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ÉTICA DA COMPREENSÃO 
Uma esperança para o ambiente 

A incompreensão está na fonte de todos os males humanos 
A incompreensão alimenta a barbárie nas relações humanas 
A incompreensão impera nas relações entre os seres humanos 
A incompreensão faz estragos na família, no trabalho, nas relações.  
A incompreensão cotidiana planetária provoca desprezo, ódio, guerras. 
A incompreensão acompanha as línguas, os hábitos, os ritos, as crenças.  
A incompreensão produz a vontade de prejudicar, gera mais incompreensão.   
A compreensão comporta a compreensão da complexidade do ser humano. 
A compreensão complexa é: não redução do outro, engloba explicação. 
A compreensão não é inocentar nem se abster de julgar e de agir 
A compreensão tem a indiferença como um dos seus obstáculos 
A compreensão exige que nos compreendamos a nós mesmos 
A compreensão necessita de um conhecimento complexo
A compreensão rejeita a rejeição, exclui a exclusão.  

(Adaptado de Morin, 2008) 



RESUMO 

Esse estudo é o resultado de uma investigação sobre a transversalidade das questões ambientais 

no currículo cotidiano de escolas do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série). O campo de pesquisa foi 

o município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. A investigação está relacionada com os desafios 

que o atual modelo de desenvolvimento e organização social tem colocado para a instituição 

escolar: a discussão pedagógica da educação ambiental (EA) dentro da vida escolar. Diante da 

complexidade da questão sócio-ambiental e das funções básicas da educação afunilamos nosso 

estudo para a identificação dos desafios e paradoxos da EA diante do Projeto Político Pedagógico 

e das práticas dos professores. Na metodologia adotamos diferentes referências para a pesquisa 

qualitativa: sociologia, história, economia e educação. Nos procedimentos de investigativos sobre 

a prática dos professores, relacionamos o cotidiano da escola com o contexto da comunidade. 

Adotamos, igualmente, diversos procedimentos de investigação, como questionários, entrevistas, 

observações e intervenção formativa. A fundamentação teórica buscou referências nas teorias da 

organização curricular, da cultura ambiental, da formação do professor e nas bases de um 

capitalismo consumista que gera exclusão social. Nas considerações iniciais contextualizamos a 

problemática ambiental contemporânea, tentando interpretar as condições da transversalidade da 

EA no cotidiano da escola, ainda orientada para a tradicional formação cartesiana. Com base nos 

resultados encontramos as razões para os dilemas e resistências dos professores para a inserção 

das questões ambientais na organização do plano de trabalho e na gestão da escola. Todavia, os 

resultados também mostraram as possibilidades promissoras para a transversalidade da EA, caso 

o currículo escolar pudesse ser mais sensível às problemáticas sócio-econômicas e culturais da 

comunidade. Questionamos especialmente os Parâmetros Curriculares Nacionais, considerados 

insuficientes para subsidiar os professores sobre os problemas ambientais, diante da suas 

condições locais de trabalho social e pedagógico. As considerações finais evidenciaram o papel e 

a importância da pesquisa como estratégia para a organização educativa no sentido da 

transversalidade das questões ambientais na formação do professor e do aluno.  

Palavras-chaves: Transversalidade, Questões Ambientais, Currículo Escolar. 



ABSTRACT 

This thesis is the result of an investigation about the transversality of the environmental issues 

into the daily curriculum of High Schools (from first to eighth grade). The research field was the 

county of Santo Antonio de Jesus in the state of Bahia, Brazil. The investigation is related with 

the challenge that the present model of social development and organization has put to the school 

institution: to bring the regular discussion about Environmental Education (EE) to the school’s 

daily life. Facing the complexity of the socio-environmental issues and the basic functions of 

Education, the object of study was restricted to the identification of the challenges and paradoxes 

of the EE inside the curriculum organization of Politic-Pedagogic Project of the schools and the 

teachers’ daily practices. About the methodology, we adopted different references for the 

qualitative research: sociology, history, economy, and education. As for the investigative 

procedures about the teacher’s practices, we related the school’s daily practices to the context of 

the community. We also adopted several investigative procedures, such as questionnaires, 

interviews, observations and formative intervention. The theoretical basis was organized based on 

references to curriculum organization, environmental culture, teacher education and also 

considering the pillars of a capitalistic system that is based on consumerism and that generates 

social exclusion. At the initial considerations, we contextualized the contemporary environmental 

issues in an attempt to interpret the conditions of the EE transversality into the school’s daily 

practices, which are still oriented to the traditional Cartesian Education. Based on the collected 

data, we found the reasons for the teachers’ dilemma and reluctances to the insertion of the 

environmental issues into the organization of the work plan and into the management of a school. 

Nevertheless, the results also signed promising possibilities to the EE tranversality, in case the 

curriculum of the school could be more sensible towards the cultural and social-economical 

issues of a community. We especially questioned The National Curriculum Parameter’s (PCN), 

which is considered highly insufficient to inform the teachers about the environmental issues, 

facing the actual local conditions of social and pedagogic work. The final considerations showed 

the role and the importance of this research as one strategy to organize the curriculum education 

into the perspective of the transversality of environmental issues inside the education of both 

teacher and student. 

KEY-WORDS: Transversality, Environmental issues, School Curriculum



RESUME 

Cette étude est le résultat d’une investigation sur la transversalité des questions de l’environnement

dans le curriculum quotidien d’écoles de l’enseignement fondamentale (1ème-8ème année). Le 

champ de recherche a été la municipalité de Santo Antônio de Jesus, Bahia. L’investigation s’est 

rapportée aux défis que l’actuel modèle de développement et organisation sociale a posé pour 

l’institution scolaire: la discussion régulière et pédagogique de l’éducation environnementale (EE) 

au dedans de la vie scolaire. En face de la complexité de la question socio-environnementale et des 

funtions primaires de l’éducation nous avons tourné l’étude vers l’identification des défis et 

paradoxes de l’EE devant le Projet Politico-Pedagógique des établissements et des pratiques des 

enseignants. Pour la métodologie nous avons adopté plusieurs réferences pour la recherche 

qualitative: sociologie, histoire, économie et éducation. Dans les acheminements d’investigation de 

la pratique des enseignants, nous avons rapporté le quotidien de l’école avec le contexte de la 

communauté. Nous avons utilisé également plusieurs procédures d’investigation, comme des 

questionaires, des entretiens, des observations et des interventions formatives. La fondamentation 

théorique a cherché de réferénces dans l’organisation curriculaire, dans la culture 

environnementale, dans la formation de l’enseignant et dans les bases du capitalisme 

consummationiste qui produit l’exclusion sociale. Dans les considerations initiales nous avons 

contextualisé la problematique environnementale contemporaine en essayant d’intérpreter les 

conditions de la transversalité de l’EE à l’école, orientée encore vers la traditionnelle formation 

cartésienne. Ayant pour base les résultats nous avons trouvé les raisons des dilemmes et résistences 

des enseignants pour l’insertion des questions environnementales dans l’organisation des plans de 

travail pédagogique et dans la gestion scolaire. Néanmoins, les résultats ont montré aussi les 

possibilites prometteuses pour la transversalité de l’EE au cas où le curriculum de l’école puisse 

être plus sensible aux problématiques sócio-économiques et culturelles de la communauté. Surtout 

nous avons mis en question les Paramètres Curriculaires Nationaux, considérés très insuffisants 

pour donner des subsides aux enseignants sur les problèmes environnementales devant leurs 

conditions locales de travail social et pédagogique. Les considérations finales ont montré le rôle et 

l’importance de la recherche comme stratégie d’organisation éducative dans le sens de la 

transversalité des questions environnementales dans la formation de l’enseignant et de l’étudiant.  

Mots-clés: Transversalité, Questions Environemmentales, Curriculum. 
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●  Santo  Antônio de Jesus - BA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“O estudante, o trabalhador, o cidadão e o consumidor são alguns dos 

diferentes papéis sociais que derivam dos processos de socialização, 

individualização e personalização, os quais em grande parte se definem 

durante a vida escolar” (Adir Luiz Ferreira, 2006)   
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Nos dias atuais, acessar ao fluxo informacional do conhecimento representa a principal 

tática política entre os povos e as organizações da sociedade. O saber, mais do que em qualquer 

outro período da história da humanidade, representa a principal riqueza do mundo 

contemporâneo. Nesta engrenagem a educação tem sido utilizada como mecanismo de controle, 

manipulação e poder na ordenação do mundo, pois a produção destes conhecimentos tem-se 

processado através da história de forma conflituosa e questionável. O processo de especialização 

do saber científico contemporâneo resultou na disciplinarização burocrática do conhecimento, o 

qual encontrou um terreno fértil no campo da educação escolar.

Podemos considerar a disciplinarização dos saberes como fruto da fragmentação do 

conhecimento na ciência moderna, que balizou a fundamentação para o estabelecimento das 

regras da organização social, política e econômica. Tal processo se estabelece na abordagem do 

conhecimento, levando o poder hierarquizado e fragmentado a favorecer um ambiente em que a 

educação é utilizada como mecanismo de controle social. Entretanto, a escola tem representado 

igualmente o locus essencial para que o aluno tenha acesso ao saber científico sistematizado e à 

cultura pública, condição para a emancipação humana.

A partir dos últimos anos do século XX, a organização social, política e econômica 

mundial têm explicitado, cada vez mais, a necessidade de romper as fronteiras entre as diferentes 

áreas do conhecimento. A urgência da transversalidade entre os diversos campos do 

conhecimento, até então delimitados, leva-nos a conceber a substituição da visão mecanicista do 

mundo por uma visão mais orgânica, isto é, mostrando a importância de integrar conhecimentos 

que não podem mais ser visto como isoláveis e desvinculados. 

A hiperespecialização do conhecimento que herdamos a partir da Revolução Industrial 

está perdendo seu sentido. Nos dias atuais, a diversidade de saberes tem o papel preponderante 

de promoção da renovação da cidadania, da inclusão social, da invenção coletiva, do mergulho 

compartilhado na infinidade de saberes, do acesso à produção de novos conhecimentos. 

Embora o papel da educação e da escola esteja definido nos manuais da educação, da 

psicologia, da pedagogia, da sociologia, da filosofia, da legislação, observa-se na prática uma 

sociedade com problemas de difícil solução: a miséria, a violência, a degradação ambiental, a 

desestruturação familiar, a ausência da ética na gestão governamental. As boas idéias, contidas 

nos discursos nem sempre são consideradas de relevância. 
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Neste sentido, percebemos que da criatividade e da ação política dependerá o 

delineamento de uma Educação que contribua com uma outra dimensão das relações sociais. As 

ações multidimensionais na perspectiva de uma nova organização social estão no centro da idéia 

da transversalidade. Assim, os conteúdos relacionados à economia, política, cultura e educação e 

às demais áreas não darão a devida contribuição à reconstrução do mundo se ela continuar afeta 

exclusivamente a especialistas sem a dimensão ambiental como eixo norteador. 

Neste processo, a concepção da transversalidade se refere à dimensão didática do 

conhecimento e toma os saberes da realidade como um conjunto de dados instáveis. A 

transversalidade do conhecimento implica possibilidades de a organização curricular se abrir 

para novos espaços de construção, reconstrução e circulação de saberes. Implica também a 

possibilidade de uma prática educativa sem a hierarquização na estrutura básica. Assim, uma 

situação até então tida com impossível de discussão e análise, pode ser colocada em prática no 

cotidiano da escola. 

No âmbito de nossos estudos, reconhecendo que a prática pedagógica com conteúdos 

compartimentados no cotidiano da escola está, cada vez mais, sendo questionada, esta pesquisa 

desencadeia um processo de reflexão em relação à demandada transversalidade dos conteúdos. 

Para tanto, buscamos os recursos possíveis para a percepção das questões ambientais na 

organização curricular, nas propostas e nos projetos político pedagógico da escola, colocados em 

prática em sala de aula pelos professores do Ensino Fundamental. 

Nessa pesquisa partimos do pressuposto de que as questões ambientais, o cotidiano da 

escola, a formação do professor e as relações de trabalho envolvem uma complexidade de 

aspectos que, historicamente, são marcados por movimentos de acomodação e resistência, 

construídos pelos sujeitos no espaço das relações sociais no ambiente. A complexidade dos 

saberes perpassa as relações na execução dos programas dos cursos de formação e a 

contextualização dos conteúdos ultrapassa o fazer pedagógico. 

De acordo com esta proposição, consideramos que a articulação das questões ambientais 

com as disciplinas deve ser discutida criticamente, no que toca à interdependência econômica, 

social, política e ecológica, possibilitando, assim, a revisão de posturas e valores; questionando o 

crescimento econômico e o consumismo, posicionar-se como porta voz do resgate da cultura 

originária das comunidades na defesa de que homem e ambiente são inseparáveis. 
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Nesta perspectiva, destacamos as questões norteadoras para o desenvolvimento desta 

pesquisa: como o professor do Ensino Fundamental articula, no cotidiano da organização 

curricular, os diferentes saberes (conteúdos) permeando a questão ambiental? O projeto político - 

pedagógico da escola, como formulação de referência para a atuação dos professores em suas 

práticas, contempla as questões ambientais? A didática (planejamento e recursos) e a pedagogia 

(práticas em sala de aula) dos professores, diante das questões ambientais, evidenciam uma visão 

crítica global, ou uma visão ingênua reducionista e, sobretudo, descritiva? 

A sistematização destas questões resulta das inquietações historicamente vivenciadas por 

nós, profissionais da educação, na busca de melhor definir (consciente ou inconscientemente) 

princípios e concepções para nortear a nossa prática educativa. Buscamos na pesquisa, analisar 

em termos teóricos e práticos, a inserção das questões Ambientais no Projeto Político-

Pedagógico, no currículo e no cotidiano escolar dos professores que atuam no Ensino 

Fundamental, na perspectiva da transversalidade. 

Para tanto, desdobrando o nosso questionamento, intentamos compreender o processo de 

inserção das questões ambientais no Projeto Político - Pedagógico da Escola e nas práticas de 

sala de aula, a partir da visão dos professores; buscamos as evidências de transversalidade nos 

conteúdos e práticas curriculares desenvolvidas no cotidiano da escola, tendo como foco as 

questões ambientais inseridas nas atividades do Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries) 

Na perspectiva de atender às inquietações e objetivos em torno do tema proposto para 

este trabalho, escolhemos o município de Santo Antônio de Jesus/BA, para efetivação desta 

pesquisa. O município, espaço de território que agrega às suas riquezas naturais uma série de 

problemas ambientais e projetos educacionais que carecem de diagnósticos e estudos. 

Ressaltamos, assim, que a organização do currículo da escola, considerando a 

complexidade para a seleção de conteúdos significativos, depende da estrutura e dos saberes que 

veiculam na sociedade, da formação de cidadãos críticos, indispensável para a formação dos 

professores. A reflexão e a análise em torno de como tem sido concebida a natureza da sociedade 

em toda sua complexidade tem relevância para o currículo escolar. Delgado (2003, p. 9-10) 

pondera que, “o mundo vem deixando de ser um conjunto de objetos isolados para apresentar-se 

à mente e ao conhecimento como realidade de interações, emergência e devir”.

Desse modo, o processo de construção do conhecimento parece não encontrar limites em 

si. Tal situação se manifesta na demanda e pressão sobre os recursos naturais na base física do 
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planeta, que passa por uma radical transformação impulsionada pelas mudanças no padrão de 

vida e consumo desenfreado. Essa pressão sobre os recursos naturais em nível temerário para sua 

própria capacidade de regeneração e auto-recuperação caracteriza a crise ambiental.  

Afinal, é cotidiana a evidência da degradação da biosfera através dos dados estatísticos 

veiculados na mídia. A crise sócio-ambiental envolve um rol de problemas a serem enfrentados 

pela humanidade. “O paradigma da engenharia oferece solução tecnológica a problemas 

complexos, ao ignorar a complexidade, gera novos problemas ecológicos que depois são 

considerados efeitos colaterais imprevisíveis e externalidades negativas” (SHIVA, 2003, p.133). 

Observa-se, nas últimas décadas, que grupos de diferentes classes sociais passaram a 

reclamar a atenção da sociedade global para os problemas ambientais. Tema obrigatório nos 

diferentes segmentos da sociedade marca presença na agenda de chefes de Estado e organizações 

não governamentais (ONG), dentre outros setores nas comunidades. 

Quanto à educação escolar contemporânea, seu currículo tem realmente contribuído para 

essa preocupação ecológica? A qualidade da educação oferecida geralmente às camadas sociais 

desfavorecidas não seria o efetivo obstáculo a essa formação crítica? O nosso ponto de vista 

enfoca estes aspectos como os primeiros questionamentos que poderíamos fazer sobre a 

proposição e efetividade para uma nova visão ambiental na escola.

A proposição para o desenvolvimento sustentável vem sendo discutida desde as últimas 

décadas do século XX. Discussões emergem da constatação do risco de um colapso ecológico, ao 

lado das desigualdades e da pobreza. A situação decorre do modelo de desenvolvimento vigente, 

centrado no acúmulo de riquezas em detrimento da qualidade de vida no planeta. Para Assmann 

(2004, p. 21), “a lógica da exclusão se enraizou nas instituições do mundo de hoje”. 

Diante deste quadro, a degradação ambiental pode ser entendida como os efeitos 

negativos de um modelo de produção com a elevada transformação de recursos da natureza em 

objetos de consumo. Com este comportamento, o homem se transforma, cada vez mais, no 

principal causador de mudanças ambientais, tanto em níveis globais, quanto locais. São 

mudanças que põem em perigo a sua própria existência e, em particular, a das gerações futuras. 

Sendo assim, a emergência de novas concepções nas relações ambientais, representa um 

desafio para a humanidade. É o desafio de reformular as instâncias públicas e privadas na 

perspectiva de conversões solidárias e transversais para novas estratégias de produção e 

sobrevivência. Apesar de “atualmente todos concordarem em ser preciso fazer algo a respeito da 
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crise ambiental, há muitas divergências e disputas entre diferentes pontos de vista sobre o que 

fazer, sobre como gerir as questões ambientais” (CARVALHO, 2004, p. 152). 

A divergência passa pela compreensão simultânea da economia, da política, da cultura. E 

na cultura está a alternativa duradoura de mudança do comportamento mental e social: esse é o 

campo da socialização e da formação escolar. A demanda cobrada da escola, não por ser 

responsável pela educação, mas por ser a instituição que tem como função desenvolver uma 

prática educativa planejada e sistematizada durante um longo período na vida das pessoas. 

Apesar da importância social, essas recomendações parecem contraditórias, diante dos 

interesses imediatistas de empresas e governos que evitam ações rápidas e profundas para a 

preservação dos recursos naturais. Contudo é inegável que as mudanças econômicas devem se 

fazer acompanhar de uma nova perspectiva cultural e educativa, transformando governantes e 

empresários em atores sociais imprescindíveis para a preservação do meio ambiente. 

Nesse sentido, proceder à transversalidade das questões ambientais na organização do 

currículo passa pela democratização do saber e a redistribuição do poder na sociedade. Que as 

instituições que trabalham com educação se abram para uma revisão de conceitos, de categorias, 

das relações de comando, proporcionando, assim, a problematização nas atividades escolares. 

No Brasil, o mercado internacional confronta o país com a necessidade de promover e 

acelerar o processo de democratização do acesso à escola, da melhoria da qualidade da educação 

nos diferentes níveis de ensino, sob pena de não acompanhar o desenvolvimento vigente. 

Percebemos, por um lado, que as pressões para investimento em estudo e pesquisa partem, 

principalmente, dos investidores estrangeiros preocupados com a ocupação do diversificado 

mercado brasileiro. Por outro lado, as transformações tecnológicas ocorrem de forma acelerada, 

exigindo novas aprendizagens, não só no período de formação básica, mas ao longo da vida.  

Dessa forma é a partir da década de 80 que críticos e pesquisadores têm-se dedicado às 

questões relacionadas à teoria e a prática no cotidiano da escola. Para André (1992, p. 70), 

“conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na dinâmica das 

relações e interações que constituem o seu dia-dia, apreendendo as forças que a impulsionam ou 

que a retém”. 

Nesse entendimento, “educadores que, por diversos motivos, não colaboram para preparar 

alunos (as) para esta nova sociedade e novo tipo de trabalho estão, de um modo ou outro, 

conscientemente ou não, contribuindo para o aumento ou manutenção da exclusão social” 
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(ASSMANN, 2000, p. 92). A instituição escola representa o suporte para a produção e a 

organização social. A educação torna-se, assim, critério de aceitação e participação social. 

“Desrespeitar a educação ou não mostrar sinais de socialização implica invariavelmente em 

algum tipo de reprovação social e mesmo de mal-estar pessoal” (FERREIRA, 2004, p.14). 

Durante a Rio-92, movimentos sociais de todo o mundo, reunidos no Fórum Global das 

ONG, formularam as recomendações de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidades Globais (BRASIL, 1992). Aprovados em plenária de 06/06/1992 enfatizam 

entre suas ações: “incentivar a produção de conhecimento, políticas, metodologias e práticas de 

Educação Ambiental em todos os espaços de educação formal, e não formal, para todas as faixas 

etárias”; e entre os princípios: “A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as 

pessoas a trabalharem conflitos de maneira justa e humana”. 

Neste sentido, a proposta da LDB no 9.394/96 concebe a educação escolar com um papel 

fundamental no desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais propostos, a partir de 1996, dispõem de um marco referencial para a organização 

pedagógica das distintas etapas da escolarização. As normas e recomendações nacionais 

explicitam a necessidade de flexibilidade e autonomia na diversidade curricular. 

Dessa forma, está sendo posto aos educadores entenderem a profundidade da crise que 

vivenciamos, inserindo-a no cotidiano escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e os 

Temas Transversais (Ética, Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Religião e Meio 

Ambiente) têm como objetivo desenvolver a capacidade reflexiva do aluno diante das questões 

da vida individual e coletiva. Entretanto, na prática, os instrumentos disponibilizados pelas 

políticas públicas, não têm sido satisfatórios para o alcance de tais objetivos, o que não se 

efetivará sem o entendimento da profundidade da crise na qual estamos inseridos. 

Diante das evidências, questionamos a inserção dos problemas sociais ao currículo, na 

perspectiva de sustentabilidade, através de uma recomendação documental da LDB, sem outras 

providências. Assim, nossas reflexões são norteadas por uma grande contradição: o desafio de 

trabalhar na perspectiva da complexidade dos saberes, enquanto a nossa formação foi balizada 

em currículos com conteúdos em estruturas disciplinares. 

As questões que colocamos até o momento têm a intenção de provocar entre os 

educadores uma reflexão em busca de caminhos e estratégias para a sensibilização e a construção 

de uma consciência ambiental. Apesar das diretrizes nacionais, existe uma distância entre a 
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transversalização real dos conteúdos no currículo escolar e a nossa prática, como professores da 

educação brasileira. Na realidade, estamos distantes de uma efetiva inserção dos temas 

transversais na organização curricular do projeto político-pedagógico da escola. 

A inserção das questões ambientais no ensino fundamental enfrenta inúmeros desafios, 

dentre os quais, a compreensão do que são os “estudos culturais no/do cotidiano para ampliação 

do nosso entendimento a respeito de alguns processos sociais que foram negligenciados pelo 

fazer científico, na modernidade” (ALVES, 2003, p. 65). Como inserir nas práticas escolares a 

transversalidade de conteúdos contextualizados quando, historicamente, temos uma prática de 

fragmentação, de alienação no cotidiano das escolas desde o processo de formação? 

Atualmente as políticas públicas atribuem ao professor um papel que historicamente lhe 

foi negado – provocar um debate crítico no espaço de formação e trabalho, em relação aos 

objetivos das políticas educacionais até então implantadas. Parto do princípio de que vivemos o 

momento em que o maior desafio para o ato educativo, o ato de aprender, deve ser considerado 

sob o ângulo dos seus impactos individuais e socioculturais e, mais precisamente ainda, da sua 

articulação com diferentes áreas do conhecimento e suas complexidades. 

Entretanto, é consenso entre os professores da educação básica, que durante sua formação 

aprenderam teorias descontextualizadas, não relativisadas: da didática, do currículo, da função 

social da escola e do professor, das relações entre currículo, ideologia e poder. Porém, “o dia-dia 

da escola se rege por outra lógica, outra cultura, que não é mera transposição da ideologia e do 

poder” (MOREIRA, 1999, p.146). 

Desta forma, a abordagem das questões ambientais pela investigação possibilita a 

construção de um ambiente favorável a novas assimilações, postura crítica e clareza quanto à 

significância da organização curricular e do projeto político-pedagógico da escola. Possibilita a 

percepção das contradições que geralmente são evidenciadas entre a teoria e a prática, dos 

saberes que são desenvolvidos no processo ensino - aprendizagem.

Os procedimentos metodológicos, para atingir o foco da pesquisa em aspectos teóricos e 

práticos da organização curricular, partem da evidência de que os aspectos culturais, que tanto 

interessam ao nosso foco de investigação, contidos nos currículos escolares, sofrem 

modificações em sua realidade concreta, a sala de aula. 

No que concerne às referências, recorremos a uma diversidade de fontes, pela natureza 

dos enfoques que compõem o cerne do nosso trabalho, de modo indissociável: conhecimentos de 
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organização curricular; contextualização social, econômica, política e cultural; recursos naturais; 

e de formação de professores, dentre outros. 

Nas considerações iniciais sinalizamos os desafios do atual contexto – colocar em prática 

a reinvenção do cotidiano escolar. Nos capítulos 01 e 02, referenciamos as motivações para o 

desenvolvimento da pesquisa recorrendo à memória, às vivências e experiências que muito têm 

contribuído para a construção e reconstrução do conhecimento. Caracterizamos o espaço de 

efetivação da pesquisa e descrevemos aspectos da concepção e dos procedimentos 

metodológicos. Esta parte contém ainda as primeiras articulações e estratégias de abordagem 

investigativa junto aos professores que integram o desenvolvimento da pesquisa. 

Em seguida delineamos os capítulos 03 e 04 com as análises de dados colhidos junto aos 

professores em produção com seus alunos. Ressaltamos o papel da investigação no cotidiano da 

escola, como elemento indispensável para a produção de novos conhecimentos. Analisamos 

redações dos alunos com o objetivo de perceber o entendimento destes em relação às questões 

ambientais. Relacionamos as evidências mais significativas das fases de abordagem aos 

interlocutores através de um relato reflexivo com os significados e sugestões do trabalho. 

Finalmente, nas considerações finais, enfatizamos a necessidade de investimento em 

políticas públicas, para fazer frente aos problemas ambientais do município, principalmente na 

alocação devida de recursos para os cuidados com as crianças e adolescentes em situação de 

abandono, de degradação individual e coletiva. Neste mesmo sentido, está o investimento nas 

condições de trabalho do professor. Sugerimos enfim, a pesquisa como eixo norteador para a 

inserção das questões ambientais na organização curricular do Ensino Fundamental. 
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● Santo Antônio de Jesus - BA 

CAPÍTULO 1

PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

É com tais sentimentos e compromissos que a Igreja em Salvador acompanha 

o descompasso da educação nesta cidade e no Estado da Bahia. Não é 

possível nem justo desconsiderar o futuro, não é cidadania esquecer o destino 

da nossa juventude. Recordando o padre Antônio Vieira, é hora de reafirmar. 

“Não vos peço mendigando, mas vos exijo raciocinando”. Conclamamos, pois, 

em nome do Direito, da História, da esperança, em nome da razão, 

conclamamos educadores e governo, administradores públicos e família, 

sociedade organizada e cidadãos, encontremos caminhos e projetos para 

cuidar da nossa juventude (Dom Geraldo M. Agnelo, 2007)
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Apresentamos neste capítulo ponderações e reflexões em torno de aspectos que 

explicita testemunhos de experiências educacionais vivenciadas e que hoje representam 

objetos de reflexão crítica e resgate de outras perspectivas sobre a função social da escola. 

Reflexões que norteiam os problemas ambientais na história da humanidade, implicações e 

motivações para o desenvolvimento da pesquisa. Apresentamos também percepções de 

inserção da (des) educação ambiental no currículo escolar, da formação do professor, de 

procedimentos metodológicos para a abordagem dos interlocutores no espaço da pesquisa. 

Apresentamos, enfim, uma breve caracterização do espaço de atuação das investigações.

1. Vivências e fragmentações escolares: implicações ambientais 

Este relato crítico sócio-biográfico tem como objetivo evidenciar as motivações e as 

bases históricas para a investigação da transversalidade das questões ambientais nos 

conteúdos curriculares, no Projeto Político-Pedagógico e cotidiano das escolas de Ensino 

Fundamental por parte da autora. 

Diante do atual panorama da EA, a busca de novas práticas não prescinde de uma 

reflexão mais profunda em torno das entranhas da história. Assim, nesta abordagem, 

promovemos um diálogo com a história da educação mais ampla, recorrendo às memórias de 

um tempo vivido, e acreditamos que, desvelando o passado, refletimos sobre o presente, com 

vistas à melhor organização de conteúdos e conhecimentos futuros. 

Neste diálogo com lembranças significativas da história, situa - se a abordagem de 

alguns aspectos da minha fase de formação e atuação profissional e continuidade dos estudos, 

contextualizando-os e referenciando-os na medida do possível. Consideramos que a nossa 

prática (implícita ou explicita) contém uma concepção de educação, uma compreensão dos 

papéis de professor e aluno, assim como a função social da escola. 

O meu primeiro contato com o ensino formal ocorreu entre 1956 e 1957, aos seis anos 

de idade, através da Carta de ABC e da Tabuada, ministrados por minha mãe, em casa, 

juntamente com meu irmão. A metodologia de ensino consistia em, inicialmente, decorarmos 

todas as letras na seqüência de A até Z nas formatações maiúsculas e minúsculas. 

Paralelamente à memorização, cobríamos com lápis grafite as letras do ABC, com o objetivo 

de treinar para aprender a escrever. Copiávamos as letras na forma manuscrita e assim 

também escrevíamos o nome e outras palavras, a partir do domínio de copiar as letras. 

Quanto à aprendizagem dos algarismos, passávamos pelo processo idêntico ao das 
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letras. A avaliação se processava com o auxílio de um pedaço de papel com um furo no meio 

para identificarmos as letras fora da seqüência alfabética, ou seja, “salteada”. E, assim, ao 

ingressar na escola, já tínhamos o domínio das letras, palavras de duas sílabas, dos 

algarismos e a iniciação às contas com as operações de soma e subtração. 

Recordo da efetivação da minha matrícula e a de meus dois irmãos no curso primário, 

a professora, que era ao mesmo tempo a diretora, supervisora, coordenadora, autoridade 

única na escola, disse: aceito suas crianças, mas o senhor terá que trazer um banco que 

comporte os três, o que foi providenciado por meu pai sem nenhuma reclamação. 

Ao contrário, sentia-se feliz por ter encontrado vagas na escola da professora formada 

e mais recomendada da região – a professora Raulinda. Era comum o ensino ser ministrado 

por professor leigo. O meu pai, quando criança, aprendeu a ler e escrever com Dona Isabel, a 

esposa de um fazendeiro que ministrava aulas para os meninos da vizinhança, em sua própria 

casa, desenvolvendo um trabalho voluntário. 

O ensino na aérea rural foi esquecido pelas políticas públicas. Atualmente o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, que através da Lei nº 11.494/2007 substituiu o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o FUNDEF 

criado na Emenda Constitucional nº 14 de 12/09/1996. Financiamento que atribui aos 

municípios a responsabilidade pelo acesso da população à educação de qualidade, incluindo a 

escola rural. Mas, acesso e qualidade da educação não estão disponibilizados para todos. 

Esta realidade tem a ver com o país que, desde o seu início, foi bastante injusto com 

homens e mulheres que construíram com seu trabalho as riquezas da nação e não viram 

distribuídas essas riquezas acumuladas. E não puderam ter acesso aos bens sociais 

necessários e a uma participação política consciente. Até hoje esse padrão de desigualdade se 

estende aos diversos níveis da educação escolar.  

Quanto aos recursos pedagógicos, a memorização da leitura era exigência no 

cotidiano da escola. A cópia e o ditado faziam parte da rotina das aulas; copiávamos a forma 

certa de cada palavra escrita errada em uma determinada tarefa 08, 10, 15 vezes, ou mais, 

com o objetivo de fixar a forma correta de escrevê-las e decorá-las. Dicionário geralmente 

era de acesso do professor. Biblioteca existia nos ginásios, e muito precária. 

