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EPÍGRAFE

O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais
à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos
obrigatórios à organização programática da formação docente. Conteúdos cuja compreensão,
tão clara e tão lúcida quanto possível, deve ser elaborada na prática formadora. É preciso,
sobretudo, e aí já vai um desses saberes indispensáveis, que o formador, desde o princípio
mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do
saber, convença-se definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p.24-25)
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RESUMO

O presente trabalho tem como tema a educação ambiental, vinculado à linha de pesquisa
“Direito, Planejamento e Desenvolvimento Sustentável”, do curso de Mestrado em Direito que
adota a área de concentração “Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”. O objetivo
da pesquisa é divulgar, promover a proteção e preservação ambiental por meio de projetos
pedagógicos nas instituições de ensino básico. Utiliza-se a metodologia dialogal de Paulo
Freire, na formação de jovens críticos, participativos, éticos, responsáveis e globalizados nas
questões inerentes ao tema, em conformidade com o prescrito na Declaração de Tbilisi, de 1977
e na Constituição Federal de 1988. Proposta introduzida pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais através dos temas transversais e desenvolvida na Escola Estadual “Ordem e
Progresso”. Para tal, utilizou-se o raciocínio indutivo, adotou-se a linha crítica-metodológica e
a jurídica-sociológica na pesquisa exploratória, com base em documentos normativos nacionais
e internacionais, na doutrina do direito ambiental brasileiro, na legislação educacional e nas
obras pedagógicas. O trabalho de campo baseia-se na experiência docente e na avaliação
institucional do governo do Estado de Minas Gerais, a pesquisa é descritiva e quantitativa ao
analisar os resultados dos projetos. Para tanto descreve-se a pedagogia desde o Brasil colônia
até o momento atual, perpassando pela escola tradicional, as influências do iluminismo e o
movimento da Escola Nova. A seguir, são narrados principais marcos do Direito Ambiental e
da educação ambiental e suas inserções na educação básica, através da adaptação das práxis
Freirianas com projetos interdisciplinares e transdisciplinares. A metodologia foi desenvolvida
por uma equipe multidisciplinar no período de 2011 a 2015, parceria entre a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, através do Programa institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência e as escolas públicas mineiras. São relatados alguns dos projetos desenvolvidos e
seus resultados, e a comprovação que a educação ambiental, através dos projetos, colabora para
melhorar o desempenho dos alunos em matemática, português, demais disciplinas e educa
ambientalmente despertando cidadania ativa e participativa. A pesquisa analisará que é
possível, mediante projetos pedagógicos com temáticas ambientais, conscientizar e promover a
educação ambiental nas escolas básicas, podendo ser replicadas em outras instituições de
ensino. Difundindo o conceito que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma tarefa
concernente a todos os indivíduos.
Palavras-chaves: Educação Ambiental; Educação Básica; Direito Ambiental; Projetos
Transdisciplinares e Interdisciplinares; Metodologia Paulo Freire.
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ABSTRACT
The present work has the theme of environmental education, linked to the line of research "Law,
Planning and Sustainable Development" of the Master course in Law that adopts the area of
concentration "Environmental Law and Development Sustainable ". The objective of the
research is to disseminate, promote the protection and through pedagogical projects in primary
education institutions. Usedthe dialogical methodology of Paulo Freire, in the formation of
young critics, participatory, ethical, responsible and globalized in the issues inherent to the
theme, in accordance with the provisions of the Tbilisi Declaration of 1977 and the Federal
Constitution of 1988. Proposal introduced by the National Curricular Parameters through the
themes developed at the State School "Ordem e Progresso". For this purpose, if the inductive
reasoning was adopted, the critical-methodological and legal-sociological lines in the
exploratory research, based on national and international normative international law, in the
doctrine of Brazilian environmental law, in educational legislation and in pedagogical works.
The fieldwork is based on the teaching experience and the institutional evaluation of the state
government of Minas Gerais, the research is descriptive and analysis of project results. For this
the pedagogy is described from Brazil colony until the present moment, passing through the
traditional school, the influences of the Enlightenment and the New School movement. The
following are narrated environmental law and environmental education and its insertion into
the basic education, through the adaptation of the Freirianas praxis with interdisciplinary and
transdisciplinary. The methodology was developed by a team multidisciplinary period from
2011 to 2015, a partnership between the Pontifical University Catholic University of Minas
Gerais, through the Institutional Program of the Teaching and public schools in Minas Gerais.
Some of the projects developed and their results, and the proof that environmental education,
through of projects, collaborates to improve students' performance in math, Portuguese, other
disciplines and educates environmentally arousing active citizenship and participatory
approach. The research will analyze that it is possible, through pedagogical projects with
environmental themes, raise awareness and promote environmental education in schools can be
replicated in other educational institutions. Spreading the concept where as an ecologically
balanced environment is a task for all individuals.
Keywords: Environmental Education; Basic education; Environmental Law; Projects
Transdisciplinary and Interdisciplinary; Paulo Freire Methodology.
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1 INTRODUÇÃO

Somente os cidadãos alfabetizados, informados de seus deveres e direitos podem
participar ativamente e construir uma Nação democrática, como determina a Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988.
Para alcançar tais objetivos republicanos, é fundamental a implementação de
políticas públicas e a participação ativa do cidadão inclusive na preservação e proteção dos bens
ambientais.
A degradação da natureza motivou a formação de normas jurídicas. Encontros e
conferências realizadas em todo o mundo no intuito de estudar os problemas, propor e/ou
encontrar soluções apontam para a educação ambiental. É crucial educar os homens, divulgar
princípios e valores promotores da preservação e proteção ambiental.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, versa sobre a temática
em seu artigo 225, na consagração dos direitos e deveres, estabelecendo uma obrigação
compartilhada entre o Poder Público e a coletividade, a tarefa de cuidar e preservar o meio e,
determina, ainda, a implementação da educação ambiental em todos os níveis de ensino.
Por sua vez, o alinhamento da educação ambiental com a educação básica ocorreu
com a reforma curricular e a organização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (DCNEM), a elaboração e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
produzidos pelo Ministério da Educação. Os documentos subsidiam a elaboração de projetos e
perpassam por todas as disciplinas e propõem temas transversais incluindo o meio ambiente.
O presente trabalho objetiva analisar a educação ambiental, a partir do estudo de
caso concreto, exemplificado no ensino da matemática de forma interdisciplinar e por
intermédio de projetos transdisciplinares, envolvendo todas as matérias da grade curricular, em
uma escola de educação básica pública, do ensino médio, em Belo Horizonte, no Estado de
Minas Gerais, entre os anos 2011 e 2015.
Os projetos desenvolvidos foram uma parceria entre a Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Entidade de Ensino Superior, gestora do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), implantado na Escola Estadual
“Ordem e Progresso”, uma das instituições de ensino da educação básica de Minas Gerais,
selecionada para tal fim.
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Os projetos têm como referenciais teóricos a pedagogia da libertação de Paulo
Freire, que defendia uma educação vinculada a todos os contextos: político, econômico,
cultural, social e ambiental.
Assim sendo, será demonstrado que é possível trabalhar envolvendo várias áreas de
estudo e/ou todas, com foco na educação ambiental, criar espaço de estudos, suscitar o diálogo,
promover a integração e construir pensamentos multiculturais a fim de preservar o planetaTerra.
Utiliza-se o raciocínio indutivo, adota-se a linha metodológica crítica-analítica e a
jurídica-sociológica na pesquisa exploratória, com base em documentos normativos nacionais
e internacionais, na doutrina do direito ambiental brasileiro, na legislação educacional e nas
obras pedagógicas.
Ademais, far-se-á a abordagem à luz das obras de Paulo Freire como marco
norteador do presente trabalho, completando com a pesquisa estudo de caso, baseada na
experiência docente.
Para tanto descreve-se a educação básica e a educação ambiental tendo como
referencias Maria Lúcia de Arruda Aranha, Dermeval Saviani e Genebaldo Freire Dias,
destacando-se no tocante ao Direito Ambiental os doutrinadores da atualidade, tais como Paulo
Affonso Lemes Machado, Édis Milaré e Norma Sueli Padilha, essenciais no entendimento da
construção histórica do direito ambiental, de suas normas e princípios fundamentais à
preservação do meio ambiente.
O trabalho está dividido em capítulos os quais se somam à introdução,
considerações finais e referências bibliográficas, sendo: “Histórico da pedagogia no Brasil e as
influências sofridas pelo modelo europeu”, “Histórico da educação ambiental, no mundo e no
Brasil”, “Histórico do direito ambiental positivo no Brasil”, “Um método de ensino para a
educação ambiental: Paulo Freire e seu legado”, “Projetos executados na Escola Estadual
“Ordem e Progresso”: uma parceria PIBID/PUC Minas”.
No primeiro capítulo, analisar-se-á o histórico da educação formal atrelada às
políticas públicas, a partir do Brasil colônia, vinculada à pedagogia tradicional jesuíta,
perpassando pelo Iluminismo e o despertar das preocupações com a educação; os movimentos
pedagógicos que se entrecruzam e coabitam influenciados pelo sistema de governo e pelas
classes dominantes; o aparecimento dos movimentos de aculturação popular, do qual o mestre
Paulo Freire faz parte. A promulgação da Constituição da República em 1988 e a Lei de
Diretrizes e Bases, de 1996, a elaboração dos Parâmetros curriculares Nacionais pelo Ministério
da Educação, que objetiva contextualizar o ensino com significado e traz para o universo escolar
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a discussão dos temas transversais, dentre eles, a proteção e preservação do meio ambiente para
as presentes e futuras gerações.
No segundo capítulo, enfatiza-se a educação ambiental no Brasil e a evolução
histórica do despertar da conscientização ecológica, embasados em documentos, convenções,
tratados, Leis e na literatura do direito ambiental, destacando a relevância da temática, bem
como sua necessária implantação e implementação nos ambientes educacionais formais, não
formais e informais.
No terceiro capítulo destaca-se o histórico do direito ambiental positivo no Brasil,
com o propósito de compreender a evolução da legislação, a importância das Leis, decretos e
os princípios que estabelecem parâmetros para a manutenção da vida e o uso racional dos bens
ambientais necessários a toda atividade humana.
No quarto capítulo abordar-se-á a metodologia dialogal Freiriana de ensino, uma
possibilidade à inserção da educação ambiental nas instituições de educação básica. Para esse
fim utilizou-se a literatura do mestre Paulo Freire e de estudiosos do seu trabalho, baseado na
pedagogia da libertação; o método foi adaptado para alfabetizar ambientalmente (palavras
geradoras das temáticas ambientais) os discentes, de maneira contextualizada e
interdisciplinar/transdisciplinar, objetivando a descompartimentação dos conteúdos, para
fundamentar a construção dos projetos de educação ambiental, na Escola Estadual “Ordem e
Progresso”, unidade de ensino regular situada em Belo Horizonte, Minas Gerais.
No quinto capítulo serão apontados os resultados da pesquisa realizada na escola,
descreve-se a experiência com os projetos interdisciplinar e transdisciplinares. O caminho
percorrido pela equipe pedagógica da Escola Estadual “Ordem e Progresso” em parceria com a
Instituição de ensino superior PUC-Minas, através do Programa PIBID, que é financiado pela
CAPES. Os projetos são descritos e analisados, nos resultados demostra-se que é possível
implantar educação ambiental em escolas públicas via temas transversais como propõe os PCN
do ensino médio.
Assim, à luz dos referidos capítulos, destaca-se nas considerações finais os
resultados deste trabalho.
E, por fim, demonstra-se que projetos interdisciplinares e transdisciplinares foram
introduzidos com êxito, tendo comprovação através das avaliações de desempenho aplicadas
por órgão competente do Estado de Minas Gerais, nas disciplinas de português e matemática.
Educa-se, despertando cidadania ativa e participativa, obtendo melhora dos resultados em todas
as disciplinas, com a implantação de projetos contendo temas ambientais.
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Esta pesquisa entende a escola como seara para discussões ambientais, importante
via de divulgação e promoção de valores e princípios sociais. Considera a educação instrumento
para mudanças sociais, ambientais, econômicas, culturais e políticas, devendo ser de qualidade,
laica e extensiva a toda população brasileira.

2 HISTÓRICO DA PEDAGOGIA NO BRASIL E AS INFLUÊNCIAS SOFRIDAS PELO
MODELO EUROPEU

A pedagogia tem influência na compreensão e orientação das práticas educativas
escolares e está diretamente ligada ao momento histórico de desenvolvimento político e
econômico. No Brasil, dividiu-se em dois grandes blocos: a tendência da pedagogia liberal e a
pedagogia progressista, que se fazem presentes, inspirando as atuais metodologias ou que por
num período se alternaram à frente da educação.
As correntes sugestionam umas às outras e convivem em um mesmo período. Na
atualidade, sustentam que o discente deverá ser preparado para desempenhar seu papel social,
estar apto ao mercado de trabalho e fazer uma leitura crítica do mundo e da sua realidade,
buscando soluções para os problemas vivenciados.
Compreender esse histórico permite-nos constatar a intrínseca ligação existente
ente as políticas vigentes em nossa Nação, bem como, as práticas com visão neoliberal
reguladoras das políticas econômicas e sociais do Estado, deixando que se “regulem” segundo
a demanda do mercado oligopolizado.

Durante a guerra fria, no século passado (1945 a 1990), imperou na economia de
mercado às políticas econômicas neoliberais de regulamentação, onde o Estado
Nacional transfigurou-se em Social, realizando a sua atuação no domínio econômico
diretamente, via empresa pública, sociedade de economia mista e fundações; e
indiretamente, através das normas legais de direito. Tudo em nome do
desenvolvimento ou do crescimento.
Naqueles tempos de regulamentação, os capitais privados eram investidos
internacionalmente na indústria de consumo, mas também na rendosa indústria
armamentícia. Assim sendo, o poder econômico privado nacional e internacional
precisava da ação estatal em setores de baixa lucratividade, de riscos financeiros ou
carentes de vultosos investimentos tecnológicos, como ás áreas de infraestrutura
(energia, estradas, água potável, telefonia) e social (educação, saúde, previdência), a
fim de possibilitar o progresso da economia de mercado, refrear os movimentos
sociais reivindicativos (dos trabalhadores, por exemplo) e remover o fantasma do
socialismo. Dessa forma, se norteavam as ações econômicas públicas reservando a
iniciativa privada ampliação de seus ganhos.
No fim do século XX e no início do século XXI, as políticas neoliberais de
regulamentação passaram a restringir a expansão e a mobilidade do capital. O novo
ambiente mundial de fim da guerra fria, queda do socialismo real e de alta evolução
tecnológica resulta em pressões por outras políticas econômicas ao gosto dos donos
do capital. Os Estados nacionais passam a executar o neoliberalismo de regulação
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transferindo serviços e atividades econômicas estatais à iniciativa privada (via
privatização e desestatização), agora, atraentes ao capital, em face da “redução” dos
ganhos com a indústria bélica da guerra fria e dos avanços científicos. A tecnologia
tornou lucrativos setores que anteriormente tinham baixa lucratividade, ou não
tinham, e estavam nas mãos do Estado. [...]
Porém, é prudente frisar, que a técnica intervencionista de regulação permite a
existência de algumas empresas estatais, em menor número, atuando no âmbito do
mercado. Contudo, sem desempenhar o papel anterior e possuindo uma reduzida
capacidade de ingerência na vida econômica e social. (CLARK, 2008, p. 105-106)

Essa política trouxe uma desvalorização das escolas públicas em favor das privadas
tornando a educação, também, uma mercadoria a ser vendida e não um serviço público gerando
um novo consumidor; o do “aprimoramento” do saber, que busca constantemente atualizações
em cursos técnicos, de pós-graduação, mestrados, doutorados, línguas, dentre outros oferecidos
pelo mercado, na expectativa de terem os melhores empregos.
Esse novo perfil de discente, apesar do preparo, não tem a garantia de emprego,
levando o “mercado” a ter um número grande de profissionais na informalidade ou no
surgimento de microempresas, negócios em que o próprio dono será o empregado.
São as chamadas “pedagogias” que não se definem, constroem-se e desconstroemse, tornando-se inconstantes. É a economia que passa a prevalecer e mediar a diversidade de
parâmetros, procedimentos e princípios por ela defendidos.
Assim far-se-á uma análise das correntes pedagógicas do modelo tradicional, da
escola nova, da tecnicista, da liberal e da progressista, para melhor compreensão da trajetória
histórica do ensino básico até a inserção da educação ambiental nas unidades de ensino formal.
Tendo o entendimento que elas convivem, entrecruzam-se, comunicam-se, fundem-se,
incorporam-se e intercalam-se ao longo do tempo.

2.1 Contexto Histórico do Brasil Colônia e a Influência dos Jesuítas na educação brasileira

Para situarmos a educação brasileira na atualidade, faremos um breve relato da
evolução histórica da docência na Europa, e a influência dos pensadores liberais no Brasil, com
foco nos acontecimentos, políticos, econômicos, religiosos e sociais que marcaram a trajetória
da construção do modelo educativo nacional.
Nos idos de 1500, a Europa passava por profundas mudanças, saindo do modelo
feudal e adaptando-se ao modelo burguês, demandando expansão comercial, para seu
enriquecimento. A classe social despontou e foi responsável por movimentar a economia e
interferir no modelo político religioso da época, tendo o catolicismo como base.
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Pelo profundo comprometimento com a religião católica, Portugal e Espanha,
países iniciantes das grandes navegações e as “colonizações” (invasões) se veem em situação
de confronto de interesses entre o catolicismo condenador dos juros e os burgueses em busca
de lucros e riquezas.
A burguesia encontrava grande resistência em Portugal com seu absolutismo real,
como consequência a Coroa retarda a implantação do sistema capitalista na Nação, mantendo a
colônia brasileira em um modelo agrário exportador, com as manufaturas sendo compradas da
Europa. Já a França e Inglaterra estimulavam as manufaturas nas próprias colônias. (ARANHA,
2006, p.139).
A economia colonial era centrada, primeiramente, na retirada do pau-brasil, depois
nos engenhos de açúcar, repetindo a estrutura da realeza, o senhor de engenho era o patriarca
dentro de seu latifúndio, estruturalmente frágil, com somente uma cultura, e completamente
dependente da Metrópole.
Com esse modelo de colônia, a educação não tinha nenhuma importância, os
serviços na lavoura eram braçais e desempenhados por escravos. “Nesse contexto, a educação
não constituía meta prioritária, já que o desempenho de funções na agricultura não exigia
formação especial. [...]”. (ARANHA, 2006, p.139)
O primeiro momento da educação brasileira é marcado pela ausência de empenho
da Metrópole. A vinda dos jesuítas foi uma iniciativa “épica” de evangelizar e educar um povo
do qual pouco se sabia e se compreendia. A religião católica tem seu momento de supremacia
e foi exercida via uma pedagogia tradicional com bases religiosas. Demerval Saviani (2008,
p.19-20) divide essa fase da pedagogia que vai de 1549 a 1759 em dois momentos “1 Uma
pedagogia brasileira ou o período heroico (1549- 1599); 2 A institucionalização da pedagogia
jesuítica ou o RatioStudiorum (1599 – 1759)” (SAVIANI, 2008, p.19). A educação nesse
momento era delegada, na maioria dos casos, aos religiosos, principalmente aos jesuítas, que
desempenhavam um papel missionário e pedagógico;

A intenção dos missionários, porém, não se reduzia simplesmente a difundir a religião.
Numa época de absolutismo, a Igreja, submetida ao poder real, era instrumento
importante para a garantia da unidade política, já que uniformizava a fé e a
consciência. A atividade missionária facilitava, sobremaneira, a dominação
metropolitana e, nessas circunstâncias, a educação assumia papel de agente
colonizador. (ARANHA, 2006, p. 139)

A educação era usada como agente facilitador das imposições da metrópole, o que
possibilitava a supremacia de ideias e manutenção do “status quo”. Com várias funções a
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desempenhar, os jesuítas se esforçaram para penetrar no ambiente dos povos da floresta,
aprenderam sua língua e costumes, criaram métodos para facilitar o trabalho. “[...] os padres
aprenderam a língua tupi-guarani e elaboraram textos para a catequese, ficando a cargo de
Anchieta a organização de uma gramática tupi.” (ARANHA, 2006, p. 141)
Outra atuação dos jesuítas era junto aos colonos e suas famílias, que para cá vieram
por diversos motivos, fugindo da fome e das guerras, em busca de riquezas. A ordem objetivava
incutir valores cristãos, a moral e os bons costumes, incluindo uma educação elementar. Mas a
tentativa dos padres em aproximar culturas tão diferentes em um mesmo ambiente, não foi bemsucedida e rapidamente surgiram atritos, “Logo teve início o choque entre os valores da cultura
nativa e os do colonizador [...]” (ARANHA, 2006, p.141). Novas adaptações foram necessárias
para atender a grupos tão diversos, e outras estratégias foram empregadas.
A intenção era “moldar”. Impunha aos índios o estilo Europeu, a diferença era
enorme e, aos poucos, os jesuítas foram imprimindo mudanças de hábitos e costumes. Mas o
principal objetivo era “cristianizar e pacificar”. Aranha (2006) esclarece que; “[...] a tendência
da educação jesuítica, que se confirmou, foi separar os “catequizados” e os “instruídos”. A ação
sobre os indígenas resumia-se então em cristianizar e pacificar, tornando-os dóceis para o
trabalho nas aldeias”. (ARANHA, 2006, p. 142, aspas do autor)
Os religiosos, também, exerciam seus domínios pedagógicos junto à elite local,
atuavam como preceptores dos filhos dos portugueses instalados no Brasil, influenciando toda
a família. Ofereciam colégios, cursos de formação superior e encaminhamento para estudos na
Europa.

No campo da educação propriamente dita, desde o século XVI os jesuítas montaram
a estrutura dos três cursos a serem seguidos após a aprendizagem de “ler, escrever e
contar” nos colégios: a) letras humanas; b) filosofia e ciência (ou artes); c) teologia e
ciências sagradas. Esses três cursos eram destinados respectivamente à formação
humanista, do filósofo e do teólogo. (ARANHA, 2006, p. 143)

Todo o desempenho dos jesuítas era acompanhado de perto pela coroa portuguesa
que dava o aval, a ordem para continuar o “trabalho”. Com atuação conservadora e tradicional.

Para esse programa, os jesuítas foram apoiados oficialmente pela Coroa, que também
os auxiliou com generosas doações de terras. O governo de Portugal sabia o quanto a
educação era importante como meio de domínio político e, portanto, não intervinha
nos planos dos jesuítas. (ARANHA, 2006, p. 143)
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Portanto são os jesuítas que, no Brasil, começam a divulgar as ideias pedagógicas,
dando início à educação formal. Educação vista e interpretada como forma de manipulação da
política econômica e da sociedade local, por parte dos detentores do poder.
A Coroa Portuguesa, por sua vez, mantém a sua principal colônia com os portos
fechados, todas as exportações eram feitas somente para a metrópole. No Brasil, predominava
o modelo agrário exportador dependente, esse fato atrasa todo o desenvolvimento econômico.
A educação, nesse primeiro momento, não era prioridade, mas ajudava a manter a ordem, como
agente de manutenção da colonização. O monopólio religioso da pedagogia jesuíta perdura de
1549 a 1759. (SAVIANI, 2008, p.19)
Enquanto isso, a Europa estava em efervescência, o regime capitalista impôs
mentalidade contemporânea. A Revolução Industrial teve início, ocasionando mudanças de
valores e comportamentos, tudo passa a ser comercializado, inclusive o próprio homem, que
começa a receber salário por trabalhos prestados.

As novas máquinas modificaram profundamente as relações de produção, com o
desenvolvimento do sistema fabril em grande escala e a divisão do trabalho. Na
agricultura, a introdução de novas técnicas e a aplicação de conhecimentos científicos
ampliaram a produtividade. Deu-se também uma revolução nos transportes, com o
navio a vapor, a construção de rodovias e ferrovias. Novas fontes de energia, como o
petróleo e a eletricidade, substituíram o carvão. Acentuou-se o processo de
deslocamento da população do campo para as cidades, que passaram a concentrar
grande massa trabalhadora. (ARANHA, 2006, p. 200)

Há um abalo na sociedade da época e a burguesia se fortalece, influenciada pelo
liberalismo econômico e político, passa a ditar normas para o comércio e o modelo de
“colonização” vigente não mais servia a seus interesses. Nesse diapasão, novos pensamentos e
concepções começam a tomar corpo, transformam o panorama e se inicia uma nova fase da
educação em Portugal, trazendo para a colônia sua influência.

2.2 O início da educação popular na Europa e o pensamento Iluminista, a vinda do Rei de
Portugal para o Brasil e o introito do interesse em educar.
Na Europa surge o pensamento iluminista1 apregoando o fim das injustiças, dos
privilégios, do Estado absolutista e da dominação religiosa. A ideologia prezava uma sociedade

1

O impacto da filosofia iluminista sobre a vida das pessoas foi de ampla abrangência, se comparado com a filosofia
dos direitos naturais, pois desafiou diretamente o absolutismo, colocando em confronto inúmeros aspectos da
sociedade europeia e irradiando seu pensamento para toda a Europa e a América do Norte.
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organizada, justa, igualitária em busca de melhores condições de vida. A educação popular
passa a fazer parte das discussões, e a coroa portuguesa tem que rever suas relações políticas e
econômicas com o clero e a burguesia que já reivindicava seu espaço no governo/Estado.
O Iluminismo marcado por uma postura crítica, apregoava, sobretudo, a liberdade
do ser humano, o racionalismo, o desenvolvimento humano, denunciava as injustiças sociais e
defendia valores morais como a tolerância, a valorização do homem e o domínio da razão e dos
métodos científicos para implementar as bases do conhecimento, capaz de trazer educação para
todas as camadas da sociedade.
Foram os pensadores franceses e alemães que influenciaram as mudanças
europeias, e aparecem as primeiras preocupações com o ideário da educação popular: “Em
1793, a pedido de Robespierre, Le Peletier apresentou um Plano Nacional de Educação, que
dava realce ao sistema de educação nacional como mola mestra do novo regime político e
social.” (ARANHA, 2006, p. 174)
A democratização da escola popular francesa foi uma iniciativa para a construção
de uma instituição pública, laica, gratuita e universalizada, que possibilitasse aos súditos se
transformarem em cidadãos. Porém, nem sempre efetivo, apesar das tentativas, o ensino
continuava com grandes lacunas, poucos profissionais qualificados, número de escolas
insuficientes e dificuldade de adaptação ao ideário iluminista.
Essa dualidade do sistema educacional era contraditória às ideias iluministas para a
educação na Europa. No Brasil, o panorama geral tem poucas mudanças. Os mais abastados,
continuam pagando pelo estudo dos filhos, com preceptores ou em colégios religiosos, e a
maioria da população, predominantemente agrária, constituída de colonos, escravos e índios,
não se preocupava e não tinha acesso à instrução.
No Brasil, o segundo momento da educação pelos estudos de Demerval Saviani
(2008, p.19), inicia-se em 1759 e vai até 1932, caracterizado pela convivência entre educação
religiosa e leiga da pedagogia tradicional.
A pedagogia de currículos tradicionais visava capacitar os discentes no acúmulo de
conteúdos e informações, quanto mais eles adquirirem, mais status social como homens cultos

Esses filósofos acreditavam na liberdade e pregavam que os seres humanos deveriam ser regidos por leis próprias,
e não por governantes que tomavam o poder em razão de seu nascimento. Defendiam a educação infantil e o
desenvolvimento intelectual por toda a vida. Dentre os filósofos mais influentes do Iluminismo estão Voltaire,
Montesquieu, Diderot e Rousseau, que defendiam a limitação dos poderes do governante, a liberdade de imprensa,
a liberdade religiosa, a soberania popular, a separação dos poderes, a convicção de que os governantes possuem
responsabilidade direta sobre o bem-estar dos governados, dentre outros. (FOGLIA, 2017, p.31).
o mercado e para a concorrência, uma política em que o governo não interferisse muito no comércio, diminuição
de tarifas, e uma produção de bens de consumo com maiores benefícios para a maioria. (FOGLIA, 2017, p.31).
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e letrados eles terão. Nesse momento não se desejava que o aluno analisasse ou questionasse as
informações, mas esperava-se que as registrasse em sua mente. A pedagogia tradicional foi
dividida em duas fases “[...] 1 A pedagogia pombalina ou as ideias pedagógicas do despotismo
esclarecido (1759-1827); 2 Desenvolvimento das pedagogias leigas: ecletismo, liberalismo e
positivismo (1827-1932) (SAVIANI, 2008, p.19). Percebe-se a influência do pensamento
liberal do qual o Marquês de Pombal era simpatizante.
O ensino era centrado no mestre e todas as atividades realizadas em sala. Ele era o
detentor do conhecimento, cabendo-lhe difundir informações organizadas em disciplinas
rígidas, ordenadas e sistematizadas e ao aluno desenvolver a capacidade de acumular vários
assuntos e conceitos repetidos, memorizar sem indagar ou refletir qual a finalidade ou utilidade
dos mesmos.
A ordem jesuíta defendia a pedagogia de pensamento tradicional e dogmático,
contrário ao pensamento iluminista em voga na Europa com reflexos em Portugal e
consequentemente na colônia. Portanto, entram em descrédito, e, no ano de 1759, os jesuítas
foram expulsos de Portugal e posteriormente do Brasil.

Após 210 anos de serviços educacionais prestados ao Brasil, os jesuítas foram banidos
porque a educação jesuítica não coadunava com os interesses comerciais do Marquês
de Pombal. Portugal estava decadente em relação a outras potências européias, e o
Marquês pretendia reerguer o país, colocando as escolas a serviço do Estado e não
mais da fé. Com o desmantelamento do sistema jesuítico, a educação brasileira
praticamente voltou à estaca zero no início do século XIX. (NASCIMENTO, 2007, p.
191)

A Educação não é mais tutelada pela fé, deveria servir aos interesses do Estado. Os
jesuítas foram hostilizados, considerados lesivos à coroa. O Marquês de Pombal, ministro, em
1755, do então rei português, D. José I, contava com grande influência, econômica, política e
social e: “[...] promoveu diversas reformas importantes no sentido de incrementar a produção
nacional, incentivar as manufaturas e desenvolver o comércio colonial, além da interferência
na escolarização, [...]” (ARANHA, 2006, p. 173). Pombal foi um importante personagem na
modernização de Portugal e, consequentemente, da colônia brasileira, com influência
iluminista, pregava uma escola obrigatória, gratuita, nacionalista, leiga e livre.
Pombal instituiu as aulas régias (“régias” porque pertenciam ao rei, ao Estado e não à
Igreja). Começou estruturando os chamados Estudos Menores, que correspondiam ao
ensino fundamental e médio (primeiras letras e ensino de humanidades). Em 1772 foi
iniciada a segunda fase, com Reforma dos Estudos Maiores, quando se estruturou a
Universidade de Coimbra. Afastada a Companhia de Jesus assumiu a Ordem Oratório
– a qual já tinha recebido proteção do rei em 1740 -, que era conhecida pela visão
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mais avançada, aberta às ideias iluministas. (ARANHA, 2006, p. 175-176, destaque
da autora).

A reforma do ensino feita pelo Marquês instituiu a escola pública, importante
instrumento para difundir e manter as ideias liberais. Para financiar as instituições, concebeu o
imposto conhecido como “Subsídios Literários” que visava o pagamento dos salários dos
mestres e manutenção do ensino, “dessa forma, os professores eram selecionados e pagos pelo
Estado, tornando-se funcionários públicos.” (ARANHA, 2006, p. 176). Essas medidas valiam
em Portugal e no Brasil.
Demerval Saviani (2009) em documento feito para subsidiar as discussões
preparatórias da Conferência Nacional de Educação, em 2009, esclarece que as reformas
pombalinas, instituíram as “aulas régias” como obrigação da Coroa, mas no Brasil “a
dificuldade de cobrança desse tributo na colônia não permitiu a adequada continuidade do
ensino” (SAVIANI, 2017, p.17). As escolas de primeiras letras não se mantiveram com a
independência do Brasil. O Imperador, em 1827, apesar da aprovação e criação das escolas em
todos os rincões populosos, não destinava investimentos para implementá-las, e, em 1834, passa
a responsabilidade para as províncias, fato que não acarreta nenhuma melhoria.

[...] o ato Adicional à Constituição do Império, promulgado em 1834, colocou o ensino
primário sob a jurisdição das Províncias, desobrigando o Estado Nacional de cuidar
desse nível de ensino. Mas as províncias não estavam equipadas financeiramente e
nem tecnicamente para promover a difusão do ensino. (SAVIANI, 2017, p.17)

Na Europa, acontecimentos importantes refletem no ensino brasileiro. A Revolução
Francesa (1789-1799) traz o ideário da educação e defende a escola laica, pública, gratuita e
obrigatória para todos, foi um marco da luta pela igualdade de direitos humanos, mediante as
leis. Defendia a igualdade, a liberdade e a fraternidade entre os homens, acabando com
privilégios das classes protegidas pela monarquia. Ideias advindas do humanismo2 e depois
dele, o povo passa da condição de servo para a condição de “cidadão” detentor de direitos e
deveres.

2

[...] o humanismo racionalista, que se difundiu especialmente em consequência da Revolução Francesa, a teoria
da evolução e a sistematização [...] desembocavam sempre numa teoria do ensino. Pautando-se pela centralidade
da instrução (formação intelectual) pensavam a escola como uma agência centrada no professor, cuja tarefa é
transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade segundo uma gradação lógica, cabendo aos alunos
assimilar os conteúdos que lhes são transmitidos. Nesse contexto a prática era determinada pela teoria que a
moldava fornecendo-lhe tanto o conteúdo como a forma de transmissão pelo professor, com a consequente
assimilação pelo aluno. Essa tendência atinge seu ponto mais avançado na segunda metade do século XIX com o
método de ensino intuitivo centrado nas lições de coisas. (SAVIANI, 2005, p.02)
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Resultou desse movimento a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
primeiro documento a determinar os direitos do homem e serviu de base para inúmeras
elaborações no futuro. Registra-se nesse documento os princípios à dignidade da pessoa
humana, o direito à liberdade, o direito à propriedade individual, liberdade de pensamento e
opinião, direito de resistir a repressões da política.
Essas reivindicações têm como base as ideias do movimento do Iluminismo, que
pregava a igualdade de todos perante a Lei, visava combater o absolutismo, e os privilégios da
nobreza e do clero em detrimento da burguesia que ganhava força no cenário político e social
da época. (ARANHA, 2006, p.172-173).
Na Inglaterra, inicia-se a Revolução Industrial (1804-1870), surgem novos
parâmetros sociais, a população urbana cresce em detrimento da rural, surgem as vilas de
operários, a mão de obra barata e desqualificada fica à mercê da burguesia capitalista, que
necessita dos operários para gerar riquezas. E, nesse cenário, a educação assume um novo papel,
o de instruir os trabalhadores tornando-os disciplinados, eficientes e “bons cidadãos”. As
escolas tornam-se mais práticas e tecnicistas, abandonando os métodos tradicionais,
aproximando-se dos valores burgueses. Nesse sentido Moacir Gadotti (2003) declara que;

A Burguesia percebeu a necessidade de oferecer instrução, mínima, para a massa
trabalhadora. Por isso, a educação se dirigiu para a formação do cidadão disciplinado.
O surgimento dos sistemas nacionais de educação, no século XIX, é o resultado e a
expressão da importância que a burguesia, como classe ascendente, emprestou à
educação. (GADOTTI, 2003, p.93)

O capitalismo utiliza novas tecnologias e os motores movidos a carvão mudam o
modo de produção, as relações de trabalho, a vida em sociedade, com consequências
econômicas e ambientais transformadoras. O novo modelo de produção impacta o meio físico,
antrópico e biótico, modifica as relações socioeconômicas, de trabalho e o uso dos recursos
ambientais, foi o início do uso indiscriminado da natureza e o surgimento dos problemas
enfrentados (ambientais).
Nesse ínterim, com a crise entre Portugal e a França Napoleônica, a Inglaterra
escolta a transferência da Corte Real Portuguesa para o Brasil. O panorama econômico, cultural
e educacional, no Brasil, transforma -se. Dom João VI implementa várias mudanças na colônia.
Maria Lúcia de Arruda Aranha (2006) mostra que:

As primeiras medidas a respeito de educação tomadas por D. João VI assim que
chegou ao Brasil, em 1808 foram a criação de escolas de nível superior para atender
às necessidades do momento, ou seja, formar oficiais do exército e da marinha (para
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a defesa da colônia), engenheiros militares, médicos, e a abertura de cursos especiais
de caráter pragmático. (ARANHA, 2006, p. 221)

Entre as mudanças realizadas com a vinda da Coroa Portuguesa para o Brasil, com
base em ARANHA (2006, p.221), destaca-se:

1. Implantação da Imprensa Régia; como tudo era impresso fora da colônia, ele
autorizou alguns periódicos, claro que sempre com supervisão.
2. Criação da Biblioteca Nacional; Dom João VI, trouxe um acervo de,
aproximadamente ,60 mil volumes, que foi disponibilizado ao público.
3. Instituição do Jardim Botânico; foi um marco para os botânicos, pois incentivou
as expedições científicas, o estudo da flora e da fauna, abrindo espaço para
conhecimento da diversidade local.
4. Constituição do Museu Real; iniciada com doações do Rei, recebendo mais tarde,
contribuições de outros cidadãos para formação do acervo.
5. Incentivo à vinda das expedições de artistas estrangeiros, que prestaram outro
olhar ao estilo barroco, que era desenvolvido por aqui, sendo os mais
expressivos, Debret, Taunay. Os referidos artistas influenciaram na criação da
Escola Nacional de Belas Artes.

Já no campo da Educação, Dom João VI, só tinha interesse em proteger sua colônia
e suas riquezas, nesse sentido, as iniciativas foram:

1. Fundação da Academia Real da Marinha, Academia Real Militar, com cursos de
engenharia militar; naval e civil.
2. Criação do curso médico – cirúrgico, que visava a formação de profissionais para
a marinha e o exército.

O maior marco da vinda de Dom João VI foi a mudança do eixo econômico, da
Europa para as Américas. Com a abertura dos portos, todos os negócios da corte passaram a ser
feitos no Brasil. Nesse panorama, o comércio local foi ampliado, novas demandas surgiram,
tanto da corte, como dos viajantes que aportavam. Em face desse crescimento, tornou-se
necessária a abertura de pequenas vendas, hospedarias, bem como o manuseio de dinheiro e
execução de pequenas contas.
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Tanto o Brasil Colônia, como o Imperial, não se preocupou com a sistematização
do ensino da população, basicamente rural. A elite pretendia manter seu lugar de hegemonia, e,
para tanto, seus subordinados não necessitavam de instrução.
A sistematização da educação teve algumas tentativas durante o período Imperial,
mas sem grandes avanços, “embora já na Constituição outorgada, em 1824, houvesse referência
a um ‘sistema nacional de educação’, esse projeto não foi contemplado em 1827” (ARANHA,
2006, p. 223). O governo central delegou as iniciativas da educação básica às províncias,
ficando responsável apenas pela formação superior.
Essa atitude tumultuou ainda mais a discussão. As províncias, por sua vez,
começaram um longo debate teórico, de como implantar o ensino básico, tendo a preocupação
de capacitar professores, providenciar local adequado com mobiliário, materiais de uso perene
e permanente, “os prédios usados, sempre de improviso, não eram apropriados. Faltava, ainda,
material adequado [...] os professores, além de descontentes com a remuneração, nem sempre
estavam bem preparados” (ARANHA, 2006, p. 223). Ocorreram algumas iniciativas isoladas,
com a introdução de liceus provinciais, mas tal política educacional de funcionamento era
totalmente vinculada às províncias e não estavam em conformidade com o ensino superior
vinculado ao poder central. A partir de 1828, surgem as primeiras faculdades de direito. “A
Academia de São Paulo instalou-se no Convento de São Francisco, na capital paulista, aos 28
de março de 1828 e a de Olinda, no Mosteiro de São Bento, aos 15 de maio de 1828” (SILVA,
1998).
Como o objetivo da Coroa Portuguesa e, posteriormente, do Império eram os cursos
superiores, principalmente os ligados à carreira militar, os níveis inferiores de instrução não
contavam com uma sistematização.

