09h Pátio da Escola 

Mesa Redonda  Auditório 

Cantinho do Artista   

Oficina de Reciclagem  10h  

Oficina de Puff – reaproveitamento de PET   

Oficina de Produção e Edição de Vídeos   

Exposição de experimentos científicos de Química – UNB   

Exposição de experimentos científicos de Física - UNB   

Oficina: Carta Imagem (Sensoriamento Remoto)  – AEB   

Oficina: Construção e Lançamento de Foguetes   – AEB   

Oficina: Construção de Foguetes de Reação Química -  

AEB 
  

Oficina: Espectroscópio  – AEB   

Oficina: Carro-Foguete   – AEB   

Oficina: Como giram os satélites – AEB   

Exposição: Anatomia dos Seres Vivos – UNB   

Oficinas de Origami – Escola da Natureza    

Oficina de Serigrafia    

Resíduos Sólidos    

Revolta da Vacina – Alunos: (3º MA)   

Peça teatral: “Friends” -  alunos do 3º MB   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 4 – Roteiro de Entrevista 
 

1- Participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola. 

2- Participação na elaboração do Projeto de EA e sua inserção no Projeto Político 

Pedagógico da Escola 

3- Formação na área de Educação Ambiental 

4- Metodologia utilizada na implementação do projeto 

5- A receptividade / apoio dos colegas, dos alunos e da direção 

6- Parcerias 

7- Quanto tempo tem o projeto  

8- Principais dificuldades na implementação do projeto 

9- Estratégias para superar e ou minimizar essas dificuldades. 

10-  Resultados e mudanças observadas (escola, alunos, professores, servidores). 

11- Divulgação do projeto. 

 

 

 

 
 

 