Hoje analiso o porquê de o processo de alfabetização não ocupar a posição e a 

importância devida no sistema de ensino. Por que não ser a prioridade? O que estimulava as 

famílias pobres à busca da escola naquele momento? Minha mãe reunia à noite uma meia 

dúzia de sobrinhos para tomar a lição, o que hoje é considerado banca escolar, ou mesmo 
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ensinar um pouco do que se sabia aos que não podiam freqüentar a escola porque 

trabalhavam desde cedo nos afazeres da roça com o pai. 

Dentre os meninos havia um que não conseguia aprender as palavras da Cartilha, 

primeiro livro após a Carta do ABC. O que o fez ser apelidado pelos colegas como A pata 

nada, título da primeira lição da referida cartilha. Estas e outras reflexões sobre a 

contextualização do processo ensino / aprendizagem, nos revelam a intrínseca relação entre a 

pedagogia e a organização social, política e econômica, desde a origem da sociedade. 

Na minha escola primária, as lições de matemática eram temidas, por causa das 

sabatinas com uso da palmatória ou palmadas aplicadas pelos colegas, com a própria mão, 

em quem errava o questionamento da professora, era precedida de ansiedade, medo de errar e 

ser alvo de gozações entre os colegas. A luz da psicologia, a sabatina representa um 

instrumento de avaliação prejudicial à auto-estima do aluno. 

Contrariando estes procedimentos, Piaget (1967), ao distinguir os aspectos figurativos 

(conteúdos) dos aspectos operativos (formais), estabelece as bases para uma concepção 

didática, através das ações sensório-motoras e das operações mentais (concretas e formais). 

Assim, o processo de aquisição do conhecimento, “não é nunca uma mera cópia figurativa do 

real, é uma elaboração subjetiva que desemboca na aquisição de representações organizadas 

do real e na formação de instrumentos formais de conhecimentos” (GÓMEZ, 1998, p. 34). 

Nesta perspectiva de contextualização das vivencias, o ensino de religião, 

praticamente obrigatório, era fundamentado nas práticas da Igreja Católica. Datas de 

comemorações faziam parte do calendário da escola, a exemplo do mês de Maria, quando 

rezávamos as orações todos os dias ao iniciar as aulas, durante o mês de maio. Cantávamos 

cada dia um hino diferente, sendo obrigatório decorá-los, principalmente o Hino Nacional. 

A tendência autoritária na prática do professor tinha respaldo em leis e decretos. O 

ensino primário priorizava elementos da educação patriótica. O livro só era adotado após 

análise da Comissão Nacional do Livro Didático, que foi criada pelo decreto-lei nº 1006/38. 

“No âmbito da educação, os decretos-lei estaduais só teriam vigência após aprovação do 

chefe de Estado, aí compreendida a regulamentação do ensino primário” (CURY, 1996, p. 9). 

O preconceito, a discriminação racial, temas dos dias atuais, na prática sempre 

fizeram parte do cotidiano escolar, na maioria das vezes de modo aberto e direto. A fala do 

professor era a verdade incontestável. Não existia ainda a defesa do consumidor, conselho da 

criança, defensoria pública e outros instrumentos de defesa do cidadão, como ocorrem hoje.

Lembro que, na minha escola primária, era comum a professora fazer referências 

pejorativas em relação às casas de candomblé da comunidade, como se fossem coisas sujas, 
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coisas do diabo. Esta situação representa um problema pedagógico e curricular, não apenas 

porque as crianças e os jovens, em uma sociedade atravessada pela diferença, interagem com 

o outro no próprio espaço da escola. Mas também porque a questão do outro, e da diferença, 

não pode deixar de ser matéria de preocupação curricular. 

A postura é proveniente do não acolhimento aos diferentes perfis dos alunos. Somos 

iguais e diferentes ao mesmo tempo. Às vezes, a escola confunde igualdade com 

uniformidade e diferença com inferioridade (para muitos) e superioridade (para poucos). 

Exemplo disso são as leis que proibiam o acesso de negros e índios à escola; o incentivo para 

escolas da cidade, e o abandono para escolas da roça. Há também o preconceito contra as 

mulheres, destinadas a permanecer em casa. Havia famílias que não colocava a filha na 

escola: corria o risco de aprender a fazer carta para o namorado. Logo, era temerosa a 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Hoje, o problema reside na luta contra as desigualdades. A questão da diferença tem-

se desdobrado em outras dimensões, nas quais o outro é o outro gênero; o outro representa a 

cor diferente; o outro pode ser outra sexualidade, ou uma raça diferente; o outro pode ser de 

outra nacionalidade, o outro apresenta um tipo físico ou um corpo diferente (SILVA, 2004). 

Hoje entendo que a atitude preconceituosa da professora naquele contexto era de 

quem não conhecia ou desconsiderava que os valores e costumes transportados da cultura do 

colonizador para nossa sociedade têm um forte significado nas relações humanas. E, assim, a 

concepção ingênua, não reconhece no educando a dignidade de sujeito, de consciência 

autônoma, “educada, instruída, em um diálogo esclarecedor e não em uma imposição de 

idéias, procedimento que parte do suposto de direito de domínio de uma consciência sobre 

outra” (PINTO, 1982, p.61). 

Particularmente, a reflexão sobre a postura discriminatória da professora se processou 

muito tempo depois, como professora de História e Estudos Sociais, ao despertar que, não foi 

a cor que determinou a condição de escravo para o negro, mas a condição de colonizado, com 

a sua cultura negada pelo colonizador. Nesse processo de reconstrução, desconstrução e 

construção do conhecimento, pude perceber que na organização da sociedade, populações 

brancas também passaram pela escravidão, origem do processo de exclusão. 

A idéia e a prática da escravidão vêm dos tempos antigos. A escravatura é recorrente 

na história; a ausência de liberdades (de circulação, de opinião, de reunião, de escolha) em 

diversos países onde a esmagadora maioria dos habitantes era convertida em escravos por 

convenção (herança cultural) chegou às Américas. Para alguns colonizadores, os índios eram 

desprovidos de alma e não pertenciam à espécie humana. 
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Não me esqueço do catecismo na escola primária, onde havia uma figura com chifres 

que representava o diabo, o mal e o inferno, ao lado de anjos que representavam o céu, o 

bem. Os conteúdos dos textos enfatizavam o castigo de Deus para quem cometesse pecados. 

Hoje reflito: não seria esta concepção um instrumento de alienação ideológica que contribuiu 

para a submissão do professor, à pirâmide acadêmica ou administrativa da escola? Não nos 

teria incutido a idéia de não confiarmos nas nossas próprias decisões? 

No ritual das aulas de religião existia uma preparação para fazer a primeira comunhão 

ou comungar sendo obrigatório ir ao confessionário contar os pecados ao padre e pedir 

perdão. Cada um se considerava culpado pelo próprio comportamento, de acordo com os 

parâmetros dos pecados estabelecidos na doutrina da Igreja católica, nos livrinhos e 

catecismos obrigatórios para primeira comunhão, crisma, consagração e batizados. A prática 

do catolicismo representava a religião oficial para todos. 

A reflexão em torno da herança de submissão às recomendações da Igreja Católica 

nos remete ao filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) segundo o qual não existe sanção 

divina, ou de outra natureza; cada indivíduo deve assumir total responsabilidade por suas 

próprias ações. Prega a destruição dos valores cristãos. Dizia ainda que as idéias de 

humildade, amor fraterno e compaixão representam o oposto da essência da vontade humana 

e que o cristianismo está associado à mentalidade da escravidão da era romana. 

No início da década de 1960, ao concluir a 4a série do curso primário, fui aprovada no 

Exame de Admissão ao Ginásio, todos os setores da sociedade brasileira se mobilizaram em 

torno da implantação de reformas de base, com a finalidade de resistir ao grande capital 

transnacional e às oligarquias. Os movimentos giravam em torno da expansão e 

desenvolvimento da cultura popular, da educação popular, dos estudantes, do cinema novo, 

do teatro popular, da erradicação do analfabetismo, todos voltados para a implantação de 

uma sociedade justa e democrática para o exercício da cidadania. 

A política educacional do plano de metas do governo JK relacionava e sugeria que as 

atividades da educação atendessem ao desenvolvimento, pressionada pela política externa, a 

qual atribuía ao papel da escola atender às necessidades do mercado de trabalho e melhoria 

das condições de vida. Dessa forma, a herança cultural delineia e permeia a nossa formação 

e, conseqüentemente, a nossa prática. 

Os movimentos populares tiveram seu processo interrompido com o golpe militar de 

1964. O professor deixa de ser o controlador, o centro da atividade escolar. As propostas não 

eram de criação dos professores; estes eram orientados a aderir aos modismos fazendo parte 

de uma história com o olhar do opressor, sem voz, sendo um aplicador de manuais. Quanto 
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ao aluno, competia corresponder às respostas esperadas pela escola. 

É uma história da educação, portanto, longe de propostas e práticas que favoreçam o 

desenvolvimento de professores pesquisadores, que busquem a associação entre teoria e 

prática através da pesquisa. Prevalece a ocupação do espaço escolar por docentes não 

pedagogos e a ausência de um projeto curricular com base em uma cultura favorável à 

formação de professores voltada para trabalhar a realidade concreta da escola. 

Neste contexto a educação passa a ser considerada a peça-chave da teoria 

desenvolvimentista, como fator de produção, formadora de capital humano. As implicações 

políticas se encarregam da disseminação da teoria do capital humano, nos paises latino-

americanos, como panacéia para a solução das desigualdades entre paises desenvolvidos e 

subdesenvolvidos e entre os indivíduos.  

Quanto aos conteúdos relacionados ao ensino das ciências, o manuseio dos recursos 

da natureza, as práticas educativas respaldam-se nas idéias do antropocentrismo. Tal 

concepção consagra à capacidade humana o poder de dominar a natureza, pressupondo o 

homem não-natural, fora da natureza, alheio ao contexto.  As mensagens veiculadas no 

cotidiano da escola passavam (hoje ainda acontece) a idéia de uma natureza objetiva, exterior 

ao homem. Geralmente o aluno é direcionado, por exemplo, a decorar as partes do corpo, das 

plantas, o nome dos rios, dos animais, ao invés de contextualizá-los como integrantes e 

inseparáveis da vida do homem e todo ambiente. 

Desde criança tenho assistido a uma prática comum, principalmente nas comunidades 

rurais: a realização de procissões com o objetivo de rezar para Deus, para chover. Hoje, em 

alguns contextos, a natureza ainda é considerada a culpada por enchentes, catástrofes, 

excesso ou escassez de chuvas. Enquanto isso, o mesmo homem que reza para chover realiza 

queimadas das matas para transformá-las em roças, pastagens, produção de carvão, sem a 

devida preocupação de deixar reservas ou fazer reposições. 

A escola, por sua vez, ignorava (ainda ignora) tal situação de manuseio dos recursos 

ambientais. Era comum o professor passar a aula toda ditando os assuntos de Geografia, 

História, Ciências e demais disciplinas para serem copiados e decorados. Neste mesmo 

sentido, o processo de avaliação não cedia espaço para o desenvolvimento da criatividade do 

aluno; em algumas situações resumia-se a uma lista de exercícios da qual seriam retiradas as 

questões da prova para a avaliação da unidade ou do ano escolar.  

Entretanto, existia naquele momento maior confiança da sociedade na Escola Pública 

e a expectativa de uma transformação estrutural da sociedade através da qualidade da 

educação. O Curso de Admissão era ministrado com um professor para cada disciplina. 
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Estudei no Ginásio Estadual de Cachoeira, na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia. As 

normas e o Regimento estabeleciam uma disciplina rigorosa e quem fugisse às regras era 

advertido; a depender da desobediência seria suspenso ou expulso da instituição, que, 

geralmente, contava com o apoio dos pais com relação às penalidades impostas aos alunos 

“transgressores” dos costumes e regimento da escola!  

Quando o aluno era expulso, restava à família (com condições) matriculá-lo em uma 

escola particular, considerada, na época, de qualidade inferior à Escola Pública. A escola 

particular era também requisitada pelos alunos que não logravam aprovação no Exame de 

Admissão à Escola Pública. Geralmente, este aluno na comunidade era alvo de gozação por 

colegas, amigos, familiares e ouviam expressões tipo: eh! Pagou, passou... 

Ainda com relação às normas e à disciplina no Ginásio, vale salientar alguns detalhes: 

o censor, um funcionário, cuidava de cada sala, do horário de entrada até a saída dos alunos, 

assim como do material para o professor, giz, apagador, mapa. Cada aluno tinha sua cadeira 

numerada; no caso de danificação, ele era o responsável pelos custos. Cantar o hino 

Nacional, da Bandeira, ou da Bahia fazia parte do cotidiano, assim como os desfiles, com a 

farda impecável, nas datas cívicas. 

Religião e língua estrangeira eram obrigatórias, o inglês, o francês e ainda o latim que 

foi abolido antes que eu concluísse o curso. No que se refere às avaliações, a maioria dos 

professores não acatavam respostas que não estivessem de acordo com a redação dos livros e 

apontamentos, o que nos levava a decorar os textos. Para Gómez (1998, p. 32) “a 

singularidade da espécie humana, precisamente reside, em seu caráter criador, inacabado e 

em grande parte indeterminado. O indivíduo e a sociedade vão se configurando 

evolutivamente na medida em que se constroem”. 

Concluí o Curso Ginasial (1967), o Curso de Magistério, no período de 1968 a 1970. 

A organização do Curso de Magistério, no espaço do Ginásio, era uma continuidade da 

estrutura e valores da Instituição. No 2o ano de magistério faltando um ano para a formatura, 

a professora de Puericultura programou uma palestra sobre as diferenças entre o aparelho 

reprodutor masculino e feminino. A direção só permitiu separando os meninos (minoria na 

turma) das meninas, mesmo sendo assunto ligado às atividades da disciplina. 

Certamente, a professora de Puericultura já visualizava a importância de associar a 

teoria à prática, no programa de formação de professores. Percebia a complexidade dos 

conteúdos curriculares, a multiplicidade de fins aos quais a escolarização se propunha. Nesta 

visão, lembramos Sacristän (2000, p.17): “isso é um fato consubstancial à própria existência 

da instituição escolar; conseqüentemente, a análise do currículo é uma condição para 
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conhecer e analisar o que é a escola como instituição cultural e da socialização em termos 

reais e concretos”. 

Desta situação ficou evidente, o conflito de concepções dentro do mesmo espaço 

institucional; da postura dos responsáveis pelos destinos da programação curricular da escola. 

Estaria aí uma oportunidade de trabalhar a transversalidade de conteúdos. Hoje nos 

questionamos a escola não estar preparada para trabalhar os Temas Transversais, dentre eles, 

a sexualidade. A realidade nos confronta com a necessidade de superar uma formação, que se 

processou em um espaço (décadas de 60, 70) onde era proibido falar de sexualidade para 

formandos de atuação no magistério. 

Neste contexto, era raro o professor que ousava tratar das questões políticas e sociais, 

a exemplo da posição da mulher na sociedade. Tivemos a felicidade de ter aulas de Estudos 

de Problemas Brasileiros – EPB, com um professor, o juiz Dr. Morgado, que se deslocava da 

capital uma vez por semana para ministrar as aulas no interior. Os conteúdos e as falas no 

cotidiano das aulas deste professor, muito contribuíram para desenvolver o nosso senso 

crítico, mesmo sem entender que naquele momento estávamos avançando para uma prática 

pedagógica questionadora e reflexiva. 

Esse professor sempre repetia em forma de alerta, de recomendações: meninas 

leiam... Leiam Gilberto Freire, não deixem de ler Casa Grande e Senzala, Sobrados e 

Mocambos, dentre outras obras que nos recomendava. Dizia sempre, estudem, olha: a coisa 

que mais me dá enjôos, náuseas, é sentar em uma roda de pessoas onde as mulheres só 

falam besteiras. Se valorizem, sejam vocês mesmas, levantem a cabeça! 

Enquanto cursava o magistério, já ministrava aulas para uma classe multisseriada na 

zona rural, na condição de professora leiga. Foi uma experiência que impulsionou a minha 

vida profissional. Comecei a trabalhar vivenciando dificuldades de ordem material e 

pedagógica, a classe multisseriada é composta de alunos de séries diferentes, geralmente do 

ensino fundamental e trabalhada por um só professor no mesmo espaço e tempo.  

O agrupamento de alunos de séries diferentes é uma prática que se concentra na zona 

rural, geralmente sem energia elétrica, banheiro e espaço adequado. Ministrei as primeiras 

aulas em uma pequena sala (meu pai disponibilizou) do sítio onde morávamos, sem as 

condições para uma sala de aula, as crianças se revezavam em uma mesa para escrever. 

É lamentável, que na condição de alienados à cultura européia, não copiamos da 

França e de outros países, as boas condições de trabalho do professor, e a concepção de 

educação de classe heterogênea, com metodologias que possibilitam às crianças 

reconhecerem as diferenças de ritmo entre elas. Estas metodologias enriquecem a formação 
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do professor, no sentido do respeito às diferenças individuais no cotidiano da escola.

Em seguida fui submetida ao vestibular através do convênio UFBA/PREMEN 

(Programa de Melhoria e Expansão do Ensino) para cursar a Licenciatura em História, após a 

conclusão do curso ingressei como docente nas escolas Polivalente /Bahia, proposta modelo 

em que, a comunidade depositava toda esperança na escola pública. 

As Diretrizes Nacionais do pós–64 definiam para o exercício da docência a formação 

de cidadãos conscientes e solidários. Os professores eram convocados a participarem do 

esforço para o desenvolvimento do país, Zotti (2004, p.158) afirma, “convocados para a 

construção de uma sociedade democrática que realiza seu próprio progresso, mediante 

crescimento humano, moral, econômico e cultural das pessoas que a compõem”. 

Assim, nas escolas polivalentes, tínhamos disciplinas de formação geral e disciplinas 

de trabalhos práticos: Técnicas Comerciais, Educação para o lar, Artes Industriais e Técnicas 

Agrícolas, todas com oficinas bem equipadas e professores com formação específica. A 

disciplina de Educação Moral e Cívica (EMC) era ministrada pelo diretor da escola, 

escolhido para o cargo de confiança do governador do Estado. 

Nas escolas Polivalentes, o trabalho manual que é visto em nossa sociedade como 

uma atividade depreciativa (herança da escravidão) não era bem aceito por algumas 

comunidades. Lembro de um movimento dos pais para que os filhos não freqüentassem as 

aulas de Técnicas Agrícolas “nossos filhos não vieram para a escola para meter mão na terra, 

trabalhar em jardim”. A proposta curricular da escola oferecia aos alunos noções de plantio e 

de manuseio do solo, através de diversas atividades. 

Era uma provocação que oferecia a oportunidade aos professores e à administração de 

uma discussão em torno do currículo da escola, conforme as Diretrizes, junto à comunidade. 

De articular estratégias, no sentido de sensibilizar os pais para conceber que “a escola e o 

currículo devem ser locais onde os estudantes tenham a oportunidade de exercer as 

habilidades democráticas da discussão e da participação, de questionamento dos pressupostos 

do senso comum da vida social” (SILVA, 2004, p.54).

Todo este processo proporcionaria aos professores a oportunidade de pinçar 

conteúdos significativos através de uma reflexão crítica. Não só o preconceito dos pais contra 

trabalhos manuais, mas outras questões de ordem política e administrativa contribuíram para 

a degradação de várias Escolas Polivalentes. Para a implantação de tais escolas foram 

envolvidas altas cifras de financiamento externo através da parceria MEC/USAID. 

Recentemente, na comemoração dos 30 anos de uma destas escolas, com muita 

tristeza constatamos que, como oficina de Educação para o Lar foi organizada uma mesa com 



32

bolos confeccionados de isopor. O bolo de verdade para a alimentação não é mais trabalhado 

pelos alunos, pois a oficina foi desativada. Hoje avaliamos que a Escola Polivalente não 

nasceu de um projeto político para atender às reais demandas do país, mas às exigências do 

capital estrangeiro aqui infiltrado no pós-64, para nortear os modos de produção. 

Hoje, revendo a condição de protagonista daquele contexto, na condição de 

professora de escola polivalente, pondero: por que a proposta de educação não se efetivou a 

contento? A quem interessava a proposta curricular articulada para estas escolas? Por que 

não efetivamos a transversalidade necessária dos conteúdos na organização curricular? Em 

pouco tempo de atuação a concepção da escola fora relegada ao abandono. 

Esta situação das escolas polivalentes é um exemplo da prioridade em investimento 

nos insumos e equipamentos, em detrimento do investimento em recursos humanos. Logo 

nos primeiros anos de funcionamento, estas escolas começaram a sofrer um processo de 

descaracterização, principalmente com a saída (por questões salariais) dos professores que 

foram preparados para trabalhar as atividades específicas da escola. 

Estas escolas, na sua origem, contavam com laboratórios de qualidade e professores 

preparados por área de conhecimentos e dedicação exclusiva; diretor geral; vice-diretor; 

supervisor; serviço de orientação educacional (SOE); aulas teóricas e práticas. Com a saída 

destes professores, o quadro foi sendo aos poucos substituído por professores (leigos) sem a 

devida qualificação profissional, sem que se processasse a reposição de materiais.

Na busca da conclusão da Licenciatura Plena, através do vestibular para o Curso de 

Nutrição e Dietética (1980 a 1983) realizado no CETEBA que hoje faz parte da UNEB, fui

liberada de 20hs da carga horária do trabalho para estudar e transferida do interior para a 

capital. Em paralelo trabalhava com o atendimento individualizado para Jovens e Adultos do 

Ensino Fundamental, no CESMAVE – Centro de Estudos Supletivos Marco Antônio 

Veronese, nas dependências da UNEB. Concluída a Licenciatura, ingressei no curso de 

Especialização em Educação de Adultos, (1984 a 1985) fruto de um convênio da Secretaria 

de Educação do Estado da Bahia com a Universidade Federal da Paraíba. 

A Especialização despertou-me senso crítico em relação às propostas e práticas 

educacionais. A contextualização com mais clareza de o porquê do fracasso das Escolas 

Polivalentes concebidos no bojo dos Acordos MEC/USAID (United States Aid Internacional 

Development). Tais acordos, na realidade, tinham o propósito de melhorar mão-de-obra para 

as indústrias estrangeiras aqui instaladas ou instalando-se e, como conseqüência, ampliar o 

consumo para a expansão do capitalismo. 

Neste contexto, a teoria do capital humano representava o parâmetro para as 
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Diretrizes da organização curricular, a idéia-chave era a de que, a um acréscimo marginal de 

instrução, treinamento e educação, correspondem um acréscimo marginal de capacidade de 

produção. E assim, segundo Frigotto (1985, p. 41) foi difundida “a idéia de capital humano 

como uma ‘quantidade’ ou um grau de educação e de qualificação, tomado como indicativo 

de um determinado volume de conhecimentos”. 

Os conteúdos e a metodologia do Curso de Especialização em Educação de Adultos 

favoreciam o entendimento de novos conceitos e concepções de educação. Em sua essência 

nos provocava para perceber os adultos, excluídos dos programas oficiais da educação, como 

vítimas de uma sociedade injusta e autoritária e não os “culpados” pela situação de excluídos. 

Foram nossos professores: Paulo Freire, Osmar Fávero, Salete Vanderpol, Luiz Rodrigues, 

Lauro Wittimer, Vicente Madeira, Vanilda Paiva, Paulo de Tarso dentre outros. “Educação 

de Adultos e Autoritarismo” foi o tema da minha monografia de conclusão do curso. 

O curso de Especialização resultou da articulação do Secretário de Educação do 

Estado da Bahia, profº Edvaldo Boaventura e do coordenador do Programa de Educação de 

Jovens e Adultos, profº Laerte Correia Lima, tinha como meta formar um grupo para 

aprofundar os Estudos Supletivos com pesquisas e publicações. Por questões que fugiram ao 

controle do grupo, não se efetivaram as articulações. Em seguida, via concurso, ingressei na 

UNEB para trabalhar na Graduação de Pedagogia, com o recorte para Educação de Adultos. 

Na minha leitura, o ambiente da Universidade também carece de aprofundamento em 

teorias que possibilitem a concretização, em termos práticos, de uma pedagogia a serviço dos 

oprimidos e excluídos. De certo modo, estamos embalados nos “modismos” que sempre 

pontuaram a história da nossa prática. Prática que, direta ou indiretamente, tem contribuído 

para a exclusão dos menos favorecidos no acesso aos bens produzidos no país.  

Nesta trajetória de formação e atuação foram poucas as experiências com a pesquisa. 

A partir do mestrado tenho internalizado a relevância da pesquisa para o desempenho do 

profissional de Educação. Conforme Pimenta (2002, p. 26) “a pesquisa é o permanente 

exercício da crítica das condições materiais na qual o ensino ocorre e de como nessas 

mesmas condições são produzidos os fatores de negação da aprendizagem”. 

Só entendemos as motivações e carências de um analfabeto, pesquisando a história 

das comunidades, as origens do analfabetismo. A imposição da língua Portuguesa para o 

nativo e o africano foi um forte instrumento de exclusão e alienação cultural. Substituídos 

pela mão de obra do imigrante, com as cartas de alforrias, mas sem condições de 

sobrevivência fora da Casa Grande. Toda uma engrenagem política, econômica e cultural que 

muito contribuiu para as futuras degradações ambientais. 
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A atuação como docente no Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

CDRH da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, capital e interior, de 1984 a 1986, foi 

uma experiência de capacitação em serviço, norteada pela concepção construtivista com 

expectativa de desenvolver o senso crítico do professor. 

Porém, nos dias atuais, percebo com mais clareza que o trabalho destinado à 

formação do professor deve ser precedido de diagnóstico, fruto de pesquisa. Os treinamentos 

e capacitações devem ser articulados e planejados considerando as condições reais e 

concretas a partir de seus espaços de atuação e convívio. Deve-se partir sempre dos 

questionamentos: o que? A quem? Por quê?  Para quem? Como? 

As dificuldades de acesso à escola desde criança levaram-me a aproveitar as 

oportunidades de estudo, sem a preocupação de saber se tinha a afinidade ou não com a 

minha formação já efetivada. E assim ingressei no 2º Curso de Especialização em 

Administração de Saúde Pública, pela Faculdade de São Camilo (1989 a 1999) com uma 

equipe diversificada de profissionais, uma experiência de transversalidade de saberes. Daí 

uma das minhas inquietações com os conhecimentos em caixinhas e compartimentos.  

As aulas aconteciam no vizinho município de Petrolina / Pernambuco, enquanto 

atuava como docente no Campus da UNEB, no município de Juazeiro/Bahia. Desenvolvemos 

uma monografia em equipe, eu e mais três colegas (médica, farmacêutico, agrônomo), com 

dados dos problemas de saúde pública do município de Abaré, cidade às margens do Rio São 

Francisco no Estado da Bahia. 

A experiência foi rica de aprendizados, pela vivência com a realidade do sertão da 

Bahia e de perceber os contrastes entre a riqueza e a pobreza no semi-árido. Aí, em períodos 

críticos, a população pobre alimenta-se até de raízes de plantas, a exemplo do umbuzeiro, 

sendo comum fazerem procissão com o objetivo de rezar para chover. Exercitamos a 

transversalidade com os diferentes conteúdos de cada profissional. 

Por outro lado, a minoria que detém conhecimento e poder (incluindo empresas 

estrangeiras) tem acesso aos financiamentos para projetos de irrigação, cultivam, 

principalmente, uvas, mangas, aspargos e outras frutas com o objetivo voltado para os 

interesses da exportação. Esta realidade nos leva a questionar o papel da educação pública na 

região, principalmente a educação voltada para o meio rural. 

Não quero ser prescritiva, mas o contexto possibilita a transversalidade dos conteúdos 

a partir dos problemas da comunidade, a escola formulando propostas de pesquisa, 

questionando as condições de vida das pessoas que não têm acesso a financiamento para a 

agricultura. Por que o estrangeiro tem acesso aos procedimentos para a irrigação na região? 
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Por que o proprietário que detém os meios para a irrigação não reza para chover? Por que a 

população nativa ligada à prática da agricultura não detém a tecnologia? Discutir as 

condições ambientais, neste contexto, é uma oportunidade de concretizar a transversalidade 

de conteúdos no cotidiano da escola. 

Após essas experiências, ampliou-se o campo de atuação em novos cenários: 

juntamente com a família, fui removida para o CAMPUS V – UNEB / Santo Antônio de 

Jesus em 1991. Neste Campus, o Departamento liberou para a minha carga horária as 

disciplinas: Estudos de Problemas Brasileiros (EPB); Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Fundamental e Médio; Didática e Educação Popular nos Cursos de Licenciatura em História, 

Geografia e Letras para a clientela do Município e da circunvizinhança. 

De 1994 a 1998, junto com outros colegas da Universidade participei como docente 

do projeto de capacitação para professores de Educação de Adultos no Instituto Anísio 

Teixeira (IAT) segmento da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. O planejamento 

fundamentava-se na concepção construtivista dos conhecimentos. Porém, sem aprofundar a 

teoria, ante as reais condições de trabalho dos professores. Na verdade, mais um modismo

para “melhoria” do desempenho do professor, em suas interações com o aluno. 

Por uma série de questões, que em parte fugiam de nosso controle, a proposta de 

capacitação em serviço não surtiu os objetivos esperados em termos de continuidade. Hoje, 

fazendo uma reavaliação da experiência, percebo que, na condição de professores da 

Universidade, nos faltou, durante o desenvolvimento da proposta, colocar como prioridade a 

prática da investigativa na formação do professor em atuação, o viés de pesquisador. 

Na concepção de Charlot (2002), o que importa não é saber se o professor é 

tradicional ou inovador, e sim, se o seu trabalho contribui para a intelectualidade do aluno. 

Para aprender, é preciso entrar numa atividade intelectual: esta é a verdade do 

construtivismo. “O papel da pesquisa, é forjar instrumentos, ferramentas para melhor 

entender o que está acontecendo na sala de aula; é criar inteligibilidade para melhor entender 

o que está acontecendo ali” (CHARLOT, 2002, p. 91).

Revendo o contexto, como detentores do conhecimento, faltou-nos a segurança 

necessária para argumentar de forma convincente e contestar as ações politiqueiras da 

formulação de uma proposta que visava à capacitação continuada do professorado atuante em 

Educação de Jovens e Adultos do Estado da Bahia. Não podemos perder de vista que a 

questão central da Educação, a formação humana, se processa desenvolvendo habilidades 

com autonomia, considerando a realidade sempre em mudança. 

Na realização do Curso de Mestrado (1998 a 2000) em Ciências Agrárias na área de 
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Desenvolvimento Rural, na Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia – 

UFBA, o meu projeto inicial de pesquisa: A educação dos reassentados da Barragem de 

Pedra do Cavalo, no Recôncavo da Bahia foi alterada para Educação e Economia – uma 

abordagem sobre investimento em capital humano na Bahia. 

Quanto às razões para a efetivação desta pesquisa, atribuo ao exercício da profissão 

de docente, atuando em diferentes níveis da educação desde 1967 (ainda estudante), aos 17 

anos de idade. De 1987 aos dias atuais, tenho trabalhado nas atividades de ensino superior, 

como professora de práticas pedagógicas, nos cursos de Licenciatura em Pedagogia para 

Educação de Adultos, Letras, História e Geografia da UNEB. 

As minhas primeiras publicações foram incentivadas e desenvolvidas durante o 

Mestrado, principalmente pela exigência de alguns professores, no sentido de elaborar 

trabalhos para fins de avaliação. Hoje, lamento não ter tido a oportunidade de exercitar a 

elaboração de trabalhos para publicação em períodos anteriores. O cotidiano da sala de aula 

nos oferece uma riqueza de material que só percebemos com o olhar de pesquisador, o que 

não tem sido comum em nosso histórico de formação.

As inquietações com os diferentes aprendizados a partir da história de formação / 

profissão vêm possibilitando a reflexão sobre a caminhada do dia-a-dia, em torno da relação 

com a busca do saber-viver, do saber transmitir de modo consciente ou inconsciente. De 

perceber que a nossa consciência toma as experiências e as vivências como parâmetros a 

serem considerados nesta busca, onde as concepções são construídas ao caminhar. 