O descaso pelo preparo do mestre fazia sentido em uma sociedade não comprometida
em priorizar a educação elementar. Além disso, prevalecia a tradição pragmática de
acolher professores sem formação, a partir do pressuposto de que não havia
necessidade de nenhum método pedagógico específico. [...] (ARANHA, 2006, p. 227)

A formação estava totalmente dissociada, existia uma lacuna entre teoria e prática.
“Aliás, era grande a distância entre o discurso, que valorizava a profissão docente e a sua prática
efetiva, porque o próprio governo pagava mal e não oferecia adequado apoio didático às
escolas.” (ARANHA, 2006, p. 227)
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Cabe ressaltar que a educação feminina era incipiente. “A maioria das mulheres, no
Império, vivia em situação de dependência e inferioridade, com pequena possibilidade de
instrução.” (ARANHA, 2006 p. 229)
A mulher desempenhava um papel secundário na sociedade brasileira, e a sua
escolarização era desnecessária. Com a fundação do “Seminário de Educandas de São Paulo,
“Seminário da Glória”, (ARANHA, 2006, p. 229), em 1825, aparecem os primeiros passos para
instrução elementar feminina, sempre voltadas para o desempenho das funções no lar. A
iniciativa de valorizar a educação das moças só chegou no final do século na pré-república.
“Com a criação da seção feminina na Escola Normal da Província, em 1875, as moças poderiam
se profissionalizar na carreira do magistério” (ARANHA, 2006, p. 229). Ocorre uma mudança
do seu papel na sociedade e as mulheres passam a ser vistas como “formadoras da sociedade”,
e consequentemente “exerciam o papel central de um programa de reformas sociais”
(ARANHA, 2006, p. 230), que viria com a República.
Anos mais tarde, em 1882, com a reestruturação da educação francesa no modelo
alemão, o ensino passa por um momento de profundas transformações, havia uma preocupação
com a formação dos professores, a sistematização dos níveis de ensino, incluindo o ensino
técnico destinado ao trabalho.
Podemos constatar que, nesse período, a educação brasileira teve uma evolução
lenta, o capitalismo burguês começa a se impor ao conservadorismo, e, aos poucos, as ideias
liberais europeias vão se consolidando. O formalismo religioso, paulatinamente, foi substituído
pelo modelo positivista, liberal e leigo, o que influenciou a libertação dos escravos e a transição
do Império para a República.

2.3 O Brasil na República, a partir de 1930 e a Escola Nova

Nesse período, houve um pequeno avanço. As ideias liberais propõem uma
“arrumação” no sistema educacional, precisamente a partir de 1930, começaram as grandes
transformações nas políticas públicas brasileiras. O ensino passa a ser visto como necessário
para o desenvolvimento da Nação, são construídos os grupos escolares, locais adequados para
o ensino. Com a industrialização e urbanização, houve um pequeno aumento nos investimentos
em educação;

[...] a Constituição de 1934 ter determinado que a União e os municípios deveriam
aplicar nunca menos de 10% e os estados 20% da arrecadação de impostos “na
manutenção e desenvolvimento dos sistemas educacionais” (art. 156). Essa
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vinculação orçamentária foi retirada na Constituição de 1937, do Estado Novo.
(SAVIANI, 2017, p.17-18)

Mas, na prática, os recursos eram sempre aquém aos determinados por Lei, e a
educação continua sem a valorização necessária pelos governantes.
Após a Primeira Guerra Mundial, ocorreram várias mudanças no cenário global,
com consequências para educação na nação brasileira. Florescem algumas iniciativas de
modificação da pedagogia tradicional aplicada à época, contando com uma grande influência
dos imigrantes europeus, que reivindicavam o acesso à educação para seus filhos. Como escreve
Xavier (1994):

A bandeira da universalização da escola era empunhada por progressistas das camadas
superior e média à cata de alianças com setores populares e embalados pelo ideário
político moderno. Era levantada ainda pelos conservadores, preocupados com o
controle das camadas populares, principalmente diante da ameaça representada pelos
imigrantes, que deveriam ser integrados aos “valores e costumes” nacionais. E,
finalmente, pelos movimentos operários do período, bastante significativos, que
exigiam a universalização dos direitos de cidadania, entre eles o acesso a instrução.
(XAVIER; RIBEIRO; NORONHA, 1994, p. 117)

Assim, a República com sua pedagogia tradicional, que se preocupava apenas com
a instrução da nobreza e da burguesia foi pressionada a incluir toda a população, relegada, em
sua maioria, ao analfabetismo. Tem início a universalização do ensino com a “pedagogia
renovadora progressista”, e se amplia com a “pedagogia renovadora não diretiva”, conhecida
como “Escola Nova”, que objetivava o fim da segregação das classes sociais relevantes para o
desenvolvimento econômico da Nação.
O terceiro momento da educação, no Brasil, inicia-se em 1932 e se estende até 1969.
Demerval Saviani (2008) ensina que houve a hegemonia da pedagogia nova, subdividida em
três fases; “[...] 1) Equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova (1932-1947); 2)
Predomínio da influência da pedagogia nova (1947-1961); 3) Crise da pedagogia nova e
articulação da pedagogia tecnicista (1961-1969)” (SAVIANI, 2008, p.19), trazendo mudanças
importantes no cenário educacional. Hoje, os modelos pedagógicos se implementam,
principalmente, no tecnicismo mecanicista originário da pedagogia nova.
As mudanças promovem o surgimento do movimento, “O Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova”, eles produzem um documento, “A Reconstrução Educacional no Brasil:
ao povo e ao governo”, o texto elaborado, em 1932, por 26 educadores, com diretrizes para a
política educacional, no Brasil. Antevendo que:
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A questão primordial das finalidades da educação gira, pois, em torno de uma
concepção da vida, de um ideal, a que devem conformar-se os educandos, e que uns
consideram abstrato e absoluto, e outros, concreto e relativo, variável no tempo e no
espaço. Mas, o exame, num longo olhar para o passado, da evolução da educação
através das diferentes civilizações, nos ensina que o “conteúdo real desse ideal” variou
sempre de acordo com a estrutura e as tendências sociais da época, extraindo sua
vitalidade, assim como sua força inspiradora, da própria natureza da realidade social.
[...] Desprendendo-se dos interesses de classes, a que ela tem servido, a educação
perde o “sentido aristológico”, para usar a expressão de Ernesto Nelson, deixa de
constituir um privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo,
para assumir um “caráter biológico”, com que ela se organiza para a coletividade em
geral, reconhecendo a todo o indivíduo o direito a ser educado até onde o permitiam
suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social.
(AZEVEDO, 2010, p.39-40)

O manifesto propõe uma nova aplicação para a educação, liberal e idealista, para
formar indivíduos centrados na liberdade, riqueza e harmonia, uma concepção do primeiro
mundo do século XIX, um grande avanço para o Brasil da época, em linhas gerais era uma
escola laica, única, pública, obrigatória e gratuita. Como nos ensina, Rocha e Oliveira (2015):
Naquela conjuntura histórica, a “ideologia dos renovadores” tratou a educação como
um problema social relevante e de interesse público, opondo-se, por conseguinte, à
pré-compreensão da então vigente política de “educação-privilégio”, que orientava a
matriz educacional desde o período colonial.
Como todo movimento histórico, o Manifesto estava inserido em um contexto social,
político e econômico em efervescência: [...]. (ROCHA; OLIVEIRA, 2015, p. 07,
aspas dos autores)

O Manifesto sugere um ideário de transformação do indivíduo, e reflete as
mudanças significativas da política pública pelas quais a Nação passava, saindo da oligarquia,
e entrando no governo de Getúlio Vargas, modelo nacionalista e populista, empenhado na
industrialização do Brasil. Suas ações são influenciadas pelos países desenvolvidos, com o
objetivo de instituir reformas e mudar o panorama vigente. Tudo isso desperta os intelectuais à
uma reflexão, como segue: Rocha e Oliveira (2015);

Contudo, e muito embora a ideologia já tivesse sido superada na Europa ocidental, o
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova contribuiu para produzir as primeiras
reflexões significativas acerca da educação nacional e seu papel na emancipação do
educando, ainda que sob o paradigma da sociedade de disciplina. (ROCHA;
OLIVEIRA, 2015, p. 09)

A pedagogia traz o currículo da escola nova ou escolanovista, o aprendizado deveria
ser contínuo, dividido em fases, onde o aluno vai processar, compreender, aplicar, transformar
e analisar o objeto, a partir das atividades. O ensino era organizado mediante experiências,
pesquisas e investigações dos alunos sobre o tema para conhecê-lo, em busca de solucionar as
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questões propostas pelo professor. O centro nessa pedagogia era o aluno, cabendo ao mestre
propor problemas para que os discentes discutissem, resolvessem e sugerissem soluções.
Preconizava uma escola não autoritária, com o objetivo de desenvolver a
autonomia, aprender por si mesmo e aprender praticando, com a ampliação dos sujeitos
educativos, a mulher e os deficientes são incluídos. “Essa tendência ganha força no início do
século XX, torna-se hegemônica sob a forma do movimento da Escola Nova até o início da
segunda metade deste século [...]”. (SAVIANI, 2005, p.02)
Aconteceu ainda durante o Estado Novo, a reforma do Ministro Gustavo Capanema
Filho, que instituiu a Lei Orgânica do Ensino, (ARANHA 2006, p. 307), criou o supletivo em
2 anos; regulamentou o curso de formação de professores e estruturação da carreira, com uma
remuneração digna; sistematizou o ensino profissionalizante; idealizou o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Dentro dessa nova visão, a constituição de 1946, fixa-se novamente o valor de “[...] 20% a
obrigação mínima do Estado e municípios e 10% da União. No entanto, em 1955, tínhamos os
seguintes índices: União, 5,7%; Estados, 13,7%; Municípios 11,4%.” (SAVIANI, 2017, p.18).
Índices aquém das necessidades para uma sociedade com um alto índice de defasagem
educacional. Apesar dos desencontros e pouca verba, a educação já apresentava alguns avanços,
“de 1936 a 1951, o número de escolas primárias dobrou e o de secundárias quase quadruplicou,
[...]” (ARANHA, 2006, p. 309), mas sempre vinculado aos interesses do mercado.
Ocorre a paralisação da economia, durante a Segunda Guerra (1939 a 1945), e a
retomada no pós-guerra foi marcada por uma mudança geral em âmbito econômico e político,
com a ascensão hegemônica dos Estados Unidos no sistema capitalista e da União Soviética no
socialismo real, instala-se um período conhecido como Guerra Fria (1945 a 1989).
A supremacia do capitalismo, enfatizando o crescimento econômico como solução
para minimizar as desigualdades sociais, ganha espaço em solo brasileiro. Com um capitalismo
selvagem, desmatando e destruindo o meio ambiente em nome do “progresso”, a natureza era
vista como bem a ser explorado para o engrandecimento da nação.
O Estado modifica o ensino público para atender aos interesses de mercado e passa
a ofertar um ensino com concepção produtivista, e firmou uma parceria com os Estados Unidos
para modernizar o ensino. “[...] o MEC-Usaid (Ministério de Educação e Cultura e United States
Agency for International Developement)3, pelos quais o Brasil receberia assistência técnica e

3

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (tradução nossa).

34

cooperação financeira para a implantação da reforma”. (ARANHA, 2006, p. 316, destaque da
autora). Esses convênios visavam atrelar a educação ao modelo econômico capitalista.
Uma educação voltada a fornecer mão de obra técnica e disciplinada, foi o início
da pedagogia tecnicista, operários para trabalhar nas multinacionais que se instalaram no Brasil.
A partir do fortalecimento do capitalismo de organização, as multinacionais representaram a
nova estratégia de instalar indústrias em países não-desenvolvidos a fim de explorar a mão-deobra barata, agravando o problema das economias de base agrícola. Esses eram os países que
compunham o chamado Terceiro Mundo e procuravam a emancipação a duras penas,
dificultada pelos laços de dependência econômica e até política. No Brasil, por exemplo, os
Estados Unidos interferiram diretamente no golpe militar de 1964 e, no campo educacional,
dirigiram o rumo das reformas realizadas por meio dos acordos MEC_Usaid, [...]. (ARANHA,
2006, p. 242, destaque da autora)
Apesar dos avanços na educação, observa-se que a legislação amplia o saber, mas
com uma nítida divisão de classes sociais, curso técnico para a maioria da população e curso
universitário para a burguesia.
De 1955 a 1960 temos o governo democrático e “desenvolvimentista” de Juscelino
Kubitschek de Oliveira (JK), que elabora o Plano de Metas para o País, conhecido como “50
anos em 5”. E em seus objetivos a educação dos brasileiros não era contemplada como meta
primordial de governo.
Pois é intrigante que um governo com esses compromissos – democracia e
desenvolvimento – tenha desenhado um grandioso Plano de Metas em que a educação
ocupava um lugar tão subalterno. O setor de educação foi contemplado com apenas
3,4% dos investimentos inicialmente previstos e abrangia uma única meta. Formação
de pessoal técnico, era a meta 30, que prescrevia a orientação da educação para o
desenvolvimento e não falava em ensino básico. (BOMENY, 2017)

No governo JK, em 1959, os mesmos educadores do “Manifesto dos Pioneiros”
foram solicitados e editaram outro documento intitulado, “Manifesto dos Educadores; Mais
Uma Vez Convocados” relatado por Fernando de Azevedo, que também escreveu o anterior,
composto por 189 integrantes, entre estudantes, líderes sindicais, e prestigiados educadores
como Anísio Teixeira, Darci Ribeiro, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, reafirmavam que
a educação é dever do Estado, sendo ela o maior bem da sociedade, devendo ser pública, laica,
obrigatória e gratuita a fim de que todos, indiscriminadamente, tivessem acesso ao ensino.
No panorama internacional, já existia a Organização das Nações Unidas (ONU)
criada no pós-guerra (1945), com o objetivo de: salvaguardar a paz mundial, cuidando que

35

atrocidades cometidas contra os seres humanos não se repetissem, promover a segurança
mundial, assegurar o progresso social em busca de qualidade de vida, paz e respeito aos direitos
humanos.
Dentre os órgãos da ONU, existe a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), possuindo como meta, expandir quantitativamente
a educação democrática, objetivando a paz e o desenvolvimento humano através da educação,
da cultura dos povos, o desenvolvimento econômico, o incentivo da ciência, da comunicação.
No Brasil, estamos no governo de João Goulart, foi promulgada a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional de 1961 (LDBEN), que levou uma década para ser aprovada.
Não trouxe mudanças no contexto educacional, estava defasada para a realidade brasileira e as
demandas educacionais da época. A referida Lei demorou 13 anos para entrar em vigor.

Quando a Lei n º 4024 (LDB) foi publicada em 1961, já se encontrava ultrapassada,
porque, nesse meio tempo um país semiurbanizado, com economia
predominantemente agrícola, passara a ter exigência diferentes, decorrente da
industrialização. Embora o anteprojeto de lei fosse avançado na época da
apresentação, envelhecera no correr dos debates e do confronto de interesse.
(ARANHA, 2006, p. 311)

A morosidade dos gestores públicos para elaborarem políticas educacionais,
compromete o desenvolvimento das populações trabalhadoras. Nessa fase, florescem
movimentos com objetivo de aculturação popular, com influências políticas diversas, dentre
esses, se destacam: Centros Populares de Cultura (CPC); Movimentos de Cultura Popular
(MCP); Movimento de Educação de Base, ligados à igreja católica para alfabetização na zona
rural.
Movimento de Cultura Popular (MCP). O primeiro deles ligado à prefeitura de Recife,
Pernambuco, data de 1960. A este grupo pertenceu o educador Paulo Freire, figura
importante da educação brasileira e mundial, criador da pedagogia libertadora.
(ARANHA, 2006, p. 312)

Paulo Freire atuou em um MCP. E foi um ícone da educação nacional, seja na teoria,
seja na prática. Ele atribuiu à educação a libertação do ser humano e defendeu o entendimento
político para reivindicar direitos sociais, entre eles a educação de qualidade, o fim do
analfabetismo e da exclusão social. Dedicaremos uma parte do trabalho para tratar desse
educador e suas contribuições na educação brasileira.
Com o golpe civil militar de 1964, esses movimentos foram extintos, seus
representantes foram cassados e muitos foram exilados como o Professor Paulo Freire, por suas
ideias, foram considerados subversivos.
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A ditadura foi opressora e a população viveu um estado de ausência de direitos,
sendo anos da concentração de rendas, cassação de direitos políticos, sociais e culturais. A
educação passa a ser mais um instrumento para dominar o povo já empobrecido.

2.4 A educação tecnicista na Ditadura Civil Militar

Instalou-se, então, um governo de medo e repressão, os direitos não eram
respeitados. Em 1968, foi instituído o Ato Institucional nº 5 (AI-5) que retira direitos
individuais, públicos ou privados. E o Decreto Lei nº477/1968 que proíbe aos funcionários das
escolas, participarem de qualquer manifestação política contra o governo.
Trata-se de um momento histórico que compreende de 1964 a 1985, marcado pelo
controle acirrado em todos os níveis educacionais. Criou-se, via Decreto-Lei, matérias para a
educação, com o fim de controle político, como a “Educação Moral e Cívica”, “Organização
Social e Política Brasileira” e “Estudos dos Problemas Brasileiros”, “nas propostas curriculares
do governo transparecia o caráter ideológico e manipulador dessas disciplinas”. (ARANHA,
2006, p. 314)
A educação desse momento foi a pedagogia tecnicista, baseada no
“desenvolvimento científico”, na rigorosidade de experimentos e observação. “Desse modo, a
educação tecnicista encontra-se imbuída dos ideais de racionalidade, organização, objetividade,
eficiência e produtividade”. (ARANHA, 2006, p. 317)
Portanto, de 1969 a 2001, temos o quarto momento da educação brasileira, destacase pelo pensamento da pedagogia produtivista que se fragmenta em três fases, segundo
Demerval Saviani (2008);

4º Período (1969-2001): Configuração da concepção pedagógica produtivista,
subdividido nas seguintes fases:
Predomínio da pedagogia tecnicista, manifestações da concepção analítica de filosofia
da educação e concomitante desenvolvimento da visão crítico-reprodutivo (19691980);
Ensaios contra-hegemônicos: pedagogias da “educação popular”, pedagogia da
prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica (19801991);
O neoprodutivismo e suas variantes: neoescolanovismo, neoconstrutivismo e
neotecnicismo (1991-2001). (SAVIANI, 2008, p. 19-20)

A pedagogia crítica-reprodutiva contrapunha o pensamento que a escola promovia
à democratização e à justiça social (critica a pedagogia tecnicista). Pregava exatamente o
oposto, a escola, por ser um reflexo da sociedade, reproduz as desigualdades.
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Isso acontece pelo fato de a escola estar alicerçada na cultura das classes
dominantes e as classes desfavorecidas não conseguem acompanhar o ensino ministrado, por
não terem as mesmas oportunidades de formação, levando-as ao insucesso, promovendo a
exclusão, evasão, repetência e a manutenção das diferenças e injustiças sociais.
Nesse ínterim, as relações entre Estados Unidos e Brasil foram ampliadas, para
atender as necessidades das políticas norte-americanas na América Latina, a Lei de Diretrizes
Básicas (LDB), Lei n º 5692 de 1971, revê o ensino técnico-profissionalizante e o tornou
compulsório o que é amplamente incentivado pelo governo para atender a demanda do mercado.
Objetivos claros, racionalidade, produtividade, eficiência, ordem sequencial e metas a serem
cumpridas, assim se resume o tecnicismo desse período. Mas pelo seu fracasso organizacional,
e escassos investimentos, esse processo entrou em declínio no final da década de 80;

A profissionalização não se efetivou. Faltavam professores especializados, as escolas
não ofereciam infraestrutura adequada aos cursos (oficinas, laboratórios, materiais),
sobretudo nas áreas de agricultura e indústria. Daí o subterfúgio do recurso à área
terciária, de instalação menos onerosa. Sem a adequada preparação para o trabalho,
era lançado no mercado um “exército de reserva” de mão de obra desqualificada e
barata, o que fez manter nossa dependência para com os países desenvolvidos.
(ARANHA, 2006, p. 319)

O Brasil continua com seu modelo dual, a educação pública fracassa com o ensino
profissionalizante sucateado pelos baixos investimentos, qualidade e gestão, enquanto a escola
da elite mantém o currículo previsto pela Lei, mas, continua enfatizando a formação geral, tendo
como objetivo o acesso às Universidades. Na década de 80, processa-se uma reforma na LDB,
e a Lei n° 7.044/82, dispensa as escolas da obrigatoriedade da profissionalização, retomando a
ênfase na formação geral.
A partir de 1985, com o reestabelecimento da democracia, havendo a eleição direta
de Tancredo Neves, apesar de não ter assumido o governo, por ter falecido antes da posse,
assumindo o vice-presidente, José Sarney, a transição da ditadura militar para democratização
do País, tem início.
Nesse governo foi elaborado o programa “Educação para Todos - Caminho para a
Mudança”, (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1990), o objetivo era a universalização do
ensino, assegurando qualidade. Suas principais metas foram conscientizar a nação da
importância da instrução para o desenvolvimento político e social; reescrever os programas da
educação a fim de melhorar o desempenho e a participação do aluno; valorizar a carreira do
magistério; manutenção dos recursos para o setor; ampliar o acesso à escola.
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Apesar das metas propostas, o fracasso do plano se assentava na ausência de
recursos, de especialistas e de integração entre as esferas de governo. Não se conseguiu a
implementação das medidas e a educação novamente fica estagnada.

2.5 A Educação após a Ditadura Civil Militar no Brasil

Chegamos no século XX, com a globalização e a internacionalização da economia.
Para a ampliação do mercado de trabalho, tornou-se necessário adequar a educação às
exigências da sociedade industrial, tecnológica e capitalista. Eram tempos de neoliberalismo de
regulamentação.
Diante das discussões alimentadas por defensores de uma “regulação”, como forma
de “modernidade” (traduzindo as predominâncias mais acentuadamente liberais) do
Neoliberalismo, ante a figura da “regulamentação” (que seria comprometida com as
técnicas intervencionistas menos acentuadas naquele sentido), deparamos com um
panorama de oscilações próprio dessa ideologia mista. Por considerá-las como formas
de “ação”, admitiremos, no máximo, que se diferenciam pelo grau assumido na
relação Estado-Sociedade, ou nas formas de Estado Máximo e Estado Mínimo. A
menos que se trate de Estado Zero, absolutamente absenteísta (já desviado para a
Ideologia do Anarquismo), os instrumentos jurídicos utilizados por ambos afastam-se
da hipótese do funcionamento auto-regulador do mercado. Em caso de opção pelo
livre funcionamento das forças do mercado, contra a “regulamentação” ou a
“regulação” que as direcionaria, o fundamento haverá de ser baseado na “ordem
natural” (introduzida na doutrina econômica pelos Fisiocratas), que leva à “força
jurígena do fato”. Mesmo assim, o “fato” dela decorrente deveria ser “juridificado”
para legitimar os “efeitos jurídicos da abstenção”, ou seja, da “omissão”.
Em caso contrário, deixaria de produzir efeitos indispensáveis ao seu reconhecimento
nas relações sociais, mesmo em termos de direitos das partes em negociação nos
mercados.
Os “objetivos” da “regulação”, portanto, enquadram-se no mesmo sistema
operacional da “intervenção”. De certo modo, a Regulação afasta-se da forma
densamente intervencionista do Estado Bem-Estar, ou das atuações diretas do EstadoEmpresário. Orienta-se no sentido do absenteísmo, sem jamais atingi-lo
completamente, sob pena de negar a sua existência, por ser, ela própria, uma forma de
“ação” do Estado. Afirma-se, para a área em que a livre iniciativa, pela ação privada,
ou a livre concorrência em geral, não consegue atender ao “interesse público”. Essa
satisfação passa a ser atribuída, sob o regime de “Regulação”, aos “serviços públicos”,
ou aos “particulares quando ao serviço do público”. (SOUZA, 2005, p. 331-332)

As nações desenvolvidas têm o firme propósito de fomentar hábitos de consumo
para produtos e serviços ofertados pelas multinacionais e transnacionais e recrutar mão de obra
qualificada e barata nas nações em desenvolvimento.
As políticas públicas mediam demandas de grupos com maior influência (grande
capital). E o Estado gerencia os conflitos e diligências, um “equilíbrio” entre os interesses de
classes, bem como espelha o modelo hegemônico social vigente. Como explica Bruel (2010):
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A definição de priorizar o ensino fundamental em detrimento das demais etapas que
compõem a educação básica se fortaleceu como uma exigência dos organismos de
financiamento internacional que, a partir da década de 1990, passaram a investir
maciçamente em políticas de alívio da pobreza. Com a intenção de redefinir a forma
de organização das economias dos países subdesenvolvidos para que estes pudessem
se constituir em novos mercados consumidores para a tecnologia, bens e serviços
produzidos pelos países centrais [...]. (BRUEL, 2010, p. 97)

A autora complementa esclarecendo:

Com estes programas de alivio a pobreza, o objetivo central do BM é minimizar os
conflitos gerados pelas péssimas condições de vida da classe trabalhadora
desempregada, sem, contudo, modificar a estrutura de sociedade de classes,
garantindo que os países do terceiro mundo continuem assumindo a posição de
mercados consumidores na economia mundial. (BRUEL, 2010, p. 98)

Já a Constituição brasileira de 1988 “[...] restabeleceu a vinculação fixando 18%
para a União e 25% para Estados e Municípios [...]” (SAVIANE, 2017, p.18), tendo seu enfoque
em fortalecer as liberdades individuais, as políticas públicas tendem a tomar um "novo rumo",
surgindo uma "renovada" forma de apropriação dos saberes. A educação passa a ser um direito
social de todos os indivíduos (art. 6 da CR/88)4, e, logicamente, qualificado, enquanto serviço
público estratégico e estruturante da Nação, passando assim a se exigir outras políticas Estatais
voltadas ao ensino, objetivando findar as desigualdades socioeconômicas e educacionais. Sendo
a primeira Carta a mencionar a necessidade de resguardar o meio ambiente.

Diante do quadro de profundas crises (política, econômica e social), o Estado procura
instrumentos de aproximação e de incorporação das massas populares mostrando a
“intenção” de diminuir as desigualdades e de assistir os despossuídos. A Educação
passa a representar uma das estratégias destinadas a realizar a “justiça social.”
(XAVIER; RIBEIRO; NORONHA, 1994, p. 278)

Promulgada em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
LDBEN, vem reestruturar a Escola Pública e Privada, fixando o ensino fundamental como
prioritário e estende ao ensino médio, a partir de 2009, com a Lei n º 12.061. A Lei trouxe
algumas novidades, no artigo 4º, inciso II, temos a “universalização do ensino médio gratuito”
(BRASIL, 2009) e no artigo 10, inciso VI, consta “assegurar o ensino fundamental e oferecer,
com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38
desta Lei” (BRASIL, 2009). A LDBEN, de 1996, amplia a idade fixada na Constituição de 04

4

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição. (BRASIL, 1988)
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a 17 anos e passa a ofertar a Escolarização de Jovens e Adultos (EJA), padronizando uma
qualidade mínima ao desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e inserção nas escolas
públicas de educação infantil e ensino fundamental mais próximas das moradias dos estudantes.

O conceito de educação básica, instituído pelo texto da LDBEN no 9.394/1996,
representou um avanço significativo em relação à compreensão sobre a forma como
o ensino deve se organizar. A educação das crianças e jovens passa a ser formulada
numa perspectiva de continuidade entre etapas que acompanha o seu desenvolvimento
escolar, [...]. (BRUEL, 2010, p. 108)

Vale ressaltar que a escola se tornou um espaço de investigação. O Estado cria
mecanismos de permanência e acesso às dependências escolares, facilitado ainda pelos
programas sociais, apesar do modelo vigente não apresentar alternativas de transformação
social ou de emancipação de classe, é importante salientar, que as políticas públicas
representam a ação do Estado para mediar as várias expressões da sociedade moderna e os
interesses de grupos específicos, a fim de dar a concretude ao texto constitucional.
A LDBEN apesar de ter caráter aberto, deu margem a uma mudança de foco, dando
outro olhar sobre a “perspectiva da continuidade”, apesar de muitos educadores e
administradores públicos entenderem como progressão automática de discentes. Com isso criou
outro problema. Uma grande defasagem de conteúdo de aluno para aluno. Além de abrir as
portas para o exame de equivalência e cursos de formação profissional independente da
escolaridade, como esclarece Bruel (2010):

Os mecanismos de desregulamentação são explicitados ao longo do texto da LDBEN
no 9.394 / 1996, pois pouca são as normas definidas para a educação nacional, [...].
Essa desescolarização se manifesta, sobretudo, nos artigos que revelam não ser
necessária a presença dos alunos na escola, assumindo o posicionamento de garantir
a certificação por meio de exame de equivalência (art. 38 da LDBEN nº 9.394/1996),
ou classifica independente da frequência à escola (art. 24, inciso II, alínea c da
LDBEN nº 9.394/1996) ou ainda a oferta de cursos especiais de formação profissional
independente da escolaridade (art. 42 da LDBEN nº 9.394/1996). (BRUEL, 2010, p,
117)

Por outro lado, é certo afirmar que cada política pública reflete o momento
socioeconômico da Nação. Eram dias de neoliberalismo. De regulação, com a bandeira de mais
mercado e menos Estado. (CLARK, 2008, p.72).
Esta visão também é dada por Bruel (2010) ao analisar a LDBEN;

É possível afirmar que a LDBEN no 9.394/1996 representou claramente a orientação
política adotada pelo governo federal na década de 1990. É uma legislação
extremamente enxuta, que procura enxugar também os deveres do poder público em

41

relação à educação básica da população – atendendo, dessa forma, aos preceitos da
ideologia neoliberal. Contraditoriamente, as omissões da letra da lei possibilitam um
espaço para a busca de novas interpretações da legislação, mais adequadas à lógica de
garantia e ampliação de direitos, bem como uma brecha para o exercício e a conquista
da autonomia das instituições e dos sujeitos da prática social. (BRUEL, 2010, p. 118)

Percebe-se uma mudança de atuação na educação, isso se deve à necessidade de
adequar as atitudes e as habilidades da população para atender a nova demanda, o que antes era
um método disciplinar, agora é do controle, valorizando o trabalho em equipe, formação
permanente e a meritocracia, preparando os cidadãos para o mercado de trabalho e de consumo,
como nos esclarece Rocha e Oliveira (2015):

Há uma mudança em curso que perpassa todas as instituições, especialmente as de
educação. Aquelas instituições que, no passado, utilizavam de métodos de disciplina
(confinamento) para obter o controle da sociedade estão, atualmente, sendo, elas
próprias, influenciadas por formas de controle ilimitados. O espaço privado de
convivência deixa de ser lastreado nas relações humanas e passa a ser indefinidamente
aberto e monitorado pela indeterminação de sujeitos e de instituições. Já o espaço
público é aquele da massificação irrefletida de comportamentos sociais, políticos e
econômicos. [...]. (ROCHA; OLIVEIRA, 2015, p. 13)

Segue-se uma ampliação dos sujeitos atendidos pela educação, todos precisam ser
aptos ao consumo, ao trabalho e ao convívio social. O termo inclusão passa a ser efetivamente
utilizado dentro dos estabelecimentos de ensino.
Questões de relevância social, que permeiam todas as áreas do conhecimento,
devem ser trabalhadas nas unidades escolares, em busca da unificação das disciplinas. O
Ministério da Educação, conjuntamente, com vários educadores elaboram novos princípios para
a educação básica, baseados em competências e habilidades necessárias para o pleno
desenvolvimento dos educandos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 2000
afirmam:

[...] Tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no
acúmulo de informações. Ao contrário disso, buscamos dar significado ao
conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a compartimentalização,
mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender.
(BRASIL, 1999, p.13)

Cabe ainda aos PCNs, de 1998 ,introduzir os temas transversais5, inseridos no
intuito de superar a fragmentação do conhecimento, através de temas de relevância

5

Trabalhar de forma transversal significa buscar a transformação dos conceitos, a explicitação de valores e a
inclusão de procedimentos, sempre vinculados à realidade cotidiana da sociedade, de modo que obtenha cidadãos
mais participantes. Cada professor, dentro da especificidade de sua área, deve adequar o tratamento dos conteúdos
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internacional e nacional. Temas que devem ser permanentemente discutidos e atualizados por
alunos e professores.

É importante ressaltar que o Direito Internacional do Meio Ambiente se encontra em
uma fase de expansão e de busca de sua efetividade em fase aos desafios atuais
relativos às diversidades de áreas em que gravita, incluindo temas transversais e
multidisciplinares. [...]. (PINTO; SAMPAIO; BIZAWU, 2016. p. 61)

A escolha das temáticas tem o compromisso de referenciar-se a problemas sociais,
de consumo, do meio ambiente, da saúde, do trabalho, da tecnologia, da orientação sexual e da
pluralidade cultural. Esses conteúdos devem favorecer a aprendizagem, a participação social, a
transformação e interferir na realidade vivenciada. Os assuntos abordados, precisam se adequar
às regionalidades a fim da comunidade escolar refletir e construir significados, conferindo
sentido ao tema tratado.
Para a efetividade dos temas transversais, as escolas passam a direcionar os
trabalhados,

através

de

metodologia

de

projeto

contextualizados,

mediante

a

interdisciplinaridade6e transdisciplinaridade7.

Para que os alunos construam a visão da globalidade das questões ambientais é
necessário que cada profissional de ensino, mesmo especialista em determinada área
do conhecimento, seja um dos agentes da interdisciplinaridade que o tema exige. A
riqueza do trabalho será maior se os professores de todas as disciplinas discutirem e,
apesar de todo o tipo de dificuldades, encontrarem elos para desenvolver um trabalho
conjunto. Essa interdisciplinaridade pode ser buscada por meio de uma estruturação
institucional da escola, ou da organização curricular, mas requer, necessariamente, a
procura da superação da visão fragmentada do conhecimento pelos professores
especialistas. (BRASIL, 1998, p. 193)

A visão da nova pedagogia era um ensino linear. Período de associar os conteúdos
entre si em um tema único para maior abrangência e entendimento do mesmo. Sempre atentos

para contemplar o Tema Meio Ambiente, assim como os demais Temas Transversais. Essa adequação pressupõe
um compromisso com as relações interpessoais no âmbito da escola, para haver explicitação dos valores que se
quer transmitir e coerência entre estes e os experimentados na vivência escolar, buscando desenvolver a capacidade
de todos para intervir na realidade e transformá-la, tendo essa capacidade relação direta com o acesso ao
conhecimento acumulado pela humanidade. (BRASIL, 1988, p 193-194)
6
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de
utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um
determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função
instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos
problemas sociais contemporâneos. (BRASIL, 2000, p.21)
7
[...] organização curricular por áreas e da compreensão da concepção transdisciplinar e matricial, que articula as
linguagens, a Filosofia, as ciências naturais e humanas e as tecnologias, pretendemos contribuir para que,
gradativamente, se vá superando o tratamento estanque, compartimentalizado, que caracteriza o conhecimento
escolar. (BRASIL, 2000, p.21)

43

às reflexões, considerações dos alunos e suas experiências, objetivando a completa absorção da
temática trabalhada.

2.6 A Pedagogia da Atualidade

Com o neoliberalismo regulador de mercados oligopolizados, proveniente da
revolução da informática, ocorre um aumento nas exigências industriais e comerciais. O mundo
passa a comunicar-se em tempo real, as conquistas materiais e eletrônicas são objetos de desejo
e status. O neoprodutivismo dá destaque às capacidades e competências que cada indivíduo
deve adquirir no “mercado educacional”, para estar apto a disputar uma vaga nos postos de
trabalho. Essa mudança se deve à dinâmica do mercado econômico e do trabalho que influencia
diretamente a educação.
Na década de 1970. a educação sai do modelo fordismo e entra no taylorista, surgem
novas linhas da pedagogia. O modelo Fordista8 entendia a educação como ferramenta de
preparação para atuar no mercado de trabalho, momento do Estado, de bem-estar social, o
“mercado”, supostamente, oferecia emprego para todos, era necessário apenas ter instrução para
desempenhar o cargo.
No modelo Taylorista9, há uma inversão, a educação agora não é obrigação do
Estado, o indivíduo deve se qualificar para ter a possibilidade de uma oportunidade de se
candidatar a uma vaga no mercado de trabalho, segundo Demerval Saviani (2008), foi instalada
a pedagogia da exclusão.

O fordismo - ou o trabalho em série na esteira rolante – constitui, como que, a outra face da moeda na evolução
da organização científica do trabalho. A série na esteira rolante é a reconstituição das sequências do trabalho
segundo uma ordem lógica e simples, de ligação fluente. Ela implica uma reorganização do espaço fabril em linhas
bem coordenadas e, por conseguinte, uma divisão das tarefas e dos gestos. A base da organização não é mais a
máquina, mas o posto de trabalho. O seu instrumento fundamental é o transportador automático, que vai estimular
a imaginação dos engenheiros. Dentre as vantagens destacam-se a economia de espaço e de tempo distribuídos de
um modo mais racional, seja pelas matérias primas que chegam ao operário, seja pelo ritmo de fabricação que lhes
é imposto. O operário imobiliza-se, preso ao seu posto ou à sua máquina e a passadeira dita-lhe o ritmo, despojando
o dos próprios gestos do seu próprio trabalho. (SILVA, 2017, p. 4822)
9
O taylorismo é concebido como um modo de organização racional do trabalho, fruto do trabalho de engenheiros,
tendo como expoente F.W. Taylor. É uma construção teórica na qual os técnicos tentam regular a produção e as
relações sociais, aplicando seus princípios na organização das empresas, e substituindo a administração das coisas
pelo controle dos homens. Para atingir seu intento - rendimento optimum do trabalho operário - o taylorismo busca
fundamentos nas ciências humanas, tais como psicologia, sociologia, medicina do trabalho, ergonomia, entre
outras. Radicaliza a divisão do trabalho em duas direções: (i) separação rigorosa do trabalho manual e do trabalho
intelectual, da concepção e da execução do trabalho; (ii) decomposição rigorosa, nos seus elementos gestuais, das
operações do trabalho produtivo. (SILVA, 2017, p. 4822-4823)
8
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Diante do histórico da educação brasileira, percebe-se a intrínseca ligação entre as
políticas públicas e a economia de mercado, que influenciam diretamente na formação
educacional do sujeito, sempre moldado na filosofia das classes dominantes.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCN-EM), instituída,
pelo Conselho Nacional Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica (CEB) tendo o parecer
CNE/CEB nº 15/1998 e a resolução CEB nº 3/ 1998 bases para constituir as diretrizes. No
entendimento do Ministério da Educação (1998), trata-se do atrelamento da educação ao
“mercado”.
O parecer CNE/CEB nº 15/1998, do Ministério da Educação tem uma estrutura
humanista no discurso, na tentativa de minimizar os conflitos dentro das instituições e,
consequentemente, na sociedade.
Nota-se, portanto que é uma educação que prega a paz em harmonia com os
pensamentos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), busca uma sociedade coesa, que aceita conviver com as disparidades sociais,
pacífica, que acata a divisão de classes e não se revolta pela falta de acesso aos meios de
produção ou da propriedade de consumo.
São diretrizes a serem incorporadas à proposta pedagógica, fazendo parte do
currículo por competências, que o aluno deverá possuir o ensino básico, para atender ao
mercado. Estas competências “são aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver”
e “aprender a ser”10. Está estruturada a pedagogia do aprender a aprender.
Com as exigências do “mercado” e o avanço tecnológico, a substituição do ser
humano pela máquina, só aumenta na atualidade. A demanda por mão de obra foi
redimensionada para a meritocracia, centrada nas capacidades e competências individuais, para
conseguir uma posição de destaque. A Educação passa a oferecer oportunidades que permitam
a empregabilidade, sendo vista como investimento individual voltado a habilitar as pessoas para
as vagas supostamente disponíveis no “mercado” de trabalho.

A educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano
individual que habilita as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis. O
acesso a diferentes graus de escolaridade amplia as condições de empregabilidade do
indivíduo, o que, entretanto, não lhe garante emprego, pelo simples fato de que, na
forma atual do desenvolvimento capitalista, não há emprego para todos: a economia
pode crescer convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes contingentes
10

É importante destacar, tendo em vista tais reflexões, as considerações oriundas da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, incorporadas nas determinações da Lei nº 9.394/96: a) a educação deve cumprir um
triplo papel: econômico, científico e cultural; b) a educação deve ser estruturada em quatro alicerces: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. (BRASIL, 2000, p.14)

45

populacionais excluídos do processo. É o crescimento excludente, em lugar do
desenvolvimento inclusivo que se buscava atingir no período Keynesiano. A teoria do
capital humano foi, pois, refuncionalizada e é nessa condição que ela alimenta a busca
de produtividade na educação. [...] (SAVIANI, 2008, p. 430)

Na nova conjuntura a pedagogia não seguiu uma linha de pensamento único,
eclodem várias vertentes como o neoprodutivismo, neo-escolanovismo, neoconstrutivismo,
neotecnicismo. Tem-se, nesse momento, o aprimoramento de ideias anteriores ou a
desconstrução das que estão efetivadas ou construção de novas vertentes. Demerval Saviani
(2009, p.428) ensina que nesse momento na pedagogia:

Não há, pois, um núcleo que possa definir positivamente as ideias que passam a
circular já nos anos de 1980 e que se tornam hegemônicas na década de 1990. Por isso
sua referência se encontra fora delas, mais precisamente nos movimentos que as
precedem. Daí que sua denominação tenda a se fazer lançando mão das categorias
precedentes às quais se antepõem prefixos do tipo “pos” ou “neo”. [...] (SAVINI,
2009, p. 428)

Pode-se verificar que a educação brasileira foi dividida em duas grandes correntes
pedagógicas que são as tendências liberais e as progressistas. A tendência liberal é a mais
conservadora, apresenta-se como parceira do capitalismo e da manutenção do modelo de
sociedade vigente, não se opõe ao pensamento de acúmulo de capital e da valorização dos bens
materiais. Nessa tendência temos a escola tradicional, a escola nova, a tecnicista. Esta última
ainda coabita nas unidades de ensino brasileiras, visto que a relação da escola com a sociedade
sofre a determinação do fluxo do mercado de produção.
Na concepção liberal conservadora tradicional reflete-se o contexto sociocultural
da época, a educação era para poucos. O conhecimento era o diferencial, proporcionava o saber
e como consequência o poder, não se preocupava com o conteúdo desse saber, os professores
eram bem formados e acreditavam na necessidade de aprender sem se preocupar com os
motivos ou a aplicabilidade dos estudos, a função do mestre em sala de aula era
repetir/transmitir os conhecimentos apreendidos, esperando que seus alunos o mesmo fizessem,
apreendessem, reproduzissem e o demonstrassem perante a sociedade. A relação do professor
com o aluno era distante, baseada na superioridade e no domínio.
Já a linha progressista vem confrontar esse ensino, sem finalidade de acúmulo, sem
utilidade. Prega um ensino crítico, contrapondo à escola liberal conservadora de cunho
mecanicista. Percebemos, ao longo da pesquisa, que na escola nova (inicialmente liberal
conservadora, abre-se para a tendência progressista), o aluno será o centro das atenções dando
a ele o direito de se posicionar, perguntar e concluir.
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A tendência agora enfatiza o apreender do discente. Assim, destaca-se uma
mudança dentro da sala, que se mostra “mais democrática” onde o saber passa a ser construído
e reconstruído diariamente, sendo de todos. Os alunos são partes do processo de construção dos
saberes, trabalham em grupos, há participação dos discentes na escolha dos temas mais
relevantes a serem estudados e avaliam o processo de ensino aprendizagem.
A tendência progressista se opõe ao modelo capitalista, critica a ideologia e ousa
transformar a educação em ferramenta para modificar o sistema vigente, no intuito de libertar
as escolas da educação sem sentido.
Já na perspectiva da escola progressista, reconhecidas como tendências
transformadoras temos, a libertadora Escola do mestre Paulo Freire, a libertária que prega a
pedagogia anarquista, e a pedagogia histórico -crítica (de tendência progressista) que conta com
a adesão dos intelectuais brasileiros como o próprio Paulo Freire, Demerval Saviani e José
Carlos Libâneo. Ensina Costa: “O homem se liberta na medida em que se educa e pode, a partir
da educação, atender aos anseios e expectativas próprias e da sociedade” (COSTA, 2010, p.36),
o mesmo pensamento dos autores citados.
Em face da nossa experiência vivenciada e da pesquisa realizada, observamos que
a educação continua a ser tecnicista em vários aspectos, principalmente, tendo como objetivo a
formação de profissionais para o mercado de trabalho.
A escola não é neutra, ela reflete os anseios da sociedade que, a partir da década de
60, com a industrialização e a comercialização, transforma a educação em um “saber técnico”,
para atender a classe dominante dos bens e da produção, que necessita de saberes mínimos para
suprir as demandas do mercado.
A instituição deve resistir a essas influências e ter independência para propor
políticas emancipadoras. O acesso ao conhecimento permite intervir na sociedade com
autonomia, traçar novos caminhos para a coletividade. Ao educando deve integrar e propiciar
que ele modifique o contexto social e se engaje em novas experiências.
Paulo Freire educava e formava cidadão, foi nesse caminho que ele construiu sua
didática, numa relação horizontal e progressista entre alunos e professores. Não haverá caminho
pronto, encontrará inspirações para essa relação no processo formativo, transformando a
educação em um método profícuo. Educar para a vida e não para o mercado e, supostamente,
para o trabalho.
O panorama se agrava, quando é analisado o planejamento educacional do Brasil.
A realidade encontrada foi a elaboração de políticas públicas que não retratam a diversidade
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histórico-cultural do povo brasileiro, desvinculada dos usos, costumes e regionalidades da
sociedade a qual se destina o plano.
Ao analisar o planejamento educacional fica claro o distanciamento entre quem
elaborou e quem terá que efetivá-lo no chão da escola.
Vê-se, portanto, o afastamento dos objetivos educacionais em prol dos objetivos
mercadológicos, a não execução do projeto por falta de enquadramento na realidade ou por
escassez de profissionais capacitados. Bem como define a ONU, em 1988, fixando que o ensino
deveria ser privado, sobretudo, o superior.

Pela Ótica do Direito Econômico, não há outra justificativa para esse modelo
implantado no ensino superior no Brasil do que a necessidade de seguir uma lógica
ditada pelos grandes detentores internacionais do capital, através de políticas
econômicas voltadas para ampliar os seus lucros. Nenhuma outra hipótese justificaria
a iniciativa tomada pelo Governo brasileiro (a partir de 1995) quando definiu seu
Plano de Reforma do Estado, pois, ao final, as políticas públicas refletiram tal e qual
as orientações do Banco Mundial sobre a educação superior. (CLARK;
NASCIMENTO, 2011. p. 76)

Outro fator preponderante é a ausência de interesse político em dar continuidade a
um planejamento em execução, o que se registra são as trocas de planos e, consequentemente,
da estrutura pedagógica.
Com a educação vinculada ao capitalismo neoliberal regulador pregando o retorno
do “liberalismo”, portanto com políticas institucionalizadas de um “Estado mínimo” de pouca
interferência na economia, deixando o mercado oligopolizado regulamentar e gerir suas
diferenças.
No Brasil sob essa influência o ensino passa a ser um produto em nome da
universalização da educação e da qualidade do ensino, já que o Estado é supostamente incapaz
de gerir a educação e o serviço público educacional, esta passa a ser ofertada pelas empresas
privadas submetidas aos mandos e desmandos do mercado oligopolizado.
Nessa perspectiva, procura-se a defesa de uma educação universal, unitária e
pública, a escola progressista baseada na pedagogia crítico-social dos conteúdos, também
conhecida como pedagogia dialética ou pedagogia histórico-crítica. A teoria é baseada no
materialismo dialético de Marx. Os seus defensores são Demerval Saviani, José Carlos Libâneo
e Paulo Freire autores estudados nesta pesquisa, que muito contribuíram para a análise feita.
Para esses autores, na atualidade, surgem novas necessidades do mundo globalizado
e a educação,como reflete o momento político, tecnológico, social e econômico, requer uma
nova leitura.
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Os novos atores, dentre eles, os Estados soberanos que, no passado, buscavam
preservar seus interesses particulares, são convidados a sair da ignorância para ter “um
conhecimento profundo e uma ação mais prudente” para a posteridade das gerações
presentes e futuras. Não há como olvidar essa meta imperiosa da humanidade que visa
a qualidade de vida e o bem-estar. (PINTO; SAMPAIO; BIZAWU, 2016. p. 55)

É importante aprofundar a participação na construção das políticas públicas de
educação para melhor entendermos como são feitas e qual a sua finalidade, se para atender aos
indivíduos, ao mercado, ou refletir sobre como o capitalismo e o consumo influenciam a
produção, a conservação ambiental ou a continuidade da vida?
Adentra-se, no capítulo seguinte, na seara da educação ambiental a ser incluída na
base da educação brasileira, permeando todos os níveis de ensino, enquanto direito fundamental
da humanidade e não atrelada ao consumo e à destruição dos bens da natureza.

3 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NO MUNDO E NO BRASIL

Tendo o objetivo de pontuar sobre a necessidade de zelar pela preservação do meio
ambiente, torna-se imperioso fazer um levantamento dos principais conceitos difundidos pela
educação ambiental e mapear a sua inserção na educação, não formal e informal, bem como
estudar a evolução das convenções e tratados internacionais até a efetivação do instituto da
educação ambiental como fundamental para conscientização e mudança de paradigmas, bem
como para esta pesquisa.
As preocupações ambientais trouxeram para o mundo jurídico os princípios de
proteção, preservação e desenvolvimento sustentável, que a humanidade deve implementar,
elaborando leis e políticas públicas. É através do ordenamento jurídico encampador que o
judiciário e os gestores públicos poderão realizar o trabalho de preservar o meio ambiente.
Tarefa a ser desempenhada com a colaboração de todos.
O Direito Ambiental surge como um novo ramo do direito, no intuito de
salvaguardar o planeta Terra, para acolher as presentes e futuras gerações em um ecossistema
que lhes garanta subsistência.
As políticas públicas são elaboradas no propósito de salvaguardar o meio ambiente,
contando-se com a colaboração e participação popular. Nesse caso, as informações devem ser
disseminadas na sociedade, considerando o direito de acesso à informação como fundamental.
Há de se adotar, dessa forma, a implementação da educação ambiental em todos os níveis da
educação formal.
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Nesse contexto, a instrução ambiental deve começar nas creches e pré-escolas, para
que, na educação de base já seja ensinada a necessidade de preservar o meio, perpassando a
educação básica, em todos os níveis, adentrando nos cursos técnicos, bem como nas
universidades e centros de estudos superiores, ou seja, em cursos de graduação, pós-graduação
“lato sensu” e “stricto sensu”, independentemente das áreas e linhas de pesquisa, em nome do
saber cuidar da Casa Comum, que é o Planeta-Terra, a “pachamama”.
O pensamento da educação ambiental deverá ultrapassar ainda os muros das
instituições formais e alcançar a sociedade como um todo, nos meios informais de convívio,
nas residências, praças, clubes, ONGs, com o objetivo de proteger a biodiversidade.

Há na atuação das ONGs uma participação da sociedade civil de alcance global,
realizando influência sobre os entes públicos no tocante à produção e aplicação dos
tratados internacionais uma vez que os Estados de forma isolada não conseguem
atender todas as demandas sociais. (PINTO; SAMPAIO; BIZAWU, 2016. p. 71)

Para além da educação formal, nos aparelhos estatais é imprescindível a cultura
ambiental para que os funcionários públicos ajudem a divulgar o cuidado com o meio ambiente
no convívio social e laboral. Esse papel também deve ser das instituições privadas,
independente do ramo de atividade desenvolvido, objetivando prevenir os impactos ambientais
provenientes do desperdício no desempenho da atividade econômica ou ações destrutivas.
A educação ambiental permitirá adentrarmos no entendimento que as ações
humanas geram impactos ambientais provocados em suas múltiplas atividades, agravados
drasticamente com a industrialização dos séculos XX e XXI.

Apesar do exponencial desenvolvimento de ciências como a biologia e a física intrinsecamente ligadas à natureza – havido nos séculos XVIII e XIX, isso não foi
suficiente para evidenciar à humanidade o desequilíbrio natural que estava sendo
causado pelo homem. (JAQUES, 2014, p. 301)

O desenvolvimento das ciências, a modernização das técnicas não contribuiu na
preservação ambiental. Esse é vinculado ao acúmulo de capital, despreocupado com os
impactos na natureza. A ideia de que o próprio ecossistema se regeneraria, era uma crença.
As preocupações só apareceram após fatos históricos comprometedores da
natureza, os quais trouxeram prejuízos à vida. Nota-se, na sociedade, um despertar para as
necessidades da conscientização e de mudanças dos paradigmas. A Declaração Universal dos
direitos Humanos, de 1948, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) é
o início da luta contra toda e qualquer discriminação, defendem-se: a igualdade, a dignidade e
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a liberdade, a justiça, os direitos fundamentais dos seres humanos, o direito a vida e a paz
mundial. O documento foi redigido no pós-guerra, momento em que todos os direitos citados
acima foram desconsiderados, durante as duas Grandes Guerras Mundiais que assolaram a
Humanidade e provocaram violações sistemáticas de direitos humanos e milhões de mortes.
O documento ainda amplia os direitos, ao declarar que serão protegidos o direito à livre
expressão política e religiosa, ao trabalho remunerado, o lazer, a educação, a cultura, direitos
fundamentais para uma vida digna. A declaração não tem força de lei no universo mundial, mas
não deixa de influenciar os tratados internacionais e as constituições elaboradas “a posteriore”,
acarretando a responsabilização internacional dos Estados violadores dos direitos humanos e a
criação dos tribunais penais internacionais.
Registra-se, dessa forma, a valorização e a efetivação dos direitos humanos como
direitos inalienáveis de todos os homens, quaisquer que sejam suas nacionalidades, local de
residência, sexo, origem étnica, cor, religião, língua ou qualquer outra condição.
Daí, a necessidade da positivação dos direitos fundamentais inerentes a todo ser humano
a fim de que sejam garantidos pelas constituições de todos os Estados, assegurando as garantias
fundamentais sem afrontar as convenções e tratados internacionais e o próprio direito
internacional.
Em que pese as violações dos direitos humanos no Brasil, observa-se que a Constituição
Brasileira, de 1988, expressa claramente a garantia e a proteção da dignidade humana,
consequentemente, de todos os direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos de todas as
gerações ou dimensões: civis, políticas, sociais, econômicas, culturais, direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, direito de acesso à justiça e à informação.
A seguir, será feito um paralelo dos acontecimentos na Europa e suas repercussões no
Brasil, estudando-se as ações dos governantes e a construção das políticas públicas de educação
ambiental norteadora da consciência humana.

3.1 Histórico da educação ambiental e as influências das convenções e tratados
internacionais no Brasil

A humanidade com sua sagacidade e inteligência vem aperfeiçoando a ciência e a
técnica utilizada nos processos de produção, acreditando-se no progresso para prevenir,
interromper e minimizar as intervenções e modificações no ecossistema. A Educação
Ambiental, todavia, permitiu a cidadania ecológica e a redução dos danos ambientais.
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Ao percorrer o caminho das relações humanas com a natureza, percebe-se que
foram gerados impactos ambientais sob seu habitat e, ao longo da história, temos uma relação
conflituosa, do homem com o próprio homem em busca de poder e supremacia, levando às
guerras e causando ainda a destruição ambiental, o extermínio da flora, fauna, da raça humana
e não humana.
O termômetro dessa evolução aniquiladora foi a “Segunda Grande Guerra”, com
consequências drásticas para a humanidade onde se usa a ciência e a técnica de maneira
indevida, na acepção da destruição, transformando o desenvolvimento tecnológico em máquina
de extermínio.
Com o fim da guerra, a “população mundial” arrasada começa a lidar com o excesso
de “materiais”, lixo e resíduos gerados durante o período. Materiais esses, sem utilidade,
necessitando de descarte. As cidades destruídas, em busca do recomeço, recolheram montanhas
de entulhos, precisando de destino na reorganização e reconstrução das mesmas. Difícil mesmo
era mensurar a poluição causada no ar, no solo, na água e determinar suas consequências com
os recursos disponíveis na época.
Com essas preocupações, algumas nações começaram a se mobilizar para que
catástrofes não mais atingissem nosso planeta ou tivesse seus efeitos minimizados. Os
encontros e acordos em prol da conservação da natureza começaram a tomar corpo, liderados
pelos países industrializados e seguidos pelos países em desenvolvimento. Mas essas decisões
não foram efetivamente aplicadas nas nações. (RAMOS JÚNIOR, 2015, p.57-63).
Posteriormente, no século XX, em face da evolução tecnológica, industrial e
agrícola as contaminações agravaram-se, prejudicando o ar, as águas, o solo e os seres vivos.
Já se caminhava para o estágio inicial do colapso da natureza dos dias de hoje, mobilizando os
dirigentes que começam a tomar atitudes mais efetivas para proteger o meio ambiente.
Após tanta destruição gerada pela Segunda Guerra, em 1947, fundou-se na Suíça a
União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), no propósito de garantir o uso dos
recursos ambientais de forma responsável, equitativa e sustentável, bem como promover a
preservação ambiental.
Othoniel Ceneceu Ramos Júnior (2015), esclarece que vários fatos internacionais
graves ocorreram ainda, como a poluição do Ar em Londres e em Nova York, entre 1950 e
1966, causando a morte de milhares de pessoas. Outro relato trágico ocorreu no Japão em 1956,
em Minamata, tendo como vítima uma comunidade pesqueira que, ao se alimentar dos peixes
da baía, foram envenenados por metais pesados, levando a óbito humanos e não humanos. Tais
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eventos abalaram o mundo, despertando na população a consciência para as causas dos
desastres ambientais, em decorrência das atividades do homem. (RAMOS JÚNIOR, 2015).

Por fim, outro evento de igual repercussão, principalmente midiática, ocorreu em
1962, com a publicação da polêmica obra denominada de Primavera Silenciosa
(Silent Spring), escrito por Rachel Carson. Nessa obra, Carson, bióloga, denunciou os
efeitos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana causados pelo uso excessivo
de componentes químicos, tais como, pesticidas e inseticidas. (RAMOS JÚNIOR,
2015, p. 62)

As denúncias expostas levaram, em 1966, a realizar-se na Assembleia Geral da
ONU, o Pacto Internacional de Direitos Humanos. JAQUES ensina que:

Diante deste contexto histórico é possível concluir que a natureza e seus valores foram
um advento do século XX, originada do surgimento de um sentimento de preocupação
com a proteção ao meio ambiente em prol da saúde e bem estar do ser humano.
(JAQUES, 2014, p. 302)

Foi nesse cenário que começou o despertar para uma educação ambiental, em 1965,
perante a inércia dos administradores públicos, a sociedade civil e acadêmica se organiza e
realiza um evento para discutir o assunto como nos esclarece DIAS (2003):

Enquanto os governos não conseguiam definir os caminhos do entendimento, a
sociedade civil movimentava-se em todo mundo. Em março de 1965, durante a
Conferência em Educação na Universidade de Keele, Grã-Bretanha, surgia o termo
Environmental Educaton (Educação Ambiental). (DIAS, 2003, p. 78)

Esclarece ainda que, “Na ocasião, foi aceito que a Educação Ambiental deveria se
tornar uma parte essencial da educação de todos os cidadãos e seria vista como sendo
essencialmente conservação ou ecologia aplicada. [...]”. (DIAS, 2003, p. 78)
No ano de 1968, um grupo de cientistas, conhecido como “O Clube de Roma”,
divulgou um relatório que alertava a humanidade sobre os limites dos ecossistemas terrestres
intitulado The Club of Rome Project on the Predicament of Mankind (1971) e The Limits to
Growth (1972), nos apontamentos detectavam a imprescindibilidade do controle da natalidade
nas nações em desenvolvimento e creditava a essas a culpabilidade da degradação ambiental.
No ano de 1972, tendo o relatório do “Clube de Roma” como motivação, aconteceu
a “Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano”, conhecida como Conferência
de Estocolmo. Palco das discussões sobre o desenvolvimento econômico, humano e o Meio
Ambiente, resultando no conceito de Eco Desenvolvimento, na recomendação da criação do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PIEA), conhecida como “Recomendação
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96”. Esta gerou um “Plano de Ação Mundial” estabelecendo o programa internacional de
educação ambiental.
O programa registra a dependência do ser humano ao meio ambiente e esclarece
que a educação ambiental será uma das estratégias para enfrentar a crise ecológica. A
Conferência de Estocolmo na introdução esclarece que

A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental
que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro,
um desejo urgente dos povos de todo mundo e um dever de todos os governos. (ONU,
1972)

A conferência foi um marco na elaboração de princípios ambientais de preservação
comuns aos povos, na iniciativa da implementação do Direito Internacional do Meio Ambiente,
nas discussões dos problemas ambientais e as consequências para o planeta.

A participação da sociedade civil tem contribuído para a construção de um direito
internacional mais democrático e dialógico porque traz uma bagagem de experiências
nos problemas ambientais de alcance transfronteiriço.
Conclui-se que seja necessária uma nova arquitetura ética capaz de reconstruir o
universal na civilização colocando em evidência bases éticas nas relações
internacionais, o que vem a promover os interesses gerais e coletivos em detrimento
dos interesses nacionais. A lógica da moralização internacional apregoa o
multilateralismo, a cooperação, a defesa dos direitos humanos e a redução das
desigualdades. (PINTO; SAMPAIO; BIZAWU, 2016, p. 73)

O princípio 19 da declaração Estocolmo, 1972, defende a construção de políticas
públicas de educação, voltadas para o conhecimento dos temas ambientais. O citado princípio
está assim redigido:

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às
gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população
menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem
informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades
inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do
meio ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios
de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente
humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a
necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se
em todos os aspectos. (ONU, 1972)

O Brasil participou da conferência Estocolmo que contou com a presença de 113
países. O posicionamento do Estado brasileiro, junto à comunidade internacional, foi contrário
ao parecer do “Grupo de Roma”. Defendia o desenvolvimento e buscava investidores para se

54

instalarem no Brasil, em nome de um progresso que traria para as regiões melhores condições
de vida, proporcionaria emprego, saúde, moradia e equidade social.
Entretanto a realidade registrada era do aumento das disparidades sociais e um
limitado ou nenhum cuidado com o meio ambiente:

As posições que o Brasil levaria à Conferência de Estocolmo refletiam esse contexto,
no qual muitos elementos diferentes e contraditórios pareciam contrariar os interesses
do país. A Delegação sabia com que imagem o Brasil chegava a Estocolmo: não era
a do “milagre econômico”, da bossa nova e do tri-campeonato de futebol. Era a de um
país que estava, havia oito anos, sob um regime militar que dava ênfase absoluta a seu
crescimento econômico, que não pretendia controlar o crescimento demográfico, que
tinha péssimos records nas áreas de direitos humanos e de preservação da natureza,
que tinha fortes tendências nacionalistas e ambições de domínio da tecnologia nuclear.
(LAGO, 2006, p. 118)

O Brasil em face de sua grande biodiversidade, não ficou sem assumir suas
“responsabilidades” perante a proteção ambiental, imediatamente após a Conferência, criou-se
a Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, instituição governamental para programas
de proteção, defesa e estudo do meio ambiente, vinculada ao Ministério do Interior, ficando
acordado, ainda, que nossa Nação se envolveria na conservação e preservação do meio
ambiente como descrito no encontro. (DIAS, 2003, p. 80)

Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e
especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser
preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa
planificação ou ordenamento. (ONU, 1972)

Como prolongamento do encontro de Estocolmo, em 1977, aconteceu na Geórgia,
ex-URSS, Conferência de Tbilisi, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciências e Cultura (UNESCO) e do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA). Foi a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação
Ambiental, extremamente importante, por estabelecer os marcos norteadores da Educação
Ambiental, possuidores de princípios básicos, finalidades e objetivos, tendo ainda um caráter
crítico, ético e transformador, sobretudo, por intermédio da interdisciplinaridade.

Importante salientar, desse modo, que a educação ambiental enquanto processo na
construção da cidadania fica vinculada à noção de formação de ecocidadania, sendo,
portanto, uma corrente pedagógica proposta em 1977 pela Conferência de Tbilisi, na
Geórgia, abarcada na lógica de educação cívica cujo objetivo é levar aos indivíduos e
às coletividades o entendimento da complexidade dos ambientes natural e artificial,
tendo em vista a interação complexa de sua natureza biológica, física, social,
econômica e cultural. (REIS; BIZAWU, 2014, p. 82)
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A conferência de Tbilisi estabeleceu a necessidade de uma educação ambiental
mundial. Cabe a ela possibilitar o conhecimento para o desenvolvimento de comportamento
responsável. Às Nações competem a responsabilidade de incorporarem nas propostas da
educação formal, não formal e informal à sociedade, elaborar critérios para o desenvolvimento
sustentável, tendo como base a inserção da educação ambiental.
A reunião foi uma referência para a educação ambiental e prevê um processo
contínuo e constante da democratização dos saberes ambientais na sociedade moderna,
demonstrando que todos os continentes dependem economicamente, socialmente,
politicamente e ecologicamente uns dos outros. A valoração dos conhecimentos ambientais
para promover a proteção, a conservação, a consciência, o respeito à biodiversidade,
possibilitará participação cidadã ativa, objetivando soluções adequadas para os conflitos e
impactos ao meio ambiente. (DIAS, 2003, p.82-83).
No Brasil, a já criada Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 1973, começou a
elaborar tímidas atuações no cenário nacional. A Secretaria conjuntamente com a Fundação
Educacional do Distrito Federal e a Universidade de Brasília efetivam o primeiro curso de
extensão para professores do 1º grau em ecologia. No ano seguinte, 1977 e em 1979, temos
editado pelo MEC e a CETESB/SP, o documento “Ecologia uma proposta para o Ensino de 1º
e 2º Graus.” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017)
Anos mais tarde, temos a Lei nº 6.938, de 1981, ela instituiu o Sistema Nacional de
Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente o (CONAMA), órgão
consultivo deliberativo do SISNAMA e implementou a Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA), que em seu artigo 2º, inciso X, estabelece ainda: “a educação ambiental a todos os
níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação
ativa na defesa do meio ambiente”. (BRASIL, 1981)
A Educação Ambiental ganha um caráter mais amplo, sendo direcionada para
resolução de problemas, através da prática interdisciplinar, envolvendo os discentes e
conscientizando-os da responsabilidade individual e coletiva dos seus atos, portanto, somente
com a participação ativa na defesa do meio ambiente que se pode construir novos valores e
saberes sustentáveis.
Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, o meio ambiente,
ganha destaque no artigo 225 e seu inciso VI, determina que os gestores públicos deverão
ofertar a educação ambiental em todos os níveis de ensino, formal, não formal e informal e
conscientizar a sociedade de suas responsabilidades na preservação e conservação ambiental,
bem como coordenar e regular as políticas públicas com esse objetivo.
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O texto constitucional esclarece que o poder público tem o poder/dever de
promover o bem-estar social e garantir uma série de direitos para a população brasileira, entre
eles está o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Não há como dissociar o desenvolvimento econômico pela ação humana da proteção
e preservação do meio ambiente, pois a sobrevivência do ser humano está ligada ao
equilíbrio do meio ambiente, e, consequentemente, aos objetivos, princípios e valores
democráticos vividos na sociedade em que se propicia a educação ambiental como
escola de cidadania. (REIS; BIZAWU, 2014, p. 91)

Com esse viés, em 1989, acontece o primeiro Seminário sobre conteúdos voltados
à Educação Ambiental, em Santiago do Chile, sendo um encontro preparatório para a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro (ECO 92).
Em 1991, no Brasil, o Ministério da Educação (MEC) institui que todos os
currículos, nos vários níveis de ensino, deveriam contemplar os conteúdos da Educação
Ambiental, conforme previsto na Portaria n° 678 do referido Ministério. No ano seguinte,
ocorreu Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, ECO 92.
Momento em que acontece também a “1ª Jornada Internacional de Educação Ambiental”.
Apesar da iniciativa do MEC, as instituições de ensino continuam a ignorar a
educação ambiental e fazem pontualmente atividades comemorativas, como o dia do índio, da
árvore, do negro, dentre outras, sem nenhuma preocupação de divulgar um pensamento
preservacionista. Não podemos imputar às escolas a responsabilidade por tal estratégia, visto
que um dos gargalos da implementação da educação ambiental é a falta de cursos de preparação
e formação de professores.
Tal comportamento omissivo perdura pela falta de informações, divulgação e
verbas destinadas às políticas públicas, e da inabilidade do Estado em construir ações com o
apoio social, envolvendo o cidadão na defesa do meio como prevê as conferências.
Na ECO 92, foram elaborados três documentos que redirecionam a Educação
Ambiental (EA), são eles: 1 - Agenda 21, que trata da EA para uma Sociedade Sustentável em
todos os níveis da Educação; 2 - Carta Brasileira de Educação Ambiental, destacando a
necessidade de capacitação dos profissionais da Educação Formal para o tema; 3 - O Tratado
da EA para a Sociedade Sustentável e Responsabilidade Global, onde foi reafirmado o
compromisso da Sociedade Civil com os Direitos Humanos, a Ética e o Meio Ambiente. No
Capítulo I, da Agenda 21, Preâmbulo 1.1., já demonstra as preocupações com as diferenças
sociais e danos ambientais no Brasil:
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A humanidade se encontra em um momento de definição histórica. Defrontamo-nos
com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e no interior delas, o
agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo, e com a
deterioração contínua dos ecossistemas de que depende nosso bem-estar. Não
obstante, caso se integrem as preocupações relativas a meio ambiente e
desenvolvimento e a elas se dedique mais atenção, será possível satisfazer às
necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter ecossistemas melhor
protegidos e gerenciados e construir um futuro mais próspero e seguro. São metas que
nação alguma pode atingir sozinha; juntos, porém, podemos em uma associação
mundial em prol do desenvolvimento sustentável. (ONU, 1992)

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, cita claramente a inclusão dos princípios da Educação Ambiental nos
currículos do ensino fundamental e médio de forma integrada aos ensinos obrigatórios,
utilizando a interdisciplinaridade como recurso didático. E o artigo 26, parágrafo 7 fixa: “Os
currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil
e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.” (BRASIL, 1996)
Determina ainda o mesmo diploma legal, o cuidado com o contexto, a historicidade,
integrando e interagindo com os problemas ambientais mundiais, com os locais, em busca da
construção do currículo contextualizado e coerente com as realidades vivenciadas em
sociedade. O artigo 35-A,§ 1º, esclarece que “a parte diversificada dos currículos de que trata
o caput do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base
Nacional Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental
e cultural.” (BRASIL, 1996)
O artigo abre a possibilidade de maior atuação da educação ambiental no ensino
formal, ampliando os horizontes da população para a preservação da natureza.
Em 1999, foi sancionada a Lei Educação Ambiental n º 9.795/99 instituidora da
Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil (PNEA), e define em seu art. 1° e 3°:

Art. 1º - Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Art. 3º - Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação
ambiental, incumbindo:
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir
políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada
aos programas educacionais que desenvolvem; [...]. (BRASIL, 1999)
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Para integrar estes conteúdos é previsto na Lei 9.394/96, a criação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) que propõem uma discussão da EA nos currículos escolares.

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. (BRASIL, 1996)

Em seguida temos a Lei nº 10.172, de 2001, que institui o Plano Nacional de
Educação impondo um tratamento de forma transversal da matéria ambiental, em conformidade
com os Parâmetros Curriculares Nacionais. No ano de 2002, o Decreto 4.281/02,
regulamentador da Lei nº 9.795/99, acelera a institucionalização da Educação Ambiental.
Outra iniciativa, a favor da política Ambiental em nossa Nação, foi a criação do
Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) 2005, onde foi sugerido o
fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, para implementar as Políticas
Nacionais de Meio Ambiente (PNEA), em todos os Estados e, logicamente, nos municípios.
Este programa tem o objetivo de educar as populações para a sustentabilidade, formando uma
sociedade ambientalmente preparada.

A Educomunicação é uma linha de ação do Programa Nacional de Educação
Ambiental (ProNEA) que cuida da articulação de ações comunicação para a Educação
Ambiental. Em atendimento à lei 9795/99, da Política Nacional de Educação
Ambiental, esta linha de ação tem como objetivo proporcionar meios interativos e
democráticos para que a sociedade possa produzir conteúdos e disseminar
conhecimentos, através da comunicação ambiental voltada para a sustentabilidade.
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017)

O ano de 2005 foi declarado como o início da década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, através da
Resolução 254.

Desse modo, pode-se constatar que o desenvolvimento sustentável da sociedade é
antes de tudo um desejo da mesma que aspira aos bens vitais para a sua sobrevivência,
mas sem se olvidar das necessidades das gerações vindouras em matéria de
preservação e de uso consciente. (BIZAWU; CARNEIRO, 2010, p. 103)

Neste contexto, o tema meio ambiente passa a ser discussão obrigatória em todos
os níveis de ensino. Recentemente, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), por
intermédio da Lei n° 13.005, de 13 de junho de 2014, para o decênio 2014 a 2024, também
ressaltam a importância da educação ambiental nas instituições de ensino públicas e privadas.
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Mais duas Leis são de grande relevância para o Meio Ambiente e respaldam a
atuação da educação: a Lei n° 12.305/2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e no seu artigo 8º, inciso VIII, fixa “são instrumentos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, entre outros: a Educação Ambiental” (BRASIL, 2010). Ação de extrema
imprescindibilidade visto que o consumo desvinculado das consequências ambientais é a tônica
na sociedade moderna que descarta e substitui tudo, sem dispor adequadamente dos resíduos.
Já a Lei que institui a Política de Educação para o Consumo, Lei n° 13.186/2015,
que no seu artigo 3º, inciso II, prevê: “capacita os profissionais da área de educação para
inclusão do consumo sustentável nos programas de educação ambiental do ensino médio e
fundamental”. (BRASIL, 2015)
Lucas Lage de Oliveira Andrade (2015), esclarece que o ordenamento jurídico é
adequado para a causa ambiental, porém padece com as dificuldades de implantação e a
mudança de comportamento:

O fato é que a legislação é avançada e tem sofrido dificuldades para adentrar
plenamente na sociedade. A dificuldade maior é porque ela propõe uma mudança de
paradigma que passa por um processo para ser aceita e essa aceitação será gradual,
com o rompimento e surgimento de novos marcos conceituais. (ANDRADE, 2015, p.
33)

É irrefutável que se tenha um arcabouço de Leis e Normas Jurídicas, que
devidamente aplicadas, podem implementar a preservação Ambiental em nossa Nação, mas,
infelizmente, temos outros fatores que influenciam na atuação e aplicação das políticas
públicas, ou seja, resulta da ineficácia em legislar em prol da natureza.
Temos que ressaltar que, apesar dos atropelos, a Educação Ambiental, já é uma
realidade em várias nações e também no Brasil, porém desenvolve-se com lentidão nos
ambientes formais e informais da sociedade brasileira. Sendo assim temos as Organizações
governamentais e as Não Governamentais (ONG’s), movimentos ambientalistas e instituições
religiosas, que contribuem para divulgar uma cultura de desenvolvimento sustentável e
construir a cidadania verde.
Inclusive, o Papa Francisco fez um apelo ao mundo, em 2015, na Carta Encíclica
“Laudato Si” - Sobre o cuidado da Casa Comum, externalizando preocupações com o planeta:

139. Quando falamos de «meio ambiente», fazemos referência também a uma
particular relação: a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impedenos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura
da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos. As
razões, pelas quais um lugar se contamina, exigem uma análise do funcionamento da
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sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a
realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta
específica e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar
soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com
os sistemas sociais. Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; mas
uma única e complexa crise sócio-ambiental. As diretrizes para a solução requerem
uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos
e, simultaneamente, cuidar da natureza. (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 114)

O Pontífice alerta, ainda, para as questões relacionadas aos resíduos produzidos pela
humanidade, “a Terra, nossa Casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito
de lixo” (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 19). Portanto, na busca pelo desenvolvimento,
perdemos o respeito pelo planeta.
É nessa ordem de ideia que a visão antropocêntrica da Pós -Modernidade, o homem em
sua arrogância se intitula “dono do mundo” no qual a natureza é quantificada e vista como
mercadoria. Precisa ser mudada para o bem da humanidade e da natureza com sua
biodiversidade e ecossistemas.
Daí a importância de uma educação ambiental atuante, consciente e cidadã para todos,
suscetível de combater, no primeiro momento, os delitos ambientais irreversíveis e, em
segundo, as desigualdades sociais oriundas da exploração do meio ambiente e dos recursos
naturais, efetivando-se, neste caso, as políticas públicas voltadas para o socioambientalismo.