Este relato, articulando o processo de formação com o processo de aperfeiçoamento e 

o exercício da profissão, tem representado um momento de atenção às minhas concepções e 

ações, ou seja, a situação na qual estou implicada. Tenho reforçado o entendimento e a 

constatação do quanto o ensino / aprendizagem, com base na memorização, na postura 

autoritária do professor, desconsidera os três grandes componentes de toda e qualquer 

aprendizagem: o afetivo-motivacional, o psicossomático e o cognitivo. 

Após esta breve sistematização das vivências, sinalizo que o aprendido ao longo da 

vida impregna a nossa prática através dos costumes, valores, atitudes e mensagens que 

recebemos e transmitimos, e com base nestes aspectos, o breve resumo das vivências vem se 

concretizando nas tentativas da construção, desconstrução e reconstrução dos saberes. 

Tenho aprendido que a disposição para a discussão da prática pedagógica, através dos 

processos de aprendizagem aos quais tenho sido submetida ao longo da vida, significa 

implicação na produção do conhecimento. Implicação que requer o devido distanciamento, 
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no sentido de que este permita a reavaliação de experiências passadas, comparando com o 

presente. Neste bojo, reside a inspiração para a reflexão e a contextualização desse projeto.

Portanto, com esta breve contextualização das experiências no processo de formação 

e profissionalização, reiteramos nossos pressupostos de que a reivindicação para a inserção 

das questões ambientais na proposta curricular dos diferentes níveis de ensino passa pela 

interpretação da história da humanidade; conceber a transversalidade dos conteúdos requer o 

entendimento de concepções da educação que, através dos tempos, tem contribuído para a 

sustentabilidade ou a degradação ambiental. Exige a assimilação de que as mudanças de 

postura no trato com as questões ambientais passam por um processo de desconstrução, 

construção e reconstrução de conhecimentos condizentes ou desvirtuados da realidade. 

Desse modo, escaparmos da armadilha paradigmática se desdobra em outro desafio: o 

de experimentar diferentes abordagens de estudo do ambiente; de perceber que a ciência 

moderna traz no seu bojo a característica de considerar os conhecimentos cotidianos como 

senso comum, enquanto a demanda pela produção de novos conhecimentos caracteriza-se 

pelo desenvolvimento de uma prática que priorize conteúdos significativos a partir da 

realidade concreta e dinâmicos das ações nas comunidades. 

2. A (des) educação ambiental: uma questão cultural. 

Na contextualização deste tema, percebemos que os problemas ambientais são

intrínsecos à questão cultural: as ações humanas sobre a natureza; as elaborações, as 

construções, resultantes da matriz cultural da estrutura de cada sociedade. É assim que a 

visão do ser humano sobre a natureza está impregnada das relações, da cultura, da história, 

dos conhecimentos disponíveis para a sobrevivência e que a luta pela sobrevivência se 

diferencia de um lugar para outro em modos de produção e condições físicas e geográficas.

Nesse sentido, a interação equilibrada implica o respeito à diversidade cultural e 

valorização das culturas consideradas primitivas. Para Soares (2003, p. 18), “há pessoas que 

levam as relações ecológicas e as causas ambientalistas a sério, outras as desdenham; há as 

que as compreendem bem, mas custam a “entrar na cabeça” de outras; há as que dissimulam, 

e as que possuem interesses “escusos”, as apaixonadas, as fanáticas, as temerosas”. 

Quanto à desconsideração, a cultura primitiva tem respaldo na tese dos defensores do 

cientificismo, ao lidar com a diversidade da natureza sem considerar o pluralismo cultural e 

biológico. Para Shiva (2003, p. 32), “os princípios correntes da administração florestal 
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científica levam à destruição do ecossistema das florestas tropicais porque se baseiam no 

objetivo de modelar a diversidade da floresta viva à uniformidade da linha de montagem”. 

Urge repensar a ciência a serviço da produção e maximização dos lucros, ignorando a 

biodiversidade, os recursos naturais e, assim, promover a educação que “busque os melhores 

caminhos para contribuir com a humanização de todos (as), sobretudo daqueles e daquelas 

cuja humanidade é interrompida, diminuída ou roubada” (HENZ, 2005, p. 223).

Percebe-se que a deseducação ambiental cotidiana da sociedade se efetiva tanto no 

nível individual, quanto no coletivo, fruto da herança cultural dos países colonizadores. Os 

interesses econômicos que norteiam a prática do desmatamento desordenado da Mata 

Atlântica, por exemplo, têm suas origens na colonização, com a exportação do pau-brasil 

para a Europa, uma destruição associada às forças política e econômica. 

Os jesuítas sistematizaram estudos sobre o ambiente e relataram aos portugueses que 

tudo aqui era fabuloso, um potencial a ser explorado e comercializado. Como bem define 

Shiva (2001, p. 26) quanto à pressuposição de terras não ocupadas, terra nullius. “A 

apropriação de recursos nativos durante a colonização foi justificada pela alegação de que os 

povos indígenas não melhoravam sua terra”. 

A descaracterização da cultura primitiva tem se efetivado por disputas culturais; 

imposição e omissão de concepções religiosas; influência da ciência nos modos de produção. 

Aliados a esses fatores, o Papa cedia cartas de privilégios aos monarcas cristãos da Europa 

em sua jurisprudência canônica. “O princípio da ‘ocupação efetiva’ pelos príncipes cristãos, a 

‘vacância’ das terras a que se referiam, e o ‘dever’ de incorporar os ‘selvagens’ eram 

componentes das cartas de privilégios e patentes” (SHIVA, 2001, p. 24). 

A pesquisa é um recurso estratégico e ético para a penetração criteriosa nos meandros 

históricos da interculturalidade na sociedade. Constantemente, presenciamos posturas que 

ignoram os feitos dos antepassados, como se as construções de outras gerações nada 

representassem para o presente e a perspectiva do futuro, de forma que, nestas circunstâncias, 

o passado fica sem defesa, quando estes equívocos aparecem em livros didáticos, programas 

televisivos e em sites na Internet. Por outro lado, a visão do passado é permeada da origem 

de traços da deseducação ambiental que persistem nos dias de hoje. 

Quanto aos modelos culturais transportados de outros países, temos os exemplos que 

aparecem no cotidiano de crianças, adolescentes: os bichos de pelúcia, os desenhos 

animados, as histórias em quadrinhos, a propaganda, a programação da televisão e os 

próprios livros didáticos são, na maioria das vezes, instrumentos a serviço da deseducação 

ambiental. Cria-se uma iconografia que familiariza o público jovem com uma realidade da 
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natureza que não existe em nosso território. A valorização de bichos e objetos que não são da 

nossa realidade ambiental anestesia a opinião pública quanto aos problemas do seu cotidiano.  

O aspecto paradoxal desta situação é o fato de o Brasil ser um país de reconhecida 

excelência em termos de recurso natural, de acordo com a Organização Ambientalista 

International Conservation detém 23% da biodiversidade mundial. Logo, valorizar a nossa 

cultura e recursos ambientais seria não recorrer à fauna de outros países e evitar a 

biopirataria. Seria conhecer o meio natural homenageando a própria fauna, habilitando 

posicionamentos pela defesa do nosso patrimônio ambiental. 

Observa-se que os imaginários ambientais dominantes são os costumes de outros 

territórios. Quando deveriam abrir discussões em torno das ocupações desordenadas: grande 

parte dos problemas ambientais localiza-se nas cidades, nos espaços urbanos onde se 

registram as aglomerações carentes de saneamento básico e arborização. No entanto, não 

registramos para o ambiente urbano o mesmo alarde que acontece com os problemas do 

ambiente rural. O ambiente urbano representa um ambiente de vida por excelência. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o conhecimento tem uma trajetória referenciada 

por diferentes concepções no desenvolvimento curricular, oriundo de “uma ordem que a 

transcende, donde emanam valores, orientações políticas, símbolos e prescrições normativas 

e comportamentais. Essa ordem é a da totalidade social em que a escola se enraíza” 

(SARMENTO, 2003, p. 93). 

Os estudos sobre a cultura da escola e dos grupos sociais têm preocupação com o 

campo curricular dos projetos de educação em vigência em diferentes regiões e comunidades. 

As instituições que “pesquisam o cotidiano e esses acontecimentos culturais têm hoje melhor 

entendimento, que muitas são as possibilidades e os meios que podemos usar para melhor 

estudá-los e compreendê-los” (ALVES, 2003, p. 66).

Na seqüência deste texto, daremos ênfase à educação e às transformações sócio-

ambientais, na perspectiva de que o ambiente seja percebido como o espaço natural e cultural 

ao mesmo tempo, considerando que a cultura não se refere apenas às artes, mas a toda 

construção humana. A cultura é vista como uma criação do homem, efetivada no espaço 

natural, que resulta no espaço ambiental com todas as criações naturais e materiais.  

3. As realizações sócio-ambientais: a transversalidade no currículo escolar 

As crises sociais, políticas e culturais conseqüentes do desordenado consumismo têm 

colocado as instituições educativas no centro de uma tormenta para a qual não estamos 
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preparados. Assim, as questões éticas, filosóficas, epistemológicas, que poderiam ser 

consideradas, há 30 anos, como conhecimento de domínio de um reduzido número de 

especialistas, hoje são demandadas no cotidiano do ato de ensino / aprendizagens. 

O desafio para colocar em ação a transversalidade no currículo escolar implica uma 

interpretação crítica do contexto, considerando as condições de permear os conteúdos no 

cotidiano da escola com o enfoque de cidadania no combate a exclusão social. Implícita ou 

explicitamente, a questão da transversalidade dos saberes ambientais está permeando nossa 

reflexão acerca da construção deste trabalho. 

Refletindo com Carvalho (2005, p. 59) que diz: “afinal, como ocupar um lugar na 

estrutura escolar desde essa espécie de não-lugar que é a transversalidade”? Considera-se 

que, a escola ao abordar a questão ambiental interprete o cenário e o contexto onde existem 

distintos e antagônicos problemas e projetos educacionais, que expressam diferentes 

concepções de mundo, de ciência, de educação e de homem. 

Entretanto constata-se também indício de mascaramento em divergências a respeito 

de objetivos, princípios e diretrizes de atuação da Política de EA na maioria dos projetos 

educacionais. As ações e os problemas divergem de espaço, de cronologias, de valores e 

culturas. Daí o não-lugar para o tratamento e abordagem das questões ambientais. A 

superação da homogeneização, da superficialidade no discurso da EA implica o caráter 

crítico, reconhecimento de que os movimentos ambientalistas podem estar em todo lugar, ao 

mesmo tempo, ou não pertencer a nenhum lugar previamente estabelecido. 

Os não lugares configuram a serialização, a fragmentação, a compartimentação dos 

espaços que funcionam a partir de regras que sugestionam o comportamento, as atitudes, os 

significados peculiares do espaço das relações. Entretanto, para Ortiz (1999), os não lugares

perdem suas peculiaridades no processo de desterritorialização, da mundialização do espaço, da 

cultura, que resulta em transversalidade de um conjunto de referências desterritorializadas, 

inerente ao processo de globalização. 

Portanto, a contextualização dos problemas que a sociedade tem enfrentado é 

fundamental, tendo em vista a complexidade de saberes que envolvem o ambiente. São 

questões decorrentes da sociedade da monocultura, fundamentada nos ideais de autonomia e 

auto-suficiência. Assim, a qualidade da formação do professor no Brasil de hoje resulta de 

influência da herança cultural colonizada, associada à ausência de prioridade das políticas 

públicas para a Educação nacional. 

Referimo-nos, assim, aos modos de vida que fomentaram a estruturação do 

racionalismo ocidental no mundo que deu início à transformação, à padronização, à 
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uniformidade dos recursos naturais a serviço dos interesses comerciais. Observe-se este 

entendimento de Arendt (2001, p. 296), “o que os homens têm agora em comum não é o 

mundo, mas a estrutura da mente – e esta eles não podem, a rigor, ter em comum; o que pode 

ocorrer é apenas que a faculdade de raciocínio é a mesma para todos”. 

Neste contexto o mundo ocidental foi marcado pelo cartesianismo, com ponto de 

referência na configuração da própria mente humana, da certeza. Com este suporte, o homem 

moderno acreditava viver um paradigma estável. A fé irrestrita, no então triunfante 

racionalismo, modelo máximo do raciocínio, do senso comum, obscureceu o questionamento 

das implicações destrutivas no processo de dominação da natureza. 

No século XVI, com a consagração da racionalidade humana, o papel manipulador da 

Igreja é fortemente rejeitado. A nova postura de interpretar o mundo aprofunda a rejeição à 

posição castradora da criatividade humana. Não concordando com os princípios filosóficos 

da Igreja, Francis Bacon (1561-1626) diz que, para conhecer a realidade, não é preciso 

perguntar ao Papa; basta usar o método adequado, o empírico-indutivo e considera a 

filosofia, esclarecedora da realidade, o sustentáculo dos fenômenos sensíveis. 

Segundo Mondaini (2003), o homem passa não apenas a traçar o seu destino, mas 

também a ter total capacidade de explicá-lo. A partir das operações lógicas, da 

categorização, da operacionalização e do controle, os indivíduos conhecem, pensam e tomam 

decisões segundo paradigmas onde culturalmente encontram-se situados. Assim, novas 

condições de vida passaram a se relacionar aos valores caracterizados e identificados como 

progresso, razão, polimento, cultivo, culto, inculto, civilizado, não civilizado. 

O cultivo, as novas técnicas de plantio se distinguem do estilo feudal, dos padrões 

rurais anteriores. A cidade é considerada como o locus da civilidade, das boas maneiras, da 

sofisticação, contrapondo à natureza selvagem, o feio. A natureza é considerada o lugar da 

rusticidade. De modo que, as características da mudança cultural foram abarcadas, “por uma 

aristocracia buscando diferenciar-se da nobreza feudal, investia em novos valores culturais e 

em padrões de comportamento que formariam as bases ideológicas da modernidade, 

reivindicando para si um papel civilizatório” (CARVALHO, 2002, p. 40). 

Quanto à postura frente ao Cristianismo, o primado da resignação recuou diante da 

força otimista do saber científico. As “verdades reveladas” passam a ser vistas de acordo com 

o trinômio: universalidade, individualidade, autonomia. A descoberta da verdade dependerá 

do potencial do homem e não mais da misericórdia divina. O homem torna-se o centro do 

mundo, finalidade da própria natureza, caracterizando assim a cultura antropocêntrica. 
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Nessa busca do conhecimento da historia da cultura de cada povo, vale lembrar que 

“a história é um complexo de ordem, desordem e organização. Obedece ao mesmo tempo a 

determinismos e aos acasos em que surgem incessantemente, o ‘barulho e o furor’. Ela tem 

sempre duas faces opostas: civilização e barbárie, criação e destruição, gênese e morte”

(MORIN, 2004 p. 83). 

E, assim, não podemos pensar na função da educação na sociedade sem pensar na 

formação dos professores, o contexto em que essa formação se efetiva, principalmente 

quando se trata de uma dimensão que transcende os objetivos programáticos dos cursos já 

sistematizados - a transversalidade das questões ambientais no currículo escolar. 

Nessa perspectiva, para Garcia (2003, p.13), “partimos da prática, vamos à teoria a 

fim de a compreendermos e à prática retornamos com a teoria ressignificada, atualizada, 

recriada, dela nos valendo para melhor interferirmos na prática”. Desse modo, aprender não é 

apenas aprender isto ou aquilo, é descobrir novo meio de pensar e de fazer diferente; é partir 

à procura do que poderá ser o diferente sempre ressignificando o cotidiano.

Os percursos para a formação devem ser concebidos para onde o ato de pesquisar

signifique a busca da produção de novos saberes, do ato de aprender contextualizado nas 

lógicas de partida e de chegada. Assim, para cada profissional, há uma expectativa de um 

retorno do investimento individual ou coletivo, da contribuição deste indivíduo para o 

equilíbrio sócio-ambiental, a não separação homem-ambiente. 

Para Almeida (2006), na perspectiva da complexidade “natureza e cultura estão 

definitivamente ligadas pelo eixo comum das estruturas sistêmicas das trocas abertas, trocas 

estas que se dão a partir de um mapa generativo comum a toda matéria” (p. 35). Um 

pensamento voltado para a complexidade passa pela intervenção da realidade, pelo uso 

adequado de alguns meios e, essencialmente, pelo domínio dos próprios conteúdos e dos 

recursos utilizados para identificação e seleção destes. 

Logo, a separação homem-ambiente resulta da característica de um pensamento que 

tem prevalecido no mundo ocidental, com raízes na Grécia e Roma clássicas. A origem desta 

oposição significou igualmente dominação imperialista e racionalidade colonialista entre 

indivíduos e grupos, entre regiões ou entre nações. Mas esta oposição tem-se concretizado na 

estrutura e na organização da complexa História do Ocidente em constante luta com outras 

formas de pensamento e práticas sociais, essencialmente, à exploração científica do século 

XVIII que sucedeu à exploração marítima do século XVI. 

Para Latouche (1994), está incluso no empreendimento colonial, o projeto de domínio 

da natureza, de padronização do imaginário, onde a técnica tornou-se um artigo de fé e a 
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ciência uma nova divindade que passa a representar a própria cultura do ocidente. O homem 

não tem utilizado a técnica como um recurso de sobrevivência e libertação, mas, ao contrário, 

tem sido dominado por suas produções e efeitos em todos os sentidos. 

Nos tempos antigos o modo de pensar o ambiente foi diferente do mundo ocidental 

nos tempos moderno e contemporâneo. Para os gregos (tempos antigos), os deuses não eram 

considerados entidades sobrenaturais, mas sim, entendidos como integrante da natureza. 

Deus fazia parte do mundo natural, rios, florestas, oceanos, fauna, flora, tudo que cercava o 

homem sem explicações das origens, portanto, tudo era atribuído a uma força divina. 

Para a sociedade moderna, Deus sobe aos céus e, de fora, passa a agir no dia-a-dia dos 

mortais sobre o mundo considerado imperfeito. O cristianismo estabelece a separação entre 

espírito e matéria conforme defendia Aristóteles. Com a difusão do cristianismo, os Deuses 

já não habitam o mundo terrestre e passam a fazer parte do mundo sobrenatural. A produção 

científica de influência cartesiana cristaliza a oposição homem versus ambiente natural. 

Esta constatação nos leva a refletir sobre a transversalidade entre os conteúdos no 

sentido de substituirmos a filosofia especulativa que ensinamos na escola por estratégias de 

investigação que dêem suporte a uma prática reflexiva. Neste sentido, Guimarães (2001) 

evidencia que, no exercício da transversalidade devemos pautar conhecimentos úteis à vida, 

de modo contrariar o cartesianismo que vê na natureza um recurso para se atingir um fim. 

Assim, retoma-se a necessidade de uma consciência crítica em torno dos conteúdos do 

currículo escolar. No caminhar da humanidade, as idéias do antropocentrismo ganharam 

adeptos. No século XVIII, as idéias iluministas disseminam que, para compreender o mundo, 

é necessário partir do próprio mundo, da natureza no sentido do concreto, do palpável, e não 

da metafísica e dogmas religiosos que estão além do mundo. Estas idéias fundamentaram os 

articuladores da revolução industrial ou, como preferem alguns cientistas, a consolidação da 

Revolução Industrial inspirou os iluministas naquele contexto. 

No século XIX, a ciência e a técnica atingem o máximo de significado registrado para a 

vida do homem, contexto em que Guimarães (2004) identifica que a natureza é vista como 

um objeto possuído e dominado, subdividida em física, química, biologia. Enquanto que a 

natureza, o homem é subdividido em economia, sociologia, antropologia, história, psicologia 

[...] de modo que “qualquer tentativa de pensar o homem e a natureza de uma forma orgânica 

e integrada torna-se difícil, até porque a divisão não se dá somente enquanto pensamento”

(GUIMARÃES, 2004, p. 34).  

Em pleno século XX, a divisão do conhecimento em compartimentos não considera que 

o conceito de natureza não é só natural no sentido físico, mas construído nas relações entre os 
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homens através de suas produções materiais e espirituais que culminam com a sua cultura, 

seu modo de vida. A visão ingênua não percebe que, em nome da cientificidade, do rigor 

teórico metodológico na pesquisa, se tem justificado a prática de manipulação e dominação 

do ambiente natural.  

Quem defende a neutralidade da ciência não vê a ciência como um saber não dissociado 

dos homens, uma relação de interdependência. As idéias iluministas do século XVIII

colocaram a ciência à frente da filosofia e da religião, em nome de um saber com pretensões 

de promover a felicidade humana, conforme discutido em parágrafos anteriores. 

Não queremos com isto, anular a validade e a importância do rigor teórico-

metodológico na produção de conhecimentos e na pesquisa. Assim como na história do 

pensamento, a produção social do conhecimento (expresso no currículo) está sujeita às 

revisões e reavaliações. Esse é o caso notório da educação ambiental, que se configura como 

o resultado escolar de uma preocupação social e histórica inegável. 

Mas, o que realmente entendemos na escola como saber ambiental? Como definir esse 

saber indispensável aos professores? São aspectos para nossa reflexão enquanto 

pesquisadores com pretensões de perceber a concepção e a forma de inserção das questões 

ambientais na organização curricular. Longe de aprofundarmos as concepções do saber, 

delimitaremos as observações, análises e reflexões em torno da demanda para a inserção dos 

problemas da degradação ambiental nos currículos escolares. 

Nesse sentido, para Gauthier (1998, p. 334) na transversalidade “o saber se opõe à 

dúvida, ao erro e à imaginação e se diferencia igualmente dos outros tipos de certeza que são, 

por exemplo, a fé, ou as idéias preconcebidas”. O saber não se reduz aos sujeitos pensantes, 

mas ao fruto da interação entre os sujeitos num determinado contexto, e sua conseqüente 

disseminação, para a qual se torna indispensável o rigor e a ética. 

Ainda para Gauthier (1998), a noção de saber apresenta uma polissemia intrínseca à 

época, aos pontos de vista, aos campos disciplinares, aos lugares e contextos de elaboração. 

Em termos, o saber foi definido a partir de três concepções diferentes: a subjetividade, o 

juízo e a argumentação, de modo que as pesquisas se dedicam a diferentes aspectos: o 

repertório de conhecimento do ensino, o pensamento dos professores, a profissionalização, o 

professor especialista, o prático reflexivo, as competências do professor. 

Neste sentido, a formação do professor é intrínseca à organização social que 

vivenciamos e que, conseqüentemente, faz parte de suas transformações, sejam elas positivas 

ou negativas, como questiona Álvaro Pinto (1982, p. 47): “quem educa o educador?” 
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Portanto, não podemos pensar a transversalidade de conteúdos sem a perspectiva de um 

currículo que associe a estes, a complexidade da natureza; sem trazer à tona implicações 

filosóficas, reconhecendo que o estudo do ambiente não pode resvalar nas simplificações, 

que tanto aumentam os danos ao ambiente. Para tanto, a fonte mais rica para buscar respostas 

e reflexões não está nos discursos e recomendações oficiais, mas na história à luz das 

pesquisas onde prevaleça o senso crítico. 

Vale salientar que o repertório de saberes de cada professor é indissociável dos saberes 

que o indivíduo possui enquanto membro de uma comunidade especifica de saber partilhado. 

A estes aspectos associam-se as condições sociais nas quais os professores exercem a 

profissão. Em seguida trataremos das referências e estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento das atividades de abordagem no espaço de atuação dos professores. 

4. Construções metodológicas, o significado das estratégias para as abordagens. 

As concepções dos autores que nortearam os encaminhamentos e estratégias nas 

construções metodológicas deste trabalho estão relacionadas à pesquisa qualitativa. Diante da 

subjetividade inerente à investigação do tema, recorremos ao estudo do cotidiano escolar 

para as abordagens no espaço da pesquisa. Para André (1992), a pesquisa no cotidiano 

escolar é fundamental para a compreensão do desempenho do papel socializador da escola. 

Socialização que se efetiva na transmissão dos conteúdos acadêmicos, e na veiculação das 

crenças e valores que aparecem nas ações e relações sociais da experiência escolar.

A pesquisa de caráter qualitativo, priorizando a abordagem etnográfica através da 

observação e de descrições de pessoas, ações, interações, fatos, formas de linguagem e 

expressões dos participantes. Tomamos como postura a essência da ética, da fidedignidade 

no colhimento dos dados e, na interpretação das narrativas e as significações expressas pelos 

próprios sujeitos sobre suas experiências sócio-educativas no cotidiano da escola. 

A base da formulação para a seleção de dados qualitativos foi cuidadosamente 

estruturada para evitar inferências indevidas a partir dos mesmos. A amostragem qualitativa 

buscou garantir a significação social dos participantes sem adotar critérios de amostragem 

aleatória que não atenderiam aos objetivos da pesquisa. 

Para Bauer e Gaskell (2003, p. 41), “na prática, contudo, presume-se em geral que se 

a amostra representa a população a partir de um determinado número de critérios, então ela 

representará também a população naqueles critérios nos quais alguém está interessado”. 

Nesse sentido destacamos itens essenciais na formulação do projeto de pesquisa: como 
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selecionar os dados; os critérios para a escolha de textos, entrevistas e outros materiais, visto 

que a seleção de dados objetiva o equilíbrio dos diferentes registros para as análises. 

Os nossos interlocutores são professores do Ensino Fundamental com atuação em 

diferentes níveis de ensino, ou seja, da 1ª a 8ª série. A participação de todos foi espontânea e 

natural nas diferentes atividades dos procedimentos investigativos realizados de maio de 

2005 e novembro de 2007. O quadro de formação do grupo inicial é composto de 08 

professores com o Ensino Médio, 13 graduados e 05 especialistas (ANEXO F). 

Na caracterização do espaço, percebemos situações que, se diagnósticadas 

possibilitarão contribuições significativas para a qualidade do ambiente. O processo da 

recolha de dados na pesquisa qualitativa requereu critérios para o afunilamento e a 

delimitação, caso contrário, o projeto não seria concluído. O processo cíclico se alimentou de 

resultados que puderam originar outras investigações e assim sucessivamente. 

Segundo Haguette (2000), interessa enquanto pesquisador a descoberta de certos 

parâmetros: a) como a sociedade tem-se estruturado, tem-se transformado e os mecanismos 

que interagem com macro e microestruturas; b) a historicidade da ação humana; c) os fatores 

que constroem a dinâmica da história; d) responder a estas questões levantadas. Interessa, no 

exercício deste e de qualquer outro tema de pesquisa que envolva as questões sociais 

/ambientais, a qualidade da leitura e da análise dos fatores que geram os desequilíbrios e as 

desigualdades no ambiente e não tanto o domínio de métodos e técnicas para análise que 

envolve posturas e subjetividades. 

Na abordagem desta investigação aberta à flexibilidade e a imprevistos, nos cercamos 

de cuidados nos procedimentos, principalmente em se tratando de instituição pública, que 

tem em sua administração uma hierarquia no exercício das funções da escola. Desde os 

primeiros contatos, recorremos a estratégias referenciadas por diversos autores com 

diferentes experiências em pesquisas qualitativas disseminadas no meio acadêmico. 

Nos procedimentos metodológicos, utilizamos os recursos de questionário, entrevista, 

oficina pedagógica, produção dos professores e alunos. A articulação entre estes 

procedimentos possibilitou aos poucos ir estruturando o quadro configurativo da realidade 

estudada, em função da qual procedemos à análise dos dados colhidos junto aos professores. 

Independente dos critérios e dos meios e considerando o fator subjetividade, nos desafiamos 

a apreender a concepção dos professores através da interpretação e da leitura das ações que 

explicitam a prática pedagógica no cotidiano do ambiente.  

Para tanto, tomamos como espaço empírico o Município de Santo Antônio de Jesus–

Bahia. Após os contatos iniciais com a Secretaria de Educação do Município (ANEXO A), 
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diretores, e coordenadores (ANEXOS C, D, E) foram aplicados os questionários com o 

objetivo de obter conhecimentos preliminares das escolas e do perfil de professores 

voluntários do Ensino Fundamental, envolvendo doze escolas da área urbana e rural. A lista 

das unidades escolares (ANEXO B) contém as escolas urbanas e rurais. 

As respostas dos questionários nortearam a organização de 20 horas de oficinas 

pedagógicas com os professores. As oficinas proporcionaram o estreitamento de laços entre a 

pesquisadora e os professores. Proporcionaram também a oportunidade do confronto entre a 

organização curricular, o projeto político-pedagógico e a prática do professor e da escola. 

Por questões inerentes à organização das escolas, de professores que trabalham em 

até três escolas, a freqüência foi reduzida nas oficinas. Isso nos levou a rever as estratégias 

com os interlocutores. Organizamos o curso de extensão (120 horas) com encontros mensais, 

para assim articular: a) as respostas do questionário; b) dados das oficinas; c) dados de 

observações e intervenções através dos encontros durante o período de 2006 / 2007. 

A aplicação de diversos procedimentos metodológicos para o acesso às informações 

deveu-se ao reconhecimento de que, na pesquisa social qualitativa, é fundamental a 

espontaneidade das pessoas ao se expressarem. Por exemplo, a fala sobre o que é importante 

para elas, e como pensam sobre suas ações e as dos outros, enquanto as respostas escritas de 

um questionário seguem regras, normas e limitações.

Ressaltamos que a articulação dos procedimentos metodológicos resultou em 

contrapartida, no nível individual e coletivo, em benefícios das condições da convivência em 

suas escolas, imaginando-se que estes aspectos foram positivos para a educação no 

município. Em especial, foi um estímulo à possibilidade de maior comprometimento dos 

professores com as atividades da escola, através de efetivas trocas de experiências. 

Na perspectiva de análise da prática no cotidiano da escola, reconhecemos a 

importância de um olhar crítico sobre a dimensão, histórica, filosófica, epistemológica, 

institucional, organizacional, instrucional / pedagógica. A atenção dada a estes estudos 

contribuiu para repensar a formação de professores, analisando a histórica prática da 

educação envolveu os aspectos da formação e campo de atuação do professor. 

A escolha de várias estratégias possibilitou um incremento significativo para a 

obtenção de dados, a caracterização do espaço, a realidade do objeto de pesquisa, a 

especificação das análises. Assim, investigações de credo positivista vêm sendo confrontadas 

por “um pluralismo metodológico e teórico que permitiu um enriquecimento extraordinário 

das ciências sociais e humanas como um todo atenuando a pressão exercida pelos 

fundamentalistas científicos” (IÑIGUEZ, 2004, p. 37). 
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Segundo Vianna (2003), para a concretização dos objetivos propostos num projeto de 

pesquisa qualitativa, o pesquisador deve planejar várias estratégias: registros, consulta de 

arquivos; observação; notas de campo; outras observações; sumário de observações; 

desenhos associados às anotações; conversas e entrevistas informais; entrevistas gravadas e 

outras conversas, considerando o objeto da pesquisa e o local de realização da observação. 

Na organização desta pesquisa, consideramos as ponderações críticas de Alain 

Coulon: os professores que acolhem pesquisadores em sua sala de aula têm, muitas vezes, “o 

sentimento de serem cobaias à mercê de sociólogos que vêm examinar a prática com a 

finalidade de conseguir “às suas custas” algum diploma. Muitas vezes, a pesquisa é vivida 

como negativa, para não dizer ameaçadora e prejudicial” (COULON, 1995, p. 88). Em 

relação a esta experiência, a convivência foi cooperativa, apesar das dificuldades em 

conciliar os horários das atividades com as ocupações dos professores nas escolas. 

A situação evoluiu a partir do momento em que os pesquisadores se afastaram do 

foco das pesquisas direcionado às disciplinas para se interessarem por temas mais 

pedagógicos, como a prática do professor. Porém, na prática, por questões diversas, o que era 

para ser aceito pela escola e pelo professor como um privilégio (um pesquisador em seu 

espaço), muitas vezes poderia ser visto como um incômodo. No caso especifico da pesquisa, 

o foco de investigação interessou e despertou interesse entre os participantes. 

Todavia, ainda é comum ouvirmos entre os professores as expressões: na minha sala 

mando eu; dentro das quatro paredes ninguém se mete com o meu trabalho. Tal postura é 

fruto da herança cultural, sempre omissa ao que se passa no interior da sala de aula. Segundo 

Alves (2003), esta situação pode ser comparada a uma caixa preta, onde a intervenção no 

sistema tem-se dado sobre planos de entrada, realimentados com dados da avaliação dos 

indicativos fornecidos pelos resultados de saída na finalização do processo.  

É fundamental a negociação com os interlocutores para que se estabeleça um 

ambiente favorável às trocas entre pesquisador e pesquisado, e que prevaleça o respeito pelo 

outro em todo o percurso. Para isto, regras e objetivos devem ser definidos evidenciando as 

vantagens e custos / benefícios para ambos os lados. A criação de estratégias com retorno 

para os envolvidos, e desse modo, não ser considerado um “incômodo”. A explicitação da 

contrapartida favorece o elo entre o pesquisador e os interlocutores. 

E, assim, não se deve deixar de ressaltar em todo o processo: pesquisando para quê? 

Fazer o que com a energia dispensada a este trabalho? E o investimento público? O que fazer 

com os resultados frente à comunidade? A comunidade deve inteirar-se da essência da 
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pesquisa para que seja revertida em benefício da população local, bem como, a disseminação 

e divulgação do trabalho para outras comunidades, para o mundo. 

Destacamos aspectos essenciais nas relações entre o pesquisador e seus 

interlocutores: honestidade, habilidade, ética, sabedoria para superar as seduções que 

emergem das relações institucionais. Tudo isso e mais a disponibilidade do pesquisador para 

através “da contrapartida conseguir um acesso capaz de possibilitar uma etnopesquisa densa 

e válida, enquanto estudo em profundidade de uma realidade” (MACEDO, 2004, p. 149). 

A contrapartida foi significativa, pois encontramos abertura, embora tímida, de 

solicitação para colaboração na organização do planejamento considerada o “bicho papão” 

do professorado ante da estrutura burocrática da escola. Diante destas constatações, é 

interessante um diagnóstico das dificuldades que permeiam a prática de atividades de 

professores envolvidos com a pesquisa. 

Assim, vivenciarmos a validação da pesquisa. A provocação das falas favoreceu a 

exposição natural e espontânea dos professores. Desse modo, colocamos em prática a 

pesquisa etnográfica nos meandros da prática educativa. Para Macedo (2004, p. 148), “é 

fundamental a disponibilidade das pessoas para informar, deixar-se observar, participar 

ativamente da pesquisa, e até mesmo para co-construir o estudo como um todo”. 

Deste modo, a estrutura deste trabalho, na perspectiva de investigar as questões 

ambientais na organização curricular do Ensino Fundamental, busca conhecimentos no 

espaço de investigação com uma breve caracterização do município de Santo Antônio de 

Jesus no Estado da Bahia. A caracterização a seguir envolve aspecto sócio econômico e 

cultural, desde a origem do município. 

5. O espaço de atuação dos professores: o município de Santo Antônio de Jesus/Ba 

A etnopesquisa sem lugar perde sua força hermenêutica e criativa, 
formando, neste sentido, um paradoxo irremediável. Tal perspectiva 
de pesquisa deve emergir sem concessões dos mundos culturais, 
tecido no âmago das indexalidades dos espaços ocupados: os 
lugares, os contextos. (Roberto Sidnei Macedo, 2004).  

A situação de implicação com a prática da educação sempre nos inquietaram com 

interrogações que se constituem em mais uma forma de nos posicionarmos no lugar do 

interlocutor. Questionamos se o projeto político pedagógico da escola, como a formulação de 

referências para a atuação dos professores, contempla as questões ambientais; ou se os 
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professores, diante das questões ambientais, evidenciam visão crítica ou visão ingênua, 

reducionista e, sobretudo, descritiva. São questões que carecem de reflexão. 

A visão crítica, por sua condição subjetiva e particular, até a exercitamos na prática. 

Já os planejamentos que envolvem o trabalho conjunto da Instituição dificilmente são 

colocados em prática efetivamente, como um projeto de concepção de Educação. Isto tem 

representado um conflito e uma dificuldade na trajetória desta pesquisa. Colocamos a questão 

ambiental como foco, quando na prática representa um mundo de possibilidades, diante da 

diversidade e da dimensão que o tema abarca.  

Diante destas constatações, na elaboração e organização desta pesquisa, optamos por 

um breve diagnóstico do espaço de atuação dos nossos interlocutores. Focalizamos dados 

relacionados aos aspectos geográficos, históricos, sócio-econômicos e culturais do município 

de Santo Antônio de Jesus – Bahia – Brasil (Figura 01), na busca de inserção das questões 

ambientais nos programas curriculares e nas práticas educacionais.  

Figura 01: Mapa com localização de Santo Antônio de Jesus, Bahia – Brasil

MAPA DO BRASIL

Fonte: IBGE (2007)

Santo Antonio de Jesus 
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Como se pode observar no destaque do mapa (Figura 01), o município de Santo 

Antônio de Jesus, situado na margem da BR 101, se distancia de Salvador 187 km e 

apresenta uma posição geográfica privilegiada pela sua localização nas proximidades do 

litoral baiano, compondo a zona remanescente da Mata Atlântica (Figura 02).

Suas características e aspectos geográficos contribuem para a manutenção da riqueza 

ambiental ainda presente na variedade de recursos naturais. Com altitude de 213 m, o clima 

apresenta-se mais úmido para o litoral e mais seco para o interior, com temperatura média 

entre 26ºC e 31ºC. Nos últimos anos, a diminuição da precipitação pluviométrica tem 

ocasionado o surgimento de curtos períodos secos, principalmente no verão. 

Limita-se com os municípios de Varzedo, Conceição do Almeida, Aratuípe, Laje, 

Muniz Ferreira, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado e São Miguel das Matas é banhado 

pelos rios: Taitinga, Sururu, Jequitibá e da Dona. Com terras quase planas ou onduladas, 

apresentam clima tropical com a temperatura mínima de 17 e máxima de 36 graus 

Centígrados. As chuvas são freqüentes de abril a agosto. 

Figura 02. Mapa da Bahia e população do município de Santo Antônio de Jesus /Bahia  

                                                     

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2007), a população do município era 

de 87.776 (setenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito) habitantes, com densidade 

demográfica de 335,2 hab/km² e extensão territorial de 259 km². Seu Índice de 

População

Rural 
14,38%

Urbana 
85,62%

Fonte:  Wikipédia, enciclopédia livre 

Santo Antônio de Jesus 

IBGE/SIDRA. Adaptado pela autora 

MAPA DA BAHIA 
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Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.729, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento 

Humano/PNUD (2000). 

Observa-se que o estágio de degradação das áreas urbanas tem correlação com a 

concentração das terras em mãos dos grandes proprietários, o que impulsiona os pequenos 

proprietários a migrarem ocasionando a formação das favelas na periferia da cidade. Segundo 

dados do IBGE (censo de 2007) a área urbana detém 86,61% da população, enquanto a rural 

apenas 13,39%, dados da Figura 02. 

Santo Antonio de Jesus é também denominada Cidade das Palmeiras (Foto 01), com 

suas palmeiras imperiais seculares (Roystonea oleraceae). Executou um dos primeiros 

projetos urbanísticos, com a plantação das palmeiras imperiais, É a mais importante cidade 

do Recôncavo Baiano e foi emancipada politicamente no dia 29 de maio de 1880, década da 

Proclamação da República e da Abolição da Escravatura no Brasil. 

Foto 01. Palmeira imperial no projeto urbanístico de Santo Antônio de Jesus 
Fonte: http://www.mauricio-andrade.eti.br/saj/

No início da sua formação, contava com os índios de Pedra Branca, que viviam de 

caça, pesca e roçados. Atraídos pela fertilidade das terras, chegaram os primeiros colonos. 

Nesse período havia a recomendação de proteção aos indígenas da Bahia, por Carta Régia 

datada de 1663, a determinação de reserva de uma légua quadrada de terras para aldeamento 

e "sustento dos silvícolas”. Segundo Santos (2006, p. 186) “para o aproveitamento da terra 

pouco se poderia contar com sua rarefeita população indígena, cuja cultura não ultrapassava 

aos aprendizados que caracterizam a idade da pedra. Era necessário povoá-la, estabelecer na 

terra inculta a verdadeira colonização”. Assim os jesuítas descreviam os nativos do Brasil. 

O professor, ao organizar seu plano de trabalho, conta com elementos da situação 

ambiental a partir da história da formação da cidade. A caracterização do espaço é um ponto 

de partida para a discussão dos aspectos socioeconômicos e ambientais, com possibilidades 
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de problematização, por exemplo: se as terras eram habitadas por índios, seus herdeiros 

naturais, por que a Carta Régia do rei de Portugal recomendando proteção aos indígenas da 

Bahia? Onde estão estes índios atualmente? As terras férteis?  E as matas exuberantes?   

De acordo com o Grupo Ambientalista da Bahia – GAMBÁ, embora com apenas 

7,3% de sua área original preservada, a Mata Atlântica está entre os principais ecossistemas 

brasileiros e encontra-se ameaçada de extinção. Dentre as explorações econômicas que 

contribuíram para a degradação ambiental na região, destaca-se a intensiva criação de gado 

com o uso de pastagens, sem a orientação para o uso racional dos recursos naturais. 

A herança cultural da colonização exerce influência marcante no trato com a 

natureza. O colonizador, o índio “selvagem” e a natureza são faces do mesmo desígnio: 

“domesticar a “natureza selvagem”, convertendo-a num recurso natural. É essa vontade única 

de domesticar que torna a distinção entre recursos naturais e recursos humanos, tão ambíguos 

e frágeis no século XVI como hoje” (SANTOS, 2006, p. 188). 

Herança do período colonial, a ocupação de grandes extensões para exploração e a 

exportação das riquezas naturais, a intensificação da agropecuária nos dias atuais ainda 

caracteriza-se por uma ocupação desordenada das terras. A cultura da laranja e da mandioca, 

inicialmente como subsistência, hoje, muito tem contribuído para o desmatamento 

desordenado, sem a devida avaliação e correção dos impactos negativos. 

Dentre os impactos situam-se as queimadas para o cultivo intensivo da mandioca e 

outros produtos de subsistência; o pisoteio do gado com a compactação dos solos; a 

eliminação das espécies nativas. Isto resulta na alteração do regime hídrico, no 

desaparecimento de riachos e nascentes com a devastação das matas; aceleração do processo 

erosivo dos solos.  

Segundo registro foi concedido o patrimônio territorial das Terras de Sesmarias aos 

índios da Aldeia de Santo Antonio de Jesus, em nome de Antônio de Souza Andrade e João 

Borges de Escobar em 1644. Terras, da mais antiga Sesmaria que se ajusta geograficamente 

aos limites do município de Santo Antonio de Jesus.

A atuação dos Padres Matheus Vieira de Azevedo, José Ferreira e Bento Pereira foi 

significativa, coadjuvados por Manoel dos Santos Carvalho e Luiz Vieira de Brito na história 

da colonização nessas terras. Consta que o Padre Matheus Vieira de Azevedo foi proprietário 

de um imóvel na rua direita da quitanda em Nazaré (mais tarde conhecida como Nazaré das 

Farinhas) onde realizava missas e batizados pela região, principalmente na zona rural. 

Algum tempo depois, o Padre Matheus fixou residência nas proximidades do rio 

Sururu (atual bairro na periferia de Santo Antonio de Jesus) onde lá ergueu um oratório sob 
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invocação a Santo Antonio. Neste sitio, com algumas dezenas de escravos, cultivava 

mandioca e produzia seus subprodutos, a farinha e o beiju, em quantidade considerável.  

Em pouco tempo, graças ao Padre Matheus, em razão das qualidades pessoais 

reveladas em seus relacionamentos na comunidade, aliadas à excelente localização do seu 

sítio, o oratório se tornou ponto de convergência de uma região que se tornava cada vez mais 

amplamente conhecida. Então, o Padre doou um quarto de meia légua em quadra de suas 

terras para construção de uma capela, por escritura pública lavrada em 27 de setembro de 

1776. Como se vê, a religião católica exercia uma forte influência na formação dos 

povoados, os quais, posteriormente, eram elevados à categoria de cidades.   

Os moradores mais próximos compuseram uma irmandade. Esta irmandade elaborou 

o projeto, do qual, em 23 de setembro de 1777, o arcebispo metropolitano da Bahia 

subscreveu provisão de construção e fundação da capela, a qual foi filiada à freguesia de 

Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Nazaré-BA, referência comercial na época.  

Dois anos depois em 1779, a construção do Padre Matheus estava concluída. Novos 

moradores foram surgindo ao redor da capela, formando assim um núcleo urbano. A 

população foi crescendo e atraindo prestadores de serviços, negociantes, mascates, armazéns 

de secos e molhados, dentre outros produtos e atividades. Doze anos após a construção e 

funcionamento da capela, faleceu o Padre Matheus, em 12 de março de 1791. 

Outras questões para reflexão: o papel da igreja nas relações com os nativos; a posse 

das terras; o povoamento; a influência do Cristianismo na ocupação das terras pelos colonos; 

registro da religião dos índios na organização da sociedade; o papel do negro na formação da 

cidade desde as origens; o que prevalece da cultura negra hoje no município. 

O povoado foi se organizando e, por volta de 1832, foram criados: Juizado de Paz, a 

Guarda Nacional, escolas públicas e particulares, comércio crescente e dinâmico. Em 1852, 

logrou-se a criação da freguesia e a capela do Padre Matheus transformou-se em Igreja 

Matriz, hoje situada na praça principal da cidade - Praça Padre Mateus. 

A freguesia foi elevada à categoria de Vila, em 29 de maio de 1880, desmembrada de 

Nazaré, pela lei n° 1952. Nesse mesmo ano, a 07 de setembro, foi inaugurada a estrada de 

ferro, da qual o município de Santo Antônio de Jesus seria o fim da linha férrea durante dez 

anos. Com isso, o comércio local com início na Praça Mateus foi atraindo a população 

vizinha como até hoje ocorre. Viajantes de toda parte descarregavam e recebiam 

mercadorias; a capela do Padre Matheus, elevada à categoria de Vila, logo superou os demais 

lugarejos, com a construção de novos prédios comerciais, mansões e a fixação de operários. 
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O governo do estado resolveu elevar Santo Antônio de Jesus à categoria de cidade. 

Sua instalação ocorreu em 14 de março de 1883. Em junho de 1891 surgem novas obras: 

calçamentos de ruas, fontes públicas, Casa da Prisão, dentre outras. Foi testemunha de 

importantes fatos históricos: a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República e, 

apesar das crises econômicas daquela época, não perdeu o impulso de desenvolvimento, 

favorecido pela localização geográfica e o desenvolvimento da economia.  

No decorrer do século XX, o município foi impulsionado, principalmente no 

comercio. Surgiram pequenas indústrias, panificadoras. Foram fundadas as filarmônicas 

Amantes da Lira e Carlos Gomes; a Santa Casa de Misericórdia.  A iluminação elétrica, com 

motor movido à lenha. Prédios escolares são inaugurados para as crianças fora da escola.  

Ainda na década de 30, o Interventor Federal no Estado da Bahia, o Santantoniense 

Landulpho Alves, construiu o novo prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de 

Jesus. Nessa época, expandiu-se a cultura do fumo, do café, a extração do manganês e em 

seguida, a cultura da laranja e a criação de gado. Essas atividades têm contribuído para a 

devastação da mata atlântica. 

Foto 02. Praça Padre Mateus a Igreja Matriz e o comércio  
Fonte: http://www.mauricio-andrade.eti.br/saj/

Na década de 1970, a construção da BR 101 e a energia elétrica impulsionam o 

município, Hoje é considerada a cidade mais importante do Recôncavo Baiano, centro 

comercial que atende aos municípios circunvizinhos. O comércio local se destaca em torno 

da Praça Padre Mateus (Foto 02) e ruas laterais, com filiais de empreendimentos da capital e 

de outras partes do país. 
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Entretanto, o crescente desenvolvimento comercial não absorve a mão-de-obra 

excedente, o que ocasiona a exclusão social. Esta situação tem gerado sérios problemas 

ambientais, a exemplo do que identificamos (gráfico nº 01) sobre o abastecimento de água. 

De acordo com os dados do censo de 2000 (IBGE) dos 19.665 domicílios, 73,12% têm a rede 

geral canalizada; 19,93% utilizam água de poço ou nascente e 6,95% outras formas. O não 

acesso à água potável é uma situação de desequilíbrio e degradação ambiental. 

Outros dados que caracterizam o alto índice de população excluída residente no 

município são referentes (Gráfico nº 02) à situação sanitária das residências. De acordo com 

o censo realizado em 2000 (IBGE), com o total de domicílios (19.665) quase vinte mil 

catalogados, 18,37% não têm banheiros; com 01 banheiro 63,13%, residências com 02 

banheiros 13,05%; 03 banheiros 3,81%; 04 banheiros 1,03% e 05 banheiros 0,61%. Os dados 

revelam uma situação grave para o equilíbrio ambiental, principalmente para a saúde da 

população em contato com os dejetos expostos a céu aberto. 

Rede geral canalizada

Poço ou nascente

Outra forma

ABASTECIMENTO DE ÁGUA            SANTO ANTONIO DE JESUS – BA 
Ano de referência  2000                       Por domicílio (Total 19.655)

             ____________________________________________ 
              Gráfico 01.  Abastecimento de água em Santo Antonio de Jesus - BA -Ano - 2000  
              Fonte: IBGE/SIDRA. Adaptada pela autora. 

      1 banheiro 

      3 banheiros 

             5 banheiros 

        2 banheiros 

       4 banheiros 

      Não tinham 

         NÚMERO DE BANHEIROS             SANTO ANTONIO DE JESUS – BA 
           Ano de referência     2000                         Por domicílio (Total  19.655) 

___________________________________________
Gráfico. 02. Banheiros por domicílio em Santo Antônio de Jesus - BA - Ano - 2000
 Fonte: IBGE/SIDRA. Adaptada pela autora. 
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O desordenamento na manipulação dos recursos naturais e ambientais chama à 

atenção na área urbana, como os esgotos a céu aberto e os acúmulos de lixos, sem destino 

adequado fazem parte das paisagens, principalmente nas periferias onde se concentram as 

pessoas carentes. Observe-se o gráfico (nº 03) com dados sobre o destino do lixo 

Os dados apresentados no gráfico revelam a gravidade da situação, dos quase 20.000 

domicílios existentes na cidade: 2.460 jogam lixo a céu aberto em terrenos baldios ou 

logradouros, 41 domicílios colocam os dejetos em rio, lago ou mar. Vale enfatizar que o 

riacho que corta a cidade foi transformado em um esgoto a céu aberto.   

____________________________________ 

Gráfico 03.  Destino do lixo por domicílios - Santo Antonio de Jesus – Bahia. – Ano - 2000 
Fonte: IBGE/SIDRA. Adaptado pela autora 

Os dejetos dos domicílios que têm a coleta através de caçamba (2.589) ou serviço de 

limpeza (12.968) têm como destino o aterro sanitário localizado nas margens da estrada que 

liga Santo Antonio de Jesus a Nazaré, próximo da cidade. O aterro, tecnicamente 

condenável, é povoado de urubus e catadores de lixo que disputam os diferentes restos de 

produtos que são depositados, sem nenhum processo de seleção. 

Identificamos também uma forte atuação do Ministério Público Estadual local com o 

suporte do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente 

(CEAMA); a realização do FÓRUM LIXO E CIDADANIA (Apêndice B), com a 

implantação das Varas destinadas à Educação Ambiental com várias frentes de trabalho, com 

destaques para a defesa da fauna, das matas, principalmente as matas que protegem os rios e 

lagos; combate ao abate clandestino de animais e à poluição sonora. 

12958

2589

1350

95

2460

41

162

Coletado por serviço de limpeza

Queimado

Enterrado

Jogado em rio, lago ou mar

Outro destino

Jogado em terreno baldio ou logradouro

Coletado em caçamba de serv. de limpeza

Ano Referência 2000                                             Por domicílios
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O município é contemplado com a atuação eficaz do Ministério Público na defesa do 

cidadão e do ambiente. Desenvolve ações para o combate à venda de combustível alterado; a 

defesa da criança e do adolescente, principalmente quanto ao acesso à educação de 

responsabilidade, prevista pelas políticas públicas, com abrangência das ações aos 

municípios circunvizinhos. É um trabalho que vem se consolidando, graças ao desempenho 

da Promotoria e do Juizado, na defesa dos direitos no que se refere à educação, saúde e 

importância de um ambiente em equilíbrio e harmônico para a comunidade (Apêndice A).

Atividades pontuais de Educação Ambiental são desenvolvidas sob a orientação do 

Ministério Público, a Promotoria local, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, do Grupo 

Ambientalista Nascente (GANA); Polícia Militar; Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agropecuário (EBDA); Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB); Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S/A, EMBASA; junto a Prefeitura Municipal e comunidades 

locais. É fundamental a aproximação sistematizada das escolas junto ao Ministério Público. É 

ainda fundamental efetivação de parcerias considerando o poder de penetração que a escola 

exerce em diferentes ambientes familiares, através das crianças e adolescentes.    

Desde o início da década de 1990 o município e adjacências dispõem do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar e tem atuação (apêndice D) junto 

às crianças e adolescentes, na tentativa de aplicação dos Direitos da Criança e do 

Adolescente a partir da Lei maior, a Constituição do país. 

O município conta com a atuação do IBAMA, através do seu Escritório Regional, aí 

sediado há 25 anos. Registramos que as escolas solicitam ao IBAMA, rotineiramente, 

durante o ano, palestras versando sobre temas ambientais, as quais são realizadas através de 

Analistas Ambientais deste órgão, em escolas do ensino fundamental, médio, nas faculdades 

do município e adjacente. Além das escolas, o IBAMA recebe solicitações de entidades, 

ONG, organizações comunitárias e de sindicatos.  

O município conta com a ONG GANA, que atua em parceria com o Ministério 

Público realizando eventos com assuntos ambientais como o combate à poluição hídrica e 

sonora e práticas de recomposição florestal. Como fruto das preocupações com a 

recomposição florestal, este grupo mantém um viveiro de diferentes mudas de plantas para 

distribuição, com destaque para as nativas de Mata Atlântica. A disseminação das mudas tem 

o objetivo de aumentar o reflorestamento das espécies ameaçadas da Mata Atlântica.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aprovou na Semana da Mata 

Atlântica (23 a 27/05), em Joinville, a resolução que determina ao Instituto Brasileiro do 
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a suspensão das autorizações 

para corte e exploração de espécies florestais ameaçadas de extinção na Mata Atlântica. 

Desde a década de 1980, o município conta com o Campus V da UNEB, que tem 

contribuído para a formação de professores nas Licenciaturas em História, Geografia, Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e, recentemente, o Espanhol e Administração. O curso de 

Mestrado Cultura, Memória, Desenvolvimento Regional e Local voltado para a pesquisa 

regional está no quarto ano de funcionamento e o mestrado em História Regional e Local, no 

seu segundo ano de funcionamento, ambos com aprovação da CAPES. 

O município foi contemplado em 2006, com um Campus Avançado da UFRB, com 

administração central no município vizinho de Cruz das Almas. O primeiro vestibular foi 

realizado no segundo semestre de 2006, para as graduações de Psicologia, Enfermagem e 

Nutrição sob a coordenação da Universidade Federal da Bahia-UFBA que tem dado suporte 

para o processo de transição da sua unidade de Cruz das Almas para UFRB. 

Contudo, o município de Santo Antônio de Jesus ainda tem parte de seus professores 

trabalhando no ensino fundamental sem formação superior. A presença da UNEB no 

município muito tem contribuído para o desenvolvimento dos cursos do Pró-formação 

propostos pelo MEC e parte do professorado já concluiu o curso, estando outros em processo 

de formação através da parceria com a Universidade e outros municípios. 

Registramos a existência de eventos pontuais: a emancipação municipal, em 29 de 

maio, a festa anual do padroeiro da cidade, Santo Antônio, de 31 de maio a 13 de junho. 

Logo em seguida a população se organiza para a semana das festas juninas, com culminância 

nos dias 23 e 24, também do mês de junho, com atrações para um elevado número de turistas. 

    

  

Foto 03. Prefeitura Municipal -1930                              Foto 04.  C. Cultural (antiga cadeia pública)                                  
Fonte:    Enciclopédia dos Municípios Brasileiros          Fonte:     Enciclopédia dos Municípios Brasileiros  

                V. XXI. R de Janeiro, 1958.                                                V. XXI. R de Janeiro, 1958.  
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Identificamos duas construções de significado histórico, a prefeitura municipal (Foto 

03) e o centro cultural (Foto 04), antiga cadeia pública (Uma publicação do Instituto de 

Geografia e Estatística) que tem sido utilizada ultimamente com atividades diversas da 

administração municipal. 

Ao lado do dinamismo verificado em de Santo Antonio de Jesus, a cultura, festejos 

juninos e o comércio regional pujante, coexistem atividades de alto risco: o fabrico de fogos, 

que são manipulados por leigos, pessoas que não detêm o necessário conhecimento para 

desenvolver o trabalho com normas de segurança. O aprendizado se processa sem a devida 

orientação técnica. Os fabricos clandestinos utilizam a mão-de-obra de crianças e adultos 

para o manuseio de explosivos com pagamentos irrisórios.  

As pessoas envolvidas nestas atividades geralmente são analfabetas. A venda dos 

produtos desse ramo de negócio é mantida sob o controle de empresários que utilizam a mão-

de-obra destas pessoas, a maioria sem amparo legal. O excedente de pessoas desempregadas 

contribui para este quadro de exploração e descaso do empregador para com a qualidade de 

vida do trabalhador. A situação é tão crítica que mesmo existindo uma organização sindical, 

o trabalhador sente-se inseguro de participar das reuniões e sofrer represálias. 

A comunidade tem um histórico com diversos acidentes e lesões provenientes do 

fabrico de fogos de artifícios de fundo de quintal. O mais grave com repercussão nacional e 

internacional (Foto 05) ocorreu no dia 11 de dezembro de 1998 com a morte de 64 pessoas e 

lesões graves em outras 05. A fábrica situava-se em uma fazenda na periferia.  

        Foto 05.  O acidente da fábrica clandestina de fogos em 11 de dez / 1998. 
          Fonte:    www.baudoibahia.globolog.com.br/  

A referida fábrica armazenava material proibido por lei, sem as mínimas condições de 

segurança para os trabalhadores. Além disso, verifica-se a falta de prevenção e sanção pelas 
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autoridades competentes (o Exército, a Prefeitura e o Ministério do Trabalho), que têm o 

dever de fiscalizar as condições das fábricas de fogos. Observe-se o documento da Justiça 

Global (apêndice C), representando diversas entidades de proteção aos Direitos Humanos. 

Diante da gravidade do impacto ambiental aliado à morosidade da Justiça em 

condenar os culpados e indenizar as famílias enlutadas, o Centro da Justiça Global, enviou 

Petição à Organização dos Estados Americanos, OEA, em 23.11.2001, encaminhada ao 

Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, embaixador 

Santiago A. Canton, Washington, D.C, EUA, apresentando denúncia contra o Estado 

Brasileiro, conforme disposto nos artigos 44 e 46 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Nesse documento, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção de 

Salvador e o Fórum dos Direitos Humanos de Santo Antônio de Jesus mencionam também as 

condições de trabalho dos acidentados. Considera insatisfatória a atuação das autoridades 

responsáveis pela fiscalização de tal atividade “a fim de prevenir acidentes e impedir a 

transgressão da lei trabalhista, tanto referente às mulheres sem carteiras de trabalho 

assinadas, como também ao impedimento de trabalho infantil” (Apêndice C). 

O percentual de analfabetos constitui um problema ambiental seguido das péssimas 

condições de trabalho e moradia deste segmento da população que não tem acesso a salário 

ou renda que lhe possibilitem alimentação adequada, higiene, água potável, saneamento. 

Urgem mudanças de postura e valores éticos em todos os segmentos da comunidade. 

Quanto ao percentual de analfabetos no município, identificamos, no censo de 2007, 

através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresenta 14, 85% de 

analfabetos para as faixas etárias de 15 anos a mais; 11% das crianças entre 07 a 14 anos não 

sabem ler nem escrever um bilhete simples. A situação revela uma degradação ambiental 

crítica: qual o futuro de uma geração de crianças que sobrevivem de aterro de lixo? Futuros 

“lixos de ser humano”? 

Percebe-se que o tratamento que vem sendo dispensado à população do município no 

que toca à escolaridade não corresponde às determinações da legislação no seu Art. 27 do 

capitulo VII da Lei nº 9.394 de 20. 12. 96, da Educação Nacional: a Educação Básica tem 

como objetivo geral desenvolver o indivíduo e assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para participar como cidadão na vida em sociedade e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

O papel da educação em suas relações com a sociedade carece ser rediscutido. “A 

relação trabalho e educação configura-se como um desafio a ser assumido, face ao número 
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significativo de polêmicas, indefinições e dúvidas que suscita, tanto a nível teórico, como em 

nível de realização” (PEREIRA, 1998, p. 89).  

Os problemas ambientais são evidentes e incomodam a população. Observa-se que, 

de forma consciente ou impulsionada pelas pressões externas, pelo apelo da mídia, da 

defensoria pública, em maior ou menor intensidade, a população busca alternativas para o 

equilíbrio ambiental. Entretanto, o panorama aponta uma situação ambiental grave, ante as 

condições de vida de grande parcela da população de jovens e adultos analfabetos tanto na 

área urbana quanto na rural em plena era da sociedade do conhecimento. 

Em decorrência dos acidentes no fabrico clandestino de fogos, a divulgação dos 

impactos negativos se estendeu à preocupação mundial. E, sob a pressão de organismos de 

direitos humanos, locais e internacionais, foi criado um condomínio específico para o fabrico 

de fogos, através da Organização Fênix. Tal empreendimento foi implantado a 05 km (cinco 

quilômetros) da cidade. Entretanto, inexplicavelmente, não se encontra operando. É 

fundamental aprofundar as investigações e planejamento para ações integradas, que 

potencializem os bons resultados, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Assim, o entrelaçamento de ações entre Conselhos, ONG, do Ministério Público, 

IBAMA, UNEB, UFRB, ACISAJ, DIREC 04, 14 º Batalhão de Polícia, Poder Executivo, 

Secretarias, Maçonaria, Lions, Igrejas, Associações e Sindicatos significam a possibilidade 

de uma gestão ambiental com perspectiva de equilíbrio para as gerações futuras. 

Considerando o diagnóstico como essencial para a organização curricular, identificamos 

temas para pesquisa e estudo: como organizar um diagnóstico; qual o papel do Colegiado 

Escolar; quais os recursos destinados para cada escola rural ou urbana. 

São sugestões que não significam “receita”, mas, são frutos da caracterização do 

espaço de investigação, associados às referências para a elaboração desta pesquisa. Neste 

sentido, essa breve contextualização do município representou um importante suporte para a 

investigação da realidade nas diferentes vivências da prática dos professores. Contamos com 

subsídios em relação aos problemas ambientais vivenciados pela comunidade santantoniense, 

os quais possibilitaram mais interpretação das linhas e entrelinhas dos discursos falados e 

escritos dos nossos interlocutores. 



●  Santo Antônio de Jesus - BA 

CAPÍTULO 2 

QUESTÕES AMBIENTAIS: LUGAR DO CONHECIMENTO NA ESCOLA 

Como um diamante que lapida, reconstrói e reforma a

imponderável aventura da cultura e do conhecimento, a 

complexidade religa, permanentemente, o homem às coisas, a 

natureza à cultura, o sujeito ao objeto, o processo de 

aprendizagem às experiências solitárias, imaginarias e afetivas 

(Maria da Conceição Xavier de Almeida, 2006).
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Com este capítulo damos continuidade à contextualização do ambiente, das 

implicações para a produção de novos conhecimentos na perspectiva do equilíbrio ambiental, 

faz-se uma abordagem sobre fragmentação do conhecimento, transversalidade e assinalam a 

importância da ética para a reconstrução de posturas, valores, crenças e costumes nas relações 

do ambiente escolar. Sistematizamos os dados recolhidos nas primeiras abordagens com os 

interlocutores, através de questionário, oficina pedagógica e entrevista, as impressões iniciais 

destas pessoas sobre a inserção de conteúdos ambientais ao processo da organização 

curricular e do projeto político-pedagógico da escola.  

1. A demanda para a educação ambiental na organização curricular 

A construção cultural de um projeto de currículo, implícito ou explícito, se efetiva nos 

espaços que congregam ações sociais, políticas, administrativas, institucionais, ao tempo em 

que criam as condições da modelagem (aprendizagem social) do tipo de homem que se forma 

nestes espaços. Para tanto, os conteúdos são selecionados dentro de um campo social, com as 

contradições e condicionamentos que estabelecem as relações entre seus membros. 