4 HISTÓRICO DO DIREITO AMBIENTAL POSITIVO NO BRASIL

Os debates das questões ambientais no Brasil se estruturam, após a Conferência de
Estocolmo em 1972, as ações compreendidas visavam aos interesses comerciais e produção de
bens e serviços com controle estatal. A legislação, nesse momento, é ínfima, as referências ao
meio ambiente só aparecem no intuito de beneficiar as políticas de crescimento econômico sem
preocupações preservacionistas, intensificam-se questionamentos aos governantes das ações
legais para preservar o extenso território de matas nativas.
No período colonial e imperial, a legislação ambiental foi construída de forma
esparsa e desarticulada, e foram marcadas pelas relações comerciais e de propriedade. Algumas
ordenações reais se referem à natureza, ocorrem algumas citações sobre a fauna e a flora, mas
sempre preservando o direito da Coroa, com uma visão simplista e superficial.
Já no período republicano, principalmente na era Vargas (1930 a 1945), teve início
o controle legal das atividades exploratórias, entre eles, o Decreto 23.793, de 23 de janeiro de
1934, que classifica e normatiza a exploração das florestas, fixa a atuação dos policiais
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florestais, prevê as infrações e os conselhos, e no texto já cita a “reserva florestal” nas
propriedades rurais.
Ainda no período Vargas, preocupado com o crescimento da Nação, foi aprovado
o Código das Águas, Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, sua principal orientação era
“permitir ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas;”
(PADILHA, 2010, p. 104). Com o objetivo bem direcionado para o momento
desenvolvimentista da época.
Normativa subsequente foi o Decreto 1.985, de 29 de março de 1940, o Código de
Minas, “definindo os direitos sobre jazidas e minas, estabelecendo o regime de seu
aproveitamento, a intervenção do Estado na indústria de mineração e a fiscalização das
empresas que utilizam matéria-prima mineral” (PADILHA, 2010, p. 104). O decreto ainda
determina que o proprietário não terá direito ao subsolo, cabendo à União sua regulamentação
para explorar os minerais ou jazidas existentes no território nacional.
Destacam-se ainda: “Lei 3.924 de 26, de julho de 1961, que dispõe sobre os
monumentos arqueológicos e pré-históricos;” “Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que foi o
novo Código Florestal, em sua redação, protege as florestas existentes dentro do território
nacional e cria a Área de Preservação Permanente e Reserva Legal;” “Lei 5.197, de 03 de
janeiro de 1967, o Código da Fauna”, que estabelece a fauna silvestre como propriedade do
Estado;” “Lei 221, de 28 de fevereiro de 1967, Código de Pesca e estabelece regras para pesca
comercial;” “Lei 227, de 28 de fevereiro de 1967, Código de Minas, elegendo o Estado para
administrar os recursos minerais.” (PADILHA, 2010, p.106-107)
De uma forma resumida, enumeram-se as principais normatizações antes do marco
da Conferência de Estocolmo de 1972, essa influenciará na construção das Legislações
Nacionais dentre elas: Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei 7.347, de 24 de julho de
1985 e Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

4.1 Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981

Essa Lei vem com o intuito de minorar os danos ao meio ambiental, institui a
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) em 1981:

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no
País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:
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I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido,
tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; [...]. (BRASIL, 1981)

A referida Lei também tem por meta a promoção da educação ambiental no intuito
de difundir a cultura de preservação e proteção do meio ambiente, pela participação social. No
art. 2º, no inciso X, esclarece que a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive
a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente.” (BRASIL, 1981)
Com essa Lei, o Estado, formalmente, instituiu uma política pública para o meio
ambiente, visando compatibilizar o desenvolvimento econômico-social, com a preservação da
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico e são criados o Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA) com a função de proteção e melhoria ambiental, constituído pelos
órgãos da União, dos Estados, dos Municípios e as fundações instituídas pelo Poder Público e
o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão deliberativo e consultivo
instituído, em 1986, da Gestão da Qualidade das Águas na Resolução nº 20. (BRASIL, 1986)
A Lei traz diversos instrumentos para proteção dos recursos minerais como a
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que permite com embasamento legal, técnico e
científico definir, identificar e mensurar os licenciamentos na instalação de qualquer
empreendimento que possa acarretar danos ou impactos ambientais. Tal avaliação, é muito
importante, aplica-se na implantação de hidroelétricas, rodovias, portos, visando o menor dano
possível ao meio ambiente.
Já o seu art. 9° dita e estabelece padrões de qualidade ambiental; o zoneamento
ambiental; a avaliação dos impactos; o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou
parcialmente poluidoras e incentiva a produção de tecnologias voltadas para a melhoria da
qualidade ambiental.
A norma, efetivamente, traz um avanço na proteção ambiental, com uma
preocupação em um “desenvolvimento” pautado em estudos para impactar o mínimo possível.

4.2 Lei 7.347, de 24 de julho de 1985

Essa Lei normatizou a ação civil pública como meio processual para defender o
meio ambiente das agressões sofridas por terceiros. E pelo próprio poder público.
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A dita Lei disciplina a ação civil pública e responsabiliza civilmente os causadores
de danos ambientais, bem como possibilita ações preventivas e cautelares, tornando-se
importante instrumento jurídico da tutela processual coletiva.

4.3 Constituição Federal de 1988

O texto constitucional traz os comandos fundamentais que regem as garantias dos
direitos e dos deveres individuais e coletivos, garantindo que todos serão iguais perante a lei,
sem qualquer distinção, sustenta o direito à propriedade privada e sua função social, os direitos
sociais onde estão a educação e os direitos de bem-estar social, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, tratados nesta pesquisa. A Constituição de 1988 estabelece no
artigo 225, parágrafo 1°, inciso VI, a necessidade de “promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”
(BRASIL, 1988). Assim sendo, a educação ambiental foi constitucionalizada, e é um dos
caminhos cruciais para a preservação dos bens ambientais.

4.4 Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
Por fim, a Lei 9.605/98 “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providencias” (BRASIL, 1998).
Também ficou conhecida como “Lei dos Crimes Ambientais”, pois prevê responsabilidade para
pessoa física e jurídica como sujeito ativo de crimes ambientais.
Toda a legislação de que o Estado dispõe, sugere um alicerce bem embasado para
a construção de uma gestão ambiental sustentável em todo o território nacional. Entretanto a
efetiva participação social se concretizará com o conhecimento dos cidadãos, através de uma
eficaz disseminação da educação ambiental em todos os níveis de ensino, tanto o formal, como
o informal, sendo os cidadãos efetivos participantes do processo de construção e implantação
de projetos de Educação Ambiental inclusive de interesse da comunidade escolar. Como
Giovani Clark nos orienta:

Ao consumidor consciente não basta ser diligente no momento do consumo, buscando
preços mais baixos e/ou uma melhor qualidade dos bens e serviços. Outras indagações
ele deve fazer, tais como: quais os impactos desses bens e serviços na natureza? Qual
a contribuição financeira ou tecnológica dos fornecedores com a causa ecológica e
dos próprios consumidores? (CLARK, 2011, p. 43)
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O uso das tecnologias é considerado fator de relevância para o desenvolvimento da
Nação e está ligado ao crescimento político, econômico e social. Entender que precisamos do
meio ambiente ecologicamente equilibrado, com políticas de sustentabilidade, faz parte desse
progresso. Sendo assim: “A gestão ambiental sustentável não depende apenas da normatividade
ambiental, mas da aplicação concreta de políticas públicas ambientais, de forma integrada,
articulada e construída nas instâncias democráticas” (PADILHA, 2010, p. 116). Precisam-se
das políticas públicas e da participação social para salvaguardar o meio ambiente.

4.5 A Constituição de 1988 e os princípios de direito ambiental

A tutela do meio ambiente é garantida pela Constituição da República de 1988,
fixando comandos e princípios jurídicos para adequar-se à educação ambiental.
Cabe à administração pública fiscalizar e aplicar sanções, sempre que pessoa física,
jurídica ou o próprio Estado, descumprir a previsão legal, em defesa da preservação e proteção
da Terra.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, influenciada pelas conferências e
relatórios mundiais, adotou os comandos ambientais, em sua essência, dedicando um capítulo
ao direito ambiental ecologicamente equilibrado.
Esses comandos se vinculam a atividades econômicas, culturais, sociais e evoluem
com a sociedade, adaptam-se às novas circunstâncias, dentro de uma ordem de importância e
normatização, alguns advêm de normas costumeiras, outros pela imposição legal e se
contrapõem em alguns momentos.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado entra em “um conflito” (só
teoricamente) com os direitos fundamentais na esfera individual ou coletiva, mas hão de
encontrar uma forma, seja passiva ou judicial de coexistirem para garantir as liberdades
individuais e coletivas, a livre iniciativa, o comércio, o desenvolvimento econômico, a justiça
social, conjuntamente com a manutenção da biodiversidade.
O direito à vida requer que uma série de direitos sejam respeitados, o direito ao
meio ambiente é condição “sine qua non” para a vida dos seres humanos. A constituição Federal
de 1988 traz o desmembramento do Direito Ambiental, ramo de intensa transdisciplinariedade
devido à abrangência e estreito vínculo aos outros ramos dos direitos. Argumenta Èdis Milaré;

Em termos de pós-modernidade, o meio ambiente surge como uma nova instituição,
e como tal é reconhecida, ao menos implicitamente, em documentos legais. Mas o
meio ambiente é sobretudo uma realidade dinâmica e mutante, holística e sistêmica;
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ele é objeto de ciências e técnicas aplicadas, realidade interdisciplinar e
transdisciplinar que desafia abertamente qualquer competência exclusiva, seja
cientifica de investigação, seja normativa de usos e costumes. O meio ambiente é um
fato real, múltiplo e constantemente renovado, de modo que nuca será esgotado em
suas diversas análises. (MILARÉ, 2011, p.153-154)

Portanto o Direto Ambiental é um ramo novo do instituto do direito, tem sua
trajetória inicial nos acontecimentos históricos das duas grandes guerras mundiais. Quanto à
definição de direito ambiental, podemos trazer as contribuições de Paulo Affonso Leme
Machado (2009) e José Afonso da Silva (2004).
Para Paulo Affonso Leme Machado:

O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz articulação da legislação,
da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente.
Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. Não
se trata mais de construir um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito
do solo, um Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. O
Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca
interligar estes temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de
prevenção e de reparação, de informação de monitoramento e de participação.
(MACHADO, 2009, p. 54)

Para José Afonso da Silva;

O meio ambiente é assim, a integração do conjunto de elementos naturais, artificiais
e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente,
compreensiva dos recursos naturais e culturais. (SILVA, 2004, p. 20)

Ademais, para Beatriz Souza Costa, o meio ambiente é um direito fundamental, e
esclarece:
No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito
fundamental, porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A
própria Constituição Federal, em seu artigo 225, enuncia que “todos tem direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto, fala de “todos” e de cada
“um”. Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. (COSTA, 2016, p. 81)

O meio ambiente passa a ter um conjunto de regras jurídicas em sua defesa. O
direito ambiental vem encampar essa função de proteger o meio ambiente, direito fundamental
do ser humano. A disciplina ecológica contém os princípios que irão reger sua atuação, na
proteção ambiental e na educação para a natureza. A correlação é exposta de forma precisa no
conceito de meio ambiente empregado por Beatriz Souza Costa segundo a qual “Meio
Ambiente é o conjunto de elementos naturais e artificiais partilhados com seres humanos e não

66

humanos, necessários ao desenvolvimento e sobrevivência dessas espécies de forma harmônica
e solidária.” (COSTA, 2016, p. 73)
Já os princípios ambientais são fundamentos encontrados em declarações
internacionais e se introjetam no direito para garantir o equilíbrio ecológico, desenvolvimento
econômico sustentável, e a equidade intergeracional.
Os direitos de “primeira dimensão” são, então, os direitos civis e políticos. O Estado
será o provedor da ordem e da justiça social. Segundo Norberto Bobbio, são direitos
fundamentados na Revolução Francesa que dão origem à formação do Estado moderno:

O Caminho contínuo, ainda que várias vezes interrompido, da concepção
individualista da sociedade procede lentamente, indo do reconhecimento dos direitos
do cidadão de cada Estado até o reconhecimento dos direitos do cidadão do mundo,
cujo primeiro anúncio foi a Declaração Universal dos direitos homem; a partir do
direito interno de cada Estado, através do direito entre Estados, até o direito
cosmopolita, para usar uma expressão Katiana, que ainda não teve o acolhimento que
merece no direito. (BOBBIO, 1992, p. 5)

E ainda;
[...] e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos – que os direitos do
homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos
em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades
contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de
uma vez por todas. (BOBBIO, 1992, p. 5)

Com a Revolução Industrial do século XX, baseada no acúmulo de capital e na
exploração do homem, desponta novo momento histórico de reivindicações de direitos, era a
reação coletiva por melhores condições de trabalho em prol da dignidade do ser humano. O
movimento é um resgate de lutas já travadas, desde o século XVIII, foi o gatilho para a
efetivação de direitos de segunda geração como os direitos sociais, culturais e econômicos: “um
direito com conotação não mais apenas individual, mas voltado para um grupo, uma
coletividade – um direito social – neles sendo reconhecida a segunda geração de direitos, a
clamar por acesso à Justiça” (PADILHA, 2010, p. 40, destaque da autora). Tem-se, portanto, o
Estado Social de Direito.
Surgem das lutas entre as classes a “consciência coletiva” da degradação ambiental,
da exploração do trabalho, do acúmulo de capital nas mãos de poucos e da má distribuição de
renda. A partir desses pensamentos, o Estado elabora as primeiras normas do direito do trabalho
e inicia a visão da necessidade de proteção ambiental. Somente despontada com a Conferência
de Estocolmo, em 1972.
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A evolução das técnicas e da ciência modifica o meio do trabalho, as condições e a
função do homem. A dita nova revolução é a tecnológica, que transforma o meio ambiente e o
ser humano, manifestam-se os direitos de terceira geração. Direitos de base humanista, que
pretende a universalidade e a fraternidade entre os povos. São os direitos meta-individuais, estes
não defendem só os individuais ou só os coletivos, mas a humanidade. Em defesa da paz, do
meio ambiente, do patrimônio da raça humana. Assim: “o Direito Ambiental nasce da
necessidade de proteção ao meio ambiente, vítima da exploração e agressão crescente e
desproporcional, inaugurando uma nova dimensão aos direitos, [...] identificada como metaindividuais e de terceira dimensão” (PADILHA, 2010, p. 44, grifo da autora). O meio
ambiental passa a ser um direito coletivo, um direito humano de viver num meio ambiente
ecologicamente equilibrado, que será protegido pela sociedade e pelo Estado, visando a sua
manutenção e a garantia da vida das presentes e futuras gerações.

4.5.1 Princípios de Direito Ambiental brasileiro

Os princípios ambientais, que foram positivados na Constituição e identificados por
José Adércio Leite Sampaio, Chris Word e Afrânio Nardy, no livro “Princípios de Direito
Ambiental na Dimensão Internacional e Comparada”, são eles: O princípio da equidade
intergeracional, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio da
responsabilidade, o princípio da informação e o princípio da participação. (SAMPAIO; WOLD;
NARDY, 2003, p. 53)
Ao contrapor os princípios acima elencados com a obra de Paulo Affonso Leme
Machado (2009) em sua obra, “Direito Ambiental Brasileiro”, verifica-se que o autor destaca
os princípios, do direito ao meio ambiente equilibrado, princípio do direito à sadia qualidade de
vida, princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, princípio usuário-pagador e poluidorpagador, princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio da reparação, princípio da
informação, princípio da participação, princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder
Público. (MACHADO, 2009, p. 57-109)
Tomando como parâmetro estes princípios, percebe-se que não existe uma única
verdade, tem-se no universo do direito a interpretação e enfoques vinculados aos estudos de
cada autor.
Portanto tratar-se-á de alguns deles sem a intenção de esgotar o assunto, apenas
com o propósito de demonstrar a importância deles para a preservação, na possibilidade de
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termos um desenvolvimento econômico e social sustentável, bem como uma educação
ambiental embasada nos princípios e normas do direito.
Começamos o estudo pelo entendimento de que os princípios são os fundamentos
dos quais se utiliza para a análise do direito, que tem como objetivo, orientar e efetivar o direito
ambiental.
Iniciamos pelo princípio da equidade intergeracional, que determina que as
gerações atuais conservem o bem ambiental, permitindo que as presentes e as futuras gerações
tenham como usufruir com equidade desse bem, evitando assim que os recursos da natureza se
esgotem.
Esclarece, Sampaio, Wold e Nardy, (2003) que, “as presentes gerações não podem
deixar para as futuras gerações uma herança de déficits ambientais ou do estoque de recursos e
benefícios inferiores aos que receberam das gerações passadas” (SAMPAIO; WOLD; NARDY;
2003, p. 53). Portanto a justiça que busca alcançar o princípio da equidade intergeracional
perpassa pela ética pela, moral, pela ordem econômica, social, política e tecnológica.
Para Machado (2009), “No princípio do acesso equitativo aos recursos naturais,
defende-se o acesso aos recursos naturais, empregando-os para diversos fins, podendo ser, para
o consumo, para contemplação da paisagem. O uso indevido pode comprometer a reserva de
bens ambientais às futuras gerações o que não permitiria a equidade do direito ao meio ambiente
e seus recursos. “A equidade deve orientar a fruição ou o uso da água, do ar e do solo. A
equidade dará oportunidades iguais diante de casos iguais ou semelhantes.” (MACHADO,
2009, p. 63)
O princípio da precaução utiliza-se do critério da razoabilidade. Ele foi
contemplado na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
de 1992 (BRASIL, 1992), na Convenção da Diversidade Biológica e Convenção Quadro sobre
a Mudança do Clima (BRASIL, 1992). Na legislação brasileira encontra-se também na Lei de
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81).
A Lei 6.938/81 estabelece que ao fazer o licenciamento ambiental, este deverá
utilizar do instrumento de “Avaliação de Impacto Ambiental” visando prevenir e evitar
possíveis danos aos bens ambientais, que podem ser antecipados no projeto da atividade a ser
executada.

A implementação do princípio da precaução não tem por finalidade imobilizar as
atividades humanas. Não se trata da precaução que tudo impede ou que em tudo vê
catástrofes ou males. O princípio da precaução visa à durabilidade da sadia qualidade
de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta.
(MACHADO, 2009, p. 69)

69

É bom salientar quanto ao princípio da prevenção que “é a forma de antecipar-se
aos processos de degradação ambiental, mediante adoções de políticas de gerenciamento e de
proteção dos recursos naturais” (SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003, p. 70). O princípio está
reconhecido na Declaração de Estocolmo, 1972, na Convenção da Diversidade Biológica/ Rio
92, na Lei 6.938/81, e em outros ordenamentos. O princípio da prevenção tem o dever de evitar
um dano ambiental. Portanto para agir é necessário conhecimento e informação. “Sem
informação organizada e sem pesquisa não há prevenção”. (MACHADO, 2009, p. 92)
O princípio da responsabilidade ecológica determina que o comprometimento de
reparar um dano ao meio ambiente é de quem o causou, o usuário. Cabe ao Estado criar uma
legislação para resguardar o princípio, contemplado nas declarações e conferências mundiais
citadas.
O usuário-pagador e poluidor-pagador além de pagar tem a obrigação de reparar o
dano, e o Estado o dever de fiscalizar e cobrar. Todavia: “o Estado não consegue imputar nem
ao usuário nem ao poluidor a totalidade dos custos de indenização e execução da política
ambiental, acaba que tais custos sobram para a coletividade.” (SAMPAIO; WOLD; NARDY,
2003, p. 75)
O princípio da reparação é a responsabilidade de quem polui, seja ele pessoa física
ou jurídica, reparar o dano ambiental. Ocorrendo a destruição, os Estados devem ter legislação
para indenizar ou reparar a população ou o meio ambiente afetado.
O princípio da informação é primordial ao desenvolvimento e a participação cidadã.
Cabe aos órgãos públicos, conceder informações art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, (BRASIL, 1988) verdadeiras e acesso aos fatos e ações na participação da população
em defesa do meio ambiente.
Na constituição brasileira, o princípio da informação é contemplado, ao exigir a
publicidade e conceder informações a quem a solicitar. Ele é primordial na educação ambiental
a fim de viabilizar a conscientização do cidadão e a participação na proteção e prevenção do
meio ambiente.
Na Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, o princípio da informação vem expresso
no seu princípio 10, e estabelece que a informação deve ser coletiva e participativa, para a
sociedade se posicionar no processo e nas decisões das questões ambientais. O princípio 10,
assim dispõe;
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A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá
acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as
autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas
em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos
decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação
popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso
efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à
compensação e reparação de danos. (ONU, 1992)

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, a administração pública deve se pautar
pela publicidade (art. 37 caput. CF) de seus atos dando informações desses de forma
transparente e clara. A Lei 6.938/81 trata Dos Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente
seu artigo 4º inciso V, e determina que: “à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente,
à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre
a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; [...]” (BRASIL,
1988).
O princípio da participação tenciona a cooperação da população na preservação do
meio ambiente de maneira direta ou indireta. A Constituição ademais determina em seu artigo
225 (CF/1988) que todos são responsáveis pela proteção do meio e cabe a sociedade atuar
conjuntamente com a administração pública nesse objetivo. Ensina Sampaio, Wol e, Nardy
(2003), quanto ao princípio:

A efetividade desse direito, além da existência de um quadro institucional jurídicoburocrático, depende de uma consciência e opinião públicas informadas. A educação
e a informação ambientais devem circular por toda a sociedade, estimulando o debate,
o surgimento de ideias inovadoras e de alternativas de uso dos recursos do ambiente
que tendam a preservá-los a longo prazo. (SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003, p. 81)

Portanto o princípio da participação imputa ao povo brasileiro a responsabilidade
de defender e preservar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras. Assim “a
educação e a informação ambiental devem circular por toda a sociedade, estimulando o debate,
o surgimento de ideias inovadoras e de alternativas de uso dos recursos do ambiente que tendam
a preservá-los a longo prazo”. (SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003, p. 81)
O princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público. Esclarece, Paulo
Afonso Leme Machado (2009), que o poder público é o agente capaz intervir em caso de dano
ambiental. “A gestão do meio ambiente não é matéria que diga respeito somente à sociedade
civil, ou uma relação entre poluidores e vítimas da poluição. Os países, tanto no Direito interno
como no Direito internacional, têm de intervir ou atuar” (MACHADO, 2009, p. 106). O poder
público tem a obrigação de criar mecanismos de proteção ao bem ambiental.
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Toda educação ambiental, seja formal, não formal, ou informal deve
necessariamente ser pautada no direito ambiental, em seu ordenamento jurídico e, logicamente,
nos comandos e princípios constitucionais. Todavia, para aproximar nossa realidade
socioeconômica injusta e ambientalmente consumista, poluída e degradada, com ações
educativas, temos que escolher um método para tal. Assim sendo, melhor escolher uma
metodologia nacional, do pedagogo brasileiro, conforme a realidade socioeconômica
ambiental, de nome Paulo Freire.

5 UM MÉTODO DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PAULO FREIRE
E SEU LEGADO

O Paulo Reglus Neves Freire, conhecido como Paulo Freire, nasceu em 1921, na
capital do Recife, Estado de Pernambuco, região castigada pela seca, historicamente
confrontada por injustiças sociais, violação dos direitos humanos, econômicos e políticos, que
ceifava a vida da população. Faleceu em 1997.
Conviveu com a realidade brasileira, na qual predominava a falta de acesso à saúde,
educação, moradia e trabalho digno. Foi um ícone no Brasil, e as inovações de seus
pensamentos, atravessaram fronteiras mundiais.
Moacir Godotti, no prefácio do livro Educação e Mudança de autoria do próprio
Paulo Freire, já esclarecia a grandeza do educador:
Onde quer que tenha trabalhado, saindo do país – no Chile, nos Estados Unidos, na
Suíça ou na África – sua teoria e sua práxis estão carregadas de otimismo, certamente
um otimismo crítico, levando mensagens de esperança, certo de estar combatendo ao
lado daqueles que são os portadores da liberdade, os oprimidos. Paulo Freire não é um
intelectual acadêmico, distante da vida concreta, do quotidiano. (FREIRE, 1987, p. 910)

Segundo Carlos Rodrigues ,2005, no livro “Paulo Freire, Educar para Transformar:
Fotobiografia”. O educador se graduou em Direito pela Faculdade do Recife, mas já militava
no magistério, dando aulas de português, “o menino Paulo iria começar a descobrir uma das
“paixões” que o acompanharia por toda a vida: a palavra, o valor, seus segredos, seus
mistérios.” (BRANDÃO, 2005, p. 29)
Paixão que o conduziu a uma proposta pedagógica inovadora e encampadora, que
permitia a alfabetização de jovens e adultos em um momento politicamente conturbado, ou seja,
Pós- Segunda Guerra Mundial, época conhecida como “Guerra Fria”. No Brasil, viviam-se as
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consequências do “Estado Novo” de Getúlio Vargas, marcado pelo populismo e nacionalismo,
e depois pela ditadura civil militar de 1964 a 1985. Período assinalado por repressões, cassações
dos direitos políticos e liberdades individuais, ocasionando o exílio do educador, por suas ideias
socialista- humanistas, valorizadoras do homem, seu ambiente, sua vivência e cultura com
consciência política. “Durante boa parte dos anos dos governos militares no Brasil, os seus
livros foram proibidos, as suas ideias foram consideradas perigosas e o seu próprio nome foi
impedido de ser pronunciado em nossas escolas e universidades”. (BRANDÃO, 2005, p. 15)
Paulo Freire adota uma pedagogia libertadora, baseada em suas experiências, dando
aulas de português, como diretor da Divisão de Educação e Cultura, do SESI11 - Pernambuco,
e na atividade pedagógica, que veio a ter o nome de “Movimento Cultural Popular”
(BRANDÃO, 2005, p. 45) A prática defendia uma leitura crítica da realidade social, econômica,
política, geoespacial vivida pelos educandos e educadores, baseada na cultura local,
interligando com a regional, nacional e global, sem perder a identidade do povo. A práxis
Freiriana é assim descrita;

Paulo e sua equipe adotaram um programa de vivências e de trabalho que os
acompanharia por toda a vida. Em que consistia ele? Na integração entre uma exigente
e contínua busca de conhecimentos, mediante um persistente estudo nunca limitado
apenas ao campo da educação, e uma prática pedagógica ousada e inovadora colocada
a serviço do povo, desde os primeiros tempos. Todo o estudo de teorias pedagógicas
desaguava em experiências de educação. Todas as experiências partiam de um
contínuo esforço de leitura crítica da realidade social. Todas as “leituras da realidade”
deveriam ser vividas em meio a uma participação tão estreita quanto possível na vida
cotidiana dos educandos do povo. (BRANDÃO, 2005, p. 35)

A práxis de Paulo Freire já fazia uma leitura dos rumos que o país tomava e
vislumbrava a educação como forma de combater as desigualdades impostas pelos governos
brasileiros.
Paulo Freire reconhecia que o período da “Guerra Fria” dividiu o mundo em dois
blocos antagônicos; os países capitalistas e os socialistas, com repercussões na
contemporaneidade, desencadeando passivos socioambientais e consequências irreversíveis ao
planeta Terra. Meio ambiente e população, explorados e devastados há mais de 500 anos.
O Brasil, nação do “Terceiro Mundo”, alcunha não mais utilizada na atualidade,
buscava o crescimento econômico através do capital internacional, despreocupado com os

11

Criado em 1º de julho de 1946, o Serviço Social da Indústria (SESI) tem como desafio desenvolver uma educação
de excelência voltada para o mundo do trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo o bem-estar
do trabalhador. O SESI oferece soluções para as empresas industriais brasileiras por meio de uma rede integrada,
que engloba atividades de educação, segurança e saúde do trabalho e qualidade de vida. (SESI, 2017)
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sacrifícios que a população teria que enfrentar em nome do progresso e muito menos dos danos
ambientais que estaria infringindo a todo o ecossistema.
Os governos do período apregoavam o crescimento econômico do brasileiro, como
solução para o progresso financeiro e social, e aquele proporcionaria à população melhores
condições de vida.
Explorar os recursos humanos e naturais, como a vegetação, o solo, a hidrografia,
os ventos, a grande extensão territorial foram e continuam sendo um atrativo para o capital
internacional. Em prol de efetivar a globalização em nome do consumo, e do ganho de capital.
O Brasil se industrializa e as desigualdades sociais se agravam, o meio ambiente
torna-se matéria-prima para as empresas nacionais e estrangeiras. Instalam-se, com os
empreendimentos, grandes impactos ambientais provenientes de suas atividades, fato
globalmente registrado.
O posicionamento dos “governos brasileiros” era defender o crescimento e buscar
investidores para se instalarem no Território Nacional. Em nome de um suposto progresso que
traria para as regiões melhores condições de vida (emprego, saúde, moradia e equidade social).
Mas a realidade registrada foi o aumento das disparidades sociais e escasso cuidado com o meio
ambiente.

No contexto geral da política externa do país, o Governo brasileiro interpretava a
crescente atenção internacional ao meio ambiente como parte de um processo que não
podia favorecer o Brasil, um processo que daria prioridade às chamadas “novas
tarefas”, especialmente às questões de meio ambiente, dos direitos humanos, das leis
marítimas, dos narcóticos, e de população, entre outras. (LAGO, 2006, p. 117)

No Brasil, Paulo Freire, conectado com o mundo, reconhecia a educação como
promotora de conscientização sobre o meio social, das relações de consumo e do momento
político. Seria por intermédio dela, que o povo se libertaria das amarras da opressão. A instrução
viabilizaria interpretações das realidades, proporcionaria melhor direcionamento e escolhas.
Portanto, o homem necessita aprender a ler e escrever, para agir proativamente, defender
espaços, ideias, com visão política, social, ambiental e econômica dos caminhos a serem
percorridos pela sociedade.
Nesse diapasão Paulo Freire, em 1965, publica a obra, “Educação como Prática da
Libertação” (BRANDÃO, 2005, p.118). Evidenciando sua leitura de mundo, investiga meios
para libertar o povo do ostracismo, no qual a ditadura militar mantinha o Brasil.
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Ademais, geralmente, a educação reflete a sua época entre nós: “com suas práticas
militaristas, com a organização escolar centralizada e autoritária, com o objetivo de formar
indivíduos para os quais fosse prioritário “crer, obedecer e combater”. (CAMBI, 1999, p. 620)
A Educação e os processos educativos começam uma revisão pedagógica radical
ao longo das décadas e novas práticas alternativas surgem no mundo, como esclarece CAMBI:
Foram significativas as pedagogias da autogestão na França, com Georges Lapassade
(1924), em particular; ou aquelas da descolarização na América Latina e depois na
Europa, com Ivan Illich (1922) e Paulo Freire (1924-1998), como também na Itália a
experiência de “contra escola”, representado de modelo exemplar por Dom Lorenzo
Milani (1923-1967) e pela sua “escola de Barbiana”. Foram modelos que pretendiam
romper com práticas escolares-educativas tradicionais, formalistas, conformistas e
favorecer, pelo contrário, processos de formação mais abertos e capazes de dar vida a
sujeitos mais criativos, mais independentes, orientados também para a discordância.
(CAMBI, 1999. p. 620-621)

É nesse cenário político que surge a Educação como Prática da Libertação, baseada
no diálogo, “Somente um método ativo, dialogal, participante poderia fazê-lo” (FREIRE, 1983,
p. 107). Paulo Freire se destaca no Século XX como o educador que trouxe para a práxis
pedagógica, a consciência crítica, o pensamento de liberdade de expressão, desvinculado do
ensino destinado a moldar pessoas. Ele priorizava a criticidade, a análise para formação do
educando em homens livres.

Acontece, porém, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma
ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o
homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a
compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também o será. Se é
mágica a compreensão, mágica será a ação. (FREIRE, 1983, p. 106)

Como diretor no “Setor de Educação do SESI do Recife” (BRANDÃO, 2005, p.
34), Paulo Freire participou de movimentos populares, criação de sindicatos de trabalhadores
rurais e urbanos, em prol de melhorar as condições de vida da população. Ciente do
analfabetismo que assolava as comunidades, o educador elaborou um método de alfabetizar os
jovens e adultos introduzindo-os no caminho da leitura e da escrita, possibilitando a libertação,
a conscientização e o despertar do interesse pelo envolvimento e luta pela melhoria da qualidade
de vida das classes oprimidas e marginalizadas.
O Educador era um visionário, percebia que através da educação o homem podia
reivindicar seus direitos e fazer escolhas assertivas para sua vida e para a comunidade na qual
está inserido. “Paulo sabia que por contra própria a educação não muda o mundo. A educação
muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo”. (BRANDÃO, 2005, p. 51)
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Ao refletir a práxis de Paulo Freire percebesse a atualidade de suas ideias,
demonstra o caminho que a pedagogia deve seguir em prol de uma população mais consciente
e participativa. Inclusive quanto à causa ambiental. Voltada para a preservação dos direitos
sociais, políticos, econômicos, que consequentemente promoverá a preservação do meio
ambiente para as atuais e futuras gerações, como está escrito na Constituição Federal de 1988.
Ademais a alfabetização/educação, “[...] é o caminho por onde viaja quem, ao mesmo tempo,
aprende a ler-e-escrever palavras e ideias, aprende a ‘ler’ e a compreender a realidade da vida
que vive e do mundo onde vive.” (BRANDÃO, 2005, p. 58)
O papel da educação é primordial na defesa de direitos. Somente um homem
culturalmente integrado, reconhece sua posição na sociedade em que está inserido, consegue
dimensionar suas ações do âmbito local, para o regional e global, tendo senso crítico e analítico
estruturados, permitindo fazer escolhas e reivindicar direitos, como os de educação de
qualidade, preservação ambiental, respeito aos direitos humanos e ao multiculturalismo.

A fase contemporânea revela-se, assim, também no plano social, como uma fase rica
de inovações e de potencialidades: como uma verdadeira fase de transformação e de
transição, para a qual todo o saber pedagógico é chamado a colaborar, desafiando ao
mesmo tempo a si próprio, seus próprios hábitos e suas próprias tradições, para
enfrentar com decisão (e em condições de liberdade) o desafio que o presente nos vem
propor. (CAMBI, 1999, p. 641)

A participação social desenvolve nos seres humanos a responsabilidade perante o
meio ambiente e as pessoas. Amadurecimento que se transforma em princípios éticos e morais.
Assim o ser humano mediado pela educação “aprende não apenas a conhecer com inteligência
como a sociedade é, mas aprende também a compreender com a consciência por que ela é assim,
como ela foi sendo feita assim e o que é necessário fazer para que ela seja transformada.”
(BRANDÃO, 2005, p.58)
Genebaldo Freire Dias (1991), pesquisador da área de educação ambiental,
esclarece que a complexidade das questões ambientais, perpassa pelo desenvolvimento do
senso de pertencimento do povo brasileiro, da habilidade de perceber as dificuldades de
encontrar solução para as questões ambientais e para tanto será necessária uma educação crítica.
“A educação não é neutra. É uma ação cultural. O processo educativo resulta numa relação de
domínio ou de liberdade”. (DIAS, 1991, p. 123)
O professor (DIAS, 1991) defende que os indivíduos, bem como toda a
coletividade, devem ter uma educação crítica, que permita investigar, observar, a
problematização e buscar solução, base da pedagogia Freiriana que ele legitima. O autor baseia
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sua análise da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental aos Países Membros
de Tbilisi de 1977 que traz os Princípios Básicos da Educação Ambiental, dentre eles que,
“destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em consequência, a necessidade de
desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para resolver tais problemas”. (ONU,
1977).
Genebaldo Freire Dias (1991), acrescenta:
Desenvolvimento do senso crítico”, como preconiza Paulo Freire, foi o que menos se
praticou em nossas escolas, nos últimos vinte anos. Temos o tipo de escola que prepara
excluídos, dominados. O sistema é rígido, pouco dado ao diálogo, e os seus conteúdos
não lidam com a realidade dos estudantes. Representa o interesse das classes
dominantes, ávidas de manter o que está aí, um mundo de assalariados, sem-teto,
imersos num quadro de mobilidade social inexistente. (DIAS, 1991, p.123)

E ainda mais:

Para despertar o senso de crítico e formarmos cidadãs (aos) atuantes, reflexiva (os),
precisamos de uma escola comprometida com as mudanças sociais, uma escola cujos
conteúdos programáticos revelem a sua realidade, uma escola flexível e aberta ao
diálogo. Essa escola, de moldes mais plásticos, poderá formar pessoas com o caráter
da mudança, do resgate dos valores que justificam a nossa experiência humana na
terra. (DIAS, 1991, p.124)

Paulo Freire já preconizava uma educação crítica participativa, integrada e
envolvente, que de fato contribuísse na construção de um cidadão ativo, envolvido nas causas
sociais e políticas de sua comunidade. A pedagogia da autonomia é a construção do cidadão
participativo.

Ser cidadão é saber cuidar do meio ambiente, é ser amoroso daquilo que dá
sustentabilidade à existência, daquilo que é essência do Ser humano em sinergia com
ecossistemas na prevalência da vida, da igualdade e da liberdade como direitos
fundamentais, caracterizados pelo cunho social, visando a realização individual e
coletivo dentro do processo da efetividade dos mesmos em um mundo globalizado.
Como se vê o cidadão não é um súdito, mas um sujeito ativo da vida e organização da
cidade, ou seja, do governo da cidade, atuando ativamente enquanto protagonista das
mudanças suscetíveis de transformar a sociedade em que vive em prole da vida. É
sujeito ativo em novo Estado denominado “Estado Ambiental”, quebrando, para tanto,
o antigo e já superado paradigma trazido pelos Estados liberais e sociais dos quais
surgiram mais tarde o Estado neoliberal, esmagador e redutor do indivíduo ao papel
de uma máquina produtiva a serviço do capitalismo. (BIZAWU; CARNEIRO, 2010,
p. 105-106)

A pedagogia da autonomia, base deste trabalho, desenvolvida por Paulo Freire é
uma proposta de educação humanista, libertadora, pautada na relação do ser humano com o
ambiente e com a cultura. Valorizando a vivência reflexiva, crítica, ética, participativa, cidadã
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para transformar o homem. Permitindo ao cidadão a possibilidade de lutar por seus interesses e
fazer escolhas assertivas, que irão impactar sua vida no presente e no futuro.

O conceito de cidadania complexa, ancorada numa concepção de democracia radial,
é um conceito aberto, polissêmico, que se reconfigura em cada contexto. Gira em
torno do estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente
articulada que lhe confere direitos e obrigações e explicita seus vínculos e
compromissos com o mundo que se deseja construir e preservar, com a continuidade
das gerações e com a solidariedade entre contemporâneos. A busca pela garantia dos
direitos civis, políticos e sociais, incorpora-se a formulação dos direitos ecológicos,
culturais e de minorias. (CASTRO, 2015, p. 109-110)

Será a real democracia ética, solidária e cidadã, quando existir a participação de
todos nas decisões, sem individualismos ou interesses das minorias ou de grupos dominantes,
que teremos viabilizado um futuro de benefícios a todas as comunidades, como preconizava
Paulo Freire.
A democracia, a cidadania, os direitos sociais, políticos e civis são conquistados e
mediados pelo conhecimento, ele possibilita a abertura dos horizontes para além do alcance do
olhar. Portanto, a “educação para a paz, a cidadania, o consumo, o trânsito, a preservação
ambiental, o desenvolvimento durável, enfim, educação para a vida deve ser preservada, para
que o futuro seja possível.” (CASTRO, 2015, p. 121)
A prática pedagógica da Libertação tabulada por Paulo Freire desenvolve uma
concepção de cidadania democrática, aliada à educação formal, mas transcende os muros da
escola, estendendo-se aos centros comunitários, associações, Ong’s, em praças, nos centros de
convivência, nas instituições de trabalho, lazer, nas residências ou em qualquer local onde se
reúnam duas ou mais pessoas dialogando, discutindo seus problemas. Ela está na educação
formal e informal, pautada nas discussões e debates das realidades locais. Resume-se no
respeito e reconhecimento das diferenças, nos espaços de vivência e na aprendizagem
significativa.