O Brasil, a partir da década de 1990, vem tentando acompanhar as tendências do 

mundo, na organização e no estudo do campo curricular. Para isso, tem direcionado as 

atenções para os aspectos multiculturais dos diferentes grupos sociais e tem sido preocupação 

de pesquisadores, educadores e gestores, em diferentes segmentos da educação. Essa 

preocupação busca efetivamente às abordagens transversais, interdisciplinares, 

transdisciplinares e integradas dos currículos escolares.  

Nosso estudo vem confirmando que a Educação Ambiental (EA) tem como 

características indissociáveis: a compreensão contextualizada da complexidade do ambiente 

de modo crítico, a reavaliação de como nos relacionamos com a nossa espécie e as demais 

criaturas do planeta; e, essencialmente, a estimulação do diálogo entre as ciências, redefinindo 

objetos de estudos e saberes.  

Na confecção de um móvel de madeira, por exemplo, observa-se que a sua condição 

de objeto concreto não se resume ao fato de ser palpável. Quando se questiona a origem do 

material utilizado, o tipo de árvore, a qualidade da madeira e o impacto ambiental (incluindo 

as repercussões sobre a comunidade produtora) conseqüente ao corte da árvore e as 

possibilidades de substituição da matéria-prima, então, tem-se uma visão integrada. Enquanto 

a visão fragmentada nos induz a uma compreensão parcial da realidade. 
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Por outro lado, vale enfatizar que a visão fragmentada dos saberes deve-se à herança 

da organização “disciplinar” dos currículos para formação de professores. Geralmente os 

conteúdos apresentam-se descontextualizados, sem nexo entre a teoria e a prática. Portanto, 

faz-se necessário conhecer a origem da fragmentação dos conteúdos, o contexto da produção 

e disseminação e ainda rever princípios e concepções do positivismo e do cartesianismo. 

Assim, os princípios filosóficos positivistas induzem as pessoas a separar aquele que 

pensa daquele que faz. Isto, por sua vez, atende à reprodução e à divisão hierarquizada e 

desigual do modo de produção capitalista. Segundo a crítica de Guimarães (2003) alguns 

educadores vêem o crescimento industrial capitalista como algo positivo. De fato, há um 

reforço da atitude voluntarista das pessoas, responsabilizando-as por tendências estruturais 

que são desenvolvidas efetivamente por políticas institucionais de médio e longo prazo.  

A concepção ingênua desprovida de senso crítico está, de certo modo, em consonância 

com os interesses do modelo liberal contemporâneo, que é simultaneamente conservador e 

reformista, não questionando o padrão civilizatório vigente na sociedade. Faz uso igualmente 

da aplicação de metodologias pedagógicas idealizadas, simplistas, o discurso da eficiência 

produtiva, da tecnologia limpa, da qualidade total nos moldes da propriedade privada e de 

medidas paliativas de inclusão social, enquanto o diagnóstico de problemas ambientais pode 

gerar conteúdos significativos para o cotidiano da sala de aula.  

A postura voluntarista ignora a produção ao longo da história, as relações de trabalho 

não podem ser associadas à “vontade” consciente dos sujeitos, mas à ação e aos objetivos de 

classe social. A não concretização de uma educação para equilíbrio e sustentabilidade resulta 

deste comportamento. A postura ingênua ignora “a intuição, a desconfiança e a tomada de 

consciência de que o modelo cartesiano de pensar começa a esgotar as estratégias que 

moldaram, nos últimos séculos, um homem dolorosamente fraturado e permitiram imaginar o 

mundo pautado pela tirania da ordem” (ALMEIDA, 2006, p. 23). 

As evidências apontam que as grandes transformações históricas só se concretizam 

incorporada ao modo de vida, a existência cotidiana vinculando o particular ao público, o 

microssocial ao macrossocial. O cotidiano não como rotina, mas o espaço imediato de 

realizações do indivíduo. A cotidianidade, o lugar ocupado e habitado, o ponto concreto do 

exercício da cidadania. Não bastamos nós, educadores, a sensibilização para o 

reconhecimento do ambiente de vida. É preciso articular na cotidianidade a atuação política 

que gere transformações individuais e coletivas no mesmo processo. 

Atualmente, pesquisadores têm-se dedicado aos estudos da organização curricular 

multicultural, dentre estes: Sacristán (1998), Santomé (1998), Gomes (1998), Moreira (1999), 
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Macedo (2005), os quais enfatizam que cultura não significa um objeto terminado transmitido 

de uns para outros, mas atividade mediatizada que se reproduz construindo e se reconstruindo 

por meio de sua aprendizagem e das condições em que esta se realiza. 

Para Tanner e Tanner (1980, p. 449), a organização curricular “requer um currículo de 

sínteses para lhes prestar adequada atenção, já que esses problemas não têm tido a devida 

acolhida nas disciplinas estabelecidas ou nas categorias de conhecimento representadas pelas 

matérias escolares”. Os temas sociais eleitos para a inserção no currículo escolar têm como 

meta à possibilidade de uma visão ampla e consistente das implicações sócio-ambientais em 

nível local, regional, nacional e internacional. 

Para Capra (1988), o equilíbrio ambiental constitui-se uma das tarefas mais urgentes 

de nossa época, uma abordagem que contemple as atividades imersas nos processos cíclicos 

da natureza e no sistema de valores de uma determinada cultura. Entretanto, não basta 

reconhecer a urgência do equilíbrio ambiental, mas adotar uma postura crítica na manipulação 

dos recursos. A transversalidade dos saberes aponta para a provocação aos professores no 

sentido de redirecionar atividades ampliando a formação dos alunos. 

Para tanto, compete recorrer à interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como 

estratégia para uma prática intersubjetiva, que associa conhecimentos considerados científicos 

e não científicos, relaciona o racional com o intuitivo, o cognitivo com o sensorial, rompendo 

assim, a visão compartimentada da cultura até então construídas. 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os campos do conhecimento, 

conduzida por uma abordagem que não considera a inter-relação e a influência entre eles. 

“Questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como 

é conhecida, historicamente se constituiu” (BRASIL, 1998, p. 30). Tal proposta, meio 

utópica, requer a vigilância contra a roupagem da educação democrática.  

Nesse sentido, as explicações lineares e totalizadoras estão sendo questionadas. Cabe 

à organização curricular a abordagem simultânea da herança cultural da humanidade e dos 

problemas do homem e da sociedade. “A educação geral requer uma perspectiva sobre o 

conhecimento que é essencialmente diferente do conhecimento próprio da educação 

especializada” (TANNER D, TANNER L, 1980, p. 445).  

Vista desse modo, a inserção da educação ambiental no currículo do ensino 

fundamental caracteriza-se por uma composição pluralista e heterogênea que vai, aos poucos, 

formando alianças entre saberes em torno de objetivos comuns e de diferentes propósitos: 

conservação da natureza, sobrevivência do homem na terra, participação comunitária na 
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gestão dos recursos naturais, posições antinucleares, saneamento básico, planejamento 

urbano, dentre outros, de modo globalizado. 

Neste movimento, a apreensão dos conteúdos acontece com base na racionalidade 

dialética, na compreensão histórica de seu movimento contraditório com vistas a um projeto 

ambientalista emancipatório e sustentável. Neste sentido, os valores devem ser transmitidos 

ao educando através do que se faz e se diz no ambiente familiar e da comunidade, no 

reconhecimento de comportamentos e manifestações culturais dos grupos. 

Urge o pensamento científico que relacione objetividade e subjetividade no trato com 

estruturas e valores culturais. Assim, para Loureiro (2004, p.118), “A Educação Ambiental 

transformadora não é aquela que visa interpretar, informar e conhecer a realidade, mas que 

busca compreender e teorizar na atividade humana, ampliar a consciência e revolucionar a 

totalidade que constituímos e pela qual somos constituídos”. 

A pedagogia no trato com o ambiente significa o estudo do ambiente em seu contexto 

físico, biológico, cultural e social. A desconstrução da vertente onde a natureza é considerada 

ao mesmo tempo: hostil, de lugar da luta de todos contra todos; da chamada lei da selva; 

como ambiente de harmonia e bondade. A vida humana tem o poder de criar e inventar 

partindo do cotidiano e desfazer a compreensão fragmentada da idéia de vida.

Nesse sentido, a organização curricular na perspectiva da transversalidade dos 

conteúdos envolve reflexão filosófica crítica para revisão e avaliação de posturas e valores. A 

reflexão na observância de que “a herança cultural não é optativa, não se pode rechaçar ou 

desconhecer, mas é a partir dela e nela que encontramos os problemas e propomos mudanças” 

(GARCIA, 2003, p.27). Desse modo a herança cultural e a abrangência das questões 

ambientais entrelaçam-se no processo de articulação da organização curricular. 

Neste processo, o saber ambiental não é apenas um conhecimento que se extrai da 

realidade empírica, mas o exercício de revisão e reconstrução do mundo através de estratégias 

conceituais e políticas com base em princípios; a reconstrução dos conceitos que consideram 

o mundo natural, como impurezas do considerado desenvolvimento da sociedade. 

2. A transversalidade das questões ambientais no projeto político pedagógico 

A possibilidade de permear saberes ambientais no desenvolvimento do projeto 

político-pedagógico da escola representa mais que as recomendações oficiais para a 

sustentabilidade do ambiente através dos diferentes organismos nacionais e internacionais, são 

desafios para professores e gestores na construção de novos conhecimentos. 
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Neste sentido, a sociologia da educação tem contribuído para o entendimento 

esclarecido e crítico do problema. Ajuda a despertar os profissionais da educação para a 

compreensão de que a atividade de ensinar é complexa, as decisões nunca estão alheias aos 

conflitos que se desenrolam no cotidiano da comunidade, com reflexos na sala de aula. As 

decisões oriundas do interior da escola têm “predominância de relações sociocognitivas, 

agindo conscientemente sobre a estrutura das interações através das emoções e das linguagens 

sociais” (FERREIRA, 2004, p. 78). 

O professor não é o possuidor da verdade, mas é aquele que mostra, inclusive por 

aquilo que é, que a racionalidade é desejável. O professor não deve transmitir um saber, mas, 

de preferência, uma intenção. Ele também deve possibilitar um ambiente que favoreça a 

reflexão, a criatividade, a interação entre os envolvidos no processo. 

Se a racionalidade implica que o aluno deve experimentar por si mesmo, com o 

exercício crítico da sua razão intelectual sobre as contradições, paradoxos, lógicas sociais e 

cognitivas, a aprendizagem requer que o professor exerça uma tutela. A postura tutelar por 

parte do professor tem respaldo na concepção de que a aprendizagem consiste em questionar 

aquilo que se pensou, então ela é um desprendimento de si mesmo, ou seja, uma 

desqualificação de uma parte de si, em benefício daquilo que ainda não é familiar nem certo, 

mas em processo de construção. 

No cotidiano das atividades escolares (explícita ou implicitamente) desenvolvem-se 

competências complexas e difíceis de elucidar. Competências que podem ser consideradas 

como Intenções Transversais características da escola, que, registradas fora da escola, só têm 

sentido pela existência da escola. Sendo específicas do conjunto das atividades da escola, são 

próprias do conjunto das disciplinas curriculares. 

“A transversalidade não é apenas aquilo que pode existir em comum entre as 

disciplinas, mas também é, na nossa visão, sobretudo, a percepção reflexiva daquilo que se 

distingue”. (REY, 2002, p. 212). O fazer com que o aluno construa sua capacidade de

compreender. A compreensão envolve capacidades diferenciadas de abordagem, segundo os 

campos e objetos do saber. A forma diferenciada de exercício da capacidade, a partir de 

diferentes campos do saber, possibilita o acesso a um ponto de vista. 

Rey (2002) destaca duas intenções da escola: a escritura e a racional. Por que intenção 

e não competência? A competência caracteriza-se como aprendizado particular, fruto de 

dispositivos direcionados para determinadas especificidades, a exemplo do aprendizado da 

leitura e da escrita, enquanto a intenção transversal pode-se associar ao aprendizado da língua 

que põe o indivíduo em contato com formas de pensamento, com o mundo. 
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Retomando o foco do nosso trabalho, a transversalidade no currículo do Ensino 

Fundamental – refletimos em torno da seguinte questão: se o homem, ao nascer, já convive 

com questões ambientais, independente de ir ou não à escola, o que compete à escola ao 

trabalhar as questões ambientais na perspectiva transversal? Buscar significados na linguagem 

da comunidade; trabalhar a partir dos problemas apresentados pelo próprio homem. 

Podemos perceber que, historicamente, existe uma profunda solidariedade entre a 

escritura e a escola, desde os primeiros registros da cultura da humanidade. Porém, a escola 

não é apenas o lugar em que, em nossa sociedade, se transmite o domínio do código da 

escrita. A escola “é também e, antes de qualquer coisa, o que se tornou possível pela escrita. 

A escritura permite registrar aquilo que se faz; assim, ela situa a linguagem em uma nova 

posição com respeito à ação” (REY, 2002, p. 189). 

Nessa linha de pensamento, Chomsky (1968), afirma que, se a aprendizagem da 

língua materna se efetuasse por uma sequência de acondicionamentos, a pessoa só poderia 

emitir enunciados que já tivesse escutado, porém, toda pessoa que fala é capaz de produzir na 

sua língua enunciados que nunca viu antes, através da oralidade. Aí reside a competência 

lingüística do indivíduo que pode ser considerada uma competência que favorece a 

transversalidade dos conteúdos. O potencial da oralidade pode ser explorado pelo professor 

em suas atividades, oportuniza leitura e interpretação de variados tipos de textos e conteúdos. 

Desse modo, podemos ressaltar que a transversalidade ganha dimensão no processo 

ensino-aprendizagem através de estratégias da leitura e da escrita recorrendo às regras do 

conhecimento operativo das estruturas lingüísticas. A utilização das estruturas lingüísticas 

desencadeia a competência do falante, a produção de frases gramaticalmente correta. 

A associação de transversalidade à competência tem sido relacionada às evoluções em 

torno da mobilidade do emprego. Na década de 50, o Nobel da economista Georges 

Friedmann já criticava a atividade especializada que impede a visão de conjunto a quem 

executa a tarefa, assim como iniciativa própria. A automatização das máquinas e a 

complexidade dos dispositivos exigem do trabalhador uma competência múltipla.  

Rey (2002) considera a rapidez das evoluções técnicas, as mudanças de emprego, de 

reformulações profissionais uma primeira forma de transversalidade dos conhecimentos. “De 

não adaptar o indivíduo a um posto de trabalho estritamente definido, mas sim de provê-lo de 

competências gerais suscetíveis de serem mobilizadas em situações profissionais que variam e 

que são imprevisíveis no momento de formação” (REY, 2002, p. 53). 

Então, seria o momento de pensar em conteúdos que contribuam com a construção de 

competências que, uma vez adquiridas, possam ser transferidas a outras situações diferentes e 
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novas. Isto seria valorizar em um indivíduo, não mais a competência técnica ligada a uma 

profissão específica, mas a sua capacidade de adaptação, uma competência transversal para 

atuação em situações imprevistas. 

Resta-nos o desafio de exercitar a transversalidade dos conteúdos no cotidiano da 

escola, que até então mantém certa distância das implicações que demandam a formação para 

o mercado de trabalho. Esta escola se caracteriza pelo isolamento de saberes e nos defronta 

com o paradoxo, de uma instituição que ministra saberes desvinculados da vida social, quando 

a sua missão seria preparar o indivíduo para a própria vida social. 

Nesse contexto a transversalidade, provocadora de competência transversal assume 

um contorno de significância, ou seja, o acréscimo de saberes em cada disciplina, com o papel 

de ser útil além dos muros da escola. E assim, a transversalidade vai explicitar-se nos 

conteúdos conjunturais, através da mediação dos professores, da ampliação da relevância das 

disciplinas. Tal relevância só será concretizada com conteúdos que contribuam para a 

resolução dos problemas existenciais dos alunos e da comunidade. 

A questão não pára por aí: como conciliar a nova concepção com defesa da 

aprendizagem apenas por disciplinas especificas? Outras questões surgem: as disciplinas 

serão minoradas? Competências superarão os limites das disciplinas? Por certo estamos diante 

de um debate entre os que concebem a aprendizagem apenas por disciplinas especificadas e os 

que atentam para os problemas sociais na organização curricular. 

Piaget (1967) destaca a superioridade da estrutura lógica sobre a experiência pontual 

quando demonstra que as capacidades operatórias não são os resultados de dados empíricos. 

Isto significa dizer que o conhecimento escolar não seria assimilado, se a criança não atingisse 

primeiro as estratégias operatórias que esse conhecimento exige. 

Assim, a transversalidade não se associa à concepção estritamente cognitivista da 

psicologia, não é uma faculdade psicológica do sujeito ou uma qualidade do objeto. Diferente 

dessa concepção dual, a transversalidade é dialógica e multirreferencial, se estabelece pela 

relação de experiências e não pela posição estática de tipo sujeito-objeto. Para Rey (2002, p. 

168), “de fato, a idéia de competência transversal é apenas uma idéia de pedagogo, ou de 

didático, que deseja otimizar os efeitos do ensino e que gostaria que o que os alunos 

assimilam se estendesse além da sua área específica de aprendizagem”. Nesse desejo de 

otimização, o professor insere em suas atividades assuntos transversais. 

Vale ressaltar que a otimização e disseminação do conhecimento transversal só se 

efetivam com a tomada de consciência do sujeito. Nenhuma força interna ou predisposição irá 
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deslanchar na aplicação desses conhecimentos, sem o posicionamento consciente nas 

abordagens, tomada de decisões e poder de escolhas em diferentes situações. 

Nesse sentido, o sujeito nas tomadas de decisões deixa de se guiar puramente pela 

racionalidade técnica e instrumental, ampliando o foco dos conhecimentos disciplinares para 

as atenções aos anseios da sociedade. Usa a inteligência a serviço da inserção do 

conhecimento disciplinar, em um contexto mais amplo de elaboração significativa de 

aprendizagem crítica diante da realidade experiencial do aluno. 

Assim, a formação do homem se efetiva nas suas relações de convivência, nos modos 

de produção material e simbólica nas suas capacidades físicas, intelectuais e emocionais ainda 

que, por vezes, alienadas aos interesses do capital como mercadoria e força de trabalho. Logo, 

“as tarefas educativas devem orientar-se no sentido de superar esses obstáculos mais 

profundos. De outro modo, não se logrará uma transformação humana necessária” 

(DELGADO, 2003, p. 17). 

Entretanto, não se deve perder de vista que a educação de uma pessoa não se processa 

fora das condições objetivas. Tentando ações para mudar o mundo, o indivíduo enfrenta 

desafios para a sua própria transformação. Para Loureiro (2005, p.1489), “na atividade 

humana coletiva nos educamos, com os sujeitos localizados temporal e espacialmente”. 

Nesse sentido, enfrentar as dificuldades para a inclusão dos temas transversais na 

organização curricular é uma atitude de emancipação e participação em um processo de 

construção das inter-relações dinâmicas dos fenômenos sócio-ambientais, ao longo da vida. 

Desse modo, a transversalidade comunga com a dimensão da construção, da desconstrução e 

reconstrução de conhecimentos abarcando a diversidade de situações vivenciadas. 

Tendo por base a necessidade de delimitação do campo de ação, a figura a seguir é 

sugestiva e norteadora. Faz um esboço de possíveis transversalidades entre os conteúdos nas 

perspectivas horizontais e verticais. As áreas do conhecimento se perpassam no sentido 

vertical e horizontal nos diferentes ciclos de ensino com a EA norteando a integração dos 

conteúdos do ambiente que tenham relevância para a comunidade. Neste ciclo de 

conhecimentos, sempre aberto à contextualização, se efetiva o processo de formação dos 

sujeitos com saberes específicos otimizados e redimensionados. 

A ilustração na figura (03) vista com diferentes olhares desperta também a atenção 

para o envolvimento com uma série de questões que envolvem a formação do professor: a 

autonomia, a cidadania, a ética profissional, a responsabilidade para com a causa pública, a 

clareza da responsabilidade na função, e, principalmente, alterar princípios hierárquicos da 
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instituição na qual se está engajados (as), articulando, assim, um ambiente com bons temas 

para pesquisa a partir dos problemas locais.  

Vale ressaltar que a figura sugere a contínua aproximação dos problemas cotidianos 

da comunidade, uma percepção mais real, no sentido de a escola focar objetivos e conteúdos 

significativos para a inserir na organização curricular. Quanto à significância de conteúdos, na 

visão de Sacristán (1998), a perspectiva da reflexão e da crítica nas relações do currículo com 

as questões da sociedade, fundamentam a valorização do desenvolvimento da intelectualidade 

no processo ensino aprendizagem. 

  

  

            

   

         

Figura 03. Sugestão para a transversalidade no currículo do Ensino Fundamental.

3. A superação da fragmentação do conhecimento e a transversalidade 

Enfatizamos as implicações para a superação da fragmentação do conhecimento na 

perspectiva da transversalidade, considerando que na nossa prática, os conteúdos estão 

cristalizados em certezas de como as coisas devem ser. Nós, profissionais da educação, na 

mais perfeita tradição cartesiana, consciente ou inconscientemente, dividimos os saberes em 
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compartimentos engavetados, isolados, direcionando-os com esse formato burocrático e 

reducionista para as fórmulas de interesse do consumismo alienante. 

De certo modo, o paradigma em vigência nos prende como em uma camisa de força.

Pensamos, querendo ou não, de acordo com esse modelo inconsciente de sociedade; falamos 

sua linguagem consumista sem ao menos percebê-lo. E assim, reafirmamos a 

transversalidade, como estratégia para o desenvolvimento de uma nova produção de 

conhecimento, confronta-se com o predomínio de muitas certezas e poucas dúvidas no 

cotidiano da escola e da sociedade. 

A EA nas diversas possibilidades abre para alunos um estimulante espaço para 

repensar as práticas com a mediação do professor, o fortalecimento do direito à informação, 

para a compreensão do ambiente local, global, da interdependência entre os problemas e 

possíveis soluções através de uma mediação que exercite a reconstrução do mundo. 

Neste sentido, a problematização da prática educativa, com vistas à transformação 

das relações de poder no cotidiano da escola, exige o desapego e rompimento com a 

disciplinarização no contexto da cientificidade e da pedagogia. Desapego que passa pela 

organização do material didático, a especialização dos professores, de todo um processo que 

resulta na especialização burocrática dos saberes. 

A padronização cultural também tem sido questionada pelos defensores de novos 

sentidos para a reconstrução do ambiente. São questionamentos associados às práticas de 

consumo, derivadas da sociedade pós-industrial; dos interesses disciplinares que criaram 

obstáculos à criatividade de estudos integrados para o desenvolvimento humano. Questiona a 

ausência de políticas públicas que orientam as classes trabalhadoras no atendimento das 

necessidades básicas via acesso ao mercado de trabalho e da distribuição da renda. 

Tais interrogações decorrem da hegemonia da racionalidade econômica que tem 

submetido o homem aos limites da ação utilitarista e das reações da natureza violada.  Se a 

natureza é sempre objeto passivo das relações sociais, a finalidade destas deve ser buscada nas 

estruturas de cada sociedade, no seu histórico, nas suas matrizes culturais. Portanto, vincular a 

história do homem à história ambiental não é nada simples. Toda crise no uso da natureza é, 

em geral, o sinal de uma crise nas relações sociais, entre classes, grupos e nações. 

Leff (2002) defende uma racionalidade ambiental como alternativa aos princípios do 

capitalismo, numa inter-relação permanente entre teoria e práxis. Desse modo, a categoria da 

racionalidade ambiental além de ser útil para sistematização de enunciados teóricos do 

discurso ambiental, serve também para analisar as possíveis articulações entre teorias, 

conceitos, normas jurídicas, instrumentos técnicos, significações e valores culturais. 
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Assim, este viés alternativo poderá contribuir para a desconstrução da racionalidade 

capitalista, que associa a racionalidade científica e tecnológica ao incremento de certeza, 

previsão e controle sobre a realidade, assegurando uma eficácia crescente entre meios e fins. 

Neste sentido, não basta analisar as contradições e oposições entre as racionalidades, mas 

criar condições para integrar os recursos econômicos das comunidades e assim “permitir que 

construam suas próprias formas de desenvolvimento a partir de uma gestão participativa e 

democrática de seus recursos ambientais” (LEFF, 2000, p. 144). 

Desse modo, a comunidade local representa as relações e atividades rotineiras do dia-

a-dia, do consumo, do acaso, do inesperado, do espaço de resistência, mas também das 

possibilidades de transformação. Assim, uma investigação desenvolvida na busca da 

percepção das relações no cotidiano da escola e da sociedade tem a função de desvendar, 

compreender e sistematizar cientificamente alternativas com o suporte de teorias e práticas 

relativas ao ambiente. Teorias oriundas de experimentação empírica de culturas tradicionais, 

das culturas indígenas e autóctones consideradas não autênticas pelo mundo civilizado. 

Por tudo isso, defensores da EA estão comprometidos com a conservação da 

diversidade, de grupos culturais e, por extensão, da diversidade biológica, por meio da 

valorização e difusão dos conhecimentos, considerando as práticas tradicionais como 

elementos significativos para a produção de novos conhecimentos. Dessa forma, questiona-se 

o conhecimento que tem estado a serviço da economia em cada momento histórico. 

A valorização das práticas tradicionais é a possibilidade de uma prática educativa 

que articule concomitantemente degradação física ambiental e problemas sociais, situando o 

aluno no universo dessa complexidade. Para Tristão (2004, p. 21), o entendimento dos 

problemas ambientais “se dá por uma visão do meio ambiente como um campo de 

conhecimento e significados socialmente construído, que é perpassado pela diversidade 

cultural e ideológica e pelos conflitos de interesse”. 

A emergência da construção de saberes ambientais entrelaçando as condições 

políticas, econômicas e culturais de cada município, estado, das regiões, de cada nação abre 

frentes para as estratégias acadêmicas na perspectiva da complexidade. Pois, “a complexidade 

não tem moradia privilegiada, uma vez que contamina simultaneamente todos os objetos, todo 

produto de experimentação sócio-histórica, bem como a objetivação do pensamento humano 

pelas vias das representações mentais” (ALMEIDA, 2006, p. 32) 

Neste sentido, a produção de novos saberes na situação escolar envolve novas 

categorias que serão estruturadas, mediante diagnósticos que subsidiem a desconstrução, a 

construção e reconstrução dos saberes até então construídos pela humanidade. Porém, não 
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podemos perder de vista a perspectiva de que o conhecimento de hoje, no trato com as 

questões ambientais, não será mais o de amanhã, e assim continuadamente. A figura 04 é uma 

tentativa de visualização do processo deste entendimento da produção de novos saberes. 

                                 

Figura 04. Reconstrução, desconstrução e construção do conhecimento 

Logo, resta-nos superar as barreiras que impedem o entrelaçamento de novas 

produções do conhecimento, romper as barreiras da compartimentalização das disciplinas, a 

rigidez institucional, os saberes legitimados, geralmente com interesses diferenciados e 

desiguais, na organização da sociedade. Isto implica a reversão da ideologia e tecnologia 

socioeconômica dominante, do paradigma em vigência.

Portanto, uma prática pedagógica focada no ambiente envolve o estudo do contexto 

físico, biológico, cultural e social a partir das especificidades do meio natural e dos saberes 

locais. Neste processo, a transversalidade, indissociável da ética, rompe com a idéia de 

disciplina como assunto supostamente neutro na organização do currículo. 

O papel da postura ética na história do conhecimento é marcado por sucessivas 

transformações ‘harmoniosas’ nos ideais de neutralidade, objetividade, educação e os 

interesses antagônicos. A construção do currículo escolar no Brasil nos revela uma 

contribuição das práticas pedagógicas com a perpetuação das desigualdades e da exclusão, de 

uma realidade que implica a superação das bases constitutivas das formas de dominação da 

cultura política, o desvelar de uma história em seus diferentes momentos e espaços.  

Para confirmar a negação aos direitos à igualdade, podemos ressaltar alguns aspectos 

conjunturais vivenciados nos anos 60, onde as idéias de Paulo Freire e outros contemporâneos 

enfrentaram no Brasil um período de totalitarismo, reflexo da Guerra Fria que durou até a 

década de 1970. Neste período qualquer idéia que questionasse a ordem vigente era vista 

como subversiva e colocada na clandestinidade, GUIMARÃES (2004). 

A reflexão crítica de Paulo Freire vai de encontro à postura do discurso hegemônico 

disseminado nas práticas educativas e curriculares. A força de sua postura crítica repercute de 
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forma significativa no Brasil e no mundo. Logo, se todo conhecimento produzido 

cientificamente se processa dentro da estrutura dos interesses da organização e da estrutura 

societária, certamente que isso se reflete no cotidiano escolar, na realidade sócio-ambiental. 

Para Silva (2004), o conhecimento tanto pode contribuir para a grandeza do homem, 

quanto pode contribuir para a sua miséria. A postura e as ações se entrelaçam no 

conhecimento que origina os conteúdos curriculares que não são um corpo neutro, um 

conhecimento particular. A seleção de conteúdos constitui o currículo e é o resultado de um 

processo que reflete os interesses particulares das classes e grupos dominantes. 

O profissional da educação, na busca de compreensão das transformações da 

sociedade para organizar seu projeto de pesquisa, projeto político-pedagógico e plano de aula, 

não pode perder de vista os interesses de a quem os conteúdos escolhidos para suas atividades 

estarão a serviço, não só na comunidade local, mas na sociedade em geral.

Porém, faz-se necessária a familiaridade com as abordagens: “da interdependência, 

da complexidade, da alteridade, da singularidade e processualidade com as lógicas da: 

identidade, diferença, dialética, lógica da complementaridade e do diálogo” (PELIZZOLI, 

2003, p.13). Nesta perspectiva, importa questionar sempre: por que tal conhecimento é, ou 

não importante? Poderia ser outro? Este encaminhamento exercita uma postura ética nas 

construções do conhecimento na comunidade. 

Falar de ética em questões ambientais não é apenas falar de normas morais e 

comportamentos, mas em um sentido mais amplo que envolva as relações, as formas de 

conhecimento, das visões de mundo, do sentido do mundo. A ética na educação ambiental 

interliga-se a uma gama de questões humanas essenciais na construção do saber como toda 

uma teia onde cada fio não faz a devida conexão sem o outro. 

A postura ética tem dado contribuição para o combate à degradação ambiental, assim 

como em parte, é responsável pelo progresso material que as sociedades consideradas 

desenvolvidas apresentam hoje. Geralmente a postura não ética se efetiva no entrelaçamento 

do poder econômico com o poder de decisões que contrariam os interesses da qualidade de 

vida para todos. Quando decisões autoritárias favorecem o lado forte (detentor do poder) 

também podem estar colaborando para as desigualdades sociais e os sofrimentos humanos. 

4. As articulações metodológicas no espaço dos sujeitos do cotidiano escolar 

Nos procedimentos metodológicos exercitamos o respeito à diversidade cultural da 

comunidade e os elementos que caracterizaram os contatos com os sujeitos envolvidos nas 
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atividades da pesquisa. A conduta ética não significa a obediência rigorosa a normas pré-

estabelecidas. Na complexidade das interações em diferentes situações buscamos os aspectos 

significativos no cotidiano da comunidade escolar através de observações de diferentes 

aspectos inclusive, o modo de vestir, da qualidade da merenda, dos costumes e outros 

aspectos corriqueiros do ambiente escolar. 

Observamos situações em que a produção do conhecimento apresenta-se como aliada 

da opressão e instrumento de manipulação por quem detém o poder. Assim, sistematizamos 

alguns exemplos de conduta antiética na condução de uma pesquisa: o uso da reação dos 

participantes para promoção de objetivos próprios; a posição de poder do pesquisador; o 

controle do participante como fonte de violência; os prós e os contras do anonimato; 

permissão para publicação de resultados negativos de pesquisa; a questão da credibilidade das 

atividades da pesquisa; visão preconceituosa do pesquisador. 

Tobin (1998) apresenta algumas recomendações que caracterizam a postura ética no 

desenvolvimento de uma pesquisa: a) respeito aos participantes da pesquisa independente da 

posição que ocupe; b) estar consciente do papel dos participantes; c) não priorizar objetivos 

do pesquisador em detrimento dos demais participantes; d) esclarecer para os participantes 

todo o processo de desenvolvimento da pesquisa; e) o planejamento é fundamental para o 

exercício da conduta ética; f) deve prevalecer o bom senso prático e a autenticidade. 

Ferreira (2004) defende que o respeito aos participantes da pesquisa representa um 

componente essencial na conduta ética. Recomenda aos pesquisadores: o bom senso prático 

associado à autenticidade; o planejamento pautado na ética; discutir com o grupo os 

benefícios que a pesquisa trará aos envolvidos, e que todos devem conhecer os detalhes da 

pesquisa logo no início dos trabalhos. 

Neste trabalho, inicialmente foi encaminhado um ofício para a secretária de educação 

do município, formalizando a proposta e intenção de efetivar as atividades da pesquisa junto 

aos professores do Ensino Fundamental. A formalização e o registro dos contatos com a 

instituição, além de ser uma questão ética, facilita as relações e o acesso aos espaços da 

instituição, os entendimentos quanto aos imprevistos na recolha de dados. A definição 

conjunta de contrapartida representa outro aspecto significativo. 

Com essa perspectiva de uma pesquisa qualitativa, envolvendo a participação e a 

compreensão dos sujeitos (incluindo a própria pesquisadora) em vários momentos, utilizamos 

inicialmente questionários, depois foram organizadas oficinas pedagógicas; houve entrevistas 

e por fim, discutimos a elaboração flexível de um projeto político pedagógico que 

contemplasse a educação ambiental, a partir da iniciativa de cada professor, tendo um projeto 
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de leitura como um fio norteador das discussões nos encontros mensais. Assim, a colaboração 

na mudança do cotidiano escolar foi o sentido ético da pesquisa. 

4.1. O questionário como uma estratégia de abordagem aos professores

Iniciamos o processo de investigação junto aos professores em abril de 2005 com a 

distribuição dos questionários que foram precedidos de comunicados aos diretores / 

coordenadores. A experiência dos primeiros contatos nos revelara que a flexibilidade na 

metodologia é essencial. Porém, ressaltamos que flexibilidade não implica perder de vista os 

objetivos e a delimitação do problema, mas sim, classificar e denominar os procedimentos que 

tenham significado na construção das categorias e análise estudo. 

Nesta abordagem a primeira questão tem com objetivo levantar as características dos 

professores em grau de formação, sexo e tempo de serviço (ANEXO F). No total foram 

envolvidas 11 escolas incluindo área urbana e rural com o total de 33 professores que 

responderam ao questionário. Quanto à formação dos professores, constatamos 09 com 

formação do ensino médio; 19 com formação superior e 05 com curso de especialização. 

Na questão seguinte: o professor trabalha o tema transversal Meio Ambiente? A 

escola tem o documento dos PCN? (ANEXO E). Todos responderam que sim, que trabalham 

o tema transversal - Meio Ambiente. Quanto aos PCN, 03 responderam que não trabalham e 

os demais que sim. Apesar da unanimidade em trabalhar o tema Meio Ambiente, 10 

professores responderam que a escola não possui o documento dos PCN. 

A lógica de integração da EA na organização do currículo do ensino fundamental 

passa pela sua inserção no Projeto Político-Pedagógico da Escola em consonância com o 

cotidiano da prática de cada professor e nasce da identificação de problemas ambientais. Este 

é um foco voltado para o cotidiano de uma prática pedagógica, na perspectiva de perceber se 

esta valoriza a produção cultural da comunidade; como o professor se aproxima do mundo do 

aluno, se prioriza as experiências do aluno e da comunidade em suas práticas cotidianas da 

sala de aula. Assim formulamos as questões a seguir: 

I. A sua escola tem um diagnóstico da comunidade? 

II. Como e quando trabalha  o meio ambiente? 

III. Quais sugestões para a educação ambiental na escola? 

No primeiro questionamento, partimos dos pressupostos de que os professores em 

suas atividades de sala de aula dependem também da dimensão organizacional da instituição 

na qual atuam e exercem sua prática pedagógica; de que a escola trabalha o conhecimento em 
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contextos sócio-institucionais e culturais específicos, as demandas educacionais, as 

limitações, as possibilidades e as tendências do contexto histórico, onde se produz o 

conhecimento, essencial para o impacto, o sentido e a qualidade da prática educativa. 

Nesse sentido, criamos a expectativa de que os discursos evidenciassem a 

intencionalidade das práticas que visem à formação humana, que envolvam escolha, 

autonomia, valores; a expectativa da sinalização de compromissos éticos, de modo conceitual 

e procedimental, na organização do planejamento e da seleção de conteúdos.  

           

Quadro. 01 As questões ambientais na dimensão da prática pedagógica* 
 * Estas questões constituem o foco central da investigação

** Para o quadro foram relacionados trechos das respostas do questionário (ANEXOS I, J e L) 

A última resposta, à primeira questão: (a sua escola tem um diagnóstico da 

comunidade?) Aproveitamos os problemas que surgem explicita certa acomodação aos apelos 

cotidianos movidos pela mídia, pelos empresários, pelos gestores da economia, das 

legislações, no sentido de que a nossa participação como profissional da educação é 

importante para a disseminação da educação ambiental. Fazer alguma coisa de improviso, não 

significa uma sistematização curricular. 
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Na realidade cotidiana da escola, a integração entre a gestão dos saberes com as 

diversas instâncias administrativas representa um momento de conflito, de percepção, 

intuição, emoção para os envolvidos, desde que não há como negar a dimensão política da 

educação ambiental e de seus reflexos em toda a comunidade.

E, assim, a função da escola, em qualquer circunstância, será melhorar, aprofundar e 

ampliar o conhecimento da humanidade. Para Zabala (2002, p. 62), “a partir de um processo 

de construção de conhecimento, cada vez mais elaborado, o conhecimento científico será mais 

ou menos relevante em função de sua capacidade na melhora do conhecimento cotidiano”.  

Nas respostas sobre o item diagnóstico destacamos também a afirmativa, a escola é o 

reflexo do aluno, revelando uma situação em que o aluno está sendo considerado o culpado 

das condições de sujeira em que a escola se encontra, da falta de higiene, dos copos plásticos 

espalhados, dos sanitários e lâmpadas quebradas. O aluno está sendo analisado fora do 

contexto mais amplo a que está submetido; é encarado pela escola como agressor e não como 

uma vítima da degradação ambiental. 

Considerando o papel da escola na vida de cada indivíduo, o atendimento aos alunos 

em suas carências afetivas e pedagógicas, o panorama escolar em questão pode-se considerar 

como um ambiente, onde o aluno é prejudicado. Compete sim, aos professores a reflexão em 

torno das condições de trabalho onde se efetiva as suas ações para a condução da educação 

das crianças. Quanto a um dos aspectos referidos da sujeira na escola, o uso de descartáveis 

pode ser um eixo norteador para a reflexão em torno do ambiente na sociedade do consumo. 

Vale salientar que estas ponderações em torno de um ponto de vista dos professores 

são apenas provocações, visto que não temos conhecimento mais detalhado do ambiente da 

escola. Pode-se considerar também um ponto de partida para o diagnóstico que precede o 

planejamento curricular da escola: investigar as origens da postura do aluno. 

Para Wittmann (2000, p. 88), a reflexão sobre as dificuldades para a organização do 

projeto político pedagógico da escola sinaliza que “todos podem aprender e que a construção 

de um processo educativo de qualidade para todos implica a construção co-responsável e 

compartilhada do projeto político pedagógico, no âmbito da escola”. 

Refletindo-se ainda quanto aos itens do diagnóstico: falta de saneamento básico e 

coleta de lixo, poluição dos rios, êxodo rural e má conservação das estradas, a fala do 

professor não esclarece se estas questões são significativas na organização do currículo. Mas, 

com certeza, se relacionadas à realidade de Santo Antônio de Jesus, palco das investigações e 

reflexões, teremos conteúdos a serem transversalizados, a exemplo da população rural que 

tem migrado para as periferias da cidade nos últimos anos, sem condições de sobrevivência. 
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O tema A poluição dos rios, oferece possibilidades para o entrelaçamento de 

conteúdos ambientais no currículo da escola. Porém, Pillotto (2006, p. 111) afirma que é 

difícil para o homem compreender a dimensão dos problemas ambientais na medida do 

potencial e da dinâmica do conhecimento que a comunidade nos apresenta: “se não situar os 

problemas numa dimensão teórico-interpretativa que o leve a pensar sobre a complexidade 

humana e suas inter-relações entre os indivíduos e o entorno”. 

Na segunda questão do quadro 01, (como e quando trabalha meio ambiente?) as 

respostas na interdisciplinaridade, com geografia e ciências, com projetos pedagógicos

enfatizam o modo de trabalhar a EA associando com as disciplinas que, têm relação com 

recursos ambientais naturais, biologia, geografia, ciências e saúde. Mas não percebemos nas 

práticas cotidianas a prioridade de conteúdos significativos na organização curricular, apesar 

de a Legislação da Educação, em suas diretrizes, conclamar os professores, através dos PCN, 

a refletirem sobre a transversalidade.

Para nós, professores, que vivenciamos uma formação inspirada na concepção 

cartesiana, o estudo por disciplinas é uma forma de controlarmos nosso fragmento de 

sabedoria. Em parte, uma realidade da nossa formação, responsável pelos entraves que 

enfrentamos para proceder à transversalidade entre os conteúdos. 

Quanto à dificuldade, observe-se a ponderação de Carvalho (2002): a 

transversalidade desterritorializa o poder da disciplina. Para o professor que tem a formação e 

a prática fundamentada no cartesianismo, torna-se difícil assumir esse entendimento, sem um 

espaço de tempo destinado à formação continuada com a revisão de valores e procedimentos 

ao realizar o seu planejamento de trabalho. 

Nesta ambiência, a interdisciplinaridade aflora com os traços de “flexibilidade, 

confiança, paciência, intuição, pensamento divergente, capacidade de adaptação, sensibilidade 

com relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprendizagem para agir na diversidade, 

aceitação de novos papéis etc.” (SANTOMÉ, 1998, p. 64). 

Para Santomé (1998), o currículo transversal, interdisciplinaridade, educação 

global, metodologias de projetos aparecem, desaparecem e reaparecem pela instabilidade de 

definição do conhecimento escolar. Geralmente, a filosofia do mercado de trabalho, recorre à 

escola na busca de alternativas para os problemas e questões de cada comunidade, de cada 

sociedade, o que reforça a instabilidade da concepção filosófica da educação.

Fazenda (2001) argumenta que interdisciplinaridade caracteriza-se por uma intensa 

troca entre os homens, assumindo um papel de grande importância e representa uma nova 
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atitude diante do conhecimento e da troca de saberes, favorecendo novas formas de 

aproximação da realidade social, e novas formas de leituras das dimensões socioculturais. 

No trecho de fala dos professores que diz aproveito os conteúdos do livro adotado e 

com aulas expositivas, seminários, filmes, palestras. O uso do livro é uma prática rotineira, 

geralmente com visão mecanicista e fragmentária sem questionamento das mensagens 

veiculadas em seus textos. De certo modo natural para profissionais que durante o processo de 

sua formação, tem convivido com concepções educativas que não priorizam a experiência de 

análise e interpretação de diferentes linguagens e discursos. 

A compreensão da narratividade, da hermenêutica, do discurso, dentre outros 

contribuem para os processos investigativos no cotidiano da vida nas comunidades e seus 

significados. Para Orlandi (2005, p. 35), desde o nascimento, já entramos nos discursos em 

processo na sociedade, “os discursos não se originam em nós. Isso não significa que não haja 

singularidade na maneira como a língua e a história nos afetam. Mas não somos o início delas. 

Elas se realizam em nós em sua materialidade”. 

Assim sendo, desde o final dos anos de 1970, a análise crítica do discurso vem sendo 

utilizada para abordagem investigativa nas ciências sociais em diferentes problemas da 

sociedade. “Esses estudos críticos de discurso estão interessados essencialmente, na maneira 

como o poder, a dominação e a desigualdade social são estabelecidas, reproduzidas e 

combatidas através do discurso” (IÑIGUEZ, 2004, p.12).

No último item do quadro 01, sugestões para educação ambiental na escola: 

conscientizar a comunidade e palestras sobre conservação ambiental. As palestras são 

ministradas em datas especiais, resultando em atividade pontual, sem a sistemática inserção 

na proposta curricular. A palestra é um recurso para dinamizar e esclarecer conhecimentos 

que tenham a continuidade nas atividades teóricas e práticas, não um fim em si mesma. 

A prática de ações pontuais na Educação Ambiental da escola evidencia certa 

indiferença em relação ao significado do currículo a ser trabalhado. Para Peralta (2002, p. 

118), “a cumplicidade gerada pelo convívio estreito do grupo, provocada pela dinâmica 

adotada, promoverá maior familiaridade e confiança entre os participantes para o exercício da 

integração transdisciplinar”. A seleção de conteúdos interessa ao professor, ao aluno, a todos, 

para interpretação dos fatos na perspectiva do equilíbrio nas relações ambientais. 

Assim, a EA voltada para a transformação “não é aquela que visa interpretar, 

informar e conhecer a realidade, mas que busca compreender e teorizar na atividade humana, 

ampliar a consciência e revolucionar a totalidade que constituímos e pela qual somos 

constituídos” (LOUREIRO, 2004, p.118).
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As sugestões de estimular a reciclagem e seminários, filmes, exposições das 

professoras não sinalizam a inserção da temática - Meio Ambiente no Projeto Político 

Pedagógico e no cotidiano escolar. Através do exposto, não percebemos sinais de 

transversalidade nas atividades pedagógicas de professores e alunos no seu cotidiano. 

A abordagem da EA ainda não é regra geral na escola, mas reflete “tendências 

observadas em setores produtivos voltados ao mercado externo, no qual ocorre a evolução de 

uma situação de irresponsabilidade ambiental, para uma realidade na qual a dimensão 

ambiental faz parte do planejamento estratégico” (KITZMANN; ASMUS, 2002, p. 144).

Os professores que denunciam precisamos de capacitação, biblioteca revelam a 

insegurança para a atuação com os conteúdos do campo da educação ambiental, de como 

melhor desenvolver os trabalhos e o tema com propriedade. Quando o professor reclama da 

falta de capacitação, percebe (sem identificar o que) que a prática não deve partir do nada, 

mas fundamentada em procedimentos metodológicos, os quais não dominam. 

Nesse sentido, firma-se o desafio da construção de novos caminhos na tentativa de 

superação da fragmentação do pensamento. Firma-se também o investimento em recursos 

humanos, um problema da gestão ambiental, uma nova demanda, um novo olhar. Para Pilloto 

(2006, p. 27), “Um olhar mais perceptivo e sensível sobre as pessoas, os objetos, as situações 

e o ambiente que a cerca pode interferir direta ou indiretamente nas suas ações”.

Para Derrida (2001); Pillotto (2006), tudo que aparece para a consciência, é sentido e 

relaciona a percepção ao sentido e à comunicação; na ação da comunicação são construídos 

sentidos baseados em atos e manifestos sobre o desejo, a interpretação do que foi explicitado 

pelo indivíduo, de forma particular. A apreensão realizada pelo indivíduo está ligada às 

interpretações de símbolos que lhe falam, assim como o valor atribuído à realidade 

internalizada a partir das relações construídas. 

A percepção envolve o conhecer no sentido de apreender o contexto externo em 

constante interação com o interno. A apreensão envolve a compreensão a partir da vivência e 

da experiência, o que torna a percepção um conhecimento dinâmico, indo além do identificar. 

As coisas significativas só fundamentam o indivíduo pela sua capacidade de sentir e 

compreender, no que se percebe e interpreta de modo encadeado em um processo que envolve 

tempo e espaço, onde se efetivam as relações humanas. 

Neste sentido as respostas dos professores nos deixam a sensação de que estamos 

longe de uma prática educativa na educação básica, com o enfoque da transversalidade. 

Portanto, longe de uma postura de compreensão para se atingir “as pretensões delineadas nos 

princípios e fins da educação ambiental descrita nos vários documentos oficiais é necessário 
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que se faça análise das contradições e mal-entendidos e que sejamos conscientes da 

complexidade que envolve a referida reforma” (DUVOISIN, 2002, p. 96).

Quanto às análises, estas representam o que foi possível perceber nos passos da 

investigação, o fio condutor do processo, a contribuição para a organização dos passos 

seguintes. Percebemos nas respostas dos professores sobre o questionário, uma visão 

fragmentada, distorcida, revelando desconhecimento da demanda para a inserção e 

transversalidade dos conteúdos ambientais no cotidiano das atividades da escola. 

Assim, tanto na teoria quanto na prática, considerando a especificidade em questão 

desta pesquisa, continuamos na busca de mais estratégias para perceber a transversalidade dos 

conteúdos na organização e no planejamento das atividades educativas de professores que 

atuam no ensino fundamental tendo como foco as questões ambientais. 

4.2. Oficina pedagógica: uma estratégia de investigação 

Partimos do pressuposto de que a atuação professor tem suporte na autonomia que 

alicerça a consciência da sua própria prática e, do todo da escola, nos respaldamos na 

etnometodologia para compartilhar com a linguagem institucional do grupo. Para Coulon 

(1995, p. 76), “e preciso que o pesquisador seja testemunha do que pretende estudar; caso 

contrário, seja qual for seu talento de detetive, terá acesso apenas ao ‘resíduo’ da ação social”. 

As oficinas pedagógicas (ANEXOS L a Q), favoreceram aos professores, uma 

apresentação com desabafos, aflorando a sensibilidade em relação às atividades que exercem 

como pessoa e profissionalmente. Na compreensão de que o ensino passa pela adequada 

condição de trabalho, direcionamos (ANEXO Q) aos professores o questionamento sobre as 

dificuldades para o planejamento na semana pedagógica, que antecede o início das aulas do 

ano letivo. Buscamos evidências de questões do ambiente na organização do planejamento. O 

quadro 02 apresenta trechos das falas dos professores sobre os passos da semana pedagógica 

destinada ao planejamento para o ano letivo. 

Nos itens 01, 02, 03 do quadro 02 de um modo geral, os professores descrevem o 

ritual de abertura da semana pedagógica, com a presença da Secretária Municipal de 

Educação que profere o discurso de boas vindas e recomendações aos professores, técnicos, 

pais, alunos e pessoas da comunidade. O encontro é enriquecido com dinâmicas, músicas e 

outras atividades com fins de integração entre as pessoas que atuam no ambiente escolar. 
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1) “Iniciamos com palestras e a participação 
      da secretária Municipal de Educação” 

2) “Em seguida reunião com os professores  
      e a coordenação pedagógica”  

3) “Leitura do regimento escolar” 

4) “Avaliação dos problemas do ano anterior” 

5) “Conteúdo mesmo ninguém planeja”  

6) “Trabalhamos copiando e ditando” 

7) “Não temos apoio para o planejamento” 

8) “Temos excesso de alunos em sala” 

 9) “Proposta de integração família / escola” 

10) “Proposta de trabalhar o problema do lixo” 

11) “Planejamento por áreas de ensino” 

12) “Cada professor “se vira” como pode”
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Quadro 02. Articulação do Projeto Político Pedagógico da Escola* 
 Quais os passos para o planejamento da sua escola na semana pedagógica? 
*Este questionamento compõe o norteamento do foco central da investigação.
** Para o quadro foram relacionados trechos significativos das oficinas pedagógicas (ANEXO Q) 

No item nº 04, os professores se referem à avaliação de problemas do ano anterior. 

Porém, estas discussões e reflexões, quando acontecem, se limitam às dificuldades internas 

para o funcionamento da escola, indisciplinas dos alunos, problemas da estrutura física da 

escola, roubo de merenda e equipamentos, dentre outros. As questões pedagógicas quando 

colocadas em discussão, acontecem de modo superficial, sem aprofundar os objetivos e o 

papel da educação na vida das pessoas e da comunidade. 

A fala dos professores enfatiza (em tom de denúncia) a falta de condições e apoio 

para organização do seu trabalho, do excesso de alunos em sala de aula. Isto revela as 

características do planejamento da Educação Fundamental no município não transparecendo 

as sugestões da Legislação da Educação no Brasil, principalmente, no que se refere à inserção 

dos Temas Transversais na organização do currículo escolar. 

As condições precárias, às quais os professores se referem para a efetivação da 

educação das crianças, certamente representam sérios danos ambientais. Condições que não 
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perpassam a efetivação da educação para a cidadania. Assim, a educação ambiental não pode 

prescindir de seu elemento principal, o Homem. Não podemos conceber o conhecimento 

produzido a partir da instituição escola, separado da dimensão da existência humana, de seus 

modos de vida e de sobrevivência. 

Esta situação evidencia a importância do diagnóstico dos problemas da comunidade 

como um suporte para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola. A investigação 

resulta em uma prática perpassada pelo diálogo, por decisões de autonomia entre professores 

e gestores. Macedo (2005, p. 60) pondera: “o currículo só se altera se alterarmos as atitudes 

educativas. Esse é um movimento de inter-retro-ação que é preciso começar”.

Nos itens 05, 06, 07 e 08, respectivamente, conteúdo mesmo ninguém planeja,

trabalhamos copiando e ditando, não temos apoio para o planejamento, temos excesso de 

alunos em sala, as professoras estão se referindo à prática de ditar conteúdos e exercícios para 

os alunos, ao uso exclusivo do giz e do livro didático. Observam-se outros entraves: o não 

acesso aos recursos que a tecnologia hoje já dispõe no mercado para facilitar o trabalho em 

Educação, a alocação indevida das verbas, a política pública que não atende ao indivíduo. 

As mensagens dos professores sobre as articulações para a organização do 

planejamento em níveis teórico e prático soam mais como desabafo e denúncia das mazelas 

da educação pública. Mais uma evidência da não sintonia entre o que é demandado para a 

escola, pela sociedade e as reais condições de oferta da instituição na qual estão inseridos. 

Não perpassa a tomada de consciência para a efetivação do projeto político pedagógico da 

escola. 

Os desafios se multiplicam a cada dia para a atuação em uma sociedade que demanda 

educação que atenda aos anseios e expectativas de uma população norteada pela globalização 

do consumo, da multiculturalidade, dos problemas ambientais, onde o ser mais afetado, mais 

degradado, mais desequilibrado é o próprio homem. 

As evidências sinalizam que o currículo com a inserção das questões ambientais 

efetiva-se mediante denuncias no próprio seio da ciência do conhecimento. Para Macedo 

(2004, p. 87), nos dias atuais, é urgente “desconstruir e reconstruir uma ciência e uma 

educação que nós mesmos inventamos, crentes, ademais, que é preciso recriar tais criaturas 

que, perigosamente, há muito escaparam das ações conscientes, e o pior, da dignidade ética e 

social”. 

Nos respectivos itens 09, 10, 11, 12, proposta de integração família/escola, proposta 

de trabalhar o problema do lixo, planejamento por áreas de ensino, cada professor se vira 

como pode”, geralmente  o professor se organiza para a prática com base em suas vivências e 
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experiências. Não sinalizam articulação de conteúdos previamente diagnosticados para as 

atividades do ano letivo em sintonia com os anseios da comunidade em questão.

Não ocorre a elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola com decisões dos 

professores e representantes da comunidade. Logo, a situação é grave, quando o professor diz: 

não contamos com nada de apoio para planejamento, cada um “se vira” como pode. Os 

professores estão diante de muitos desafios que se concentram no exercício da gestão pública, 

a prioridade para as condições trabalho. Na fala em questão, revela-se uma resignação à 

atitude de abandono ou resistência pedagógica diante de um currículo efetivo como um 

reconhecimento do realismo precário que impediria os projetos mais idealistas. 

Os professores teoricamente expressam preocupação com a transversalidade dos 

conteúdos na organização curricular. Entretanto, o que oportuniza a disseminação das idéias 

na população é o estreitamento dos laços entre os professores e a comunidade. A realidade 

não será retratada na elaboração de projetos sem diagnóstico da comunidade. A investigação, 

“ajuda a criar os fundamentos da esperança, que nascem das realidades específicas dos seres 

humanos que atuam e pensam ao mesmo tempo” (TRIVINOS, 2003, p. 48). 

O resultado de um diagnóstico geralmente gera conteúdos significativos vivenciados 

no cotidiano da comunidade, da instituição, de interesse individual e coletivo. Para Macedo 

(2007, p. 99), integrar conhecimentos e pensá-los a partir da realidade contextualizada é o 

cerne da proposta curricular por projetos, ou seja, “possibilitar que o conhecimento seja 

experienciado de forma globalizada, relacional, e, portanto, uma compreensão relacional”. 

Neste sentido, a prática cotidiana da escola a partir da sua concepção de Educação 

não perde de vista que a degradação do ambiente visualiza-se na ausência da ética, da estética 

das paisagens impressas na miséria das habitações de periferias e favelas em todo o mundo. 

Nas crianças competindo com os urubus as sobras dos lixões; na mendicância de crianças e 

adolescentes nas sinaleiras; na prostituição infantil; nas crianças a serviço do tráfico; na 

exploração do trabalho infanto-juvenil e outras situações visíveis na pele do próprio Homem. 

4.3 A gestão no cotidiano escolar: demandas e diretrizes 

Após a realização das oficinas com os professores, recorremos a mais uma estratégia 

para a nossa investigação em torno da organização do projeto político-pedagógico da escola. 

Para tanto, entrevistamos cinco professores na função de diretores / coordenadores, em 

fevereiro de 2006, momento em que todos foram convocados pela Secretaria Municipal de 

Educação para a Semana Pedagógica. Partimos do pressuposto que o gestor detém 
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reconhecida competência e liderança para a coordenação da diversidade de interesses 

individuais e coletivos que povoam a comunidade e perpassam o cotidiano da escola.

Assim, intentamos alcançar a compreensão de mundo e da vida dos entrevistados, do 

grupo de trabalho a que pertencem, das diferentes percepções da cultura local, se provocam 

discussões sobre o entrelaçamento de culturas, do espaço geográfico, aspectos perceptíveis na 

entrevista. A finalidade da pesquisa qualitativa não prioriza contar opiniões ou pessoas, mas 

aprofundar o conhecimento das representações do assunto em questão, considerando que a 

escola é centro de rituais complexos das relações pessoais e vive seu conflito, possui sua 

própria cultura, respaldada na cultura dos jovens diferenciada da cultura dos adultos. 

Nesse sentido, a entrevista possibilita a compreensão detalhada das crenças, atitudes, 

valores e motivações das pessoas nas relações em contextos sociais e específicos. Para Bauer 

e Gaskell (2003), a entrevista utilizada como recurso de recolha de dados na pesquisa 

qualitativa fornece material básico para a interpretação de problemas sociais, de análise das 

relações entre atores sociais e a estrutura da sociedade a partir da situação de cada indivíduo. 

Bauer e Gaskell (2003) argumentam que em uma série de entrevistas, as diferenças 

entre as narrativas são chocantes, sem semelhanças no primeiro momento, mas, 

progressivamente, temas comuns começam a aparecer e, conseqüentemente, uma confiança 

crescente na compreensão emergente do fenômeno, da realidade social, do tema em questão, 

de modo que em determinado ponto não aparecerão novas surpresas. 

Por outro lado à qualidade de uma entrevista, às vezes, responde bem melhor em 

determinadas situações, do que a quantidade de pessoas entrevistadas, enquanto há situações 

em que diferentes representações que caracterizam um tema de interesse comum são, em 

parte, compartilhadas por um todo complexo de entrelaçamentos de dados. 

Nesta expectativa, a partir das respostas dos gestores (Quadro 03), buscamos 

evidências do processo de organização dos conteúdos no ambiente de trabalho. Foram 

procedimentos que refletiram a cultura do planejamento geral nas escolas da comunidade. O 

texto dos dados recolhidos encontra-se no ANEXO R: o que têm feito para atender às 

recomendações dos PCN para a inserção das questões ambientais no planejamento? 

Observamos nos itens 01 e 02: elegemos um tema cada ano, meio ambiente será no 

segundo semestre; todo ano a gente faz qualquer coisa sobre meio ambiente. Estas respostas 

não sinalizam a disposição dos diretores/coordenadores para a inserção de questões 

ambientais no plano de trabalho da escola. Não se percebe a disposição de nossos 

interlocutores para a escolha de conteúdos que tenham significados para a comunidade.
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1) “Elegemos um tema cada ano, meio ambiente 

será no segundo semestre”. 

2) “Todo ano a gente faz qualquer coisa sobre 

      meio ambiente”.   

3) “Planejamos por turno, os professores 

      trabalham em várias escolas”. 

4) “O trabalho com meio ambiente é difícil” 

5) “Uma professora vai nos ajudar no 

      planejamento este ano” 

6) “É difícil planejar sem verbas” 

7) “Não temos papel, lápis..., só promessas” 

8) “Falta recursos para trabalhar os projetos” 

9) “Não temos arborização, as crianças  

     convivem com urubus na área”  

10) “Temos um projeto para o problema do lixo” 
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Quadro 03.  Articulação do Projeto Político Pedagógico da Escola* 
                     Como trabalha o tema Meio Ambiente no planejamento? 

             *Compõe o norteamento do foco central da investigação  
             **Trechos significativos das entrevistas (ANEXO R) 

Notamos as evidências de que estes gestores não assimilaram o verdadeiro sentido do 

que representa a contribuição da escola para a produção de novos conhecimentos no seu 

cotidiano. Apresentam uma visão limitada, sem senso crítico aos apelos da mídia e dos meios 

de comunicação para os cuidados com o ambiente. 

Considerando que o processo da educação da criança é semelhante ao processo 

alimentar, por cuja ausência, se morre ou se definha; considerando que os problemas 

ambientais também fazem parte do cotidiano, estas discussões no seio da escola não podem 

ser preteridas ou negociadas, ante a dinâmica dos fatos, das relações, dos problemas que 

surgem inesperadamente na comunidade.  

Neste sentido, adiar um tema, não priorizar a realidade seja qual for a essência de seu 

conteúdo é a escola não ter clareza do seu papel. Assim, considerando a prioridade da 

produção de conhecimentos significativos, concordamos com Assmann (2000, p. 282), 

quando afirma, “só se conhece aquilo que tem nexo com o mundo do desejável. Com 
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variações circunstanciais, a porção maior de nossos mundos desejáveis é bordada por 

linguagens que borbulham desde o imaginário”. 

Nos itens, 03, 04 e 05, respectivamente, observa-se: planejamos mais por turno, os 

professores trabalham em várias escolas, o trabalho com meio ambiente é difícil e uma 

professora vai nos ajudar no planejamento este ano. Apesar de enfatizarem as más condições 

de trabalho, não explicitam a percepção de que isto representa um problema no ambiente da 

própria escola, que são as condições de trabalho. A situação do professor que precisa trabalhar 

em várias escolas, o excesso de carga horária compromete a qualidade de vida, representando 

desequilíbrio ambiental individual e coletivo. 

Talvez não detenham o domínio das recomendações que norteiam um projeto 

político-pedagógico para a escola: a participação da comunidade interna e externa; o 

diagnóstico dos problemas da comunidade; a cooperação de esferas da administração pública; 

competência; criatividade; a autonomia da equipe; o ambiente adequado e, principalmente, a 

ousadia do grupo nas tentativas de exercitar o senso crítico em relação às questões ambientais. 

Para Silva (2004, p. 40), o currículo é um instrumento, no qual docentes e discentes 

têm a oportunidade de examinar e colocar em discussão “de forma renovada aqueles 

significados da vida cotidiana que se acostumou a ver como dados naturais. O currículo é 

visto como experiência e como local de interrogação e questionamento da experiência”. 

Nas falas das dirigentes durante as entrevistas, nos itens 07 e 08, observa-se: não 

temos papel, lápis, só promessa e falta recursos para trabalhar os projetos. Não se percebeu 

na organização curricular a gestão do conhecimento na perspectiva da transversalidade e nota-

se que desconhecem a prática da pesquisa como um forte instrumento para a transversalidade 

destes conteúdos no currículo da escola, a partir de uma situação concreta da comunidade.  

Dentro das dificuldades apresentadas para execução das atividades, a falta de verbas,

por exemplo, pode gerar um tema de pesquisa com os alunos para verificar junto aos órgãos 

competentes e responsáveis, quanto cada aluno recebe do FUNDEB por ano, questionando as 

modalidades de utilização destes recursos pela escola. E assim, uma série de outras questões 

que podem derivar não só deste tema, mas de outros que justifiquem investigação e 

diagnóstico com ética e fidedignidade, um suporte para a organização curricular. 