5.1 O método Paulo Freire

O Educador brasileiro, Paulo Freire, conseguiu elaborar um projeto de alfabetização
que valoriza as pessoas, os ambientes e a cultura, todo intermediado pela libertação do
pensamento crítico. Seu método é um convite à proteção ambiental. Esse não era seu foco inicial
ao construir seu projeto, mas era o meio para sensibilizar e alcançar um fim, a educação
libertadora.

78

Sendo assim, uma intervenção educativa deve ser capaz de trazer essa conscientização
ao indivíduo, convocando-o para participar de um processo de mudança em que ele
confia e desenvolve, já que para que ocorra realmente uma mobilização social, devemse buscar as soluções para os problemas observados de forma democrática, sempre
buscando perceber a realidade do povo envolvido, com os problemas ambientais
existentes. (BIZAWU; CARNEIRO, 2010, p. 117)

Utilizando a essência das práxis de Paulo Freire a educação ambiental deve ser
trabalhada nas unidades de ensino, com a metodologia de projeto em educação que se inicia nas
instituições de ensino e caminha para fora, alcançando a sociedade como um todo.
A educação popular e libertadora desenvolvida por Paulo Freire é referência para
educadores e estudiosos do processo de aprendizagem. Tal modelo de educação preconizado
por Freire foi construído ao longo de sua vida com publicações de vários livros. Suas ideias
apontam novos caminhos, que direcionam para uma nação livre de injustiças sociais,
independente, democrática.
[...] “levantamento do universo vocábulo” (em Educação como Prática da liberdade),
“descoberta do universo vocabular” (em Conscientização), “pesquisa do universo
vocabular“ (em Conscientização e Alfabetização), “investigação do universo
temático” (em Pedagogia do Oprimido). De livro para livro algumas palavras
mudaram, mas sempre permaneceu viva a mesma ideia: a ideia de que há um universo
de fala da cultura da gente do lugar, que deve ser: investigado, pesquisado, levantado,
descoberto. (BRANDÃO, 1985, p. 24-25)

O educador Paulo Freire participa ativamente e não se limita a propor ideias, mas
em construi-las e aplicá-las. Assim seu engajamento em movimentos populares culturais e
sociais faz parte de sua vida e obra, influenciando a maneira de ver as dificuldades e de buscar
as soluções.
Neste diapasão, Paulo Freire associasse ao “Movimento de Cultura Popular”12
(MCP), organização de intelectuais e artistas em busca de promover a alfabetização e

12

O Método Paulo Freire Nasceu No Mcp
José Mariano Carneiro da Cunha foi um dos líderes da campanha da abolição da escravatura. De Casa Forte, do
Poço da Panela, ele assegurava a fuga dos escravos pelo rio Capibaribe. Na sua casa, o MCP fundou o Centro de
Cultura Dona Olegarinha, em cujo "círculo de cultura" nasceu o método Paulo Freire. Por isso, Moacir Gadotti,
na grande obra coletiva "Paulo Freire, uma biobibliografia", diz textualmente: "O método de alfabetização de Paulo
Freire nasceu no interior do MCP - Movimento de Cultura Popular - do Recife que, no início da década de 60,
criara os chamados círculos de cultura. Segundo o próprio Paulo Freire, os círculos de cultura não tinham uma
programação feita a priori. A programação vinha de uma consulta aos grupos que estabeleciam os temas a serem
debatidos. Cabia aos educadores tratar a temática que o grupo propunha. Mas era possível acrescentar à sugestão
deles o que, na "Pedagogia do oprimido", Paulo Freire chamava temas de dobradiça, assuntos que se inseriam
como fundamentais no corpo inteiro da temática, para melhor esclarecer ou iluminar a temática sugerida pelo
grupo popular." Gadotti acrescenta: "os resultados obtidos nesse trabalho com grupos populares no MCP levaram
Paulo Freire a propor a mesma metodologia para a alfabetização. Se é possível fazer isso, alcançar esse nível de
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conscientização da população, mediante a educação popular no Estado do Recife, no final de
1950. Assim é no MCP que acontecem as primeiras experiências de Freire, com os “Círculos
de Cultura” desenvolvidos por ele, estudiosos e trabalhadores objetivando debater os problemas
da população.
A inclusão e engajamento em organizações sociais e culturais, traz ao acadêmico
uma visão que, através da educação crítica, liberta o ser humano e este ideal de vida que lhe
custa a liberdade. A pedagogia dialogal Freiriana combate a ingenuidade e incentiva a
criticidade, a conscientização e induz o envolvimento político em luta pelas causas sociais. No
Brasil, anos mais tarde, acontece o golpe militar, de 1964, trazendo grande influência na
continuidade de seu trabalho.
O método de Paulo Freire, de alfabetização aborda uma pedagogia que sai das
cartilhas tradicionais; dos cadernos de exercícios repetitivos; das salas de aula com professores
à frente e alunos assentados em fileiras, conteúdos que abordam assuntos de pouca ou nenhuma
relevância aos discentes, desvinculada das vivências dos educandos.
A metodologia se tornou inovadora ao quebrar paradigmas e ficou conhecida como
“Círculos de Cultura”, onde alunos e professores se assentam em círculos e todos participam
das discussões. O docente é um “coordenador” dos debates. “Um dos pressupostos do método
é a ideia de que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. A educação, deve ser um
ato coletivo, solidário – um ato de amor, dá para pensar sem susto -, não pode ser imposta”.
(BRANDÃO, 1985, p. 21-22)
Brandão já nos esclarece que Paulo Freire já avaliava a necessidade de mudanças
na forma de alfabetizar e de participar e de encarar a vida, reivindicativa, idealizadora e
igualitária.

Desde 1960 Paulo Freire estará à frente de toda essa intensa efervescência de
invenções, de inovações e de transgressões justas e urgentes. “Educar”,
“conscientizar”, “criar”, “inovar”, “inventar”, “mudar”, “transformar”, “transgredir”,
“revolucionar”, “humanizar” serão alguns entre os tantos verbos de sua vida.
(BRANDÃO, 2005, p. 47)

O processo de ensino-aprendizado adotado em sua proposta e baseado em um
estreito vínculo entre quem ensina e quem aprende, é uma troca de informações que serão base
para a alfabetização e a educação continuada dos que se propuserem a seguir com os estudos.

discussão com grupos populares, independentemente de eles serem ou não alfabetizados, por que não fazer o
mesmo numa experiência de alfabetização? [...] (COELHO, 2002, p. 440)
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O método foi colocado em prática, efetivamente13, pela primeira vez, em 1963, em
Angicos14, região do Nordeste brasileiro, intitulado de “Círculos de Cultura” o educador tinha
iniciado suas pesquisas anteriormente, porém era a primeira oportunidade que o Governo do
Estado dava ao projeto. A execução não sofreria interferências da administração pública, dando
aos coordenadores a liberdade para traçarem suas metas em uma educação sem amarras,
preocupada com a libertação do povo.
Os resultados obtidos – 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias – impressionaram
profundamente a opinião pública. Decidiu-se ampliar o método em todo o território
nacional, mas desta vez com o apoio do Governo Federal. E foi assim que, entre junho
de 1963 e março de 1964, foram realizados cursos de formação de coordenadores na
maior parte das Capitais dos Estados brasileiros (no Estado da Guanabara se
inscreveram mais de 6000 pessoas; igualmente criaram-se cursos nos Estados do Rio
Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul, que agrupavam
vários milhares de pessoas). O plano de ação de 1964 previa a instalação de 20 000
círculos de cultura, capazes de formar, no mesmo ano, por volta de 2 milhões de
alunos (cada círculo educava, em dois meses, 30 alunos). (FREIRE, 1979, p. 11)

Para iniciar as atividades do “Círculo de cultura” era necessário o engajamento da
comunidade para o qual ele era elaborado. Assim o primeiro passo foi o convencimento da
população para aceitação e envolvimento. Quando esse vínculo não é estabelecido o projeto já
nasce morto impedindo sua execução.
Passada a fase de convencimento, temos a construção do projeto em si, que perpassa
por pesquisa feita por todos os educandos e educadores, pela vida diária das pessoas envolvidas,
a forma como trabalham e a cultura local. Esta fase é de “levantamento do universo vocábulo”
e “investigação do universo temático”.
Em sua literatura, Paulo Freire, afirma a necessidade da integração das pessoas que
estarão trabalhando com a comunidade para que essa pesquisa seja efetiva. E tem como objetivo
fazer um levantamento dos vocábulos (temas) mais usados pela comunidade a ser alfabetizada.
“O vivido e o pensado que existem vivos na fala de todos, todo ele é importante: palavras,
frases, ditos, provérbios, modos peculiares de dizer, de versejar ou de cantar o mundo e traduzir
a vida.” (BRANDÃO,1985, p. 26)
Definidas, “As palavras geradoras deveriam sair destes levantamentos e não de uma
seleção que fizéssemos nós mesmos, em nosso gabinete, por mais tecnicamente bem escolhidas

“Antes dessa, uma outra experiência-piloto havia sido realizada em Recife” (BRANDÃO, 2005, p. 54)
Primeiro foi feita uma pequena experiência na casa que o MCP conseguiu arrumar numa periferia de Recife.
Foram 5 alfabetizandos. Dois saíram, ficaram 3. De lá a equipe realizou as primeiras experiências mais amplas em
Angicos e Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em João Pessoa, na Paraíba, com o pessoal da CEPLAR.
(BRANDÃO, 1985, p.17)
13
14
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que fossem.” (FREIRE, 1983, p. 113) não estaria representando o povo. As palavras geradoras
serão trabalhadas na leitura da realidade local, avaliando a estrutura da cultura, da sociedade,
do trabalho e a forma como a política é efetivada.
E mediante a compreensão e o diálogo das palavras selecionadas, que traduzem a
realidade se dará real sentido e significado a sua exploração nos “círculos de cultura”. É a
leitura, a releitura da coletividade, é a forma como a língua regionaliza, codifica-se, simboliza
e resignifica que acontecerá a alfabetização;

No processo de alfabetização, o debate sobre a Cultura e Natureza, se alongava no
debate sobre o Trabalho e a História, mostrando aos trabalhadores que se era possível
transformar a natureza (o mundo que ele não fez), muito mais o era transformar o
mundo que ele fez, ou seja o mundo da cultura e da história. (SOUZA, 2012, p. 16)

Portanto a “palavra” selecionada deve conter sentido explícito, sem duplas
interpretações, estar correlacionada às questões sociais, políticas, econômicas, à cultura popular
e do trabalho, para tornar o diálogo rico em discussões e troca de experiências.
Assim cada palavra se associa a realidade local, determina um diálogo e possibilita
a inferência de todos, enriquecendo a discussão com pontos de vistas, críticas, problematização
e propicia a correlação entre objeto, palavra e a leitura da língua. Os parâmetros para a escolha
das palavras são: “1º) a riqueza fonética da palavra geradora; 2º) as dificuldades fonéticas da
língua; 3º) a densidade pragmática do sentido.” (BRANDÃO, 1985, p. 31)
Das palavras geradoras, surgem os núcleos de referência, os temas concretos da
vida que são problemas ambientais, por exemplo, dificuldade da comunidade. Que promoverá
o debate crítico e o posicionamento de todos em relação às indagações apresentadas (poluição
do ar e do solo).
Percebe-se claramente o vínculo com o meio ambiente, ao problematizar as
questões cotidianas, essa abordagem permite a conscientização e compreensão das dificuldades
enfrentadas pela humanidade. “Uma série de temas geradores pode ser distribuída assim: 1) a
natureza e o homem: o ambiente; 2)a relação do homem com a natureza: o trabalho; 3) o
processo produtivo: o trabalho como questão; [...]” (BRANDÃO, 1985, p. 39). Os temas
geradores são problemas dialogados nos debates dos círculos, que permitem assistir os
educandos e educadores, associar os temas com a percepção da realidade, promovendo o debate
social.

Ora, estes temas concretos da vida que espontaneamente aparecem quando se fala
sobre ela, sobre seus caminhos, remetem a questões que sempre são as das relações
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do homem: com seu meio ambiente, a natureza, através do trabalho; com a ordem
social da produção de bens sobre a natureza; com as pessoas e grupos de pessoas
dentro e fora dos limites da comunidade, da vizinhança, do município, da região; com
os valores, símbolos, ideias. (BRANDÃO, 1985, p. 37-38)

As palavras geradoras são mediadas pelas “fichas de cultura”, cartazes de desenhos,
fotos, dados anotados apresentados nos círculos de cultura abordando questões, sobre: a
exploração contínua e predatória da terra, a exploração humana, as injustiças sociais, os direitos
humanos, o ambiente ecologicamente equilibrado, a vida, a política, a saúde, o trabalho, a
educação, o direito às diferenças. Temas antigos e atuais na realidade brasileira constantemente
problematizados.
Com o desenvolvimento do pensamento crítico nos debates assistiremos à
associação dos temas com a percepção ao engajamento social. A prática educativa dialogal,
problematizadora é opositora da prática bancária. A práxis freiriana estimula a comunicação, o
debate, promovendo o entendimento da relação do ser humano com o meio e os objetos “quando
os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, fazemse críticos na procura de algo e se produz uma relação de ‘empatia’ em ambos. Só ali há
comunicação. ‘O diálogo é, portanto, o caminho indispensável’, [...]” (FREIRE, 1987, p. 68)
para a solução dos problemas enfrentados pela sociedade.
Exaurido o debate, o coordenador apresenta e chama atenção para a palavra escrita
junto à ficha de cultura, fala pausadamente, acompanha seu traçado com os dedos, incentiva a
repetição da palavra de forma oral e esclarece que a palavra escrita, representa o assunto que
estava em debate.
O incentivo do monitor/professor é fundamental, pois, ele apresenta os fonemas das
palavras, depois suas famílias ao grupo, que vai associando, lendo e repetindo. Dominando
nesse primeiro momento e se expande o trabalho para novas palavras, formas novas a partir da
primeira. Após essa atividade as palavras devem ser escritas e apresentadas ao grupo como
fruto do trabalho conjunto. É o momento da escrita das palavras que pode ser no quadro, ou no
próprio material, sempre continuando, escrevendo ou desenhando as palavras em casa.
Mediante a apresentação de duas palavras geradoras, o coordenador demonstra que
os fonemas das palavras formam frases com sentido. E solicita que os alunos façam o mesmo,
construindo novas palavras, novas frases, o texto. O resultado do trabalho acarretará na
alfabetização. “No fim das palavras – mas não do trabalho – os alunos estão formando não só
frases curtas, ou pequenas falas escritas, mas períodos: ‘Ideias completas’. [...] os próprios
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escritos: bilhetes aos companheiros, pequenas ‘redações’, notícias de fatos do lugar [...]”.
(BRANDÃO, 1985, p. 66)
O método não tem um material rígido, acabado. A proposta é de sempre adequar à
realidade a pedagogia Freiriana. Prática que se renova, recria, inova, atendendo à finalidade do
processo de aprender a ler e escrever, coletivo e individual, pautado no diálogo, na leitura crítica
e na escrita correta das palavras, levando o aluno a perceber o real significado da palavra e sua
implicação na realidade.
O projeto educacional de Paulo Freire modifica os seres humanos. Eles passam a
ter consciência de si, do outro, do mundo, possibilitando ultrapassar as barreiras dos problemas
ou das situações apresentadas.
A educação autêntica, repitamos não se faz de “A” para “B” ou de “A” sobre “B”,
mas de “A”com “B”, mediatizandos pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a
uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de
anseios, de dúvidas, de esperança ou desesperança que implicitam temas
significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação.
(FREIRE, 2003, p. 47)

O método amplia a formas de pensar, demonstrando que os indivíduos devem
considerar e respeitar as várias possibilidades de opiniões, estilos de vida, porém engajados no
desenvolvimento da comunidade como um todo.
A pedagogia de Paulo Freire capacita os professores coordenadores, para que todos
tenham propriedade para falar do projeto e replicá-lo. Suas práxis são fundamentadas e
construídas pela base. Assim o curso de formação para as pessoas à frente do projeto é essencial
na execução da atividade pedagógica.
O “treinamento” baseia-se na conscientização de realizar um trabalho hegemônico
e variável, estruturado mediante as diferentes realidades encontradas dos diversos públicos que
estariam participando da prática libertadora.
Aqui está uma das linhas mais importantes em se desenvolver projetos pedagógicos.
Não adianta elaborar sem ensinar quem executa, sem o envolvimento e a participação ativa dos
interessados. Na educação o que mais vivenciamos é tal postura em relação às propostas das
políticas públicas ou privadas que elaboram, mas não ensinam. Deixam os professores à frente
de situações nas quais não sabem ou não têm competência para ensinar e executar o proposto.
Os planejamentos devem ser bem estruturados, etapas bem definidas, ter previsão
início e fim, com objetivos e atividades bem claros. Entender que educação é um projeto que
começa na alfabetização e se estende ao longa da vida do indivíduo e da coletividade. Mas cada
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fase, nessa trajetória, tem estratégias que levam a finalizar as etapas na construção de novos
desafios.
A metodologia da pedagogia Freiriana abrange vários fatores relevantes para a
implementação da educação ambiental nas escolas, é bem concisa, traz objetivos bem
determinados, que podem ser transferidos para os temas e abordagens ambientais. Assim
faremos uma rápida abordagem do vínculo entre a pedagogia de Paulo Freire e a educação
ambiental na construção de projeto para a educação básica, ou seja, não se limitando às fases
da alfabetização.

5.2 Descrição do projeto nos moldes Paulo Freire em uma proposta atual

Baseada nos ensinamentos de Paulo Freire surge a proposta de elaborar projetos
políticos pedagógicos para educação básica, tendo como embasamento a pedagogia da
libertação.
A prática do projeto proposta leva o modelo a ser trabalhado em círculos de debates,
na troca de aprendizagem, na construção conjunta do saber individual e grupal, na valorização
da cultura, vinculada à realidade presente, sem esquecer do passado, e no meio ambiente a ser
preservado. O projeto caracteriza-se pelo ineditismo, ser único, destinado exclusivamente
àquele espaço e a viabilidade estará entrelaçada à necessidade dos sujeitos inseridos e devotados
aos atos de aprender e ensinar.
A formação dos seres humanos na prática pedagógica, dependerá da relação entre
quem ensina e quem aprende, essa troca será constante, contínua, considerando a educação
como um dar e receber sempre, pautado na ética, na solidariedade e no respeito.

[...] que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora,
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 24-25,
grifo do autor).

O projeto deve ser, participativo e democrático. Todos são atores da escola, será
uma eterna articulação entre família, escola, comunidade, realidades diversas, mediado e
negociado durante sua construção no ambiente escolar e na comunidade ora envolvida.
A educação formal é considerada aquela onde os indivíduos são instruídos nas
escolas e instituições de ensino públicas ou privadas. A educação informal é constituída por
ambientes, experiências e vivências de pessoas e comunidades, a percepção das não formais
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são os cursos que complementam habilidades ou desenvolvem competências como cursos de
línguas estrangeiras, artesanato, dentre outros.
É na interligação entre a educação formal, não formal e informal que o ser humano
entrevê sua inserção social, política, cultural. A formação como um todo, abrange os aspectos
da vida do ser humano, sem rupturas, fragmentação dos saberes e a associação de tendências
políticas. O pedagogo, Paulo Freire, vislumbrava a libertação do pensamento ético, voltado para
a solidariedade na construção de melhores condições de vida da população.
Sendo um pedagogo – um homem que pensa e pratica a educação -, ele foi também
um original criador de ideias novas sobre a pessoa humana e o drama de sua existência
em tempos tão contraditórios e difíceis. Sendo o inventor de um método de
alfabetização, ele foi também o criador de uma nova e revolucionária pedagogia.
Como teórico da educação, ele a levou até os seus mais inesperados limites e nunca
deixou de associar pedagogia e política. (BRANDÃO, 2005, p. 20)

Uma educação pautada no diálogo, na participação ativa de todos os envolvidos,
professores e educadores, com a construção de uma visão crítica em busca da hegemonia e das
oportunidades.
Instala-se a predominância de direitos e deveres, na construção de uma sociedade
mais justa. Entende-se que a educação oportuniza a formação de seres humanos envolvidos,
engajados e preparados para posicionar-se mediante as opções oferecidas socialmente.
Assim, elaborar projetos educacionais alicerçados no método de Paulo Freire é criar
pertencimento, retornar às raízes, entender a história, a geografia, os espaços, a cultura, os
motivos para preservar sua identidade, resguardando o futuro, os direitos humanos, sociais,
culturais e ambientais.

5.3 A transposição da pedagogia Freiriana na educação ambiental: e seu vínculo com o
projeto na educação básica

Como se pode observar, a pedagogia Freiriana, baseia-se no diálogo das pessoas
com o meio ambiente, mola propulsora da alfabetização. Todo projeto é baseado na realidade
concreta dos adultos a serem alfabetizados, sempre abordando temática da atividade laboral, do
modo de vida e da cultura. Como o trabalho foi executado inicialmente em regiões carentes e
rurais, os discentes eram pessoas que trabalhavam e viviam da terra.
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A vivência dessas pessoas era construída no dia a dia do trabalho rural, trabalho que
transforma a terra, cuida da criação e da lavoura, edifica a casa, construindo sua vida e da
família.
É através da cultura popular que o homem será alfabetizado. É a análise do
ambiente, do trabalho, da comunidade que dará suporte ao discurso que inicia a comunicação
nos círculos de cultura.
Nos círculos de cultura o meio ambiente é o assunto comentado pela maioria das
pessoas, o diálogo flui com naturalidade, assim como discutir as relações sociais, o modo de
vida, os problemas que fazem parte do cotidiano da sociedade. A comunicação se inicia e
através dela se dá a alfabetização.
A alfabetização em educação ambiental de jovens e adultos se construirá pelos
mesmos caminhos, porém em ambientes, realidades e culturas diversas, em ambientes formais
e não-formais, com a participação de todos os discentes, docentes, coordenação pedagógica,
comunidade escolar e a sociedade. Todos os atores devem participar inicialmente para que a
alfabetização se transforme em conhecimento e trasponha os muros das escolas, encampando
todos, buscando uma educação ambiental preservadora e protetiva dos bens naturais.
Assim os temas a serem trabalhados na educação ambiental das escolas devem vir
da realidade da comunidade em que se realizará o projeto. O ser humano é fruto dessas relações,
do momento histórico, da sociedade em que está inserido e, ao se posicionar nesse palco da
vida, ele “[...] apresentará uma série de aspirações, de desejos, de valores, em busca de sua
realização”. (FREIRE, 1987, p. 64)
A educação ambiental acontece da relação do ser humano com o meio ambiente. E
na atualidade tal relação está desconstruída, deteriorada e esquecida. O ser humano passou a ter
uma vida tão atribulada que se esqueceu de ver o mundo a sua volta. O isolamento o
transformou em passividade perante as questões sociais, econômicas, ambientais do mundo. A
tarefa da educação ambiental é quebrar o individualismo levando à reflexão e ao envolvimento
de todos em busca de soluções de realidades apresentadas na sociedade.
Quando a passividade/individualismo se transforma em movimento, em atividade
e participação, sabe-se que o diálogo atingiu seu objetivo, uma vez que, “posto diante do
mundo, o homem estabelece uma relação sujeito-objeto da qual nasce o conhecimento, que ele
expressa por uma linguagem”. (FREIRE, 1987, p. 67)
Como construir o conhecimento ambiental, essa é a pergunta feita ao idealizar o
projeto e as respostas se encontram na metodologia Freiriana na qual a indagação “Como Fazêlo” encontra eco nas respostas que, segundo Paulo Freire, parecem estar: “a) Num método ativo,
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com diálogos, crítico e criticista. b) Na modificação do conteúdo programático da educação. c)
No uso de técnicas, como a de redução e a de codificação. Somente um método ativo, diagonal
e participativo poderia fazê-lo.” (FREIRE, 1987, p. 68)
A resposta para a construção da prática pedagógica em educação ambiental se faz
também com base nestes critérios, elaborados por Paulo Freire para a alfabetização. O método
deve ser ativo, a construção do posicionamento, a comunicação, o diálogo crítico, a fim de se
alcançar o criticismo, o julgamento que transforma o pertencimento e o envolvimento, em luta
pelas causas ambientais, sociais e humanas.
Os círculos culturais da educação ambiental se constroem pelo diálogo. “[...] é uma
relação horizontal de A em B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. [...] Por isso,
somente o diálogo comunica” (FREIRE, 1987, p. 68). A comunicação e participação ativa de
todos dando ideias, sugestões, relatos de experiências, constrói um caminho para a análise e
verificação de possíveis propostas e soluções. É o reconhecimento do diálogo dentro e fora de
sala de aula. A educação deve incentivar a troca de experiências entre educandos e educadores,
ninguém aprende sozinho, é o acúmulo das vivências que formam o sujeito. Ninguém sabe tudo
que não possa aprender algo com alguém. É nesse viés que toda educação deve caminhar,
incluindo a ambiental.
A pessoa inativa, que opta pela passividade, pela omissão, pelo antidiálogo na
formação, infelizmente, não quer uma educação crítica construtiva. Portanto, ele continua a
caminhar com o pensamento em modelos retrógrados, ficará sujeito ao fracasso no ato de
educar. “Educação que mata o poder criador não só do educando mas também do educador, na
medida em que se transforma em alguém que impõe ou, na melhor das hipóteses, num doador
de ‘fórmulas’ e ‘comunicados’, recebidos passivamente pelos alunos.” (FREIRE, 1987, p. 69)
Assim sendo, para a educação ambiental precisa-se de educadores compromissados
no diálogo transformador e participativo.
O educador que tem a postura de envolvimento, integração e cooperação trabalha
seus conteúdos programáticos de maneira dialética, contextualizado e fará o mesmo ao dialogar
sobre o meio ambiente em busca da conscientização e construção de novos parâmetros. As
mudanças de procedimentos da sociedade, constantemente via educação ambiental, viabiliza
debates e ações contra o consumismo e a degradação ambiental, geradores de toneladas de
resíduos, contra a poluição sonora e atmosférica dos automóveis e das fábricas nas grandes
cidades, bem como contra a extinção das espécies protegidas, ou não, pela UNESCO, incluindo
a fauna e a flora, de modo geral.
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A partir daí, pode-se construir uma educação básica, ou seja, alunos alfabetizados,
com palavras geradoras que refletem as questões ambientais, tais como: resíduos, lixo, água,
sustentabilidade, consumo, tecnologia, reciclagem, automóveis, saneamento, uma infinidade de
possibilidades e oportunidades que reflitam a realidade urbana socioambiental.
Já em relação às fichas culturais, podem ser inúmeras, inclusive usando recursos
tecnológicos da modernidade, filmes, fotos, banners, documentários, reportagens, gráficos,
tabelas, dentre outros. “São inúmeras as peças literárias, programas televisivos, eventos
cinematográficos, entre outros no mundo artístico, em que se pode aproveitar para explicar a
visão e aplicação prática do Direito” (PROSDÓCIMI; COSTA, 2016, p. 47). A fim de provocar
o diálogo e realizar as ações de ensino aprendizagem entre docente e discentes dos conteúdos
do direito à educação ambiental.
A omissão, em parte, é por não possuírem consciência ambiental. A população não
agrega que hábitos de consumo e de vida descomedida, seja em casa, no trabalho e no lazer
pode acarretar graves danos ambientais ao planeta Terra.
A proposta é compartilhar dentro dos conteúdos programáticos os conceitos do
direito ambiental, por intermédio da educação ambiental, as medidas possíveis de promoção e
preservação, incentivar a participação ativa em prol de melhores condições sociais, políticas e
econômicas que promovam o conservacionismo no planeta, pois a educação visa, acima de
tudo, os valores e faz com que a própria pessoa humana tenha a autonomia de pensar, decidir e
agir por ela mesma, sendo protagonista e responsável na sua relação com o ambiente.
As atividades podem ser dentro da disciplina, mediadas pelo conteúdo desenvolvido
pelo professor de matemática, por exemplo, e contextualizado em problemas da sociedade que
estejam relacionados a fatos da realidade. “De tal modo que a formação desse consciente
popular se transforma em debate jurídico de interesse geral, e por conta disso se transforma em
um dever social comum em busca da garantia de valores sociais e individuais” (PROSDÓCIMI;
COSTA, 2016, p. 51).
É sabido que esse tipo de atividade educativa demanda planejamento e muito
trabalho dentro e fora da sala. Entretanto seria um dos caminhos para que o aluno percebesse o
significado do conteúdo apreendido em aula. Nesse caminho os docentes e discentes
desenvolvem uma relação dialógica, levando a debates e posicionamentos, instigando
logicamente a consciência da necessidade da cidadania ambiental.
Os livros utilizados devem conter atividades que, de fato levem à ação pedagógica para
o desenvolvimento de questões ambientais e não pequenos recortes históricos, ou atividades
que de maneira rápida apresentam temáticas sem conter interdisciplinaridade ou
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transdisciplinaridade. São necessários conteúdos imbricados, a fim de construir a
aprendizagem. “A transdisciplinaridade pode ser definida como um processo de intercâmbio
entre diversos campos e ramos do conhecimento científico, nos quais uns transferem métodos,
conceitos, termos e inclusive corpos teóricos inteiros para outros”. (LEFF, 2010, p. 84)
Percebe-se, contudo, que são ministrados, em tempos diferentes, os conteúdos,
superficialmente, não compartilhados e cujo amadurecimento é necessário para uma prática
pedagógica profícua. Nota-se, no entanto, que as matérias não se comunicam, os livros das
disciplinas não têm preocupação em interligar o conhecimento, que deveria ser construído ao
mesmo tempo em matérias afins. O que dificulta o desenvolvimento dos projetos.
Essa é a realidade das coleções apresentadas para a avaliação nos últimos anos, do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), doados pelo Ministério da Educação (MEC),
através do Decreto nº 7.084, de 27de Janeiro de 2010, que distribui, gratuitamente, os livros
didáticos, nas escolas públicas do Brasil.

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo
subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções
de livros didáticos aos alunos da educação básica. O programa é executado em ciclos
trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC adquire e distribui livros para todos os
alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais
do ensino fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros
distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros alunos
por um período de três anos. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017)

Esse assunto será melhor esclarecido na apresentação do conteúdo do projeto, na
disciplina de matemática, em capítulo posterior.
Ademais, na pedagogia Freiriana, valoriza-se a comunicação. O trabalho em
equipe, para a abordagem do tema ambiental, demanda um estudo prévio dos tempos das
disciplinas para a participação ativa e o reconhecimento da troca de experiências entre os
envolvidos. O mestre ensina que o diálogo, a informação, transforma educando e educadores
em agentes ativos e participativos. É o caminho a ser traçado para que seja alcançada uma
educação de qualidade integrando os seres humanos na realidade contemporânea.
Os conteúdos programáticos devem ser alterados a partir da comunicação
interdisciplinar e transdisciplinar. O diálogo entre as disciplinas tem de conter temas de
relevância para o educando, contemplando problemas ambientais, sociais, políticos,
econômicos, em âmbito regional e se estendendo para as questões globais.
Nesse modelo pedagógico, incluindo a educação ambiental, existe um convite tácito
ao aluno a ser agente ativo de sua aprendizagem, o que “[...] Implica não em uma memorização

90

mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo existencial –
coisas mortas ou semimortas – mas uma atitude de criação e recriação”. (FREIRE, 1987, p. 72)
Assim sendo, a técnica da pedagogia da libertação, através do diálogo do
conhecimento, parte da premissa de conscientizar os alunos na educação ambiental,
transformando-os em pessoas responsáveis e comprometidas com as causas ambientais.
Seguindo a Metodologia de Paulo Freire, o levantamento das palavras e temas
geradores é o próximo caminho trilhado na implantação do projeto. O levantamento deve ser
iniciado pela apresentação da temática ambiental, investigando através de diálogos, além de
captar a percepção do grupo ao tema. O conhecimento, o entendimento sobre o assunto ao longo
dessa tempestade de ideias deve ser coletado, dando relevância às palavras mais expressadas.
O professor deve agir como um mediador, podendo incentivar e coordenar o debate, anotando
as observações e as palavras.
As palavras geradoras devem traduzir a realidade dos alunos. Assim os espaços
iniciais de pesquisa serão a comunidade escolar, o bairro em que residem, o município, a
população, a cultura, o trabalho, a forma de lazer, identificando as diferenças entre eles, através
de fotos, desenhos, ou de frases (pichações, grafites, áreas degradadas ou verdes). “De tal modo
que, se a arte encanta e facilita o aprendizado do estudante, é certo que também permite ao
leigo, mais facilidade de compreensão do universo especializado, bastando adequar-se à
linguagem, ao propósito de esclarecer.” (PROSDÓCIMI; COSTA, 2016, p. 47)
É importante ampliar a pesquisa e localizar os instrumentos públicos disponíveis
para a comunidade, verificando sua conservação, utilidade, viabilidade de uso e a quem cabe a
sua conservação. Nessa categoria existem postos de saúde, praças, parques, hospitais,
delegacias, asilos, escolas, creches, clubes, dentre outros.
Não se pode deixar de observar também o comércio, as indústrias, fábricas, serviços
públicos e privados à disposição no bairro ou município.
As temáticas a serem trabalhadas devem ser construídas nas discussões em grupo,
para assim elaborar um projeto que terá a aprovação/participação dos alunos, professores,
comunidade e da coordenação pedagógica.
Ao fazer o levantamento junto aos alunos, o projeto ganha a adesão dos mesmos o
que contribui para sua realização.

No fundo, passa despercebido a nós que foi aprendendo socialmente que mulheres e
homens, historicamente, descobriram que é possível ensinar. Se estivesse claro para
nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com
facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho,
nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios em que variados gestos de alunos,
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de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruza cheio de significados. Há uma
natureza testemunhal nos espaços tão lamentavelmente relegados das escolas.
(FREIRE, 1996, p. 49-50)

Assim as palavras ambientais devem ter a riqueza do significado, representar
problemas atuais e relevantes da sociedade desenvolvidos em projeto. O debate constante e o
posicionamento dos discentes levarão a construção de um projeto flexível e dinâmico.
E após a coleta do material a coordenação pedagógica elaborará o projeto que será
introduzido no cronograma do ano letivo. A divulgação, treinamento e participação de toda
comunidade escolar é fundamental para o sucesso do mesmo. Ampliar para a participação de
pais e familiares será outro ponto chave.
Ademais, haveria assuntos tratados nas residências dos educandos (também bens
da natureza), para promover a educação ambiental de todos, qualquer que seja a idade, o país
que origine ou as funções exercidas na sociedade. Tal educação faz compreender que todo
indivíduo tem influência sobre o meio ambiente.
Um projeto de educação ambiental deve ser executado a cada ano, com início e fim,
com objetivos e metodologia bem definidos. Os temas devem ser explorados em vários anos,
com enfoques diferenciados, objetivando ampliar a abrangência das temáticas ambientais. O
que possibilitará a inserção do aluno no universo ambiental, com habilidades e competência
para proteger e fazer escolhas conscientes, contribuindo efetivamente na preservação do meio
ambiente para as presentes e futuras gerações.

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições
em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou
a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser
social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador
de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. (FREIRE, 1996, p. 46)

Os projetos desenvolvidos na Escola Estadual “Ordem e Progresso” assumem a
pedagogia da libertação na certeza de que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura
com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como
inclusão em permanente movimento na história” (FREIRE, 1996, p. 154). Transformando os
sujeitos em cidadãos participativos, éticos, engajados nas causas sociais, econômicas, políticas
e ambientais.
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6 PROJETOS EXECUTADOS NA ESCOLA ESTADUAL “ORDEM E PROGRESSO”:
UMA PARCERIA PIBID/PUC MINAS

Descrever-se-ão, sucintamente, alguns dos projetos desenvolvidos na Escola
Estadual “Ordem e Progresso” em parceria com os licenciandos da PUC Minas, bolsistas do
programa PIBID.
O projeto em educação ambiental visa a despertar no aluno a participação ativa e
cidadã, em prol da preservação ambiental. Far-se-á uma breve explanação da relação da equipe
que desenvolveu o projeto, bem como a descrição da Escola, onde os trabalhos foram
executados.
O projeto desenvolvido na área de matemática, contando com o apoio de outras
disciplinas, tem uma metodologia interdisciplinar. Entretanto os demais projetos descritos
abrangeram todas as disciplinas, tendo caráter transdisciplinar.

6.1 Os professores e bolsistas do programa PIBID/PUC-Minas

Todos os envolvidos são bolsistas da CAPES, e a PUC-Minas Instituição Superior
Ensino (IES), selecionou os professores, alunos e supervisores das escolas e das graduações,
bem como coordenou os projetos e atividades desenvolvidos nas escolas.
A seleção dos professores das escolas para participarem do PIBID – CAPES, foi
realizada através de prova dissertativa sobre suas práticas pedagógicas e expectativas, junto ao
programa e entrevista pessoal com os professores/supervisores da PIBID/PUC-Minas,
responsáveis pelas áreas do conhecimento envolvidas no programa.
A entrevista visava verificar também a disponibilidade de tempo para os encontros
semanais, na PUC-MG, com a presença de todos os bolsistas da universidade e os
representantes das escolas.
Os encontros eram divididos em três momentos, na primeira parte, sob a orientação
do coordenador da área de gestão dos processos educacionais e do coordenador institucional do
programa, com palestras, apresentações de trabalhos desenvolvidos, diretrizes, informativos e
direcionamento dos trabalhos, reportando-se a CAPES, agência de fomento do projeto.
Em seguida, de acordo com o planejamento, os grupos eram subdivididos em dois,
por área de conhecimento, possuindo representantes das escolas e coordenadores da
PIBID/PUC-Minas e/ou por escola e o supervisor da PIBID/PUC-Minas.
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Em um primeiro momento, após uma avaliação diagnóstica realizou-se a elaboração
dos projetos transdisciplinares e interdisciplinares para todas as séries do ensino médio da
escola, promovendo um constante diálogo entre as disciplinas.
O programa é um convite ao estudo e a formação continuada de todos os
envolvidos. Seus encontros resultam em diálogos que enriquecem a prática docente dos atuais
e futuros professores. E, consequentemente, as mudanças serão vivenciadas no
desenvolvimento das atividades pedagógicas.
Os encontros se destacaram pela constante troca de experiência e na construção de
novas metodologias, em perfeita sintonia com a práxis Freiriana, de uma aprendizagem
abrangente e profícua.
Os projetos introduziram nas escolas a metodologia da transdisciplinaridade como
mudança do paradigma da interdisciplinar e o “abandono” da multidisciplinaridade existente e
baseada na pedagogia tradicional. Propõe-se, assim, introduzir o pensamento crítico holístico e
multidimensional, necessário ao mundo globalizado e interligado pelas tecnologias.
A participação em palestras e encontros de licenciaturas fez parte de estratégias do
programa como verdadeiros laboratórios de vivência e trocas de experiências.
Exemplificando, a equipe de matemática da Escola “Ordem e Progresso”, da qual
a autora da dissertação participava, foram apresentados, no Encontro Nacional de Licenciaturas
(ENALIC), evento conjunto com o Seminário Nacional do PIBID, de 2013 e 2014, os trabalhos
disciplinares desenvolvidos no programa: “Trigonometria em Foco” (CLARK; CASTRO;
MACEDO, 2013). Resultando na ampliação do trabalho interdisciplinar “Trigonometria com
Foco na Educação Ambiental,” descrito como projeto da matemática, construindo dialogo e
entendimento entre as matérias, a ser descrito em momento oportuno.
Os projetos englobavam todas as disciplinas de forma transdisciplinar e foram
obtidos resultados positivos nos trabalhos com a evolução da equipe executora e participante.
O trabalho só foi possível pela colaboração e empenho de toda a equipe pedagógica da escola,
com participação do corpo docente, discente e toda a comunidade escolar, seja, na construção,
elaboração, execução e avaliação de todos dos projetos.
Vale ressaltar que o programa teve a missão de propiciar a formação continuada de
todos os envolvidos, enriquecendo e promovendo as trocas de experiências entre instituições
de ensino superior e instituições de educação básica. Proporcionando, dessa forma, a vivência
da dinâmica da construção coletiva de atividades docentes, possibilitando, aos futuros
educadores, uma experiência de como elaborar metodologias libertárias na formação de alunos,
críticos e engajados socialmente.
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6.2 Conhecendo a Escola Estadual “Ordem e Progresso”15
Os projetos foram implantados na Escola Estadual “Ordem e Progresso”, instituição
pública de ensino, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Situada em região de
fácil acesso, às margens da Avenida Amazonas, no Bairro Nova Gameleira.
A Escola Estadual “Ordem e Progresso”, no ano de 2017, faz 55 anos de serviços
prestados ao Estado de Minas Gerais, com a missão do desenvolvimento humano e social,
buscando uma educação de qualidade, baseada em princípios sólidos como a ética, o
humanismo, respeito às diferenças, solidariedade, justiça, compromisso com a comunidade e o
meio ambiente.
Ela foi fundada no ano de 1962, e, em 1965, foi transferida para o Edifício Juscelino
Kubitschek (JK), na Rua dos Timbiras, em instalações precárias, e, posteriormente, no mês de
agosto, para a Rua Bernardo Guimarães. No mesmo ano, 1962, a escola é reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC).
A instituição, em 1967, assume o nome Escola Estadual “Ordem e Progresso” agora
fazendo parte não só da Secretaria de Estado da Segurança Pública, mas também da Secretaria
de Estado de Educação. Em 1999, é oficializada a sede, à Rua Oscar Negrão de Lima, nº 29,
Bairro Nova Gameleira, funcionando, nos três turnos. Atende a comunidade com o Ensino
Fundamental e Médio, tendo hoje, em 2017, mais de 1317 alunos. Sendo 524, no turno da
manhã, 482 à tarde e à noite, 311 alunos. De todas as vagas oferecidas 60% são preenchidas
por filhos de policiais, já que as restantes são abertas à comunidade.
A escola possui, atualmente, uma área de, aproximadamente, 9.456 metros
quadrados, dois prédios, nomeados como A e B. Possuindo um número total de 30 salas, sendo
14 salas de aula, padronizadas com dimensões de 42 metros quadrados e 2,7 metros de altura.
Cada sala comporta um número aproximado de 40 alunos, além de possuírem ventiladores
(proporcionando maior conforto). Em todas elas existem aparelhos de retroprojetor, televisão e
caixa de som. Sendo um diferencial dos padrões das escolas da rede estadual, em Minas Gerais.
A Escola Estadual Ordem e Progresso possui três quadras, sendo uma poliesportiva
coberta com dimensões de 26x16m, usada para educação física e atividades culturais. A quadra
de areia de 38x16m, e a de peteca com 21x15 com 5m, é usada como espaço alternativo nas
recreações. Todas se encontram em ótimo estado de conservação.

15

Todos os dados foram fornecidos pela instituição Escola Estadual” Ordem e Progresso”.
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A escola também possui uma biblioteca com uma variada gama de livros, sala
reservada à coordenação pedagógica, sala de professores e salas dos administradores da escola.
O refeitório possui uma área de 168 metros quadrados. Existem, na escola, jardins e um viveiro
objetivando manter o aluno em contato com a natureza. Os jardins são bem cuidados,
proporcionando um ambiente agradável. Encontram-se, ainda, algumas árvores frutíferas e uma
pequena horta.
Ademais, a escola também se atenta em passar aos alunos a preocupação ambiental
na implementação de atitudes ambientais como: economia de água e luz, uso racional do
material da escola, reciclagem de plástico, papel e lata de alumínio. A cantina faz compostagem
e orienta os alunos para não desperdiçarem alimentos e conservarem o vasilhame atitude,
socialmente correta.
O tempo curricular da Escola Estadual “Ordem e Progresso” é vinculado e
fiscalizado pelas normas da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. São divididos
em quatro bimestres, sendo que ao final de cada bimestre são organizados conselhos de classe
por série e reunião de pais para comunicar o desempenho dos alunos. Existe uma semana de
provas bimestrais e as outras avaliações são aplicadas de acordo com o planejamento de cada
professor. Já os comunicados são replicados por meio de correio eletrônico. Sobre a avaliação
de ensino-aprendizagem, destacam-se as avaliações: diagnóstica, formativa e somática. São
realizados também simulados, jogos e dinâmicas em grupo. Diversas atividades curriculares
acontecem fora do ambiente da escola, como excursões e desdobramento de projetos, que
podem acontecer no horário das aulas ou em outro turno.
Há diversos tipos de atividades extracurriculares desenvolvidas na escola, como
feiras de ciência, de cultura, de habilidades, fórum de palestras, olimpíadas esportivas.
Acontecem, anualmente, dois projetos transdisciplinares, nos quais ocorrem todo um
envolvimento entre as disciplinas, de modo que os alunos percebam que os conhecimentos estão
conectados.
A escola recebe dois programas para formação dos estudantes proporcionando
educação ambiental, formação cidadã, debates, trabalhos em grupos visando à produção e
socialização de conhecimento. São: “Programa Miniempresa da Júnior Achievenment” que
incentiva o empreendedorismo e o programa “Movimento Socioambiental e Jurídico” (ECOS),
que desenvolve a educação ambiental.

[...] promover processo de conscientização, com vistas a provocar a mudança
comportamental dos atores sociais envolvidos, objetivando a redução do consumo de
água, energia e papel, geração de resíduos, além da promoção de alimentação
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saudável, nos estabelecimentos participantes do Projeto, possibilitando que essas
iniciativas sejam multiplicadas pelas comunidades envolvidas. (ESDHC, 2017)

Os programas agregam valor à educação dos jovens alunos e promovem o
aprendizado profícuo pautado na análise da realidade que estão inseridos, demonstrando ser
possível alunos proativos encontrarem soluções para as dificuldades deparadas na vida.
Também são desenvolvidos projetos de interação social, caminhada pela paz, culto
ecumênico, feira de ciências, festa da família, festa junina, formaturas do 9º e do 3º ano,
olimpíada esportiva e social, e diversas palestras.
Na procura pela qualidade de ensino, os alunos são sempre avaliados em atividades
extraescolares como as Olimpíadas Nacionais de física, matemática, língua portuguesa e
química; ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio; ENADE - Exame Nacional de
Desempenho de Estudante; PROVA BRASIL, PAAE (SEE) - Programa de Avaliação da
Aprendizagem Escolar (Secretaria de Estado de Educação); SIMAVE - Sistema Mineiro de
Avaliação da Educação Pública, faz parte desse o Programa de Avaliação da Rede Pública de
Educação Básica (PROEB), que avalia os alunos do ensino médio. Além de processos de
seleção e concursos.
Torna-se interessante notar que a Escola Estadual “Ordem e Progresso” tem uma
infraestrutura e perfil peculiar, visto que atende aos filhos dos policiais civis do Estado de
Minas. Pela influência dos pais e do próprio ambiente escolar, os alunos ampliam suas mentes,
focados nos estudos, com o objetivo de entrar em uma boa universidade, e assim trilhar os
caminhos do sucesso.
Valorizar o direito à educação pública de qualidade é o caminho para formação de
seres humanos comprometidos com as questões que envolvem a sociedade. Argumenta Costa
(2010) que,

De fato, o direito à educação transcende o direito individual e se incorpora também
aos direitos sociais, como obrigatoriedade, visto que a pessoa humana terá a instrução
e educação transmitidas pela família, que pode ter melhores ou piores condições de
oferecer subsídios necessários a uma formação educacional pessoal libertadora.
Assim, para que essa educação atinja o mínimo de efetividade, necessária se faz a sua
disseminação no ambiente social, oferecido pelo Estado ou Nação para que esse
indivíduo tenha possibilidade de prosperar. (COSTA, 2010, p. 36)

É nessa perspectiva que a direção da escola vem trabalhando com parcerias que
possibilitem melhores condições aos serviços prestados para valorizar os professores e seus
alunos.
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A instituição de ensino, em 2010, foi selecionada para participar do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) formando parcerias com a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC- Minas), instituição de ensino superior (IES),
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que iniciou os trabalhos de capacitação dos
professores em exercício e formação. “Em 2007, passou também a atuar na formação de
professores da educação básica ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal
qualificado no Brasil e no exterior.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). A Capes fomenta
e programa o PIBID, fornece as verbas e avalia o desempenho do programa.

6.3 Programa institucional de bolsas de incentivo à docência (PIBID): uma parceria de
sucesso.

Desde meados 2010, a escola fez uma parceria com a PUC Minas, no projeto
intitulado Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID), financiado pela
CAPES. O objetivo era promover o diálogo e a troca de experiência entre as IES e as escolas
de ensino básico (fundamental e médio), bem como integrar as licenciaturas em projetos
interdisciplinares e transdisciplinares, promovendo formação continuada desses professores.
Na Escola Estadual “Ordem e Progresso” só não firmou a parceria em química, pois a PUC não
oferece tal licenciatura, as demais disciplinas foram contempladas.

O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de
licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por
Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica
da rede pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas
públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades
didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor
da escola. (PUCMINAS, 2017)

O programa firmou-se como de grande relevância para a escola, possibilita uma
interface entre a academia e a prática pedagógica. Oportuniza a troca de experiência, contribui
na formação de todos os envolvidos. O programa foi desenvolvido com o objetivo de:
▪

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a
educação básica;

▪

contribuir para a valorização do magistério;
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▪

elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos
de licenciatura, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica;

▪

inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação de problemas identificados no processo de
ensino-aprendizagem;

▪

incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando
seus professores como co-formadores dos futuros docentes,
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial
para o magistério;

▪

contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações
acadêmicas nos cursos de licenciatura. (PUCMINAS, 2017)

Portanto, o programa visa a valorizar a formação no magistério e possibilitar a
prática pedagógica de excelência na educação básica, conectando o ensinado nas licenciaturas
e o aplicado nas salas de aula.
6.4 Os projetos transdisciplinares com a atuação do PIBID na Escola Estadual “Ordem e
Progresso”

O programa foi iniciado na instituição, com os graduandos do PIBID/PUC-Minas
fazendo um levantamento na escola nos itens “pessoas”, “espaço” e “tempos” com objetivo de
conhecer o ambiente escolar, o seu funcionamento e interagir com os funcionários, corpo
docente e discente. E por outro viés, tinha a finalidade de identificar os pontos positivos e
negativos da escola, a fim de preparar as abordagens a serem elaboradas no ano de 2011.
Os Pibidianos concluíram que a escola possuía uma realidade diversa das demais
unidades de ensino público que faziam parte do programa, no pré-estudo constataram que a
escola já desenvolvia trabalhos interdisciplinares. As demandas encontradas foram trabalhadas
em projetos transdisciplinares envolvendo todas as disciplinas e, portanto, necessitava de
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ampliar os métodos pedagógicos. A fase inicial, diagnóstica, da escola estava em conformidade
com os ensinamentos de Paulo Freire.
A equipe de professores da escola e os graduandos da PUC-Minas, participantes do
programa do PIBID elaboraram projetos preocupados em desenvolver atividades interessantes,
motivadoras, com a participação efetiva dos alunos do ensino médio, desde a elaboração à
escolha da temática a ser trabalhada, (construção das palavras geradoras) com objetivos claros.
A abordagem dos projetos foi de maneira ampla com a intenção de demonstrar as
temáticas e contar com o envolvimento de todos. Posteriormente far-se-á a explicação detalhada
de apenas alguns dos projetos para que se perceba sua amplitude, metodologia, objetivos, as
dificuldades e resultados encontrados. E ainda quais foram os ganhos da instituição e dos
envolvidos.
Os

projetos

transdisciplinares

aplicados

na

instituição

objetivavam,

simultaneamente, o incentivo à pesquisa; a participação social; o reconhecimento dos espaços
físicos (ar, água e solo), biótico (fauna e flora) e antrópico (a cultura, o trabalho, a saúde
educação dentre outros); os impactos ambientais promovidos pelo ser humanos.
Foi utilizada assim a metodologia Freiriana, promovendo a educação ambiental,
contextualizando na realidade globalizada do discente e gerando formação cidadã crítica e
engajada na preservação ecológica.
Mediante o exposto, podemos compreender que a educação básica é promotora de ações
que visem a divulgação e a apreensão de cultura social. Esta é, de fato, uma das funções da
escola, desenvolver a cidadania e formar cidadãos coesos, comprometidos com a
sustentabilidade. Os mestres nos esclarecem... Reis e Kiwonghi:

A educação ambiental deve visar, no que se refere ao ensino, transmitir aos alunos
uma visão global da realidade em que eles estão inseridos e da qual são protagonistas,
bem como fazer deles cidadãos imbuídos de valores humanistas e democráticos a
serem colocados a serviço da humanidade e para o bem da sociedade. (REIS;
BIZAWU, 2014, p. 83)

Passa-se ao relato de alguns dos projetos transdisciplinares realizados na Escola
Estadual “Ordem e Progresso”, promovendo a educação ambiental.
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6.5 A transposição da pedagogia Freiriana, educação como prática da libertação na
conscientização da educação ambiental

Os projetos que fazem parte da pesquisa usaram a metodologia interdisciplinar
evoluindo para transdisciplinar. Esse caráter se deve à evolução do tipo de abordagem
metodológica já ocorrido na escola, ou seja, saindo do modelo multidisciplinar passando ao
interdisciplinar inserindo-se no transdisciplinar.
As escolas tradicionais trabalham no modelo multidisciplinar, não têm diálogo entre
os conteúdos, pois são isolados e desconectados. Tal visão fragmentada de ensino é frequente
nas escolas, problema também encontrado na Escola Estadual “Ordem e Progresso”.
A interdisciplinaridade foi um avanço, as matérias começam a dialogar entre si e
evoluiu pelas práticas docentes em trabalhar com projetos, realizou a ruptura da supremacia dos
conteúdos. Iniciou-se o envolvimento dos professores e alunos em temáticas comuns às
disciplinas.
Já as atividades transdisciplinares são vistas como a linguagem única para todos os
conteúdos em prol de uma educação participativa, crítica, global. Cidadãos conscientes dos
deveres e direitos, buscando a promoção da justiça social e preservação ambiental, é o grande
objetivo.
Projetos educacionais tornaram-se metodologias utilizadas nas escolas, instituições
particulares e públicas, com o objetivo de instruir, motivar, solucionar problemas, implantar
inovações nas atividades de grupos pequenos ou grandes. Ao executar um projeto “[...] todos
os envolvidos se enriquecem com as experiências vividas, obtendo novos conhecimentos e
novas habilidades. [...].” (MOURA, BARBOSA, 2007, p.19)
A proposta de trabalhar nas escolas com projetos interdisciplinares e
transdisciplinares era para conscientizar sobre a preservação ambiental, através da educação.
Oportunizava-se analisar o fato real, problematizar, planejar, criar estratégias, implantar,
avaliar, analisar e retroalimentar todo o processo e redimensioná-lo com possíveis correções.
Sendo alternativa viável para efetivar, nas instituições de ensino, a conscientização em
educação ambiental.

[...] projeto educacional é um empreendimento de duração finita, com objetivos
claramente definidos em função de problemas, oportunidades, necessidades, desafios
ou interesses de um sistema educacional, de um educador ou grupo de educadores,
com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações voltadas para melhoria de
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processos educativos e de formação humana, em seus diferentes níveis e contextos.
(MOURA, BARBOSA, 2007, p.23)

Portanto os projetos desenvolvidos e descritos, nesta pesquisa, nasceram da análise
das dificuldades de contextualizar, nas disciplinas curriculares da educação básica, a realidade
social, cultural, econômica e política, com foco na educação ambiental. Elaborou-se, através de
pesquisas de dados, a situação geradora; justificativa ou necessidade de se desenvolver a
atividade; os objetivos a serem alcançados; os resultados esperados e a abrangência das ações
desenvolvidas, dando sentido e significado à transdisciplinaridade.
No planejamento dos projetos, preocupa-se com o dispêndio financeiro, avaliação
dos resultados, detecção dos impasses, possíveis correções e a viabilidade de replicar o projeto.
Na aplicação das atividades foi elaborado um cronograma com ações e tarefas a serem
executadas com prazos, respeitando o ano letivo.
A metodologia dialogal Freiriana, abarcada na transdisciplinaridade, tem por
objetivo implantar a educação ambiental em todos os conteúdos, transformando a
compartimentação das disciplinas em uma disciplina macro, demostrando que todas estão
interligadas e conversam entre si.
Passar-se-á agora à descrição da atuação da pedagogia Freiriana, a transformação
de uma metodologia multidisciplinar para a interdisciplinar e sempre em busca da ampliação
para transdisciplinar, onde trabalha-se além do cognitivo, interagindo com as manifestações
culturais, (a música, a dramaturgia, a dança), objetivando uma formação ampla, com um olhar
na preservação ambiental e, consequentemente, na existência das espécies na Terra.

6.6 Por que desenvolver projetos contextualizados na disciplina de matemática
interdisciplinados com educação ambiental?

Os seres humanos, na sociedade conectada e globalizada, necessitam de uma visão
ampla de tudo que o cerca. A matemática é a ciência dos números e dos cálculos. É ferramenta
que contribui para a percepção de mensurar, através dos algoritmos os ganhos e perdas da
sociedade seja no âmbito social, cultural, político e, inclusive, ambiental.
Entretanto os discentes têm dificuldades para analisar, fazer inferências e tomar
posicionamentos quando se veem à frente de planilhas, gráficos, tabelas, orçamentos, cálculos
de rendimentos, aplicações, juros, amortização, porcentagens, muitas vezes simples
determinações que podem trazer consequências incomensuráveis para a sociedade e para o meio
ambiente.
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Com o desenvolvimento científico e tecnológico as áreas exatas ganharam estudos
com o objetivo de superar a abstração, a ausência de reflexão, da falta sistematização de
significado da matemática nas estruturas sócio-histórico-culturais. Coaduna com esse
pensamento Giardinetto e defende que;

[...] a contextualização cultural da matemática é ponto imprescindível para a
apropriação desta ciência. Entende, porém, que essa contextualização deva se dar pela
busca de mecanismos que explicitam a relação entre a matemática produzida em
diferentes contextos sociais e a matemática na sua versão escolar que se coloca
acessível via trabalho educativo. A mera caracterização da produção matemática em
contextos sociais diversos pouco contribui para a busca das especificidades dessa
relação com o saber matemático escolar [...]. (GIARDINETTO, 2017)

Sendo assim tornar a matemática mais atrativa por meio da contextualização de
projetos interdisciplinares com os conteúdos das disciplinas da grade curricular é estratégia para
viabilizar o aprendizado e a intercomunicação com os conceitos e princípios ambientais e
possibilita a inserção do aluno nos dilemas da realidade socioambiental.
É nesse contexto que a equipe de matemática projetou, construiu e desenvolveu os
projetos interdisciplinares, com o objetivo de proporcionar aos alunos aprendizado, mediante
os fatos das situações, acontecimentos da realidade em que estão inseridos. O despertar da
humanidade para a criticidade, participação social, promove atos e ações de preservação e
conservação do planeta Terra.

6.6.1 Panorama geral no ensino da matemática

Os professores de matemática deparam-se constantemente com frases feitas pelos
discentes em sala de aula, ao iniciar um conteúdo. “Para que estudar ISSO?, “É preciso mesmo
entender matemática?”, “ Esse conteúdo é importante para a vida?”, “ em que vou aplicar tal
conteúdo?”, “ Eu vou continuar os estudos na área de humanas, não preciso de matemática!”, “
Começa fácil, mas por que complica tanto?”. Comentários que podem ser transferidos para
outras disciplinas, porém são mais frequentes na matemática, pelo grau de dificuldade e
abrangência dos conteúdos.
Pode-se encontrar, além da dificuldade, resistência: “não sei matemática e não
quero aprender!”, “É tão difícil que nem vou tentar!”, “meus pais já dizem: é a matéria mais
difícil de se aprender!”, ou quando dizem “ tive um professor que me fez detestar essa matéria!”
“não entendo nada que foi explicado!”.
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Em ambos os casos temos uma grande barreira para transpor. No primeiro grupo de
frases,

constatamos

a

falta

de

habilidade

de

contextualizar,

interdisciplinarizar,

transdisciplinarizar, transferindo da linguagem matemática (conteúdos) dos alunos para a
realidade na qual estão inseridos.
A fim de romper a resistência, torna-se necessário iniciar os conteúdos (fichas
culturais de Paulo Freire) despertando o interesse. Temos várias maneiras: mediante fotos,
gravuras, textos, descrever um fato atual, desenvolver atividades de pesquisa, interligando
conteúdos já desenvolvidos em outras disciplinas, por exemplo - a história das civilizações e a
relação com a matemática. As atividades são precedidas de diálogos entre professores e alunos
(temas e palavras geradoras), no intuito de avaliar o conhecimento, a aprendizagem do grupo e
suas dificuldades, fazendo uma ligação entre o que já foi apreendido, o que será complementado
e sua “utilidade”, no contexto das realidades sociais. “Saber que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”
(FREIRE, 1996, p.52)
O segundo grupo de observações negativas quanto à aprendizagem da matemática
foram atribuídos os critérios: falta de preparo, defasagem de conteúdo e tempo, a ineficiência
das políticas públicas, a não existência da valorização da educação, inadequada formação e
atualização dos professores da educação básica. Mestres que na formação dos cursos de
licenciatura não foram treinados em metodologia de modelagem matemática, em projetos,
jogos, diálogo entre disciplinas, na etnomatemática. Geralmente, não superamos tais problemas.
O modelo atual de multidisciplinaridade do ensino baseado em definição, exemplos
e construção de exercícios e, ainda, inserção de problemas matemáticos, desconectados da
realidade, não constrói conhecimento interligado. A concepção histórica de conteúdo difícil e
para poucos, herança da pedagogia tradicional, apregoava o conhecimento como fruto de
repetição desfocado da realidade.
No histórico da disciplina é a ela conferido o papel de promover o abandono escolar
e o alto grau de reprovação nas séries da educação básica. E não se pode deixar de perceber, a
transferência dos insucessos dos pais aos filhos ao comentar as reprovações. Relatos que
causam apreensão, resistência e prejudicam os estudantes.
Encaminhar o estudo da matemática na contextualização da educação ambiental é
uma opção que favorece as duas temáticas. Os estudos dos problemas ambientais despertam no
aluno o interesse ao entendimento de fatos e dados que descrevem a realidade atual e podemos
constatar que todos os assuntos envolvem o meio ambiente. Principalmente, via o tratamento
de informação mediante a qualidade, quantidade, lucro, perda, prejuízo, tamanho, dentre outros.
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Os termos acima envolvem conteúdos matemáticos contextualizados, podemos
estudar os impactos gerados pela poluição sonora, das águas, do solo, do ar, o desmatamento,
as áreas contaminadas, o extermínio da fauna, da flora, os humanos e não humanos. As ações
positivas de proteção e preservação também se prestam aos números. Portanto, a fim de
entender as informações divulgadas são necessários estudos dos fatos, dos dados. Num
parâmetro “Histórico-sócio-cultural, mulheres e homens nos tornamos seres em quem a
curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, torna-se fundante
da produção do conhecimento.” (FREIRE, 1996, p. 61)
Assim, trabalhar projetos contextualizando a matemática e a educação ambiental
demanda planejamento, trabalho em grupo, envolvimento, transparência, diálogo,
conhecimento dos temas a serem desenvolvidos e abertura para ouvir e aprender em outros
conteúdos.
A reforma curricular no Brasil (1990) organizou o ensino médio acompanhando as
diretrizes da UNESCO, constantes no documento intitulado “Fundamentos da Nova Educação”,
na construção de uma sociedade atuante, na contemporaneidade, lançando os eixos estruturais
ou pilares da educação para o século XXI. São eles: “aprender a conhecer”, “aprender a viver”,
“aprender a fazer”, “aprender a ser”,16 dividindo o ensino médio em três áreas de conhecimento
16

Os pilares do conhecimento foram caracterizados pelo Relatório Delors da seguinte forma:
Aprender a Conhecer – este tipo de aprendizagem objetiva sobretudo o domínio dos instrumentos do
conhecimento. Como o conhecimento é múltiplo e evolui em ritmo incessante, torna-se cada vez mais inútil tentar
conhecer tudo. Além disso, os tempos presentes demandam uma cultura geral, cuja aquisição poderá ser facilitada
pela apropriação de uma metodologia do aprender. Como disse Laurent Schwartz, um espírito verdadeiramente
formado, hoje em dia, tem necessidade de uma cultura geral vasta e de possibilidade de trabalhar em profundidade
determinado número de assuntos. Deve-se do princípio ao fim do ensino, cultivar simultaneamente essas duas
tendências. Daí a importância dos primeiros anos da educação que, se bem sucedidos, podem transmitir às pessoas
a força e as bases que façam com que continuem a aprender ao longo de toda a vida.
Aprender a Fazer – Aprender a Conhecer e Aprender a Fazer são, em larga medida, indissociáveis. O aprender a
fazer está mais ligado à educação profissional. Todavia, devido às transformações que se operam no mundo do
trabalho, o aprender a fazer não pode continuar a ter o mesmo significado de preparar uma determinada pessoa
para uma tarefa específica. 0 avanço tecnológico está modificando as qualificações. As tarefas puramente físicas
estão sendo gradualmente substituídas por tarefas de produção mais intelectuais, mais mentais, como o comando
de máquinas, por exemplo. À medida que as máquinas se tornam mais “inteligentes” o trabalho se
“desmaterializa”. Além da competência técnica e profissional, a disposição para o trabalho em equipe, o gosto
pelo risco e a capacidade de tomar iniciativas constituem fatores importantes no mundo do trabalho. Acrescentese que a criação do futuro exige uma polivalência, para o quê, o desenvolvimento da capacidade de aprender é
vital.
Aprender a Viver Juntos – trata-se de um dos maiores desafios da educação para o século XXI. Como diz o
Relatório Delors, a história humana sempre foi conflituosa. Há, no entanto, elementos novos que acentuam o perigo
e deixa à vista o extraordinário potencial de autodestruição criado pela humanidade no decorrer do século XX.
Será possível conceber uma educação capaz de evitar os conflitos, ou de os resolver de maneira pacífica,
desenvolvendo o conhecimento dos outros, das suas culturas, da sua espiritualidade? Observe-se o quadro atual da
violência na escola. Como combatê-lo? A tarefa é árdua, diz o Relatório, porque os seres humanos têm tendência
para sobrevalorizar as suas qualidades e as do grupo a que pertencem e a alimentar preconceitos desfavoráveis em
relação aos outros. Da mesma forma, o clima de elevada competição que se apoderou dos países agrava a tensão
entre os mais favorecidos e os pobres. A própria educação para a competitividade tem contribuído para aumentar
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– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, e ele deve ser voltado para “[...] o pleno
desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito pelos direitos
humanos e pelas liberdades fundamentais.” (WERTHEIN, CUNHA 2005, p. 11)
Foi editada a Lei 13.415, fevereiro de 2017, sancionada recentemente, trazendo
algumas modificações e uma nova redação a alguns artigos, iremos nos ater aos restritos
comandos referentes ao ensino médio, quanto ao tema ambiental e a transversalidade.
No artigo 26º da referida lei é mantida e reconhecida a necessidade da educação
diversificada e regionalizada, sendo reforçada a transversalidade no inciso 7. O artigo 35º-A é
acrescido, ou seja, mantém os temas transversais do PCNs. Reforçando a necessidade de
integração de uma visão multicultural, com temas atuais contextualizados ao momento
histórico, político e social, logo vai ao encontro aos projetos desenvolvidos na visão de Paulo
Freire.
Portanto a execução e participação em projetos é uma metodologia incentivada
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), pelo Currículo de Base Comum (CBC) das
escolas básicas. É um modelo que permite uma inserção na realidade do aluno sem deixar de
lado os conteúdos básicos de um aprendizado profícuo.

Nesta multiplicidade de interações e negações recíprocas, a relação entre as
disciplinas tradicionais pode ir da simples comunicação de ideias até a integração
mútua de conceitos diretores, da epistemologia, da terminologia, da metodologia e
dos procedimentos de coleta e análise de dados. Ou pode efetuar-se, mais
singelamente, pela constatação de como são diversas as várias formas de conhecer.
Pois até mesmo essa “interdisciplinaridade singela” é importante para que os alunos
aprendam a olhar o mesmo objeto sob perspectivas diferentes.
É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode
ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção.
Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e
alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma

esse clima de tensão, devido à má interpretação da ideia de emulação. Para reduzir o risco, a educação deve utilizar
duas vias complementares – a descoberta progressiva do outro e o seu reconhecimento e a participação em projetos
comuns (educação para a solidariedade).
Aprender a Ser – o Relatório Delors não apenas reafirma uma das principais linhas e princípios do Relatório Faure,
como amplia a importância desse postulado. Todo ser humano deve ser preparado para a autonomia intelectual e
para uma visão crítica da vida, de modo a poder formular seus próprios juízos de valor, desenvolver a capacidade
de discernimento e como agir em diferentes circunstâncias da vida. A educação precisa fornecer a todos, forças e
referências intelectuais que lhes permitam conhecer o mundo que os rodeia e agirem como atores responsáveis e
justos. Para tanto, é imprescindível uma concepção de desenvolvimento humano que tenha por objetivo a
realização plena das pessoas, do nascimento até a morte, definindo-se como um processo dialético que começa
pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, a relação com o outro. Nesse sentido, a educação é antes
de mais nada, uma viagem interior, cujas etapas correspondem às da maturação contínua da personalidade. É
urgente que essa concepção de educação seja trabalhada por todos, pela escola, pela família e pela sociedade civil
que juntos se disponham a explorar e descobrir as ricas potencialidades que se escondem em todas as pessoas.
(WERTHEIN, CUNHA 2005, p. 22- 24)
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disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. Explicação,
compreensão, intervenção são processos que requerem um conhecimento que vai além
da descrição da realidade e mobiliza competências cognitivas para deduzir, tirar
inferências ou fazer previsões a partir do fato observado. (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 2000, p. 75-76)

O método exige uma postura frente aos problemas da escola, um posicionamento
político, social e cultural dos docentes e discentes. Uma nova visão do motivo e maneira de
como os discentes se interessam e se envolvem nas atividades escolares e extraclasse.
Desafiando os alunos para assumirem o controle dos seus aprendizados, oferecendo
conhecimentos e subsídios para resolverem problemas e restituírem o prazer de aprender.

Desafiar um aluno significa propor situações que ele considere complexas, mas não
impossíveis. Tratar-se de gerar nele uma certa tensão, que o anime a ousar, que o
convide a pensar, a explorar, a usar conhecimentos adquiridos e a testar sua
capacidade para a tarefa que tem em mãos. Trata-se, ainda de motivá-lo a interagir
com seus colegas, a fazer perguntas que permita avançar. Ao lançar o desafio, é
necessário, sem dúvida, acreditar no potencial dos alunos, mas essa crença não pode
ser inventada. Tem de estar respaldada em conhecimento que possibilitem refletir
sobre qual será o ponto de partida para a atuação. (SADOVSKY, 2010, p. 14-15)

Por esse caminho o projeto de matemática interdisciplinar com a educação
ambiental, bem como em outras disciplinas (física e geografia) foi desenvolvido na Escola
Estadual “Ordem e Progresso”.
Para iniciar os trabalhos foi necessário um estudo profundo da metodologia de
projeto, demandando ampla leitura e várias reuniões de toda equipe envolvida.
A equipe formada por professores das áreas citadas acima e os alunos do PIBID/
PUC-Minas das respectivas licenciaturas preocuparam-se em escolher um tema de relevância
para os discentes.
Assim como a base do projeto era na disciplina de matemática as outras dariam
suporte para o desenvolvimento das atividades. Um dos entraves para realização dos projetos
foi a libertação da forma tradicional de educar.
Para iniciar o projeto, foi realizada uma dinâmica coordenada pelo professor e pelos
graduandos de matemática da PUC-Minas, com os alunos do 2º ano do ensino médio,
verificando as dificuldades e as motivações no estudo da matemática.
Por outro lado, munidos dos livros didáticos, base do trabalho pedagógico dos
professores, os alunos do PIBID/PUC-Minas de matemática, fizeram a avaliação dos conteúdos
das disciplinas para encontrar melhor conexão na educação ambiental.
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O tópico escolhido na matemática foi trigonometria. A abordagem do assunto era
por vários motivos: a dificuldade de entendimento da matéria; era conteúdo do próximo
semestre, tendo tempo para execução de um planejamento cuidadoso e um plano de aula
envolvente e interessante; existência de tempo para discutir, estudo dos horários, compartilhar
conhecimentos; adequar o cronograma escolar com o do projeto foi outro ponto viabilizador da
escolha.
Como o projeto teve origem na equipe da matemática ficou a cargo da área elaborar
o planejamento e construir as ações e as estratégias a serem utilizadas por todos.
A equipe estudou o conteúdo da trigonometria focando na temática da educação
ambiental. Assim o projeto de matemática/ trigonometria preocupou-se com: os objetivos e
habilidades necessárias; o tempo a ser gasto em cada etapa, o real envolvimento das disciplinas
convidadas a participar do projeto; a relevância do assunto no contexto atual; como abordar a
educação ambiental mediada pela matemática e demais áreas; o despertar e construir o
conhecimento e a percepção dos alunos para o tema central.

6.6.2 A motivação para o projeto da matemática com a temática ambiental

Com o entendimento de que a matemática está inserida em quase todas as atividades do
ser humano, de maneira sutil, implícita ou explícita, pode-se destacar a afirmação segundo a
qual “O mundo é uma aldeia global e tudo o que nele acontece afeta todas as áreas do planeta.
O global, o nacional, o regional e o local são instâncias interdependentes”. (SANTOS, 2012,
p.18-19)
Nota-se, por outro lado, que o pensamento lógico é exigido constantemente, para
realizar tarefas simples como: calcular o tempo gasto para chegar a algum lugar, verificar se o
espaço disponível em uma sala adequado à colocação de um móvel ou instalar uma televisão
com a garantia de uma boa imagem, verificar se os recursos disponíveis são suficientes para
comprar bens e serviços, se as parcelas de um financiamento são compatíveis com os ganhos,
dentre outras atividades.
Com isso, observa-se uma permeabilidade da matemática em todas as esferas dessa
aldeia global que é a humanidade. Sem dúvida, tal afirmação se aplica também às questões
ambientais, impactando sobre a educação ambiental para o bem-estar social.
Observa-se, ainda, a incidência da matemática na leitura de jornais, revistas,
telejornais, panfletos, tendo o desafio de descodificar a linguagem matemática em gráficos,
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tabelas e pictogramas com imagens sugerindo os assuntos abordados, a fazer cálculos de
porcentagens, de créditos e débitos nos extratos bancários.
Lamenta-se, nesse caso, o fenômeno do crescimento econômico baseado no
incentivo ao consumo, fruto inegável do sistema capitalista neoliberal regulador de mercados,
assim como o uso das reservas ambientais da sociedade pós-moderna, utilizadora de algoritmos
como desincentivo ao conserto de bens duráveis, induzindo à prática da troca.
A informação é uma aliada na conscientização das consequências ambientais e
sociais e no despertar da necessidade de reavaliar os velhos e adquirir novos hábitos de vida no
ser humano. A partir da análise, o diálogo entre alunos e professores, foi feito um levantamento
dos problemas sociais, culturais e ambientais por que passa a sociedade que serão os
temas/palavras geradoras, que representam o início da consciência da transposição da realidade
ambiental em educação ambiental contextualizada. As adversidades enumeradas no círculo de
conversa em sala de aula são tais como: O fomento ao consumo desconectado da depredação
ambiental; impactos ambientais gerados; do aumento dos resíduos residenciais; poluição das
águas, solo e ar; o aquecimento do planeta; a escassez da água; ausência de comida e de
remédios. Ocasionando, obviamente, a morte de milhares de seres humanos e o extermínio dos
ecossistemas, tendo em vista a destruição da fauna e da flora.
Enfim, interligar esses assuntos que compõem os problemas ambientais é educar
ambientalmente os alunos. Ao analisar os fatos apresentados e ao buscar soluções, estamos
construindo a cidadania ambiental. “Assim, o cotidiano de cada um se enriquece, pela
experiência própria e pela do vizinho, tanto pelas realizações atuais como pelas perspectivas de
futuro”. (SANTOS, 2012, p.173)
Cabe aos conteúdos matemáticos a tarefa de mensurar, quantificar, analisar,
minimizar, encontrar soluções e alternativas. São esses dados matemáticos que possibilitarão a
proteção e preservação ambiental. “De acordo com nossa perspectiva, a matemática é um
produto cultural e social” (SADOVSKY, 2010, p.15). O projeto buscou, através do estudo dos
conteúdos matemáticos, oportunizar a formação e a conscientização ambiental.

6.6.3 A meta proposta com o desenvolvimento do projeto de trigonometria

Considerando o eixo temático delineado no presente trabalho, urge salientar que o
objetivo foi desafiar os docentes e discentes a implantarem um projeto de matemática
abordando o conteúdo da trigonometria, com base na educação ambiental visando o
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entendimento do desenvolvimento sustentável e pretendendo a preservação e promoção da
conscientização.
Auxiliar os alunos a entender a trigonometria ao contextualizar e verificar os dados
obtidos, os exercícios e problemas propostos são colhidos mediante análise da vida cotidiana
dos mesmos, buscando oportunizar e avaliar os problemas ambientais da comunidade,
provocados pelo consumo, desperdício, descarte e resíduos.
Despertar o sentimento de pertencimento, propiciar uma participação ativa social
de responsabilidade pelo futuro da comunidade na qual reside. Essa atitude pode ser transferida
para o âmbito regional e global, sem, logicamente, esquecer-se dos ensinamentos de Milton
Santos segundo o qual “a globalização mata a noção de solidariedade, desenvolve o homem à
condição primitiva do cada um por si e como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as
noções de moralidade pública e particular a um quase nada.” (SANTOS, 2012, p. 65)
Pode-se “construir” um jovem com pensamento crítico, posicionado na sociedade
em defesa do espaço geográfico e usá-lo como ferramenta para esclarecer as desigualdades e
problemas do nosso mundo, inclusive compreendendo a matemática a partir da realidade
socioambiental.
É importante ressaltar que se visa à conscientização e à educação ambiental,
levando-se os alunos a avaliar acontecimentos históricos, geográficos e matemáticos do
ocorrido no planeta pelas ações humanas, deixando marcas indeléveis à vida das populações.
Há, desse modo, que introduzir o entendimento de que a educação ambiental desperta a
responsabilidade, bem como o sentimento de agir na busca de soluções suscetíveis para
assegurar com ações efetivas a proteção ambiental.