Portanto, para a construção do projeto político pedagógico da escola, a criatividade é 

fundamental, para que as ações se concretizem a contento. “Para exercer a função de gestor é 

preciso perceber diferentemente a vida e as dificuldades cotidianas das pessoas ajudando-as 

por meio da função de coordenar, organizar, sistematizar, avaliar e, sobretudo, ressignificar 
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ações e valores” (PILLOTTO, 2006, p. 95). A inclusão de novos conteúdos ao projeto de 

ensino não significa necessariamente o desaparecimento de outros. 

Nos itens 09 e 10, não temos arborização, as crianças convivem com urubus na área 

e temos um projeto para o problema do lixo sinalizam a preocupação com problemas locais, 

mas eles têm dificuldade de viabilizar questões das políticas públicas que não oferecem 

melhores condições de trabalho. 

Diante desta realidade, a autonomia, a competência, a participação, a atitude, são 

pressupostos indispensáveis aos gestores no seio da instituição, como liderança democrática 

da gestão do conhecimento, sendo tal liderança sem estes pré-requisitos, dificulta a superação 

de obstáculos durante a elaboração do projeto político pedagógico da escola. Para Zabala 

(2002, p. 20), é nesta encruzilhada, “que o conflito surge com toda a sua crueza: quais os 

novos conteúdos de aprendizagem que devem ser incluídos no currículo escolar? 

Principalmente, em substituição de quais”. 

As evidências apontaram que uma das dificuldades, se não a maior, ao organizar os 

conteúdos, relacionava-se à ausência de reflexão crítica. Apontaram que os obstáculos não são 

vistos como frutos de uma sociedade pautada por interesses antagônicos. 

Portanto, analisamos que a pesquisa e a investigação são recursos essenciais para 

lidar com os temas que povoam o cotidiano das atividades escolares nesta e em outras 

circunstâncias. A pesquisa fortalece a autonomia dos professores ao lidar com problemas 

como violência, cultura, religiosidade, gênero, sexo, dentre outros. Cabe ao professor a 

mediação reflexiva e crítica para superar as situações conflituosas e encarar as transformações 

sociais. O envolvimento na produção de conhecimento nos tira da situação de sujeito-objeto 

para a situação de cidadão comprometido com a realidade. 

Considerando as evidências dos dados, estamos mais preocupados com a qualidade do 

que a quantidade dos dados recolhidos nos procedimentos de investigação junto à prática do 

professor. Com este procedimento, pretendemos destacar nosso objetivo: a percepção da 

inserção da educação ambiental no projeto político-pedagógico da escola e na sua prática 

cotidiana no ensino fundamental.
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● Santo Antônio de Jesus - BA

CAPÍTULO 3 

 PRÁTICAS COTIDIANAS NA ESCOLA 
RELAÇÕES ENTRE A ORGANIZAÇÃO DOS SABERES 

A partir da construção e/ou desconstrução de representações, às 

vezes já cristalizadas no imaginário dos educandos e educandas 

podemos construir outras representações trazendo o debate ou 

radicalizando outros valores, outros conceitos como: 

solidariedade, justiça social, democracia, fraternidade, amor, 

liberdade e cidadania (Valdo. H. L. Barcelos, 2005)
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Neste capítulo apresentamos a continuidade das discussões e análises dos dados colhidos 

no percurso investigativo, em torno da percepção de como os professores no ensino fundamental 

se articulavam para a inserção das questões ambientais no cotidiano das práticas escolares. Com 

o foco no âmbito da natureza dos conteúdos, não perdemos de vista a contextualização das 

condições onde a atuação do professor se efetivava.

O percurso investigativo contribuiu para atentarmos prioritariamente para a situação 

cotidiana das relações sociais, a partir do próprio ambiente de trabalho na instituição, de seus 

reflexos no ambiente mais amplo da comunidade local e na sociedade. Para tanto, delineamos as 

estratégias de abordagens aos professores que serão comentadas a seguir: atividade pré-

encontros (ANEXO V); os encontros: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08 (ANEXOS W a FF); o 

projeto de leitura (ANEXO V); a redação com os alunos (ANEXO GG); e a reunião de 

planejamento. 

1. Educação e (des) equilíbrio ambiental?  

Na complexidade do exercício da prática docente é comum a interferência de fatores de 

outras esferas. A falta de ética e o desvirtuamento na manipulação do conhecimento são uma 

forma de deteriorar as relações ambientais e aumenta o desafio para organizadores e executores 

dos currículos escolares. A ética não é um engajamento prático diante do outro; e, na 

convivência com o outro, a teoria é ação social, como coloca Morin (2005, p. 335), “uma teoria 

não é uma solução; é a possibilidade de tratar um problema. Em outras palavras, uma teoria só 

realiza seu papel cognitivo; só ganha vida com o pleno emprego da atividade mental do sujeito”. 

Partindo do princípio de que os humanos têm construído o mundo a partir de relações, 

de construções, de crenças e valores, com e no contexto ambiental, não podemos conceber que a 

estrutura da sociedade seja redesenhada a partir da alteração de um, ou outro aspecto isolado. 

Quando se constata o desequilíbrio ambiental supõe-se que o desequilíbrio perpassa todo o 

ambiente inclusive seus construtores - os seres humanos com todas as suas características. 

A dificuldade para a pesquisa com o foco na sala de aula se concentra na busca de 

estratégias adequadas para a abordagem aos professores pelo pesquisador. A pesquisa também 

representa um desafio para as instituições de educação que não estão habituadas a terem seu 

espaço de prática pedagógica investigado. As pesquisas em educação, até então, têm-se 
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resumido às avaliações de desempenho, expressas através das notas com seus gráficos 

comparativos.  

Assim, na superação das dificuldades para o recolhimento de dados organizamos mais 

um encontro (ANEXOS S a V), para a abordagem aos professores, norteado pela questão: quais 

as dificuldades para inserir a questão ambiental na prática cotidiana da escola? Esta estratégia, 

em abril de 2006, norteou as discussões durante uma reunião que denominamos pré-encontros 

para os professores inscritos no Curso de Extensão. Nesta reunião trabalhamos com quatro 

professoras do Colégio Estadual Florentino F. de Almeida durante uma reunião de Coordenação 

Pedagógica (AC) com 02 horas semanais, destinadas ao planejamento. O quadro 04 apresenta 

aspectos importantes revelados nas falas das professoras. 
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Professoras: 

Maria da Conceição, Núbia, Sandra e Radnéia 

1) “Não há grandes dificuldades” 
2) “Falta de tempo para planejar e estudar” 
3) “Falta o apoio de um coordenador pedagógico” 
4) “Falta de uma boa formação” 
5) “Depende muito da disciplina e do conteúdo” 
6) “Falta de tempo para a pesquisa” 
7) “Faltam recursos pedagógicos” 
8) “Não ter acesso a internet e outros meios” 
9) “Existem serias dificuldades, mas, o professor 
      consciente busca superar os obstáculos”. 
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Quadro 04. Quais as dificuldades para inserir a questão ambiental no cotidiano da escola* 
 *Para perceber a concepção das questões ambientais no planejamento cotidiano do professor.  

No item 01 as professoras ponderam que não há grandes dificuldades para trabalhar as 

questões ambientais, ressaltam a importância dos temas transversais para o currículo escolar. Em 

seguida, desabafam diante dos equívocos da política educacional, que cria leis para revolucionar 

a educação, mas na prática mantém estruturas que não passam de fábricas de analfabetos. 
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As professoras registraram também a falta de tempo para estudar e a ausência de um 

coordenador pedagógico, um articulador que facilitasse a organização dos conteúdos, do 

planejamento. O foco desta pesquisa a todo instante nos remeteu à necessidade de reflexão. Não 

haveria coerência em analisar o discurso do professor fora da realidade das condições de 

trabalho em que estão sendo efetivadas. 

Consideramos a falta de condições de trabalho a que as professoras se referiram como 

um reforço à ênfase que temos dado, durante a elaboração desse trabalho, à importância da 

postura fundamentada em princípios éticos no trato com as questões da educação. A tão alegada 

falta de tempo para a organização dos conteúdos a serem trabalhados consideramos um dos 

aspectos que contribuem para o desvirtuamento das finalidades da educação. 

Neste sentido, se quisermos que o professor promova situações em que o aluno estruture 

suas idéias, analise seus próprios processos de pensamento, resolva problemas, é necessário que 

este professor, em sua trajetória de formação, também tenha vivenciado estas experiências. Para 

Gauthier (1998, p. 36), “a determinação de um repertório de conhecimentos específicos ao 

ensino, através da especificação dos saberes da ação pedagógica, constitui atualmente um 

problema crucial que merece ser séria e demoradamente considerado”. 

O professor que não tem acesso à formação de qualidade dificilmente reunirá condições 

para superar uma leitura medíocre do mundo. A problemática ambiental remete o professor a 

considerar a complexidade dos conteúdos em questão, “incita a dar conta dos caracteres 

multidimensionais de toda realidade estudada” (MORIN, 2005, p. 334). 

Para Macedo (2007, p.14), as práticas curriculares e suas “urgentes demandas de 

compreensão e interferência político-pedagógica, bem como a necessidade do argumento 

competente sobre o instituído e o instituinte desse campo, não mais legitimam reduções, 

pulverizações e concepções a-críticas”. Considerando que a educação do homem não se dissocia 

do ambiente, a demanda para a inserção de conteúdos significativos é urgente. 

Historicamente, o primeiro espaço sócio-ambiental organizado para a formação do 

homem tem sido a família, onde a criança se faz um ser social a partir do cuidado que recebe. 

Para Barcelos (2004, p.42), “não por acaso a palavra ecologia queria dizer em suas origens o 

estudo da casa, das relações entre as pessoas e demais componentes do ambiente em que vivem. 

É na relação com os familiares que a criança adquire respeito por si próprio”. 
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A partir da família, toda experiência acumulada e todo aprendizado na convivência com a 

comunidade compõem a formação dos indivíduos e da coletividade, em consonância com o que 

acontece em suas interações e relações cotidianas. Não podemos admitir sem questionamento, 

propostas de implantação de currículos que se desenvolveram em outras comunidades, em outros 

países. Assim, a inserção das questões cotidianas ao currículo é tardia, mas ainda há tempo. 

No item 03, quando as professoras se queixam da falta de um coordenador pedagógico, 

atribuem à figura do coordenador a capacidade para interagir e mediar com os professores de 

outras disciplinas. Ao mesmo tempo alegam falta de uma boa formação para desenvolvimento 

do assunto. A necessidade da formação continuada pode ser explorada com um projeto de 

pesquisa com o objetivo de buscar as origens da organização disciplinar dos conteúdos. 

Vale ressaltar que, quando os professores se referem à necessidade de uma boa 

formação, não aparece junto à devida argumentação ou conhecimento para explicitar a crise de 

formação a qual estamos submetidos. Nesse sentido, o educador desconhece a origem dos 

princípios ideológicos impregnados nas elaborações e práticas curriculares. Desconhece também 

que a ideologia (que povoa as nossas mentes) perpassa os interesses de formação do indivíduo e, 

ao mesmo tempo, consolida-se nos segmentos que detêm poder de decisão, o empoderamento

político nas definições do saber curricular. 

Por outro lado, é evidente na cultura brasileira que nada acontece com a equipe de 

trabalho de uma escola onde até mais de 40% dos alunos são reprovados; não se enfatizam nas 

avaliações institucionais os prejuízos que isso representa para a formação da cidadania. Não 

existem demissões ou perda de diploma para profissionais que improvisam as atividades no 

cotidiano da escola. Enfim, não existe o rigor no cumprimento das políticas públicas. 

A prática da pesquisa na formação continuada propicia um suporte para o desempenho 

pedagógico e a qualidade de vida, na escola e fora dela. Todo ser humano no exercício da 

profissão necessita de uma educação que norteie o processo de como a natureza sustenta a vida, 

através da interligação dos diferentes recursos disponíveis e indispensáveis para a manutenção 

de todo o ambiente. Assim, o não acesso do professor, a estas teorias considera-se um aspecto 

negativo para as relações ambientais e o manuseio dos recursos naturais. 

Nesse sentido, identificam-se com a natureza os conceitos essenciais que descrevem 

padrões e processos pelos quais a vida se sustenta. Para Capra (2006, p. 51), os conceitos que 

originam a criação de comunidades sustentáveis podem ser “os princípios da ecologia, princípios 
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da sustentabilidade, princípios da comunidade ou mesmo de fatos básicos da vida. Precisamos de 

currículos que ensinem às nossas crianças esses fatos básicos da vida”. De orientações à 

comunidade com base nos parâmetros do tripé: analisar, refletir e agir. 

Existe na sociedade uma luta pela ocupação de espaços que melhor se configurem para 

ganhos, onde a população se caracteriza pelo seu potencial consumidor. Para Garrido (1999, p. 

11), a concentração da riqueza convive com “a condenação de milhares de seres humanos ao 

analfabetismo, à desnutrição, marginalização, o que os fará crescer com profundas desvantagens, 

sem ter direito à saúde, à educação ou a terra”. Diante do quadro descrito por Garrido, o 

professor trabalhar a complexidade dos temas ambientais através da escola requer o 

desenvolvimento de uma postura de caráter ético e político. 

Nos últimos anos a pesquisa em educação tem-se intensificado com objetivos sempre 

associados às condições concretas em que os professores se situam. Conforme Gauthier (1998, p. 

341), “a fim de alcançar seus objetivos pedagógicos inerentes à sua tarefa, o professor toma 

decisões conforme o contexto no qual se encontra. E como tomar decisões implica julgar, o 

professor julga [...] sua ação depende da capacidade de julgar a situação”. 

Um olhar globalizado da concepção filosófica e da produção do conhecimento é papel do 

professor, individual e coletivamente. Significa a postura do educador inserida no mundo da 

ação e da reflexão, o ir além das quatro paredes da sala de aula. Supõe o professor atuando como 

sujeito da sua práxis, de intelectual crítico; implica compreensão do seu papel e compromisso 

político-pedagógico junto aos interesses da sua comunidade. 

Nos itens, faltam recursos pedagógicos e não ter acesso a internet e outros meios, 

constantes do quadro 04, a interpretação depende da concepção de quem faz a leitura do texto: o 

ambiente não oferece condições de trabalho; ou o professor é acomodado. A acomodação, 

geralmente, se associa a uma postura de dependência, atrelada à cultura da formação, que induz 

a decorar, copiar, e como conseqüência, tem gerado profissional sem autonomia sem criatividade 

para a provocação de troca de experiências.  

Assim, é indispensável que a seleção dos conteúdos curricular passe pelo processo de 

vinculação destes à produção cultural de cada época. Acreditamos não ser tão importante definir 

os saberes e a competência, mas, se aliado a esses saberes o professor usa suas habilidades e 

potencialidades para discernir o que melhor convém a cada momento de sua atuação na 

comunidade onde suas ações pedagógicas estão inseridas. 
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Quando o professor diz que o professor consciente supera os obstáculos, é uma 

afirmativa que explicita uma concepção reducionista dos problemas da escola a uma questão 

vinculada à histórica alienação cultural de reforçar argumentos que culpam a escola e o professor 

pelo insucesso das reformas educativas. Portanto, a qualidade da educação e,

o sucesso da mudança está para além do esforço individualizado e abnegado de 
alguns, em particular dos docentes, impõe dupla tarefa: por um lado, superar o 
discurso da hiper-responsabilização do professor pela qualidade do ensino, 
bem como o enfoque “pedagogizante” da escola e da atuação de seus 
profissionais; por outro atribuir ao professor a condição de sujeito, produto e 
produtor das experiências vividas no contexto em que se encontra, o qual 
delimita potencialidades, circunstancias e limitações (FARIAS, 2006, p. 90)

Neste sentido, a visão crítica quanto à organização dos conteúdos a serem trabalhados na 

escola envolve também reflexão em torno da prática abusiva de manipulação dos recursos da 

natureza, de atentar para a sua funcionalidade na sociedade. A percepção do ambiente não é 

homogênea. Os diferentes signos, com as expectativas que lhes são atribuídas denotam visões 

diferentes, particulares e coletivas dentro de um mesmo espaço ou extensão territorial, e, a visão 

fragmentada é que nos induz a uma compreensão parcial da realidade. 

Em nosso processo formativo, não têm sido prioridade investigações em torno das 

origens do desequilíbrio ambiental. Testemunhamos acordos e planejamentos direcionados ao 

equilíbrio ambiental, que não são colocados em prática a contento, a exemplo da ECO - 92; do 

Tratado de Jomtien na Tailândia em 1990, onde cada país elaborou seu próprio Plano Decenal de 

Educação para Todos com prazos e metas para o investimento em Educação Básica, de modo a 

reduzir as desigualdades no Terceiro Mundo. Entretanto, até a Constituição, não é respeitada. 

Portanto, quando se pensa na atuação do professor, é fundamental a ênfase nas 

circunstâncias e na ideologia em que se processara a sua formação. Assim, as situações que 

afligem a maioria dos profissionais em suas comunidades, incluindo a não observância de tempo 

necessário para o planejamento e a reflexão, compõem o desserviço das políticas públicas 

brasileiras de um modo geral. O planejamento sem a reflexão em torno dos conteúdos, sem a 

devida fundamentação e o diagnóstico para detectar as causas e as conseqüências dos problemas 

da comunidade, terão sua validação e aplicação questionadas. 
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2. Projeto político pedagógico da escola: uma situação de conflito.

Aqui se apresenta uma síntese com as falas mais significativas dos professores durante os 

três primeiros encontros (ANEXOS W a Z) destinados ao acompanhamento das atividades do 

grupo, durante o ano letivo de 2006. Posteriormente, nas questões mais enfáticas, buscamos 

significados de problemas ambientais na comunidade, canalizando as discussões para os 

aspectos novos, que ainda não foram abordados em encontros anteriores. 
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A) Questões alusivas à gestão ambiental da escola  

    “Com medo de perder o cargo tem 
     dirigente que omite verdades”. 
    “Falta compromisso e insistência”. 
    “Tem escola que a gente sente nojo.” 
    “Falta insistência dos pais” 
    “Tentar o correto é ser taxado de idiota” 
    “Nunca “sapequei” aula, mas tenho 
      colega “ que “sapeca.” 
    “Não podemos “abrir o bico” 
    “A substituição do copo descartável”
    “Não podemos desanimar, e sim denunciar” 
    “Vou morrer acreditando na melhoria  
      da escola pública”.

    “Nosso papel é fazer um bom trabalho”

B) Questões alusivas à pedagogia ambiental

    “Projeto para o desperdício da água” 
    “Interdisciplinaridade, todos acham difícil” 
    “A arborização da área requer cuidados”. 
    “Projetos com a participação de todos”. E
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Quadro 05. Problemas mais preocupantes / inserção nas atividades da escola 
*Destaque dos encontros com os professores (ANEXO Z)  

Nestes encontros os professores socializaram desabafos e denúncias em relação às 

condições de trabalho, à estrutura e à organização da escola pública. As colocações foram 
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espontâneas, norteadas pelo questionamento: quais os problemas ambientais mais preocupantes 

na comunidade, e quais as possibilidades de sua inserção nas atividades de sala de aula?

Na seqüência das análises organizamos o resumo (Quadro 05) das falas em 02 blocos 

identificados por letras (A e B) sem a preocupação de identificação individual dos interlocutores 

ou de seqüência das falas. Todos os participantes se expressaram, na medida do possível, sem o 

rigor da estruturação de um questionário ou entrevista. As intervenções aconteceram de modo 

bem informal sem, contudo, perder de vista o encadeamento, a relevância e as conclusões. 

No desenvolvimento das atividades do quadro 05, salientamos que os professores 

colocaram-se à vontade em suas falas, com uma sucessão de desabafos em relação às questões 

da gestão da escola. A situação estrutural é tal que não só transtorna como desvia os objetivos e 

o papel do gestor, muito mais que uma atividade técnica, pois sua função e responsabilidade 

envolvem aspectos emocionais, econômicos, culturais e políticos. 

a) Questões alusivas à gestão ambiental da escola: 

Quando os professores exprimem: o diretor tem medo de perder o cargo, observa-se que, 

conforme a denúncia dos professores, a prática da escolha dos dirigentes para as escolas não 

considerava os requisitos de competência e formação para a função. Que o gestor não estava 

imbuído do compromisso com o papel da instituição, mas com o poder que lhe brindou com o 

cargo a ser exercido na comunidade. 

Tem escola que a gente sente nojo. Em situações como esta a própria escola representa 

perigo no ambiente para toda a comunidade escolar. Os cuidados com a integridade física e com 

a saúde não podem ser negligenciados quando se trata de qualidade de vida que, por extensão, 

envolve os cuidados ambientais. Estamos diante de uma contradição, quando as instalações 

físicas da própria instituição no seu dia-dia não oferecem cuidados essenciais às pessoas que 

convivem e se relacionam nos espaços. 

No desenrolar da pesquisa, confrontando a teoria com a prática, detectamos (com raras 

exceções) degradação no espaço físico da escola, como também propostas fictícias a serem 

desenvolvidas. É uma ficção sim, propor que uma escola trabalhe a EA em condições humanas e 

materiais que não possibilitam qualidade de aprendizagem e de vida. Será que o professor 

percebe a trama implícita nas condições de uma escola suja e fedorenta? A postura do professor 

nunca é neutra... De um modo ou de outro sua atuação sempre estará servindo a algum interesse. 
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Articuladores das políticas públicas direcionadas às camadas desfavorecidas até levantam 

diagnósticos, porém na prática a escola não recebe um tratamento condizente com as carências. 

Investigar as razões que levam o professor à submissão da convivência com escolas sujas, a 

ponto de sentirem nojo, certamente é uma ação desafiadora e explicitará mais detalhadamente o 

perfil de professores e administradores.

A reflexão em torno do currículo com a comunidade escolar representou um processo 

educativo construtivo. Por exemplo, a questão falta insistência dos pais, os professores se 

referiam aos pais que têm uma postura de omissão perante os problemas cotidianos da escola 

pública. E assim, criticaram os pais que não acompanhavam seus filhos nas jornadas da escola 

pública como, segundo a representação dos professores, fazem os pais de crianças da escola 

particular. 

Vale ressaltar que, nesta discussão, o grupo expressou posturas de professores que 

trabalhavam tanto em escola pública quanto privada. Na comparação entre o público e o privado 

existe certo senso comum de que as condições de trabalho são melhores no privado, mesmo 

quando o salário entre uma e outra instituição não faz muita diferença. Quanta coisa se pode 

extrair desta expressão em um projeto de pesquisa, buscando o porquê da postura diferente do 

professor, em relação à escola pública e à privada.

Quanto à esperança de melhoria da escola pública os professores expressavam uma 

postura de compromisso verbal, de boas intenções em relação à formação da cidadania, mas, 

refletiam também a falta de conhecimento em torno do que significava o papel da Educação na 

escola e na comunidade. Percebemos a carência de problematização em torno da questão 

organizacional da escola, partindo da equipe de trabalho. 

Para Farias (2006, p. 78), o processo de mudança que possibilite a emancipação enraíza-

se por uma ação educativa pautada na ética e na política. Para tanto é essencial “romper com 

práticas isoladas e individualizadas, fomentar ações solidárias e coletivas que permitam 

compartilhar as decisões que definem o rumo da escola, a ação docente e, por conseguinte, o 

serviço a ser oferecido ao aluno”. Neste entendimento, para Sarmento (2003, p. 93), “cada escola 

joga, no interior dessa transcendência, a realidade imanente da sua própria inserção”, de modo 

que, para professores e gestores, a prática reflexiva em torno das concepções de currículo em 

seus contextos sócio-históricos é indispensável. 
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È uma questão cultural o acesso de gestores às instituições públicas através de 

procedimentos que refletem incompetência, bajulação, dívida de favores, principalmente na 

gestão da escola pública, ocasionando, assim, uma deterioração ambiental grave na organização 

da instituição. Instala-se entre grupos, um jogo de poder que interfere na qualidade da definição 

e das pautas compactuadas de trabalho. Para Farias (2006, p. 96), “é preciso lembrar, muito mais 

do que uma fonte de identidade e significado, a balcanização dos professores reflete interesses 

pessoais e ideológicos em disputa”. 

Para Pillotto (2006), o desempenho do gestor, qualquer que seja a função na escola, será 

significativo quando, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades criativas, intuitivas, perceptivas, 

imaginativas. E, assim, poderá estar mais apto para a convivência harmoniosa no ambiente em 

diferentes situações, “pois saberá decidir na hora certa, encontrará alternativas viáveis em tempo 

hábil para lidar com os problemas surgidos durante os conflitos” (PILLOTO, 2006, p. 27). 

Em resumo, percebeu-se que, de acordo com as representações dos professores, a questão 

ambiental da escola estava diretamente relacionada à capacidade dos gestores escolares. Sem 

essa administração eficaz do próprio ambiente pedagógico na escola, segundo o pensamento dos 

docentes, não seria possível pensar a gestão ambiental no cotidiano escolar. 

b) Questões alusivas à pedagogia ambiental: 

Não entraremos no mérito de analisar o conteúdo específico de uma aula, a exemplo da 

água, mas se realmente as crianças estão tendo a oportunidade de reflexão em torno da 

engrenagem social que gera o impacto ambiental, como é o caso do desperdício da água. 

Quando os professores afirmam que a interdisciplinaridade é difícil sentem a 

necessidade e ao mesmo tempo a dificuldade de colocar em prática um trabalho colaborativo e 

articulado, como requerem os projetos que tanto desejam colocar em prática. Os professores 

mais criativos buscam alternativas pedagógicas, mesmo nas práticas isoladas. Porém, 

dificilmente atingirão a situação da família, no sentido de torná-la parceira nos 

encaminhamentos do processo educativo das crianças.

Na prática é fundamental que o professor, ao optar por projetos no cotidiano com seus 

alunos, articule suas ações e atuação com dados de pesquisas sobre a comunidade e a 

contextualização dos problemas locais. Para ORR (2006, p. 121), a identificação de problemas 

possibilita a organização de projetos que possam promover a “autoconfiança, a aprendizagem 
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interdisciplinar e a competência física, como programas de alimentação, energia, arquitetura e 

tratamento do lixo. Essas são oportunidades de aprendizagem intelectual e prática envolvendo 

muitas diferentes disciplinas que tratam de problemas tangíveis”. 

Para Sarmento (2003, p. 95), o diagnóstico de uma determinada situação nos remete “à 

reflexão contemporânea sobre os modos de exercício das relações sociais em sistemas de ação”. 

A interpretação na perspectiva dialógica, através da pesquisa-ação colaborativa no cotidiano, 

traz desafios. A intervenção comporta proposições metodológicas que possibilitem reflexão e 

reelaboração dos procedimentos metodológicos de determinada prática. Entretanto, nossas 

contribuições para os professores participantes foram limitadas. Não seriam éticas intervenções 

sem diagnósticos da realidade, que só serão evidenciados após novos mergulhos investigativos. 

Será que a escola, ao colocar em prática o tema de EA, tem submetido os conteúdos a 

uma reflexão crítica? Seria interessante que numa fala como a substituição do copo descartável

mencionada por um dos professores, aparecesse uma reflexão em torno de que alternativas ainda 

não pesquisadas podem gerar cascatas de novos problemas. No nosso exemplo, a adoção de 

garrafas plásticas (também descartáveis...) de uso único no lugar dos copos, não seria um 

paliativo? Seria interessante que o professor percebesse que na dimensão da estrutura social, 

incluindo a escola, as mudanças ambientais não resultariam apenas da paixão e entusiasmo. 

No âmago de projetos escolares para “conscientização” ecológica percebe-se uma 

diversidade de práticas aleatórias em relação à EA, a exemplo das campanhas para coletas de 

lixo. Há movimentos que recorrem à mão de obra de crianças, em nome de uma Educação 

Ambiental para conscientização da comunidade. Em muitas destas atividades não são utilizados 

equipamentos de segurança e proteção: luvas, botas, pinças, ganchos, garfos, tudo que a Lei 

determina, além do que se utiliza a mão-de-obra infantil (que é ilegal) substituindo a 

responsabilidade do poder público.

Recorremos ao suporte da complexidade dos saberes para as argumentações em torno dos 

problemas ambientais no cotidiano da escola, o que nos coloca diante de situações relacionadas, 

interconectadas, interdependentes a serem interpretadas, analisadas através de diferentes campos 

do saber. Isto facilitou a interpretação de diferentes posturas e atuações. Internalizamos que o 

conhecimento elaborado no dia-dia não é puro, independente do seu contexto, de suas 

ferramentas. Na colocação não podemos abrir o bico os professores se referem aos problemas 
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que não podem ser discutidos, denunciados e expostos sob pena de sofrerem represálias do poder 

constituído no gerenciamento da escola. 

A contingência nos coloca como lição, o reconhecimento de que, ao desempenho do 

professor no cotidiano da escola se associam fatores dependentes e independentes. A introdução 

da pesquisa como um instrumento de formação continuada destes professores representaria uma 

alternativa para a melhoria da qualidade dos trabalhos. A pesquisa-ação colaborativa pode 

contribuir para redução do individualismo cultural reinante no ambiente de trabalho. 

Quanto à citação projetos com a participação de todos, enfatizamos a questão da ética 

que permeia toda a situação colocada pelos professores. Triviños (2003, p.17) “as indagações 

que a criança faz sobre as coisas naturais, sociais, sobre si mesma, como pessoa adulta e também 

como pesquisadora, com as respostas, constituirão, a grande maioria dos tipos de saberes que 

pouco a pouco formará o patrimônio cultural das pessoas, da humanidade”. O professor Triviños 

reforça a nossa argumentação em defesa da postura ética no ambiente escolar 

Na efetivação da pesquisa-ação, pesquisador e pesquisado terão a oportunidade de 

mergulhar na “busca de percursos que retirem da invisibilidade os sentidos dos fragmentos 

tornados desprezíveis e irrelevantes. Fragmentos mediadores de articulações complexas, de 

modos de viver e pensar, da dinâmica dos processos sociais” (ESTEBAN, 2003, p. 128).

Entretanto, é preciso que as propostas das políticas públicas priorizem o cuidado com o 

ambiente de trabalho na escola, antes de qualquer outra proposta, isto porque, “o desequilíbrio 

dos ecossistemas reflete um desequilíbrio anterior da mente, tornando-o uma questão 

fundamental nas instituições voltadas para o aperfeiçoamento da mente. Em outras palavras, a 

crise ecológica é, em todos os sentidos, uma crise da educação” (ORR, 2006, p. 09). 

Efetivamente, no discurso dos professores há uma preocupação com a situação 

ambiental. O que fica evidente é a dificuldade destes em fazer a abordagem dos temas inserindo-

os junto aos demais conteúdos curriculares, o que, de certo modo, também depende da 

articulação entre os demais setores e segmentos, supostamente interessados pela efetivação do 

demandado Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Contamos ainda com a contribuição de Zabala (2002, p. 151) na abordagem de conteúdos 

considerando relações interdisciplinares e temas transversais que nos levam à reflexão em torno 

destas teorias e referências: “o construtivismo e o conhecimento da realidade – em síntese nos 



105

propõem que as aprendizagens sejam mais significativas possíveis e que estejam em condições 

de resolver os problemas de compreensão e participação em um mundo complexo”. 

O professor pesquisador colaborativo está longe das certezas da pesquisa enquanto 

processo de revelação da essência do objeto de estudo. E sim, cara a cara com as descobertas de 

que “o cotidiano escolar é uma realidade de emergências, sem itinerários fixos, que faz do 

pesquisador um sujeito errante, em busca de perguntas e de respostas e sempre distante das 

verdades definitivas” (ESTEBAN, 2003, p. 129). 

A humildade é o aspecto dominante entre o pesquisador e o pesquisado. “Queremos um 

professor capaz de investigar a realidade escolar como um problema específico da sala de aula e 

da comunidade escolar, mas também um profissional capacitado como pesquisador de sua 

própria limitada e grande zona do campo educacional em geral” (TRIVINOS, 2003, p.56).