6.6.4 A aplicação do projeto: embasamento teórico

Fez-se uso das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais da educação
básica, dos conceitos e princípios da educação ambiental, a interdisciplinarização com o
conteúdo de trigonometria e do apoio didático das matérias de física e geografia.
Foi aplicada a metodologia Freiriana com as perspectivas da formação do cidadão
crítico e participativo na sociedade na qual está inserido, visando o bem comum e a preservação
ambiental para as atuais e futuras gerações.
De forma geral, a estrutura do projeto mostra por etapas os pontos relevantes,
partindo dos conceitos em trigonometria, do tratamento da informação das fotos e do
documento ambiental, a “Carta da Terra”, (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1992)
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conectando-os aos problemas da região da escola até a apresentação do artigo 225, da
Constituição Federal de 1988, visando à contextualização da educação ambiental.
Nessa lógica, a escolha do Público alvo recai sobre os alunos do 2º grau do ensino
médio e tem-se como Colaboradores, licenciandos, coordenadores e supervisores do
PIBID/PUC-Minas, professores e discentes da escola e coordenação pedagógica.

6.6.5 Trigonometria como conteúdo a ser explorado

A trigonometria como era um conteúdo desenvolvido no segundo bimestre, da
instituição, permitiria tempo para elaborar o projeto e prazo para a aplicação, avaliação e
conclusão.
Fato relevante analisado no diagnóstico, foi a dificuldade dos alunos em
apreenderem o conteúdo, e de relacionarem-no às atividades cotidianas.

Atualmente, a trigonometria não se limita a estudar somente os triângulos; sua
aplicação se estende a vários campos da Matemática (como a Geometria e a Análise).
Encontramos, também, aplicações da Trigonometria em Eletricidade, Mecânica,
Acústica, Música, Engenharia Civil, Topografia e em muitos outros campos de
atividades [...]. (DANTE, 2008, p. 187)

Para um esclarecimento da interpretação da palavra trigonometria, no projeto,
estabelece-se que ela “a palavra trigonometria é formada por três radicais gregos: tri = três,
gonos = ângulos e metron = medir. Daí seu significado: medida dos triângulos [...] (DANTE,
2008, p.187). Imbuído do entendimento se utilizou as medidas e os ângulos das paisagens para
aplicar e contextualizar o conteúdo.
Propõe-se, ainda, na execução deste projeto, levar os alunos a um trabalho de campo
para que eles mesmos analisem os espaços públicos e privados com um olhar matemático e
ambiental. Assegurando interdisciplinaridade com os conteúdos da geografia e física.

6.6.6 Como abordar os conteúdos da educação ambiental

Após o engajamento das disciplinas no tema proposto, surgiu o desafio de colocar
o projeto em prática. Inicialmente foi realizada uma tempestade de ideias com os alunos, com
fotografias de cenas que causassem impacto e motivassem o diálogo. As cenas apresentadas
eram fotos das áreas no entorno da escola.
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Foram feitos banners com fotos. O primeiro conjunto demonstrava realidades
adversas, apresentava casas e apartamentos bem cuidados; ruas limpas e pavimentadas com
calçamento, ao lado de fotos das casas pichadas e destruídas pelo tempo; barracos construídos
com restos de construção, madeira e plásticos, ruelas com lixo por todo lado...
No segundo momento: fotos de praças, escolas, hospitais, creches, áreas de lazer e
academias instaladas pela cidade. Neste caso, exploramos as diferenças entre os instrumentos
públicos conservados e em pleno funcionamento e os depredados, sujos e sem condição de
prestar o serviço público.
No terceiro momento- as pessoas: fotos de catadores de reciclado, moradores de
rua, crianças descalças, sujas e maltrapilhas em contraste com as bem vestidas, moradores
trajando roupa de trabalho ou se dirigindo para a escola, abordando assim as diferenças sociais.
E por último, terrenos abandonados com acúmulo do lixo descartado pela própria
comunidade; ruas com entulho de material de construção e móveis; lixo com cachorros e
galinhas alimentando-se dos restos de comidas deixados nas vias públicas. Placas, faixas,
banners, pinturas instaladas no comércio, nas residências e nos logradouros. As questões
exploradas eram a conservação, a limpeza, a poluição visual e ambiental e os erros nos
comunicados afixados pela redondeza.
Na construção dos banners, a equipe interdisciplinar de matemática, física,
geografia trabalharam na escolha das fotos, contemplando, na pesquisa, os espaços da região.
O método foi de análise das fotos pelos alunos antes de iniciar o debate. Houve uma
investigação das percepções dos alunos, no campo dos conteúdos explorados. Os banners foram
afixados no horário do recreio para que toda comunidade escolar pudesse tomar conhecimento
da atividade desenvolvida com os alunos. Após o intervalo as classes voltariam ao pátio para
verem e levarem para as salas as observações e anotações do que lhes chamasse atenção.
O projeto foi desenvolvido em quatro etapas: construção dos conteúdos em sala de
aula; execução do projeto pelos alunos, seguindo o roteiro e cronograma; apresentação para a
turma dos resultados obtidos nos trabalhos realizados, entregando por escrito a pesquisa do
grupo com a resolução às atividades propostas e conclusão; e, por fim, avaliação dos trabalhos
pelos professores e equipe de bolsistas do PIBID/PUC-Minas e pelos próprios discentes.
As atividades foram desenvolvidas em dois momentos, em sala e extraclasse.
Em sala de aula, com auxílio do material didático preparado pelo professor de
matemática e utilizando o livro adotado pela instituição. Nas aulas foram desenvolvidos
modelos matemáticos, exemplos e exercícios, bem como problemas que envolvem as medidas.
“O objeto inicial da trigonometria era o tradicional problema da resolução de triângulos, que
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consiste em determinar os seis elementos dessa figura (três lados e três ângulos) [...]”. (DANTE,
2008, p. 201)
É certo que no estudo da trigonometria os conceitos são fundamentais para
compreensão do conteúdo. Assim sendo o entendimento das definições básicas do triângulo
retângulo, da aplicação das leis de seno, cosseno e tangente, o estudo dos ângulos e arcos,
reconhecer a tabela trigonométrica e o ciclo trigonométrico são objetos do trabalho
desenvolvido em sala.
O professor de geografia com a temática de áreas urbanas e suas complexidades,
tendo como foco o desenvolvimento sustentável, tomou também para si o olhar crítico do meio
ambiente e propôs atividades com as fotos adequadas à abordagem.
Simultaneamente foi entregue aos alunos a “Carta da Terra”, documento elaborado
no Brasil, em 1992, na Conferência das Nações Unidas, sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Cnumad) conhecida como Rio 92, encontro promovido pela ONU, onde as
nações participantes admitiram a necessidade de conciliar o desenvolvimento socioeconômico
com a utilização dos recursos da natureza.
Aos alunos foi proposto um trabalho de reconhecimento dos princípios da “Carta
da Terra” nas fotos apresentadas, problematizando as questões ambientais, interligando com a
realidade vivenciada.
Na física, o professor trabalhou distância entre áreas ou entre áreas e objetos. O
ensino se compreendia em medir, utilizar o metro, fita métrica ou trena, já que as distâncias não
eram longas, possíveis de mensuração e a utilizarem cálculos com o teodolito para aferirem
grandes distâncias. O professor trabalha interligado com a história das grandes navegações que
usou a astrologia para calcular distâncias e desenvolver objetos para a medir.
Em aulas interdisciplinares os alunos tiveram a explicação para construir um
protótipo de teodolito em material reciclado e orientação do uso do instrumento, atividade
desenvolvida pelos alunos do PIBID/PUC-Minas em matemática e física, promovendo assim o
diálogo entre as disciplinas.
Munidos do teodolito os alunos fizeram o teste em sala e o utilizaram nas medições
dos ângulos nos locais escolhidos por eles.
Concluída a etapa do estudo, passamos para as explicações do roteiro desenvolvido
pelos grupos. Trabalho realizando em ambiente externo à escola.
Nas atividades extraclasse, as salas de aula do 2º ano do ensino médio da instituição
5 (cinco turmas), foram divididas em 13 (treze) grupos com 3 (três) alunos em cada grupo.
Munidos de um roteiro elaborado pela equipe interdisciplinar, os alunos após completarem as
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atividades em sala, foram orientados a desenvolver o trabalho que consistia em um roteiro de
atividade prática em matemática, mediante um olhar crítico ao avaliar os ambientes visitados
na execução da atividade e diagnosticar os impactos ambientais produzidos pela comunidade.
No trabalho de campo tinha um cronograma a cumprir, cada grupo deveria tirar 10
(dez) fotos. Estas foram divididas em dois grupos, fotos que avaliassem o meio em face da visão
da preservação e da depredação, sempre examinando, na paisagem registrada, pontos para
aplicar os conceitos de trigonometria e os princípios do documento, “I- Respeitar e cuidar da
comunidade da vida”, II- Integridade ecológica”, “III- Justiça social e econômica”, “IVDemocracia, não violência e paz” e “O caminho adiante”. (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 1992)
Nas fotos deveriam constar os participantes do grupo e a cada ponto observado, os
dados deveriam ser auferidos e analisados aplicando os conteúdos trigonométricos.
Outra análise diagnóstica foi do ambiente fotografado, os alunos deveriam
identificar o local, apontar os bens/ meios preservados e os depredados, reconhecer os motivos
do estado físico ambiental do espaço, qual a sua função social, qual o tipo de público que o
utiliza, quem deve cuidar e descrever o estado de conservação. Mediante tais análises justificar
e propor soluções sempre com visão holística e global.
Os bolsistas da PIBID/PUC-Minas fizeram plantão na escola a fim de sanar as
dúvidas dos discentes e orientar a atividade. Os trabalhos escritos foram confeccionados
segundo as regras dos trabalhos acadêmicos.
Portanto era objetivo deste projeto, o aluno saber como medir objetos, edificações
e construções (extensos de difícil acesso), fazendo medidas indiretas, calculando a altura,
largura e distâncias, usando os conceitos e fórmulas matemáticas.
Outra meta foi colocar a trigonometria a serviço da urbanização como na
acessibilidade ao dimensionar rampa, degraus, que contribuem para o deslocamento de
crianças, idosos e deficientes físicos; e na natureza, ao medir a altura de uma árvore ou a
distância entre um vale e uma montanha.
Assim levar o aluno ao reconhecimento dos espaços físicos da cidade e da natureza,
e sua função social e ambiental.

6.6.7 Os resultados do projeto da trigonometria e educação ambiental

Após a execução do projeto de trigonometria existiram dois momentos avaliativos:
primeiramente, dentro da escola com a participação de todos os envolvidos; e depois, entre
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professores, coordenadores e alunos “pibidianos”, na PUC-Minas, a fim de que os resultados
obtidos fossem enviados à Capes.
O processo de ensino-aprendizagem no projeto pode ser avaliado com duas
percepções: (1) a construção, aplicação e avaliação da equipe que se dispôs a fazer a atividade
e (2) a análise da atividade feita pelos alunos.
É fato que toda atividade leva a acertos, erros e aprendizados. Sabe-se que toda
experiência, acarreta dificuldades a serem superadas, ações a serem reavaliadas, tendo, contudo,
a possibilidade de reinvestir em um novo projeto.
A avaliação feita revelou à equipe o envolvimento maior de alguns participantes,
em detrimento de outros menos engajados, com o compromisso firmado, criando em alguns
momentos uma sobrecarga de ações aos professores e coordenadores.
Notam-se, portanto, alguns pontos para reflexão no grupo. As mais relevantes
foram as dificuldades do trabalho coletivo, muitas ideias e discussões, pouco envolvimento e
produção efetiva; o tempo escolar que não permite reuniões no horário das aulas, tornando os
encontros escassos e a indisponibilidade dos envolvidos em outros horários.
A par disso, levantaram-se nas disciplinas: a supremacia imputada a alguns
conteúdos, em detrimento aos demais; a importância dada aos conteúdos curriculares
desprovidos de contextualização; a dificuldade de aceitar que os alunos podem trabalhar em
diferentes espaços, além da sala de aula; a resistência em abordar uma metodologia
interdisciplinar.
No desenvolvimento do projeto percebeu-se o não cumprimento dos acordos e
prazos por parte dos alunos e professores; a falta de organização dos professores ao passar as
orientações aos alunos; reduzida clareza nos objetivos a serem alcançados.
No tocante à avaliação do projeto, há de se mencionar, o não cumprimento dos
critérios adotados; a demora em comunicar aos alunos os resultados da avaliação.
Todavia, é importante reconhecer que os pontos positivos superaram as
dificuldades. Não obstante os percalços, foi possível perceber o reconhecimento dos alunos e
professores ao analisarem e ao desenvolverem as atividades, devido, sobretudo, ao
envolvimento dos alunos.
O relacionamento dos alunos com os professores e equipe envolvida passou a ser
mais cordial e produtivo. Nas aulas, os alunos se tornaram mais participativos e integrados,
levando ao diálogo, a interferências ativas, contribuindo com o aprendizado.

115

Ao aplicar as avaliações formativas, os alunos demostraram um desempenho
superior nas matérias envolvidas, isso em relação aos conteúdos trabalhados sem contextualizar
e interdisciplinar.
Ao fazer uma avaliação do trabalho com a educação ambiental, foi constatado que
os alunos tiveram prazer em desenvolver o projeto, reconhecendo o espaço como bem público
de todos.
A percepção à apreensão do conhecimento pode ser percebida na mudança de
atitude perante ao espaço físico da escola, na ampliação dos horizontes ambientais, em
propostas de alunos para novos projetos; na revitalização de espaços públicos; implantação de
coleta seletiva na escola e nas residências; sugestões na economia de água e luz da escola e em
casa.
São atitudes constatadoras de que a educação ambiental está levando o jovem a ter
participação social em busca da equidade de direitos e deveres, na promoção da proteção e
preservação dos recursos naturais.
A comprovação de que o projeto atravessou os muros da escola foi obtida em
reunião de pais com a divulgação das ações do projeto nos lares. Eles foram “convocados” a
assumirem atitudes ambientalmente corretas como as estudadas dentro da escola.
Conclui-se que o projeto interdisciplinar da matemática, física e geografia atingiu
sua meta de contextualizar a educação ambiental no ensino formal e a forma adotada no trabalho
elevou a autoestima dos alunos, repercutindo nas notas, atitudes e comprometimento.

6.7 Outros projetos de metodologia Freiriana utilizando-se da transdiciplinaridade em
educação ambiental: casos concretos

Os projetos embasados na metodologia Paulo Freire, buscam uma evolução da
interdisciplinaridade para a transversalidade, que apregoa completo abandono da fragmentação
dos conteúdos da educação tradicional. Esse caminho pode ser traçado por todas as escolas de
educação básica, que trabalha em prol de uma educação profícua, contextualizada com
significado.
Os projetos descritos tiveram a educação ambiental como temática, intitulados:
“Quanto Custa a Água?”, “Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade – Uma ênfase no Consumo
Tecnológico” e Circuito Cultura, Artístico e Social. Todos utilizam os parâmetros curriculares
nacionais no qual o meio ambiente é um dos temas transversais a serem abordados nas
instituições de ensino.
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6.7.1 Primeiro projeto: “Quanto Custa a Água?”
O Projeto “Quanto Custa a Água” foi o primeiro projeto institucional desenvolvido
pela Escola Estadual “Ordem e Progresso” em parceria com o PIBID, PUC-Minas, reunindo
todos os funcionários, professores, equipe pedagógica, bem como os alunos dos dois turnos do
ensino médio.
Após os bolsistas realizarem um diagnóstico da realidade da comunidade escolar,
concluíram que uma forma de estarem contribuindo e inseridos na escola era desenvolvendo
projetos interdisciplinares com a evolução para a metodologia transdisciplinar.
A Temática escolhida foi “Quanto Custa a Água”. A água é um bem ambiental
essencial à manutenção da vida no planeta e a participação de todos na sua conservação é
fundamental.
A busca por temas amplos visava mobilizar e motivar a comunidade escolar, a
reflexão do bem ambiental, utilizando a pesquisa, a análise da realidade local e global, e ainda
usando a criatividade e talentos na apresentação do tema, propondo soluções.
Faz-se necessário esclarecer que a água potável, nos últimos anos se tornou mais
escassa em todo deo planeta, consequência da mudança climática, mal-uso do recurso e da sua
essencialidade para a vida.
O ser humano é um ser biológico que utiliza a água em todas as atividades da sua
vida. Como consumidor, a escolha em preservar ou continuar contribuindo para a escassez é
uma opção pessoal e coletiva.
Portanto, a educação ambiental quanto ao bem água, não pode ser limitada ao
consumo que fazemos dela nas residências e no trabalho. É essencial a percepção de que a água
faz parte de um sistema maior, sujeito a interferência do homem no meio físico, biótico e
antrópico desestruturando o ciclo dinâmico e natural de formação e precipitação na terra.
A água tem valores diferentes dependendo de sua utilização, podendo ser,
econômico, social, político, biológico e cultural. O enfoque na valorização leva à percepção da
abrangência de seu uso e proporcionando a conscientização da importância da água para a
humanidade. As etapas deste projeto foram elaboradas com objetivo de proporcionar a
sensibilização de toda comunidade escolar diante do tema.
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A primeira etapa do projeto, contou com a projeção do documentário “Uma
Verdade Inconveniente”17, 2006 de “Davis Guggenheim”. A temática central é o aquecimento
global com informações relevantes do ponto de vista ambiental, tendo forte apelo emocional.
A força da linguagem audiovisual consegue levar os alunos a refletirem sobre as ações humanas
e os impactos causados no planeta. Todas as turmas assistiram ao vídeo no mesmo horário e
depois ocorreu um círculo de debates sobre o assunto. Cada aluno fez uma sinopse relacionando
o documentário com o tema, a água.
Dentro do objetivo de motivar a pensar e analisar, convidamos o mestre e Filósofo
da PUC-Minas, “Professor Alfeu Trancoso de Campos”18, a ministrar uma palestra sobre o uso
da água e a sua influência na vida das pessoas. O encontro foi para alunos, professores e
funcionários e aconteceu no espaço da “Academia de Polícia de Minas Gerais”, ele promoveu
uma reflexão filosófico- humanista, diante do tema.
Depois de participar das duas atividades, os alunos redigiram um relatório reflexivo
da importância da água na preservação das espécies, dos humanos e não humanos, para a
continuidade da biodiversidade e a necessidade de construção do pensamento ecológico e
ambiental na manutenção da vida.
A segunda etapa do projeto, contou com as visitas dos alunos às instalações das
estações de tratamento de água e esgoto (ETA e ETE), 19 da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (COPASA MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, no intuito de entrar
em contato direto e entenderem o real destino da água consumida nos centros urbanos.
A ida às estações foi de fundamental relevância para os alunos perceberem o
sistema de captação, tratamento e destino da água, o custo do processo pago pelos consumidores
de água potável. Como não foi possível levar todos os alunos das turmas, foi feito um sorteio.
17

Tal documentário é apresentado na forma de uma palestra com efeitos visuais como animações e gráficos em
uma linguagem cinematográfica. Imagens catastróficas, que prendem a atenção dos espectadores, são alternadas
com conceitos científicos apresentados de forma descontraída. O protagonista Al Gore busca legitimar tais
conceitos como representante da voz da Ciência. Nesse universo, há inúmeras interações multimodais, como as
falas, os gestos do apresentador e as imagens ilustrativas. (DELL ASEM; TRIVELATO, 2017)
18
Atualmente é Professor Assistente III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência na
área de Filosofia, com ênfase em Epistemologia. Desde 2013, professor das disciplinas - Razão e modernidade;
Antropologia e ética; Teoria do conhecimento e Filosofia da ciência. Articulista mensal e fotografo da Revista
Ecológico de 2012 a 2015. Fotografo de natureza participando de exposições e publicações, como calendários,
discos e revistas. (Texto do autor) (CAMPOS, 2017).
19
O Programa de Visitas é uma porta aberta, aos diversos públicos, para difundir informações sobre o trabalho
desenvolvido na Copasa e conscientizar sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente e utilizar corretamente
os serviços de água e esgoto.
A Copasa atende estudantes, professores e público em geral interessados em conhecer os processos de tratamento
de água e esgoto, por meio das Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),
Centro de Educação Ambiental do Barreiro (CEAM), Laboratório Central e Estação de Tratamento de Águas
Fluviais (ETAF Pampulha) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. (COPASA MG, 2017)

118

Metade da turma foi na ETA, e a outra na ETE, e após as visitas os alunos tiveram um dia para
trocarem as experiências. Eles produziram um documentário com fotos, encartes, informações
e suas opiniões acerca da visita. O vídeo foi compartilhado com os colegas, e depois ocorreu
uma ampla discussão a respeito das estações de tratamento, do uso e desperdício da água.
Ficou claro o aprendizado nesse tipo de trabalho, a visita “in loco” permite o
registro visual, sensitivo, emocional e se traduz em pertencimento, esclarecimento e
aprendizado.
Os estudantes que foram às visitas registraram a satisfação em conhecer o destino
e a origem da água consumida e conseguiram transmitir sua experiência aos outros alunos da
sala. E aqueles que ouviram os depoimentos criaram um relatório referente às suas expectativas
e conclusões, em face do que lhes foi apresentado.
Na última etapa, os alunos fariam apresentações de acordo com as conclusões e
experiências vividas durante o projeto e como estímulo deveria usar da criatividade para
explorar seus talentos, de forma a potencializar as oportunidades de aprendizagem dos
educandos. Por isso, a última etapa denominou-se “Mostra de talentos”.
Cada turma da escola preparou uma apresentação artística/cultural, expondo seus
talentos e abordando o tema água, além de construir um banner com título e frase de efeito,
retratando ainda algum fato cotidiano envolvendo a água. Com esta dinâmica, os alunos tiveram
a possibilidade de criar um ambiente de descontração ao tratar o tema “água”. Mostraram
também seus talentos, trocaram pensamentos e experiências de forma criativa. Cada turma
apresentou seu trabalho em sala, com hora marcada, isso possibilitou que a comunidade escolar
participasse de todos os trabalhos.
Podemos dar exemplos de como as turmas foram criativas. Uma turma usou seu
talento musical para compor uma paródia e um rap com o tema “água”. Em outra turma, criaram
um vídeo falando da importância da preservação da água, assim como um jogo, onde os
participantes puderam testar seus conhecimentos em relação ao tema. Outro trabalho, muito
significativo, foi de uma das turmas que, com muita criatividade e estilo, produziu um desfile
de moda, onde as peças de roupas criadas representavam a água e a poluição.
A água vem sendo tema de debates pelo mundo visto a grandiosidade do recurso
ambiental e sua importância vital ao ser humano e ao planeta. Registre-se, infelizmente, a falta
de consciência de algumas pessoas no tocante à questão da água em um mundo ameaçado pela
escassez dessa matéria- prima tão essencial à vida quanto o ar que respiramos.
Percebeu-se que os alunos da Escola Estadual “Ordem e Progresso”, puderam
absorver, através do trabalho, a consciência ambiental, mostrando suas múltiplas formas de uso,
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os ciclos da água, sua importância para a vida, na história dos povos. Os alunos apresentaram
visão ampliada dos problemas vivenciados pelo mundo em relação a não preservação e escassez
da água.
A investigação de soluções para os problemas é outro ponto importante do trabalho.
A percepção do controle do consumo, da responsabilidade ambiental, as ações de preservação
e proteção ambiental, foram apontadas como soluções.
Ao indagar dos alunos sobre a prática executada, foram quase unânimes em garantir
a satisfação com o projeto. O relato do aprendizado é a conscientização da necessidade de cada
um ser cidadão ecológico, com hábitos sustentáveis de vida.
Interessante, também, frisar que, na escola, constatou-se a mudança de
comportamento dos alunos no uso da água e no “policiamento” do seu uso pelos funcionários
da escola. Inclusive foi solicitada à instituição para não lavar as áreas externas semanalmente,
e sim mensalmente, além de mudar os hábitos de limpeza das salas e manutenção dos
corredores. As turmas tomaram para si a responsabilidade de comunicar qualquer vazamento,
apagar a luz, desligar os equipamentos da sala. A limpeza das salas e áreas comuns ficaram
mais rápidas, contribuindo muito com o trabalho dos funcionários. Foi adotado o
reaproveitamento do material escolar e diminuição de uso de papel, (o envio por e-mail das
atividades de sala, evitando o uso do papel foi sugestão dos alunos)
O conhecimento foi também transferido aos lares, os pais relataram em reunião de
pais e mestres, sendo elogiado por eles, tanto que solicitaram novos projetos.
6.7.2 Segundo projeto: “Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade: uma ênfase no consumo
tecnológico”
O projeto intitulado, “Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade: uma ênfase no
consumo Tecnológico” teve como foco o meio ambiente e a sustentabilidade, objetivando
divulgar uma educação ambiental que proporcione mudanças no paradigma do consumo
descompromissado com os impactos ambientais da extração e do descarte dos produtos.
Cientes de que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia trouxe aos seres
humanos mais conforto, comodidade e uma gama de opções de objetos a serem adquiridos. O
consumo pode ser pela necessidade, por incentivo da mídia ou pelos ditames do modismo.
Assim sendo, a sociedade adquire produtos sem se preocupar com o descarte como
a troca de eletroeletrônicos. Constata-se que, assim que as novidades entram no mercado são
adquiridas e os principais consumidores dessas tecnologias são os jovens. Com essa visão foi

120

elaborado um trabalho que interligasse as disciplinas com a realidade dos alunos e valorizasse
os recursos ambientais.
A ideia inicial passou por várias modificações, de modo que todas as disciplinas
pudessem participar de maneira efetiva e transdisciplinar. Partindo desse pressuposto, o projeto
foi dividido em cinco etapas, realizadas ao longo de dois bimestres, de 2012, assim distribuídas.
Os discentes da escola participaram de oficinas temáticas, utilizando material reciclado. As
oficinas foram realizadas pelos bolsistas com a participação de todos os alunos.
A atividade seguinte foi o júri simulado com temas escolhidos pelas turmas para
análise de fatos da realidade local. As orientações eram que todos os membros da sala deveriam
analisar um caso de impacto ambiental de conhecimento da sociedade. Dando preferência para
fatos ocorridos no Brasil.
Já no segundo bimestre, com base nos casos investigados e nas pesquisas realizadas,
os alunos deveriam elaborar um telejornal e jingles denunciando os abusos sociais contra o
meio ambiente.

6.7.2.1 Etapa preparatória

Foi realizado o planejamento do trabalho, incluindo o detalhamento das atividades
a serem desenvolvidas. As reuniões com o corpo discente, docentes, coordenação pedagógica
e bolsistas do PIBID/PUC-Minas, foram realizadas na instituição e na PUC-Minas, do Coração
Eucarístico, que se tornaram responsáveis pela elaboração, execução, divulgação e avaliação
do projeto transdisciplinar.
Para deflagrar o projeto a equipe fez a análise e seleção de pequenos textos e artigos,
a leitura prévia, por parte dos alunos da escola, foi fundamental, a fim de aguçar as ideias e
subsidiar os futuros trabalhos, bem como motivá-los a participar das atividades e detectar sua
área de interesse.

6.7.2.2 Etapa Oficinas do PIBID/PUC-Minas

As oficinas ofertadas pelos bolsistas do PIBID abordaram temas voltados ao
consumismo, desde oficinas de reciclagem (sugeriram debates sobre reutilização de materiais),
até discussões filosóficas. Cada área do PIBID encarregou-se de elaborar oficinas, que deveriam
ocorrer no prazo de uma hora e meia. Elas foram realizadas em dois dias, em horários distintos,
para a participação dos alunos do turno matutino e noturno. Os alunos fizeram inscrição em três
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oficinas de acordo com o seu interesse. A avaliação foi o envolvimento, a participação e o
resultado/produto obtido.
As oficinas desenvolvidas foram nas seguintes temáticas: Aquecedor solar com
garrafas PET; Palestra: Fontes de energia renováveis; Dinâmica: Felicidade Paradoxal –
Consumo e Consumismo; Debate: Ideologia da sociedade de consumo; Reciclagem de papelão
na construção de caixas; Reciclagem de cadernos para montagem de agenda de anotações;
Reciclagem de CD na produção de marcadores de livros; Horta-portátil e compostagem;
Produção de sacolas e cestarias usando jornais e revistas; Utilidades de garrafas PET, porta
trecos e vassoura de plástico; Produção de sabão com óleo de cozinha; oficina o escambo: forma
milenar de adquirir produtos; telescópio artesanal.
Todas as oficinas contaram ainda com a participação efetiva de todos os professores
da escola e dos bolsistas PIBID/PUC-Minas. Todo material foi divulgado com bastante
antecedência facilitando a aquisição e garantindo a participação da comunidade escolar.

6.7.2.3 Etapa júri simulado

Matéria de jornais, revistas, textos científicos de fatos verídicos sobre impactos
ambientais, educação ambiental, reciclagem, consumo, uso dos recursos ambientais foram
passados aos professores e alunos, para que todos pudessem se informar com maior propriedade
sobre o tema. Outra sugestão foi a indicação de filmes, documentários, programas, com o intuito
de enriquecer o poder de argumentação, senso crítico e retratar os fatos divulgados na mídia ou
em publicações alternativas.
Para realizar essa atividade as turmas elegeram: um juiz; quatro promotores, sendo
dois a favor do réu e dois contrários, dez advogados; sendo cinco representantes para a defesa
de cada lado, seis auxiliares dos advogados; e os demais alunos compuseram o júri. Todos os
alunos participaram na elaboração do caso, seja para propor a defesa ou acusação do infrator.
O estudo da dinâmica de um tribunal de júri foi necessário para que os papéis de cada um
fossem bem claros na representação.
Deve-se ressaltar que as escolhas pela absolvição ou condenação dos infratores foi
baseada no poder de argumentação e persuasão do grupo, perante a temática em julgamento.
Tendo casos em que o infrator do dano ambiental foi absolvido, por falta de provas ou por ser
de comum acordo que o consumo e o impacto são necessários mesmo prejudicando o meio
ambiente.
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A atividade foi desenvolvida com a plena participação dos alunos, o envolvimento
foi surpreendente trazendo motivação e proporcionado aprendizagem de qualidade.

6.7.2.4 Etapa jingles

O jingle é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão simples
e de curta duração, a fim de ser lembrada com facilidade. Baseando-se na definição, os alunos
desenvolveram paródias de músicas atuais, enfatizando a realidade do consumismo. O objetivo
era conscientizar e alertar as pessoas como seus atos influenciam na preservação e proteção
ambiental. Cada grupo montou um clip, que os integrantes ajudaram a construir e elaborar.

6.7.2.5 Etapa Telejornais

Essa atividade foi a finalização do projeto interdisciplinar. Cada grupo elaborou um
telejornal contendo os relatos e registros de todas as atividades realizadas anteriormente, tais
como fotos, vídeos, entrevistas, etc. A atividade foi desenvolvida de forma criativa e rica, pois
continha além de relatos do Júri simulado, do Jingle, informações das oficinas, entrevistas com
os bolsistas do PIBID/PUC-Minas, professores, pesquisas de campo, informações gerais,
relatos de profissionais das áreas de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente, confecção de
propagandas de conscientização ambiental e de alerta quanto aos hábitos de consumo.
O telejornal trouxe questionamentos, indagações sobre o tema, “você sabia?”, “será
que é necessário?”, “para onde vai seu lixo?”, “da ostentação ao lixo”. Percebemos o olhar
holístico, crítico e reflexivo dos alunos quanto às indagações. Eles assimilaram o conteúdo do
projeto cumprindo, o objetivo traçado para a educação ambiental.

6.7.2.6 Dos resultados

O projeto teve suas dificuldades, tais como informações truncadas; falta de
comprometimento de alguns membros da equipe; o tempo foi mal dimensionado na execução
das atividades propostas, dentre outros percalços. Contudo, o objetivo de, através de fatos
concretos, trabalhar a educação ambiental foi alcançado.
Os envolvidos no projeto transdisciplinar foram unânimes em afirmar que a
atividade contribuiu na formação pessoal e propiciou o entendimento da dimensão dos
problemas ambientais, causados pelo consumo e descarte dos resíduos de equipamentos
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elétricos e eletrônicos. Outro fator evidenciado, foi o despreparo do Estado brasileiro na
tecnologia de reciclagem dos componentes dos aparelhos, apesar do grande consumo dos
mesmos.
Os professores da escola foram receptivos ao trabalho e colaboram para sua
execução e avaliação. A atividade oportunizou maior integração dos discentes com os
licenciados do PIBID/PUC-Minas contribuindo no desenvolvimento do projeto.
A diversidade das atividades proporcionou a contextualização e instigou os alunos
a buscar mais informações, na ânsia de ampliar os relatos de fatos concretos.
A liberdade de expressar-se, através da arte visual, dos trabalhos manuais, da
música, dança, da interpretação de personagens, da construção artística, agregou ao trabalho o
lúdico, a criatividade, a descontração, o entrosamento, a cumplicidade, dentre outras
habilidades pessoais e interpessoais contribuindo na formação dos jovens.
As atividades foram úteis para conscientizar os envolvidos a repensar hábitos e
costumes, em prol do meio ambiente. Sabe-se que tais atividades são de extrema importância
para a formação do discente, uma vez que, ele se torna parte do processo de ensinoaprendizagem, saindo da posição de mero espectador e se incluindo como agente construtor e
formador do seu próprio conhecimento. Aliás, como pregava Paulo Freire.
Percebeu-se, a partir da avaliação das atividades, que os alunos conseguiram
expressar os conceitos de sustentabilidade e consumismo se aprofundando no conhecinento
ambiental.
O trabalho trouxe ainda maior interação da turma, rendimencionando o
aproveitamento nas atividades em classe e extraclasse. O diálogo ficou mais fuido e o respeito
aos colegas e professores foi uma tônica nos encontros para o desenvolvimento dos conteúdos
pertinentes ao projeto.

6.7.3 Terceiro Projeto: Circuito Cultural, Artístico e Social

A educação que trabalha com projetos pedagógicos transdisciplinares, busca a
integração dos conteúdos estudados em sala de aula, com a realidade vivenciada pelos
discentes, para se ter êxito, são necessárias temáticas encampadoras, possibilitando amplos
debates.
Sabendo que o meio ambiente engloba os espaços sociais, urbanos e rurais, do
trabalho, lazer, cultura, religião, entretenimento, cabe à sociedade e gestores públicos buscarem
a proteção, preservação, conservação do meio ambiental para as presentes e futuras gerações.
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A equipe de professores da escola associada aos “pibidianos” propôs disseminar a
educação ambiental na cultura da escola, elaborando e desenvolvendo o projeto intitulado:
“Circuito Cultural, Artístico e Social”.
Ao apresentar o projeto transdisciplinar “Circuito Cultural, Artístico e Social”,
procura-se resgatar a cultura, a solidariedade, a responsabilidade social, o respeito às diferenças,
os valores morais e éticos. Baseado nos PCNs do ensino médio, especialmente, na análise dos
temas transversais do documento, que requer da sociedade contemporânea, restabelecer ou
implantar valores importantes, a democracia e a cidadania ativa.
Os PCNs trazem os temas transversais divididos em seis áreas: ética, o meio
ambiente, a saúde, o trabalho e o consumo, orientação sexual e a pluralidade cultural (BRASIL,
1998). O projeto mediado pela transversalização procurou interligar as áreas, a partir da
educação ambiental, explorando as possibilidades do conhecimento e a análise crítica dos
discentes quanto à preservação do ambiente natural, social, do trabalho, buscando a manutenção
da vida e na preservação de todo o ecossistema.
A proposta apresentada para o desenvolvimento do projeto buscou trabalhar os
diversos espaços da realidade social. Por isso foi solicitado aos alunos visitas em espaços
formais e informais. Os lugares foram agrupados em (5) cinco categorias, digo, natureza,
negócio, esporte, social e cultura. Os grupos escolheram um local a ser visitado em cada
enfoque
Esperava-se que os discentes reconhecessem nos espaços do bairro, da cidade, do
Estado que em residem a globalidade dos problemas vivenciados. Encontrando na participação
cidadã, no respeito, na ética, nos valores sociais da solidariedade, no humanismo, o
entendimento que o meio ambiente encampa, a preservação da flora, da fauna, dos humanos e
não humanos, dos espaços de socialização, do trabalho, do comércio.
O projeto foi dividido em duas etapas. No primeiro momento foi feita a
apresentação do tema aos alunos pelos futuros professores, os bolsistas do PIBID/PUC-Minas,
os mesmos produziram vídeos mostrando suas experiências ao visitarem museus, praças,
creches, quadras esportivas, parques, o comércio. O vídeo contava com fotos, depoimentos,
filmagens, da realidade dos integrantes do PIBID/PUC-Minas.
Tendo como meta, demonstrar que estamos inseridos no meio e temos que
socializar, conhecer, apropriar da cultura, da história do bairro, da cidade, do Estado e projetar
as realidades de outros Estados, globalizando e interligando tudo e todos.
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O objetivo da apresentação foi o de despertar o interesse do nosso público alvo os
alunos do ensino médio e demonstrar a importância dos diversos locais a serem visitados, sua
importância social, cultural, ambiental, econômica ou política.
Para melhor desenvolver o projeto, as salas foram divididas em cinco grupos, com
aproximadamente 7 a 8 componentes em cada.
Incentivando a criatividade dos alunos, cada grupo elaborou uma identidade com
logomarca, produzindo nome indutor à temática ambiental, com foco nos espaços, sua
composição e representação visual. Foi sugerida ainda a elaboração de uma caricatura (desenho,
colagem, gravura), e/ou slogans ligados ao meio ambiente, retratando nomes de lugares,
animais, monumentos, dentre outros. Os trabalhos foram expostos na escola e os membros dos
grupos justificaram á comunidade escolar a escolha.

6.7.3.1 Desenvolvimento das visitas

Os locais a serem visitados eram de livre escolha dos alunos. Cada visita
compreenderia uma categoria (natureza, negócio, esporte, social e cultura), portanto foram
cinco ambientes, a serem retratados e descritos no trabalho, com a produção de um vídeo
descrevendo a experiências do grupo.
Em cada visita os alunos preencheram formulário constando (5) cinco perguntas; o
histórico do local visitado (dados da construção, localização, descrição do local etc.); a
finalidade e as ações realizadas no espaço; o estado de conservação do ambiente e os motivos
que justificasse as condições; quais as ações da sociedade e do poder público em preservar,
conservar e proteger os espaços; quais medidas o cidadão pode tomar para tal fim.
Durante a visita, os alunos fotografaram, filmaram, entrevistaram pessoas e
funcionários, preencheram o questionário, recolheram encartes, panfletos, cartazes. Todo o
material foi disponibilizado em sala e serviu para construir o documentário, parte final do
trabalho.
A culminância foi a apresentação do documentário em vídeo. Os grupos
compartilharam as informações adquiridas, de forma bem criativa, com seus colegas,
professores e bolsistas do PIBID/PUC-Minas.
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6.7.3.2 As ações sociais realizadas

O projeto visava a atuação dos alunos na comunidade, criando um sentimento de
pertencimento que favorecesse as relações e a participação ativa em sociedade. Dessa forma o
projeto propôs construir duas ações sociais.
Para tanto, os alunos visitaram creches, asilos, entidades detectando as suas
necessidades prioritárias.
Definiu-se pela doação de (1) um litro de leite por aluno, incluindo professores,
“pibidianos” e funcionários que, posteriormente, foi entregue em três instituições escolhidas
por votação pela comunidade escolar dentre as visitadas.
Na segunda ação social, foi solicitada a confecção de uma colcha de retalhos por
turma, totalizando 28 colchas. Os objetivos da atividade eram desenvolver o produto em um
grupo de 40 alunos. O projeto possibilita o aprendizado das dificuldades apresentadas ao se
organizar um trabalho em que várias pessoas participam dando opiniões e exigindo atenção às
ideias. Usar ainda uma prática cultural de aproveitar retalhos de tecidos e produzir uma peça de
utilidade e beleza. E por fim, a doação das colchas a asilos que atendem pessoas carentes da
própria comunidade, promovendo, assim, o contato da comunidade escolar com a instituição
beneficiada.
Ao final do prazo, as colchas foram expostas na porta das salas para a escola
conhecer e admirar o trabalho concluído. As colchas foram doadas para um asilo de idosos
carentes da comunidade, sendo que os alunos foram visitar depois a instituição para ver o uso
das colchas.
As visitas tiveram desdobramentos. Os alunos, com a ajuda equipe de graduandos
do PIBID/PUC-Minas, organizaram uma nova visita ao asilo com a proposta de oferecer um
dia diferente e alegre, construindo uma ação efetiva e cidadã em prol dos idosos.
No projeto, os alunos, com o consentimento da gestora do asilo, organizaram um
dia de atividades intitulado “ser feliz e fazer alguém feliz”. Realizaram uma campanha de
arrecadação de donativos junto aos colegas, pais, amigos e no comércio; recolheram alimentos,
material de higiene e solicitaram trabalhos voluntários de alguns profissionais como
cabeleireiro, barbeiro, manicure, eletricista, bombeiro, marceneiro, pedreiro... O material para
os consertos foi doado pelos próprios profissionais e pelo depósito de construção do pai de um
dos alunos. Todos realizaram pequenos serviços no asilo, onde alguns alunos desempenharam
tarefas no cuidado com os idosos. Proporcionaram ainda, apresentações teatrais, com

127

instrumentos musicais, dançaram, cantaram e interagiram com os idosos. Os bens arrecadados
foram entregues pelos alunos no asilo.

6.7.3.3 Resultados

O projeto teve aceitação e participação da quase totalidade da comunidade escolar.
Como era uma atividade bem dinâmica, o envolvimento foi amplo. Principalmente por não ter
trabalho escrito para ser entregue.
O desenho com logomarca e o slogan destacaram-se pela criatividade e
originalidade. Os temas propostos levaram os alunos a debates de suas ações e aprendizados
com a comunidade local.
As pesquisas de campo foram socializadas em seminários em dias prédeterminados, com a apresentação dos vídeos pelos grupos e amplo debate entre os presentes.
A visualização dos vídeos demonstrou que a maior parte dos grupos, mostrou
interesse, produzindo material de qualidade e contextualizado. Vários assuntos estudados em
sala de aula foram problematizados e passaram a ter significado para os alunos. A escola passou
a participar da vida da sociedade local, ao receber moradores e colaboradores para as reuniões
das atividades do projeto. A questão da responsabilidade socioambiental e a necessidade de
participar na efetivação de direitos foi outro ganho além de expandir os horizontes dos alunos
e da comunidade escolar.
No seminário os alunos puderam expor suas opiniões a respeito dos locais visitados,
compartilhando as demais informações. Detectaram problemas e sugeriram soluções. Ademais,
a participação ativa acrescentou informações novas e permitiu solucionar dúvidas dos pontos
visitados, despertando nos discentes, o interesse em conhecer todos os locais mencionados.

6.8 Conclusão dos projetos

Algumas considerações são necessárias acerca dos projetos desenvolvidos na
Escola com a parceria PIBID/PUC-Minas. Apesar de alguns atropelos, fato comum na
implantação de novas pedagogias, notou-se uma mudança de comportamento de todos os
envolvidos, tanto na instituição como em seus lares, fato constatado por narrativa de pais,
funcionários da escola e alunos.
Esses projetos desenvolveram uma diversidade de experiências, com participação
ativa, proporcionando a ampliação da consciência sobre as questões relativas à água, ao
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consumo desregrado e as relações interpessoais. Resgata a cultura, a solidariedade, a
responsabilidade social, o respeito às diferenças e ao meio ambiente. Espera-se que esses alunos
assumam, de forma independente e autônoma, atitudes e valores voltados à proteção e
conservação da natureza como cidadãos.
A diversidade das atividades através de visitas externas, oficinas, dramatizações,
música, oportunizou a contextualização dos temas transversais propostos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, agregando o conhecimento, a criatividade e o lúdico, importantes para
a democracia na construção de cidadãos comprometidos e participativos.
Os projetos mediados pela transversalidade interligam as áreas à educação
ambiental, explorando as possibilidades do conhecimento e a análise crítica dos discentes em
reconhecer os temas tratados como base para a preservação do ambiente natural, social, do
trabalho para manutenção da vida e na preservação de todo o ecossistema.
O trabalho trouxe maior interação da turma, rendimencionando o aproveitamento
nas atividades em classe e extraclasse. O diálogo ficou mais fuido e o respeito aos colegas e
professores foi uma tônica nos encontros para o desenvolvimento dos conteúdos pertinentes ao
projeto.
Todos sairam ganhando, professores, alunos e os bolsistas do PIBID/PUC-Minas
que levaram, para a docência, práticas efetivas de atividades que são construídas no intuito de
partilhar conhecimento e agregar valores, morais e éticos. Conceitos importantes na construção
de uma mentalidade sustentável que trabalha para a divulgação dos bens ambientais com a
finalidade da educação ambiental.

6.9 Resultados percebidos na escola após os projetos

Os projetos propiciaram a reflexão teórico- crítica da educação ambiental em
âmbito cultural, social e político, sem abandonar as práticas cotidianas e fomentou a construção
de uma visão ampla, holística, mediada pelas experiências pessoais e pelas influências sociais,
contribuindo para os conhecimentos e permitiram a análise dos problemas apresentados e a
busca de soluções.
Os projetos desenvolvidos na Escola Estadual “Ordem e Progresso” com ênfase em
educação ambiental, entre os anos de 2011 a 2015 foram os seguintes: 1 - “Quanto Custa a
Água?”; 2 - “Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade - Uma ênfase no Consumo Tecnológico”;
3 - “Circuito Cultural, Artístico e Social.”; 4 - “Feira Transdisciplinar do Conhecimento
Científico”; 5 - “A Influência da Mídia no Comportamento Humano”; 6 - “Por Uma Vida com
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Mais Respeito e Dignidade”; 7 - “Um Novo Olhar para uma Comunidade em Prol do
Desenvolvimento Sustentável.”
Eles surgem com a preocupação de promover o conhecimento e propagar entre os
alunos valores como: cooperação, responsabilidade, compromisso, participação ativa,
tolerância, compreensão das diferenças, justiça, todos eles necessários às relações em
sociedade, bem como o entendimento das questões sociais, culturais, ambientais e políticas.
Ressalte-se que os objetivos foram alcançados, pelo menos parcialmente, pois,
resultaram em uma mudança de atitude nos relacionamentos interpessoais dos alunos e da
comunidade escolar, bem como, no cuidado com a instituição de ensino e com a comunidade,
em geral.
A diversidade das atividades através de visitas externas, oficinas, dramatizações,
música, oportunizou a contextualização dos temas transversais, articulados com as questões
sociais, fixados nos Parâmetros Curriculares Nacionais, agregando valor ao conhecimento,
importantes na construção de cidadãos comprometidos e participativos.
Os projetos mediados pela transdisciplinaridade associam os conteúdos à educação
ambiental explorando as possibilidades do conhecimento e a análise crítica dos discentes diante
das questões da natureza.
As atividades propostas e executadas tiveram aceitação e participação da
comunidade escolar. O conhecimento atravessou os muros da escola e foram socializados nas
residências.
Ademais, propiciou aos alunos o entendimento da dimensão dos problemas
ambientais globalizados, causados pelo consumo descompromissado, descarte dos resíduos e
contaminação do solo e da água. Portanto, foi uma educação ambiental voltada a novos saberes,
reestruturando hábitos e costumes, em prol do meio ambiente.
As atividades desenvolvidas são de extrema importância na formação do discente,
uma vez que ele se torna parte do processo de ensino-aprendizagem, saindo da posição de mero
espectador e se incluindo como agente construtor e formador do seu próprio conhecimento.
Após os conhecimentos ambientais e avaliações, os alunos passaram a expressar
conceitos de sustentabilidade e consumo, por exemplo, dentro da perspectiva da pedagogia
Freiriana, onde ninguém ensina ninguém mas todos aprendem, mediados pelas experiências de
vida e pelos conhecimentos adquiridos.
Todos sairam ganhando, professores, alunos e os bolsistas do PIBID/PUC-Minas
que levaram para a docência práticas efetivas de atividades construídas no intuito de partilhar
conhecimento e agregar valores, morais e éticos. Ações importantes na construção do
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desenvolvimento sustentável. Somente possível com a efetivação de uma real educação
ambiental.

6.9.1 Os resultados oficiais da avaliação governamental: SIMAVE

No intuito de diagnosticar se a metodologia de projeto transdisciplinar e interdisciplinar
desenvolvida na Escola Estadual “Ordem e Progresso” obteve êxito, foram observados os dados
estatais da avaliação de desempenho da instituição.
O Governo do Estado de Minas Gerais acompanha as escolas básicas em ambiente
virtual, através do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (SIMAVE),
serviço de informações.
Os dados catalogados pelo sistema são da Rede do Estado de Minas Gerais,
Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B e da escola em particular. Os dados
permitem ações para viabilizar a qualidade e a equidade do ensino, bem como do planejamento
pedagógico.
O SIMAVE conta com o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica
(PROEB) que integra o sistema, desde 2000, avaliando os alunos do 5º e 9º ano do ensino
fundamental e 3º ano do ensino médio. Em 2015, o programa ampliou sua atuação e avaliou os
alunos do 7º ano do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio. Os dados relativos a 2016,
ainda não foram disponibilizados para consulta pública.
Nas avaliações, o programa utiliza como matriz de referência os descritores das
habilidades esperadas nas disciplinas das séries avaliadas. Os dados de proficiência são obtidos
pela frequência relativa e analisados mediante alguns índices pré-estabelecidos.
As informações abaixo foram da Diretoria de Avaliação da Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais (SEE). Em relação ao PROEB, as avaliações são externas, as
instituições aplicam as provas e fazem o levantamento quantitativo em relação aos alunos
matriculados no ano e na série. As avaliações são feitas nas disciplinas de matemática e
português.
O programa faz o levantamento do percentual de alunos por padrão de desempenho,
adota critérios de participação e determina a proficiência média da rede estadual, da regional e
da escola. Os resultados são apresentados em uma escala de 0 a 500 divididas em níveis de
desempenho de habilidades e competências a partir da tabela de descritores pela “Teoria da
Resposta ao Item” (TRI). Os padrões de desempenho adotados são: baixo, intermediário,
recomendado e avançado.
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A comparação foi feita mediante recorte das tabelas oficiais em anexo. Toda informação
abaixo se refere aos alunos do 3º ano do ensino médio, série participante dos vários trabalhos
transdisciplinares e interdisciplinares desenvolvidos na escola.
Os dados relatados estão disponíveis no ambiente virtual do SIMAVE, do qual foram
retirados para elaborar os gráficos e as tabelas que serão apresentados. A pesquisa traz os dados
de matemática, foco do projeto interdisciplinar e os de português, na expectativa de demonstrar
com mais clareza os resultados da escola, na análise dos projetos transdisciplinares, mediante
o diagnóstico encontrado em português.
A tabela 1 e o gráfico 1 abaixo descrevem a participação dos discentes na avaliação de
2013 a 2015. Ela é validada quando atinge um percentual de 80% do público. Os cálculos são
a frequência relativa de participação. Quanto maior os percentuais mais fidedignos se tornam
para a análise de desempenho dos alunos nas matérias de matemática e português.
A escola em estudo tem ótima presença nos exames, sendo superiores em relação a sua
região e no próprio estado.

TABELA 1
Percentual
Participação na avaliação (%) no PROEB
Proficiência

Estado

Superintendência

Escola Estadual

Média anual

de

Regional de Ensino

Ordem e Progresso

𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠20

Minas Gerais

Metropolitana

𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠21

B

2013

85,1

81,2

91,0

2014

84,4

81,0

87,7

2015

82,9

78,8

83,8

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

20
21

Quantidade de alunos que realmente responderam aos testes da avaliação. (nota nossa)
Quantidade de alunos calculada para participar da avaliação antes da realização da prova. (nota nossa)
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GRÁFICO 1

“Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

Tomando por base os dados das edições de 2010 a 2015, far-se-á uma análise
comparativa dos dados de proficiência22, obtidos a partir dos descritores de habilidades e de

22

Medidas de Proficiência
Em avaliações educacionais, a proficiência é uma medida que representa um determinado traço latente (aptidão)
de um aluno, assim sendo, podemos dizer que o conhecimento de um aluno em determinada disciplina é um traço
latente que pode ser medido através de instrumentos compostos por itens elaborados a partir de uma matriz de
habilidades.
A “ferramenta” utilizada para calcular a proficiência é denominada Teoria da Resposta ao Item – TRI, sendo
caracterizada por um conjunto de modelos matemáticos, no qual a probabilidade de acerto a um item é estimada
em função do conhecimento do aluno. Podemos destacar duas das principais características dessa metodologia,
que a tornaram tão empregada na área educacional:
Construção da escala de conhecimento
Após a aplicação de testes, as respostas dos alunos aos itens são processadas de forma a constituir uma base de
dados. Através desta base de dados e a utilização da TRI, são calculados, através de softwares específicos, as
características matemáticas dos itens ou parâmetros e as proficiências dos alunos. Em seguida, são realizados
procedimentos matemáticos, denominados equalizações, de forma a colocar as proficiências dos alunos e
parâmetros dos itens em determinada escala, por exemplo, na escala SAEB.
Os resultados, assim obtidos, podem ser comparados entre diferentes avaliações em um mesmo período de tempo
ou, também, em diferentes períodos de tempo, permitindo assim, a construção de indicadores de desempenho,
como por exemplo, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
Interpretação da escala de conhecimento
O processo de interpretação da escala de conhecimento é a tradução dos resultados da medida da habilidade em
termos de seu significado cognitivo e educacional. Desta forma, especialistas das áreas avaliadas, utilizando as
proficiências dos alunos e os parâmetros dos itens, interpretam o que significa pedagogicamente estar em
determinadas categorias de desempenho. Ou seja, o que os alunos, cujas proficiências localizam-se em cada nível,
são capazes de fazer. Isso envolve a produção de textos adequados aos principais interessados nos resultados, tendo
como leitores prioritários os educadores, mas dirigidos, também, a gestores, famílias, especialistas, dentre outros.
Essa etapa de comunicação e publicidade dos resultados é de fundamental importância, para que a escala cumpra
seus objetivos principais. Portanto, a escala deve estar organizada e disposta de modo a refletir os desafios de cada
etapa da aprendizagem, de cada série avaliada, de cada etapa do desenvolvimento cognitivo típico do conteúdo
(dimensão) que avalia.
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competência relativos aos conteúdos de matemática e de português. “[...] Avaliamos os
estudantes e construímos nossa medida de desempenho, a proficiência, um valor que varia numa
escala de 0 a 500. Quanto maior o valor da proficiência do estudante ou da média de proficiência
da escola, melhor o desempenho dele”. (MINAS GERAIS, 2015, p. 38). Esses dados estão
relacionados nas tabelas 2 e 3 e seus respectivos gráficos.

TABELA 2
PROFICIÊNCIA MÉDIA MATEMÁTICA 23
Minas Gerais

Metropolitana B

E.E. “Ordem e Progresso”

2010

290,6

280,3

309,4

2011

284,8

271,9

291,9

2012

285,3

276,6

321,2

2013

283,6

280,0

326,9

2014

283,4

276,4

320,4

2015

272,0

269,1

319,1

Edição 24
Anos

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

Exemplo de Escala de Proficiência

(CAEd, 2017)
23
Grau ou nível de aproveitamento na avaliação. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)
24
Ano em que o teste foi aplicado e ao qual o resultado se refere. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)
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GRÁFICO 2

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

TABELA 3
PROFICIÊNCIA MÉDIA PORTUGUÊS25
Edição 26

Minas Gerais

Metropolitana B

E.E. Ordem e Progresso

2010

282,2

280,4

307,5

2011

271,4

263,1

275,3

2012

273,8

271,6

300,8

2013

280,6

280,9

314,6

2014

281,4

280,0

315,1

2015

274,0

274,2

308,5

ANOS

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

25
26

Grau ou nível de aproveitamento na avaliação. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)
Ano em que o teste foi aplicado e ao qual o resultado se refere. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)

135

GRÁFICO 3

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

Os padrões de desempenho adotados em porcentagem estão distribuídos pelos níveis:
“Baixo”, “Intermediário”, “Recomendado” e “Avançado”. Para facilitar a análise faremos as
tabelas para matemática e português. Os dados dos níveis “Baixo e Intermediários” serão
somados (B + I = Baixo + Intermediário), assim como os níveis “Recomendado com
Avançados” (R + A = Recomendado + Avançado). Os dados estão nas tabelas 4 e 5 e nos
gráficos de mesma numeração.

TABELA 4
PADRÃO DE DESEMPENHO EM PORCENTAGEM (%) - PORTUGUÊS27
Edição 28

Minas Gerais

Metropolitana B

E.E. “Ordem e Progresso”

ANOS
B+I

R+A

B+I

R+A

B+I

R+A

2010

62,5

37,5

63,1

36,8

37,5

62,5

2011

70,3

29,7

73,2

26,9

58,5

41,5

2012

69,3

30,7

69,8

30,2

41,2

58,8

2013

63,6

36,4

62,8

37,2

29,7

70,3

2014

62,7

37,3

62,8

37,2

32,6

67,4

2015

67,7

32,3

66,3

33,7

36,9

63,1

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

27
28

Grau ou nível de aproveitamento na avaliação. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)
Ano em que o teste foi aplicado e ao qual o resultado se refere. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)
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GRÁFICO 4

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

TABELA 5
PADRÃO DE DESEMPENHO EM PORCENTAGEM (%) - MATEMÁTICA29
Edição 30

Minas Gerais

Metropolitana B

E.E. Ordem e Progresso

ANOS
B+I

R+A

B+I

R+A

B+I

R+A

2010

87,9

12,1

91,7

8,3

81,3

18,7

2011

89,6

10,4

92,8

7,2

85,3

14,7

2012

89,1

10,9

90,7

9,3

68,3

31,7

2013

89,4

10,6

91,1

8,9

70,7

29,3

2014

92,0

8,0

93

7

67,9

32,1

2015

67,7

32,3

66,3

33,7

36,9

63,1

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

29
30

Grau ou nível de aproveitamento na avaliação. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)
Ano em que o teste foi aplicado e ao qual o resultado se refere. (MINAS GERAIS, 2014, p.35)
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GRÁFICO 5

Fonte: Dados do SIMAVE, 2017.

Quanto ao gráfico de proficiência média em matemática e português de 2010 a 2015
percebe-se que a Escola Estadual “Ordem e Progresso” apresenta valores superiores em relação
à rede estadual e metropolitana. Os valores da escola não são o ideal, mas comprovam que os
alunos estão mais bem preparados.
Quanto aos resultados em matemática, especificamente, apesar das oscilações, os
índices de desempenho da escola são superiores às escolas de sua região e do próprio Estado,
tendentes à elevação. Assim sendo, os projetos de educação ambiental executados na escola em
tela, inclusive o de matemática “Trigonometria com Foco na Educação Ambiental” mostram
novamente os resultados positivos.
Ademais, os índices da proficiência média em matemática demonstram o conhecimento
dos alunos. Ao atingirem habilidades e competências mais apuradas, possibilitaram aos jovens
preparo para ler, interpretar, analisar e solucionar problemas com os quais depara pela vida.
Pode-se constatar que a escola busca metodologias que possibilitem a formação do
cidadão participativo, proativo em sociedade, que à frente de problemas sociais, políticos,
econômicos e ambientais estarão formulando soluções a fim se superar os obstáculos.
Os resultados constatados nas avaliações oficiais, levam-nos a concluir que o
desenvolvimento dos projetos pautados na metodologia Freiriana é um caminho para
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divulgação da educação ambiental na educação formal como forma de realizar os preceitos
constitucionais

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções e debates em torno da preservação e conservação do meio ambiente
já deixaram de ser exclusividade dos ambientalistas e das ciências. Encontram-se hoje nas
campanhas políticas e publicitárias, na comercialização dos produtos, nos veículos de
informação que denunciam as tragédias ambientais, a escassez de alimentos e de água, os
tsunamis, a extinção das espécies da flora e fauna e no cotidiano das sociedades.
São questões de âmbito regional ou global que necessitam de legislação eficiente e
participação ativa das populações para encontrar soluções.
Esta pesquisa deixa claro que uma educação de qualidade permite ao ser humano
analisar os melhores caminhos a percorrer em prol de um equilíbrio, soluções conciliatórias
entre crescimento econômico e preservação ambiental. Entendemos que não existe atividade
humana sem impacto ambiental, mas existem opções que podem minorar ou até preveni-los.
Portanto a educação que permite o esclarecimento de princípios éticos, e morais,
que respeita e valoriza a cultura familiar, o desenvolvimento das sociedades e a preservação do
meio ambiente, reverencia a dignidade humana e esse é o caminho para promover a
sobrevivência dos seres humanos e demais espécies no planeta Terra.
Para tanto cobrar dos governantes a efetivação das políticas públicas é dever do
cidadão que se preocupa com o futuro de sua Nação. É necessário estabelecer mudanças
significativas nas redes de ensino, visando uma educação profícua, que promova a consciência
ambiental. A Constituição Federal ,de 1988 ,já reconhece como direito fundamental e determina
que é dever do Estado e da sociedade promoverem esses direitos, com formação adequada,
gratuita, laica, com equidade de acesso e permanência.
Este trabalho aponta que as escolas têm que resignificar suas práticas docentes. Os
modelos das pedagogias tradicionais, com alunos passivos e professores donos do saber
(realidade ainda nas escolas na atualidade) não se adequam mais ao jovem com acesso à
internet, telefonia móvel e interligado com o mundo globalizado. A educação tem que
flexibilizar seus planejamentos, refazer planos pedagógicos e contextualizar a realidade para
dar significado aos conteúdos apreendidos nas isntituições de ensino.
A escola tem um papel fundamental na divulgação de direitos, deveres, valores
morais e éticos e, por esse motivo, é vista como multiplicadora de ideias e formadora de
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opiniões. Local ideal para implementarem a educação ambiental objetivando minorar os efeitos
da poluição da água, do solo, do ar; reduzindo o consumismo, bem como os descartes de
resíduos no planeta.
Analisando a pesquisa, podemos concluir que a Nação tem legislação educacional
e ambiental adequadas e pertinente às temáticas, o que necessita é a ampliação de políticas
públicas que viabilizem mais ações.
Contudo, uma educação crítica, contextualizada e libertadora está bem distante da
realidade nacional. Seja pelas condições materiais, financeiras ou de qualidade. Temos uma
fragmentação do ensino, uma descontinuidade do currículo, uma realidade que valoriza
conteúdos desprovidos de realismo.
Entretanto, é possível ter uma educação básica que promova a educação ambiental
de forma interdisciplinar e transdisciplinar como foi desmonstrado nos projetos relatados e
executados na Escola Estadual “Ordem e Progresso”, via temas transversais propostos nos
PCNs, em parceria com o PIBID/PUC-Minas e toda a comunidade escolar. Uma experiência
de sucesso que pode ser replicada em outras instituições de ensino.
Ficou comprovado que as instituições de ensino ao reformularem as metodologias,
desmitificam o conceito que aluno só aprende em sala de aula, que os ambientes informais não
contribuem para contextualizar a educação.
Defende a promoção da educação básica, descompartimentalizada e inclusiva que
desenvolva competências e habilidades que irão colaborar com os alunos em suas vidas. Para
tanto adota a metodologia de Paulo Freire, aliada aos temas transversais da atualidade como
determina os Parâmetros Curriculares Nacionais, promovendo uma relação dialógica entre as
disciplinas.
Este trabalho adota a metodologia de projetos para dissiminar a educação ambiental
no universo escolar. Esse método permite o regate da educação global e significativa.
Inclusive conteúdos de áreas inicialmente áridos para os alunos, como a
matemática, apresentaram resultados positivos no desempenho da aprendizagem, seja nos
relatórios conclusivos da equipe executora do projeto, seja através dos exames de qualidade do
ensino da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais - PROEB.
Os projetos desenvolvidos na Escola Estadual “Ordem e Progresso”, abordaram
temáticas do cotidiano que levam os alunos e os executores a repensar seus hábitos de consumo
e de vida. É certo que o trabalho com projetos tem muitos percalços a serem superados, mas a
finalidade de ampliar os horizontes ambientais foi alcançada.
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Após a execução dos projetos, fica demonstrado que todos os envolvidos saem
ganhando. A escola promove um diálogo constante entre a escola, comunidade, professores e
alunos. Esse reflete nas atividades docentes que se desenrolam em sala com mais envolvimento
e interesse dos alunos. As instituições superiores inserem seus licenciandos na realidade escolar
e promovem a aprendizagem que favorecerá a prática docente no futuro.
A comunidade escolar desenvolve uma percepção das necessidades que afligem a
sociedade e refletem na busca de soluções dentro de sua realidade,ultrapassando os muros da
escola e encontra o debate nas residências.
Por fim, não há como deixar de lado que uma educação, inclusive ambiental, não
pode ser praticada fora de um contexto real, utilizando métodos pedagógicos próprios ao solo
brasileiro. Portanto, a implantação da pedagogia dialógica e libertária de Paulo Freire, educador
brasileiro reconhecido mundialmente, torna-se crucial a uma sociedade, a fim de transformá-la
como determina o Texto Constitucional, de 1988, e promover a conservação ambiental para as
presentes e futuras gerações.
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ANEXO I

A CARTA DA TERRA
PREÂMBULO
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a
humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais
interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes
promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica
diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade
terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade
sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na
justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós,
os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande
comunidade da vida, e com as futuras gerações.
Terra, Nosso Lar
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com
uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura
exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida.
A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem
da preservação de uma biosfera saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica
variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global
com seus recursos finitos é uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da
vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado.
A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental,
redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo
arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos eqüitativamente e o
fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos
violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes
da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da
segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis.
Desafios Para o Futuro
A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar
a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais dos
nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades
básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente voltado a ser mais,
não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e
reduzir nossos impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está
criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano.
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Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados, e
juntos podemos forjar soluções includentes.
Responsabilidade Universal
Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade
universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem como com nossa
comunidade local. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no
qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um compartilha da responsabilidade pelo
presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos.
O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando
vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida, e com
humildade considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza.
Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos para proporcionar
um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Portanto, juntos na esperança,
afirmamos os seguintes princípios, todos interdependentes, visando um modo de vida
sustentável como critério comum, através dos quais a conduta de todos os indivíduos,
organizações, empresas, governos, e instituições transnacionais será guiada e avaliada.
PRINCÍPIOS
I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA
1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade.
a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor,
independentemente de sua utilidade para os seres humanos.
b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial intelectual,
artístico, ético e espiritual da humanidade.
2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.
a. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais vem o dever de
impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger os direitos das pessoas.
b. Assumir que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica
responsabilidade na promoção do bem comum.
3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e
pacíficas.
a. Assegurar que as comunidades em todos níveis garantam os direitos humanos e as
liberdades fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade de realizar seu pleno
potencial.
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b. Promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a consecução de uma
subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável.
4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações.
a. Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas necessidades
das gerações futuras.
b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apóiem, em longo prazo,
a
prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra.
Para poder cumprir estes quatro amplos compromissos, é necessário:
II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA
5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial
preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a
vida.
a. Adotar planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável em todos os níveis que
façam com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integral de todas as
iniciativas de desenvolvimento.
b. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, incluindo terras
selvagens e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida da Terra, manter a
biodiversidade e preservar nossa herança natural.
c. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçadas.
d. Controlar e erradicar organismos não-nativos ou modificados geneticamente que causem
dano às espécies nativas, ao meio ambiente, e prevenir a introdução desses organismos
daninhos.
e. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida marinha
de forma que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a sanidade dos
ecossistemas.
f. Manejar a extração e o uso de recursos não-renováveis, como minerais e combustíveis
fósseis de forma que diminuam a exaustão e não causem dano ambiental grave.
6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando
o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução.
a. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos ambientais
mesmo quando a informação científica for incompleta ou não conclusiva.
b. Impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não causará dano
significativo e fazer com que os grupos sejam responsabilizados pelo dano ambiental.
c. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas conseqüências humanas globais,
cumulativas, de longo prazo, indiretas e de longo alcance.
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d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento de
substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.
e. Evitar que atividades militares causem dano ao meio ambiente.
7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades
regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário.
a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e
garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos.
b. Atuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos recursos
energéticos renováveis, como a energia solar e do vento.
c. Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência eqüitativa de tecnologias
ambientais saudáveis.
d. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de venda e
habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais altas normas sociais e
ambientais.
e. Garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde reprodutiva e a
reprodução responsável.
f. Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material num mundo
finito.
8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla
aplicação do conhecimento adquirido.
a. Apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada a sustentabilidade, com
especial atenção às necessidades das nações em desenvolvimento.
b. Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual em todas as
culturas que contribuam para a proteção ambiental e o bem-estar humano.
c. Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a proteção
ambiental, incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio público.
III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA
9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.
a. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos nãocontaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos nacionais e
internacionais requeridos.
b. Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência
sustentável, e proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos aqueles que não são
capazes de manter-se por conta própria.
c. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que sofrem, e permitir-lhes
desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações.
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10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam
o desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável.
a. Promover a distribuição eqüitativa da riqueza dentro das e entre as nações.
b. Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações em
desenvolvimento e isentá-las de dívidas internacionais onerosas.
c. Garantir que todas as transações comerciais apóiem o uso de recursos sustentáveis, a
proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas.
d. Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais atuem com
transparência em benefício do bem comum e responsabilizá-las pelas conseqüências de suas
atividades.
11. Afirmar a igualdade e a eqüidade de gênero como pré-requisitos para o
desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de
saúde e às oportunidades econômicas.
a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda violência
contra elas.
b. Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida econômica,
política, civil, social e cultural como parceiras plenas e paritárias, tomadoras de decisão, líderes
e beneficiárias.
c. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e a educação amorosa de todos os membros
da família.
12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural
e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar
espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias.
a. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas em raça, cor, gênero,
orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social.
b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras e
recursos, assim como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida.
c. Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir seu papel
essencial na criação de sociedades sustentáveis.
d. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual.
IV.DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ
13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes
transparência e prestação de contas no exercício do governo, participação inclusiva na
tomada de decisões, e acesso à justiça.
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a. Defender o direito de todas as pessoas no sentido de receber informação clara e oportuna
sobre assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e atividades que poderiam
afetá-las ou nos quais tenham interesse.
b. Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais e promover a participação significativa de
todos os indivíduos e organizações na tomada de decisões.
c. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembléia pacífica, de
associação e de oposição.
d. Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais
independentes, incluindo retificação e compensação por danos ambientais e pela ameaça de
tais danos.
e. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas.
f. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios ambientes, e
atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde possam ser cumpridas
mais efetivamente.
14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos,
valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável.
a. Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que lhes
permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.
b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na educação
para sustentabilidade.
c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de aumentar a
sensibilização para os desafios ecológicos e sociais.
d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência
sustentável.
15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração.
a. Impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los de
sofrimentos.
b. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem
sofrimento extremo, prolongado ou evitável.
c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não visadas.
16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz.
a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre todas as
pessoas, dentro das e entre as nações.
b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a colaboração na
resolução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais e outras disputas.
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c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma postura nãoprovocativa da defesa e converter os recursos militares em propósitos pacíficos, incluindo
restauração ecológica.
d. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em massa.
e. Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico mantenha a proteção ambiental e a paz.
f. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com outras
pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a totalidade maior da qual somos
parte.
O CAMINHO ADIANTE
Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Tal
renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir esta promessa, temos
que nos comprometer a adotar e promover os valores e objetivos da Carta.
Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de
interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com
imaginação a visão de um modo de vida sustentável aos níveis local, nacional, regional e
global. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, e diferentes culturas encontrarão
suas próprias e distintas formas de realizar esta visão. Devemos aprofundar expandir o diálogo
global gerado pela Carta da Terra, porque temos muito que aprender a partir da busca
iminente e conjunta por verdade e sabedoria.
A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar escolhas
difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a diversidade com a
unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivos de curto prazo com metas de
longo prazo. Todo indivíduo, família, organização e comunidade têm um papel vital a
desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, as instituições educativas, os meios de
comunicação, as empresas, as organizações não-governamentais e os governos são todos
chamados a oferecer uma liderança criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e
empresas é essencial para uma governabilidade efetiva.
Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu
compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando os acordos
internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra com um
instrumento internacional legalmente unificador quanto ao ambiente e ao desenvolvimento.
Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo
compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela
paz, e a alegre celebração da vida.
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ANEXO II

PROEB 2015
REDE ESTADUAL

Os resultados desta escola
Escola: EE ORDEM E PROGRESSO
Município: BELO HORIZONTE
SRE: METROPOLITANA B
3º ANO EM
MATEMÁTICA

1. Proficiência
Média

2. Participação
(número de alunos)

3. Evolução do Percentual de Alunos
por Padrão de Desempenho

Edição

272,0

Previsto

175231

Efetivo

145330

Percentual

82,9

Minas Gerais

269,1

18694

Efetivo

14735

Percentual

78,8

SRE

319,1

320

Efetivo

268

Percentual

83,8

Escola

Avançado
Recomendado
Intermediário
Baixo

8,0 4,1

290.6

2011

284.8

42,1

47,5

6,7 3,7

2012

285.3

41,5

47,6

7,1 3,8

2013

283.6

42,9

46,5

6,8 3,8

2014

283.4

44,3

44,4

6,9 4,4

2015

272.0

37,4

54,6

4,8 3,1

Proficiência % por Padrão de Desempenho

2010

280.3

2011

271.9

2012

276.6

2013

280.0

2014

276.4

2015

269.1

Edição

Previsto

51,5

36,4

2010

Edição

Previsto

Proficiência % por Padrão de Desempenho

47,8

43,9

5,9 2,4

41,6

51,2

5,0 2,3

43,6

47,8

6,1 2,5

45,4

45,3

6,4 2,9

42,1

49,0

6,0 3,0

36,8

56,2

4,42,5

Proficiência % por Padrão de Desempenho

2010

309.4

2011

291.9

2012

321.2

2013

326.9

2014

320.4

2015

319.1

58,0

23,3

50,7

34,6
18,9
12,2
18,6
23,1

49,4
56,1
52,1
44,8

14,1

4,6

9,8

4,9

20,5

11,2

20,4

11,3

15,6

13,7

14,2

17,9

4. Percentual de Alunos por Nível de Proficiência e Padrão de Desempenho

Minas Gerais
Média Projeto: 272,0
Rede: ESTADUAL

20,7%

16,0%

17,8%

11,7%

9,6%

8,3%

7,9%

4,8%

Níveis
Até

200

a

225

Padrões

a

250

a

275

a

300

54,6%
Baixo

a

325

a

350

37,4%
Intermediário

a

2,1%
375

1,0%

a

400

4,8%
Recomendado

acima

3,1%
Avançado

SRE METROPOLITANA B
Média SRE: 269,1
Rede: ESTADUAL

20,6%

16,0%

10,2%

9,4%

18,0%
11,5%

7,3%

4,4%

Níveis
Até

200

a

225

Padrões

a

250

a

275

a

300

56,2%
Baixo

a

325

a

350

36,8%
Intermediário

a

1,8%
375

0,7%

a

4,4%
Recomendado

400

acima

2,5%
Avançado

Escola EE ORDEM E PROGRESSO
Média Escola: 319,1
Rede: ESTADUAL

13,8%

Níveis

Até

Padrões

200

a

19,0%

13,1%

14,2%

12,7%

12,7%

5,6%

2,6%

1,1%

225

23,1%
Baixo

a

5,2%
250

a

275

a

300

a

325

44,8%
Intermediário

a

350

a

375

14,2%
Recomendado

a

400

acima

17,9%
Avançado
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ANEXO III

PROEB 2015
REDE ESTADUAL

Os resultados desta escola
Escola: EE ORDEM E PROGRESSO
Município: BELO HORIZONTE
SRE: METROPOLITANA B
3º ANO EM
LÍNGUA PORTUGUESA

1. Proficiência
Média

2. Participação
(número de alunos)

3. Evolução do Percentual de Alunos
por Padrão de Desempenho

Edição

274,0

Previsto

175231

Efetivo

145327

Percentual

82,9

Minas Gerais

274,2

18694

Efetivo

14738

Percentual

78,8

SRE

2011

271.4

2012

273.8

2013

280.6

24,6

39,0

2014

281.4

25,1

37,6

2015

274.0

308,5

320

Efetivo

268

Percentual

83,8

Escola

Avançado
Recomendado
Intermediário
Baixo

38,0

32,3

39,7

29,6

25,5

4,2

26,9

3,8
5,3

31,1

6,7

30,6

36,6

31,1

6,2

31,3

282.2

5,1

27,2

Proficiência % por Padrão de Desempenho

2010

280.4

2011

263.1

2012

271.6

2013

280.9

2014

280.0

2015

274.2

Edição

Previsto

38,8

23,7

2010

Edição

Previsto

Proficiência % por Padrão de Desempenho

38,1

25,0

34,4

38,8

24,1
26,4

3,4

26,8

38,7

31,7

36,4

30,9

35,3

31,0

3,5

23,4

38,6

31,2

5,8

31,0

5,5
6,3
5,0

28,7

Proficiência % por Padrão de Desempenho

26,6

10,9

2010

307.5

2011

275.3

2012

300.8

2013

314.6

2014

315.1

8,0

2015

308.5

8,2

28,7

29,8

5,4

24,3
24,6
28,7

5,9

35,6

30,5

10,7

14,4

48,1

48,5
56,3

10,3
14,0
20,8

46,6
50,7

12,3

4. Percentual de Alunos por Nível de Proficiência e Padrão de Desempenho

Minas Gerais
Média Projeto: 274,0
Rede: ESTADUAL

Níveis

Até

175

a

200

Padrões

a

225

a

19,2%

17,4%

13,7%

9,2%

5,5%

2,6%

16,8%
10,4%

250

a

31,1%
Baixo

275

a

300

a

36,6%
Intermediário

325

a

4,2%
350

a

0,9%
375

27,2%
Recomendado

acima

5,1%
Avançado

SRE METROPOLITANA B
Média SRE: 274,2
Rede: ESTADUAL

Níveis

Até

175

a

200

Padrões

a

18,9%

16,4%

13,2%

8,8%

5,7%

3,3%

17,7%
11,0%
4,1%

225

a

250

a

31,0%
Baixo

275

a

300

a

35,3%
Intermediário

325

a

350

a

1,0%
375

28,7%
Recomendado

acima

5,0%
Avançado

Escola EE ORDEM E PROGRESSO
Média Escola: 308,5
Rede: ESTADUAL

26,9%

23,9%

18,7%

Níveis

1,1%
Até

Padrões

175

a

4,5%

1,9%

0,7%
200

8,2%
Baixo

a

10,1%

225

a

9,7%
2,6%

250

a

275

a

28,7%
Intermediário

300

a

325

a

50,7%
Recomendado

350

a

375

acima

12,3%
Avançado