A transparência dos procedimentos da investigação proporcionou o acesso à estrutura 

organizacional da instituição. E assim, com o olhar de pesquisadora, imbuída da importância da 

participação e da colaboração, sintetizamos as prioridades, evidenciadas nas falas dos 

professores. Neste olhar juntamos fragmentos significativos, desabafos e denúncias de uma 

realidade ofuscada em suas múltiplas dimensões. A enumeração dos achados neste percurso nos 

permitiu a visualização de laços e fios que compõem a trama do cotidiano das escolas, e nos 

motivaram no sentido do encaminhamento para discuti-los em encontros posteriores: 

a) A inexistência de um modelo educacional no Brasil; 

b) A importância do planejamento coletivo e a inclusão dos Temas Transversais; 

c) A necessidade de projeto pedagógico nas escolas para os temas transversais; 

d) A perspectiva de intercomunicação entre as disciplinas envolvidas no currículo; 

e) A discussão do texto Como Trabalhar com Projetos; 

f) A conceituação da interdisciplinaridade 

g) A leitura e discussão do texto sobre “inter-transdisciplinaridade e transversalidade” 

Nestes encontros contamos com a participação de 11 professores trabalhando em 07 

escolas (06 públicas e 01 privada) fazendo parte da segunda fase da pesquisa (ANEXO U). 

Entretanto, estes professores enfrentaram uma série de entraves para a participação nos 

encontros, devido aos seus compromissos, mesmo com a flexibilidade de alternância dos dias da 

semana destinados ao encontro, a cada 30 dias. Para os professores (05) que permaneceram nos 
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encontros até o final, o projeto de leitura foi o fio condutor em torno da inserção das questões 

ambientais nas práticas pedagógicas. 

Quanto à leitura e discussão dos textos para suporte teórico dos encontros não foi possível 

avançarmos conforme planejado, devido à falta de tempo por parte dos professores. A 

programação alusiva aos encontros correspondente ao Curso de Extensão / pesquisa encontra-se 

nos (ANEXOS V a FF). Percebemos que os professores, além da sobrecarga de atividades, não 

encontram o devido apoio dos diretores no sentido da flexibilidade da carga horária para a 

participação em eventos de capacitação. 

Os encontros mensais com os professores, que se constituíram na experiência 

colaborativa da pesquisa, permitiram o registro de impressões e percepções dos sujeitos sobre as 

questões ambientais. Ao final, elegemos para análise as experiências de duas professoras (dentre 

os 11 participantes do curso de extensão) que colocaram em prática a discussão de problemas 

ambientais, através do Projeto de Leitura (ANEXO BB) com seus alunos. 

Contudo, do grupo inicial dos encontros, seis professores abandonaram

progressivamente o curso de extensão. Dentre as sete professoras que participaram de todos os 

encontros, apenas duas entregaram os textos do Projeto de Leitura. Em paralelo, na tentativa de 

uma percepção mais global do ambiente escolar, organizamos uma redação para os alunos, a 

partir de um rol de palavras (ANEXO GG) relacionadas a situações ambientais da comunidade. 

Além da participação em uma reunião de planejamento de projetos para o ano letivo de 2007. 

3. Tentativas isoladas de ações pedagógicas com questões ambientais 

Diante da inexistência de um planejamento global (das escolas em seus contextos) 

denominamos as experiências com os nossos interlocutores, de tentativas isoladas de ações 

pedagógicas com questões ambientais, atividades que foram submetidas a reflexão e executadas 

a partir dos encontros mensais com os professores: 

a) Projetos de Leitura com os alunos; 

b) Produção de texto a partir de um rol de palavras, com alunos de 5ª a 8ª série; 

c) Reunião de planejamento com vistas à organização de projetos para o ano de 2007. 

A prática da leitura como provocação para a discussão das questões ambientais no 

cotidiano da escola, representou um fio condutor nas discussões grupo, considerando que as 
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escolas não tinham metas ou plano de trabalho previamente estabelecido para serem 

desenvolvidos. Diante da diversidade de temas ambientais e conteúdos a ser explorada, a leitura 

despontou como uma estratégia comum para todos, sendo capaz de minimizar a fragilidade e a 

ausência de um autêntico Projeto Político - Pedagógico da Escola. 

Desse modo cada professor delineou o que julgou significativo para a prática de 

integração de conteúdos e saberes com problemas ambientais, fomentando o desenvolvimento de 

habilidades e competências dos alunos na produção de novos conhecimentos com os recursos 

metodológicos da leitura. Priorizamos nas análises os aspectos que entrelaçam a teoria com a 

diversidade de ações pensadas, planejadas e colocadas em prática pelos professores. 

Assim, nessa proposta colaborativa, acompanhamos o ritmo do grupo, sempre atento a 

não vê-los como um informante da pesquisa, mas um participante. Para Esteban (2003, p.136), o 

discurso tem significado para os dois lados: “é debatido, negado, confrontado, negociado, 

transformado; não se pretende a mera aceitação ou mimetismo implícito no discurso que 

exprime a verdade irrefutável”. Apresentamos, a seguir, os dados recolhidos com as experiências 

do Projeto de Leitura das professoras Maria da Conceição e Radnéia. 

Inicialmente apresentamos uma das experiências do Projeto de Leitura relacionadas 

com a educação ambiental das atividades desenvolvidas pela professora Maria da Conceição, 

que envolveu seus alunos em reflexões sobre os problemas ambientais cotidianos, através da 

obra de Graciliano Ramos, intitulada de Vidas Secas. 

A partir da mensagem do livro, os alunos desenvolveram dramatizações, poesias, 

cartazes, retratando, principalmente, a realidade cultural nordestina. A seguir, trechos (Quadro 

06) de texto de alunos das 8ª séries I e II do Colégio Estadual Florentino Firmino de Almeida, 

com comentários e reflexões. Os trechos de textos dos alunos são originados, respectivamente, 

do capítulo I; capítulos II, III e capítulo IV. 

Ao interpretar o capítulo I da obra Vidas Secas, (resumo no quadro 06) os alunos 

relacionam a situação descrita pelo autor com uma realidade que é comum no cotidiano de 

famílias de retirantes nordestinos, oriundos das áreas denominadas de polígonos das secas. Estas 

famílias, em suas jornadas andam quilômetros a pé, carrocerias de caminhão, pedindo carona, 

até as periferias das grandes cidades. São, assim, entregue ao sofrimento e humilhações. 

Abandonam as terras e suas origens, devido à escassez d’ água em seu ambiente natural. 
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 “Atualmente a seca também é enfrentada por muitas pessoas, principalmente na 
caatinga, por isso alguns “mudam-se” para outros estados à procura de uma vida melhor e, 
conseqüentemente aumenta o número de habitantes nas favelas e periferias das cidades”. 
(Comentário a partir do Cap. I da obra de Vidas Secas). 

 “Muitas pessoas se desesperam principalmente nos momentos difíceis da vida. Nos 
dias de hoje, vemos muitas pessoas presas por se envolverem em pequenos jogos ilegais, 
mas as autoridades nada fazem para prender os políticos corruptos que até tiram o direito 
de muitos pais de famílias” (Comentário com base Cap. II e III da obra de Vidas Secas). 

 “A realidade brasileira é que há muitas pessoas ricas que desfrutam de todo conforto e 
muitas pobres que não têm o pão de cada dia, dormem em papelão por não terem uma 
cama ou o mínimo de conforto”. (Comentário com base no cap. IV da obra de Vidas 
Secas). 

Quadro 06. Fragmentos de textos dos alunos da 8ª série a partir da obra Vidas Secas. 

O desequilíbrio de determinado espaço físico e cultural gera desordenamentos em 

outros espaços e, assim, sucessivamente. Geralmente, essas famílias “retirantes”, sem o devido 

amparo das políticas públicas, não só em seu habitat de origem, como aonde se destinam têm 

aumentado os problemas sócios ambientais na periferia das grandes cidades.  

Questões como estas, sendo discutidas no cotidiano da sala de aula, muito contribuem 

para a efetivação das bases de nossas diretrizes curriculares na política da educação brasileira 

cujo objetivo é formar o cidadão. Este tem sido o nosso norteamento principal em toda 

construção deste trabalho: perceber a concepção do professor quanto às contradições da 

sociedade no que diz respeito ao atendimento dos direitos de todos. 

O conhecimento relativo aos ciclos ecológicos, a fauna, a flora e cadeias alimentares é 

indispensável para a compreensão da vida no planeta Terra, e ajudam a defender o ambiente 

natural, mas não são suficientes. Assim, para Fazenda (2002, p. 19), “a formação do 

pesquisador, desde cedo, precisaria desenvolver o compromisso por ir além do que os livros já 

falam, além das possibilidades que lhe são oferecidas, além dos problemas mais conhecidos”. 

A história da ocupação dos espaços geográficos pelo homem, suas construções e 

criações culturais têm significados que, sem o estudo e a pesquisa, as gerações presentes não 

entenderão. A pesquisa possibilitará o conhecimento das causas da degradação ambiental do 

presente e os instrumentos para criar procedimentos que concretizem as ações de regeneração, 

restauração, conservação, preservação e equilíbrio para os diversos ambientes da Terra. 
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No segundo texto do quadro 06, a interpretação dos alunos se origina da situação 

vivenciada pelo personagem Fabiano. Considerado um homem rústico por só lidar com animais 

(capítulos II e III da obra Vidas Secas), que chega à cidade, onde os costumes e as relações entre 

as pessoas são bem diferentes do interior. Por influência da amizade com um soldado, se envolve 

com o jogo, perde o dinheiro que seria para comprar os alimentos, vai preso e ainda apanha. 

Diferentemente, o cidadão crítico não aceitaria manipulação, submissão, atos e ações em 

contradição com uma ética orientada pela democracia. 

No último texto do quadro 06, os alunos despertaram para a personagem Sinhá Vitória 

(capitulo IV da obra Vidas Secas). O texto do autor, ao relatar o drama dos protagonistas da 

história desperta o leitor para as desigualdades da nossa sociedade. A personagem Sinhá Vitória 

dentro do seu universo limitado de conhecimento, de cidadania, de ambições futuras, reclama 

das noites mal dormidas, da precariedade de conforto e revela o desejo de realizar o seu grande 

sonho: ter uma cama de couro para dormir! 

Os trabalhos da professora Conceição com os alunos se abrem para muitas 

interpretações e desfechos através de associações, correlações, implicações. A história de vida de 

cada aluno envolvido nas interpretações o tornará implicado em alguma frase, parágrafo ou 

capítulo, dando continuidade à criação do autor. Nesse sentido Kastrupy (2005, p. 1281) 

descreve que, “as práticas de aprendizagem inventivas constituem um caminho para expurgar o 

cognitivista que existe em nós e que nos habita, muitas vezes de maneira clandestina, 

assombrando-nos com o modelo da representação”. 

Observa-se que, na tentativa de inserção das questões ambientais nos conteúdos 

trabalhados pela professora Conceição e seus alunos, estão explícitas palavras acionadoras, 

provocativas para instigar o pensamento. Entretanto, o que verdadeiramente está se 

concretizando, o significado do currículo, só a prática resultante da experiência da aprendizagem 

irá qualificá-lo, no momento da aplicabilidade destes conhecimentos a serviço da qualidade de 

vida dos envolvidos e seu círculo de influência. 

O processo de localizar e analisar conhecimentos sem a aplicação pressupõe 

subjetividade. Pressupõe analisar o nível de compreensão por parte do aluno, no que toca à 

concepção sobre as relações ambientais, se sua postura frente aos problemas é crítica ou ingênua, 

depende de uma diversidade de meios a serem considerados. Acreditamos que, através do tempo, 
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determinados aprendizados e experiências possibilitarão novas aprendizagens através de novas 

experiências e assim sucessivamente. 

A atividade a partir da obra de Graciliano Ramos contribuiu com a provocação para o 

desvendamento de realidades ambientais. Através da socialização de uma discussão com 

possibilidades de desmascarar as contradições ambientais de uma sociedade pautada na 

desigualdade de acesso aos bens, com todas as suas implicações, ou como um instrumento de 

treinamento, formas de expressão e linguagens. 

Na expectativa de perceber a transversalidade de questões ambientais nos conteúdos 

trabalhados pela professora Radinéa com a experiência do Projeto de Leitura, recolhemos a 

produção de alunos das aulas de filosofia para procedimentos de análise e reflexões. As 

atividades foram produzidas pela turma de Aceleração III, Turma I do Colégio Estadual 

Florentino F. de Almeida, espaço de investigação do objeto de pesquisa. 

Com essa professora os textos foram produzidos a partir dos comentários e 

interpretações do filme, A ilha das flores, um recurso estratégico para provocar a discussão 

filosófica, envolvendo questões ambientais cotidianas, a partir da comunidade local. 

 [...] O filme ilha das flores relata uma história de humilhação, sofrimento, pessoas que fazem filas 
para catar comidas no lixo. Isso é a cara do nosso país. É difícil abrir os olhos para essa realidade;
é verdade: o Brasil precisa de ajuda. A cada dia que passa cresce o número de crianças nas ruas, 
crianças que são exploradas, vendendo o próprio corpo para garantir o sustento da família. Esse é 
um tipo de trabalho humilhante! Sabemos que essas crianças, nem todas estão nessa vida porque 
querem. Muitas são obrigadas pela própria família como passou no fantástico. Uma jovem se 
prostituiu porque a mãe obrigou. 

 [...] Muitas pessoas dizem que entram nessa vida porque é vida fácil, mas, nós discordamos disso; 
muitas mulheres estão lá porque não têm oportunidade para ter um trabalho digno; essa é uma vida 
difícil. Crianças de 09 anos nessa vida de prostituição, como será a vida dessa criança? Um triste 
futuro dessas crianças e jovens que são discriminadas na sociedade e, com certeza, a classe social 
não dará uma oportunidade para essas pessoas se tornarem dignas de si e ter um trabalho. 

 [...] Conclusão: Nossos governantes precisam acordar e criar novas estratégias para garantir um 
futuro digno a essas pessoas. A sociedade precisa ser mais humilde, reconhecer que somos iguais; 
as pessoas têm os mesmos direitos que todos nós e que precisamos trabalhar para garantir o 
sustento da família. Temos que eliminar a fome e a miséria do nosso país (Do Carmo e Maria, 
ACEL. III, T. 01 em 03/09/2006). 

Quadro 07. Um recorte do texto: “Ilha das Flores” (01)* 
*Texto produzido nas atividades do Projeto de Leitura. 
O conteúdo do filme provocou nos alunos um olhar mais aguçado para as questões 

ambientais vivenciadas no contexto da comunidade e do país, atentando para as desigualdades 
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sociais e o papel das políticas públicas. Nesta experiência tiveram a oportunidade de trazer para 

o cotidiano da escola problemas vivenciados na comunidade, a exemplo da fome, da prostituição 

infantil, do analfabetismo, da falta de políticas públicas para o exercício da cidadania e de outros 

temas que podem ser trabalhados a partir destes textos. 

No texto Ilha das Flores I (Quadro 07) quando as alunas, Do Carmo e Maria fazem 

referência à matéria do fantástico, programa da TV Globo aos domingos, está de certo modo, 

efetivando um entrelaçamento de conteúdos. Associam os conhecimentos cotidianos com os 

conhecimentos da programação de sala de aula, de modo natural, espontâneo, sem a preocupação 

com noções de transversalidade, de temas transversais, ou qualquer outra recomendação 

didática, para o Ensino Fundamental ou qualquer outro nível.

Considerando que o sujeito interpreta o ambiente físico e social de acordo com seus 

valores, seus costumes, suas relações e vivências, ao proceder às análises, o nosso olhar também 

não se desvia da concepção de que o pensamento é complexo. Assim, percebemos que o 

contexto no qual as atividades da professora Radinéa se concretizam, borbulham conteúdos para 

a construção de novos conhecimentos que captados e mediados pela intervenção da professora 

contribuirão para as metas curriculares da escola demandadas pela comunidade. 

A avaliação crítica destes conteúdos veiculados na mídia requer a mediação criteriosa 

do professor, a oportunidade de professor e aluno evidenciarem em suas discussões a que 

segmento da sociedade interessa a veiculação de determinados conteúdos e informações. Neste 

sentido a escola articula-se aos movimentos sociais mais amplos de transformação da sociedade, 

de modo que, “a transformação implica a mudança das regras que regem as relações sociais e, 

portanto, implica a mudança da estrutura social vigente” (WITTMANN, 2006, p. 23). 

No texto (Quadro 08), a aluna Marla faz uma abordagem dos problemas sociais 

enfatizando o não cumprimento do que determina a Constituição e, ao mesmo tempo agradece a 

Deus por ter uma casa, escola, comida. Mais adiante ela conclama para a união, a luta, a não 

acomodação, à concretização de uma democracia que não fique só no direito de votar. É um 

texto rico de “ganchos” para nortear a organização curricular com conteúdos transversais. 

Portanto, estamos diante de um exemplo prático de como a organização do 

conhecimento é produzida nas relações cotidianas, nas vivências e criações, de modo natural. E 

que a sistematização do conhecimento é para ser utilizada como instrumento didático e não 
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camisa de força para avaliação do aluno, sem a devida contextualização. Os procedimentos de 

contextualização do espaço contribuem com a visualização de conteúdos significativos.

A interpretação que Marla faz do filme, correlacionando-o com as questões sociais da 

comunidade, gera possibilidades para que a professora enfatize em sua programação curricular 

que, sem o atendimento às necessidades básicas do homem, este se torna um degradado, um 

diferente do e no seu ambiente natural. O ser humano vincula-se com a natureza e a sociedade 

em uma só relação, condição que o “identifica com os outros seres humanos na vida em 

sociedade, e com a espécie, bem como com todos os seres vivos, na natureza” (OLIVEIRA, 

2007, p. 106) 

O filme “Ilha das Flores” mostra a verdadeira realidade do nosso país, onde a pobreza, a 
miséria, o desemprego, a fome, o trabalho infantil, entre outros, é mostrado de forma real. 
Podemos constatar, através do filme, que falar de desigualdade social no Brasil não é difícil, 
pois acontece no dia-a-dia. É fácil notar que a divisão de renda é muito injusta, boa parte da 
população tem dinheiro e outra não tem absolutamente nada, causando assim diversos danos 
como foi retratado no filme. 
Quando a professora falou em um filme chamado “Ilha das Flores” eu nunca pensei que eu 

iria me deparar com tanta miséria e injustiça, eu fiquei indignada ao ver criança fazendo filas 
para reaproveitar o que não servia para os porcos. Isso é a verdadeira miséria no país. A onda 
desenfreada da fome tem origem na desigualdade social. A miséria vivida pelas pessoas 
dificulta o seu crescimento, com oportunidades mínimas de sobrevivência, daí o trabalho 
infantil colocado no filme. A Constituição do nosso país diz que é direito da criança estudar e 
brincar, mas isso não está acontecendo e cresce o nº de analfabetos. O Filme me ensinou a não 
reclamar de coisas banais e mostrar aos meus filhos o quanto é importante agradecer a Deus 
por ter casa, escola com qualidade, comida na mesa. Mas não devemos ficar de braços 
cruzados, temos que nos unir e fazer valer as leis do país; é necessário ter uma política voltada 
para o social. 
O Brasil precisa de Democracia, que não dê apenas o direito de votar, de ir e vir ou de fazer 

uma charge do presidente para o jornal, uma democracia com direitos de: não passar fome, ter 
moradia digna, assistência médica, trabalho para todos sem olhar raça nem classe social e 
principalmente, escolas de qualidade para todos. Se isso acontecer vai amenizar a miséria em 
nosso país e quem sabe, um dia assistirão a um filme “Ilha das Flores” bem diferente desse que 
a nossa querida Radinéa nos mostrou (Marla ACEL III, T.01, em 06/09/2006). 

Quadro 08. Texto “Ilha das Flores” (2) 
*Texto produzido nas atividades do Projeto de Leitura. 

Para tanto, faz-se necessária uma mediação que desperte o senso crítico do educando 

no processo educativo. Cabe ao professor encaminhar as discussões de modo que o aluno supere 
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o conhecimento do cotidiano local para um entendimento mais geral, o que requer do professor a 

clareza das mensagens que pretende passar para a formação do aluno. Quando professor e aluno 

não superam o cotidiano, a aprendizagem fica restrita ao levantamento de questões ambientais 

corriqueiras, sem encaminhamentos e alternativas para os problemas da comunidade. 

A produção de texto dos alunos, originado da interpretação sobre o conteúdo do filme a 

“Ilha das Flores”, se assemelha em termos de entendimento e percepção, entretanto, desperta a 

atenção sobre a correlação que fazem entre os conteúdos do filme e os problemas vivenciados na 

comunidade. Quanto à mediação da professora, se esta aprofundou as questões levantadas a 

partir do filme, ou ficou apenas na denúncia dos fatos, são temas para outras investigações, 

outros focos de pesquisas associados ao cotidiano da sala de aula. 

A Ilha das Flores é um lugar que nos mostra a realidade do povo pobre do nosso país, 
lá vivem muitas pessoas consideradas miseráveis por não terem casa nem trabalho, vivendo de 
maneira indigna para um ser humano.  Essa realidade nos foi mostrada no “Filme Ilha das 
Flores” através do nascimento do tomate e todo seu processo de produção, da colheita, venda, 
compra, até a fase de consumo, quando os bons foram utilizados e jogados fora os estragados. 
Estes por sua vez foram apanhados pela coleta de lixo que os levou até o aterro sanitário. Ali 
começa a dura realidade de pessoas que disputam alimentos estragados com os porcos e os 
urubus. Este filme me fez ver que mais miseráveis que aquelas pessoas são os governantes deste 
nosso país: elevam cada vez mais a classe dominante, que é a minoria faz com que a maior parte 
da população (trabalhadores desempregados) experimente o amargo abandono governamental. 
Castigados pelo desemprego, aumento de impostos, o alto custo de vida, creio que boa parte da 
população brasileira vai pensar muito no que fazer com o voto. Essa é a grande arma contra essa 
classe corrupta formada pelos políticos, que só lembra-se de nós quando precisam do voto para 
se eleger, sugarem aos poucos o sangue dos trabalhadores, aumentando assim a miséria do nosso 
país. Neste filme podem-se tirar algumas lições: devemos continuar estudando para ter mais 
conhecimento, pensar muito bem o que fazer com o nosso voto, buscar a Deus cada vez mais 
para dirigir nossa vida e fazer o que estiver ao nosso alcance pelo nosso próximo (Zenaide, 
ACEL. III, T. 01, 14 / 09 / 2006). 

Quadro 09. Texto “Ilha das Flores” (3)
*Texto produzido nas atividades do Projeto de Leitura. 

No texto de Zenaide (Quadro 09), ela pondera sobre o voto, mas deposita em Deus os 

poderes para a orientação dos destinos de nossas vidas e do próximo, quando diz, buscar a Deus 

cada vez mais para dirigir nossa vida e fazer o que estiver ao nosso alcance pelo nosso próximo. 

Essa poderia ser a oportunidade de a professora desencadear uma discussão em torno da visão 

ingênua e mágica no contexto cultural da sociedade, de cada povo.
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Na flexibilidade desta atividade, tanto a professora quanto as crianças exercem o papel de 

sujeitos que detêm conhecimentos e saberes. Assim, refletimos com Garcia (2003ª, p. 204) que 

vê a criança como detentora de saberes, “e a escola como locus de diferentes saberes que 

dialogam dialeticamente possibilitando ser cumprida a promessa de uma escola que contribua 

efetivamente para mudar as vidas de quem nela chega e por ela passa grande parte de sua vida”. 

O importante é que, na seleção dos conteúdos a serem desenvolvidos no cotidiano da 

escola, “o currículo comum é a base cultural compartilhada, não toda a cultura escolar, por isso 

não sufoca nem homogeneíza as diferenças” (SACRISTÁN, 1998, p. 174). A coerência no 

processo de seleção de conteúdos envolve a base cultural geral com ênfase para os aspectos da 

comunidade, onde o processo educativo se desenvolve. 

Quanto ao currículo para os níveis obrigatórios compete a equipe de trabalho de cada 

escola, com base na concepção filosófica que norteia os conteúdos curriculares, delinearem seu 

plano de trabalho. Com relação à inserção das questões ambientais, pela professora Radinéa aos 

conteúdos sistematizados, até onde irá o aprofundamento junto aos alunos, com as idéias 

suscitadas pelo filme a Ilha das Flores, é uma situação subjetiva, sem a mensuração de 

resultados imediatos. 

De modo que está posto o desafio para a efetivação sistemática da transversalidade dos 

conteúdos nesta e em outras realidades concretas. A efetivação da transversalidade depende de 

uma série de fatores, dentre os quais, a prioridade para a alocação devida de investimentos em 

políticas públicas, que resultem na qualificação dos profissionais, com espaço para reflexão e 

planejamento em grupos de trabalho que traduzam as demandas da comunidade. 

4. A Constituição, o ambiente e a cidadania: o testemunho das contradições. 

 “Foi assim em 1988, quando a sociedade brasileira se envolveu num clima de 
euforia apostando todas as fichas no poder que a nova Constituição teria em 
cicatrizar todas as profundas feridas que a acometiam e finalmente colocar o 
país na rota da democracia. Tal imaginário levou até mesmo a denominá-la 
de “Constituição cidadã”! Também uma lei com aporte de uma lei 
complementar tem alcance muito abrangente, ao estabelecer as diretrizes e 
bases da educação nacional” (SEVERINO, 1998, p. 57).  
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Apresentamos com este título a produção dos textos dos alunos de 5ª a 8ª séries do 

Ensino Fundamental. A redação foi proposta a partir de um rol de palavras (anexo GG) como 

provocação para a percepção da transversalidade de questões ambientais em suas vivências 

cotidianas na escola e na comunidade, constituindo-se em mais uma estratégia investigativa: a 

questão ambiental na interpretação de aluno do Ensino Fundamental no espaço da pesquisa. 

Ao realizar esta atividade, não explicitamos as nossas reais intenções, a expectativa de 

que tratassem de questões ambientais em seus textos. Porém, com os conteúdos explorados pelos 

alunos nos textos, confirmamos as teorias de suporte desta pesquisa no sentido de tratar as 

questões ambientais à luz da realidade contextualizada. De fato, o currículo tem vida na 

dinâmica e nas demandas da sociedade com as evidências da não neutralidade. Os textos foram 

elaborados por crianças, adolescentes e até adultos que estão no sistema formal da Educação. 

Na produção dos textos, três dos alunos enfatizam problemas da criança de rua. A 

representatividade da percepção dos alunos evidencia uma contribuição para a organização do 

currículo com a possível inserção destes conteúdos. Para tanto, a implicação com a realidade 

local encontra respaldo no relatório (Apêndice D) que nos foi fornecido pelo Conselho Tutelar 

para a caracterização do município. Seguem os textos, comentários e referências: 

É uma coisa que chama muito, minha atenção, pois muitos deles não têm pais 
passam fome, dormem no relento, ou seja, no frio. E muitos têm tudo e não 
dão valor começando por mim e outras pessoas com estudo, casa, pai e mãe e 
não sabem o valor, sei que temos de parar, pensar e valorizar o que está ao 
nosso alcance (Isabela, 16 anos, 7ª e 8ª série, aceleração II). 

Com estas expressões, estamos diante de uma realidade onde o discurso não é apenas um 

suporte do pensamento, mas, a interação, uma relação e produção social, que não é neutra, nem 

natural, e sim, de manifestações ideológicas que se processam nas ações que estão vinculadas às 

condições de produção do conhecimento. A linguagem escrita e falada exerce um forte poder, 

aparentemente invisível na história de sucesso e insucesso, de equilíbrio ou desequilíbrio na vida 

da humanidade, do ambiente. 

Enquanto professores e mediadores da aprendizagem competem-nos a partir da 

percepção de Isabela na composição do seu texto sobre a Criança de rua, o discernimento de 

porque, para que, como, quando, a serviço de quem, contra quem, a favor de quem, o 

conhecimento está sendo manipulado. Entretanto, perceber posturas e práticas de manipulação 
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exige reflexão, a relação entre os opostos que possibilitará a discussão de termos e idéias 

contraditórias. “Os termos opostos entre si são partes que, por meio da tensão dialética, formam 

a totalidade e, por isto, podem explicar-se mutuamente” (OLIVEIRA, 2007, p. 92). 

[...] Oi meu nome é Elaine tenho 16 anos sou 5ª e 6ª série (aceleração I) moro com 
a minha avó e gosto da vida que tenho e vou falar um pouco sobre a criança de rua. 
Todas essas crianças deveriam estar com os pais e principalmente em um lar. Se 
pudesse e tivesse condições eu ia dar um lar para eles por que eles precisam de 
verdade. 
[...] Eu tenho fé em Deus que eles vão ter um lar e ter uma vida boa. Quando eu 
vejo crianças na rua pedindo coisas dormindo na rua eu fico com uma dor no 
coração ao ver aquelas crianças e não poder ajudá-las. Eu fico pensando, com tanta 
violência alguém pode fazer algum mal para essas crianças. Eu acho que elas 
deveriam estar em uma boa escola para ter uma boa educação. Essas pessoas que 
maltratam as crianças elas merecem uma boa punição porque a justiça existe isso 
eu tenho certeza, que as crianças têm um grande amor no coração elas precisam de 
carinho, atenção, e muito amor e só assim elas podem ser felizes de verdade. 
[...] Com o pai e a mãe orientando o que eles devem fazer de bom e o que eles não 
podem fazer, é isso aí, lugar de criança é na escola. Nunca desista dos seus sonhos, 
nós somos brasileiros e nunca desistimos. Se não tiver a Justiça dos homens vai ser 
com a Justiça de Deus. (Elaine, 16 anos, 5ª e 6ª série, aceleração I)

Neste sentido, importa aproveitar o apelo de Elaine no texto Criança de rua, com a 

expressão, nunca desista dos seus sonhos [...] para investigar a origem das injustiças sociais. A 

oportunidade de professores, alunos e a comunidade refletirem, em torno de estratégias para o 

combate à corrupção, ao clientelismo, à concentração de renda, ao descaso dos dirigentes. 

Importa exercitar a práxis da EA com o olhar da complexidade, caminho da superação da 

fragmentação dos conteúdos.  E assim, desencadear uma postura de enfrentamento contra a 

manipulação. O espaço das práticas curriculares deve se preocupar com a vida. 

Priorizar conhecimento significativo exige a criatividade, a liberdade de iniciativa, 

compartilhamento, o não às receitas infalíveis. A provocação de André no texto Uma criança de 

rua atenta para o desafio das forças que trazem e instalam sem aviso prévio, o novo, no ambiente 

da comunidade e da escola. A subjetividade da criança nas interações de casa, no dia-a-dia das 

tarefas, se expressa com o corpo todo, e geralmente, ao chegarem à escola, são submetidas ao 

currículo escolar com conhecimentos fragmentados que trabalham a cisão corpo-mente.

“Nenhuma criança de rua vai às ruas sem nada, às vezes os pais são drogados, 
assaltantes ou bêbados que batem na mãe. Também as mães podem ser 
prostitutas e os filhos se revoltam e viram meninos de ruas, eles vão para as 
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ruas. Eles começam a passar fome, a roubar, só andam sujos, entram no mundo 
das drogas crescem se sujando, a polícia pega prende se for novo, só solta com 
18 anos. Com isso, alguns tomam tanto na vida e param: deixam de ser 
marginais” (André, 13 anos, 5ª e 6ª série, aceleração I). 

Observa-se no texto, Os pais, de Maria Lizene faz comparações entre a postura dos pais 

de antigamente com os pais dos dias atuais em relação ao tratamento que dão aos filhos. 

Percebe-se que, os conhecimentos evidenciados na interpretação desta aluna se associam a sua 

história de vida. Uma situação que exige do professor a atenção no sentido de não perder a 

diversidade e o diferencial que a Maria Lizene apresenta em sua discussão e traz implicações 

curriculares 

Os pais de antigamente eram mais severos com os filhos, se eles dissessem 
não, era não e acabou. Eles também eram muito carinhosos com eles. Hoje eles 
deixam os filhos, mais à vontade, passeiam, viajam, vão às festas. Por isso é 
que vários filhos entram nas drogas, porque não estão se preocupando com os 
futuros deles. Se eles fossem mais severos talvez os filhos tivessem mais 
carinho e compreensão. Se tivesse tudo isso, eles teriam medo de fazer o que 
fazem com seus pais (Maria Lizene, 35 anos, 5ª e 6ª série).  

Consideramos a falta de limites na educação dos filhos, indisciplina, como geradora de 

desequilíbrio no ambiente familiar e da escola, que não prioriza o contato com o ambiente 

natural de forma disciplinar e respeitosa com a formação do imaginário da criança, do 

pensamento livre, sem a imposição de uma formação direcionada. 

A preocupação de Maria Lizene é fruto de uma concepção filosófica da família e da 

escola onde a disciplina e a obediência norteavam as orientações educativas, em detrimento de 

incentivo a autonomia e a criatividade. Porém, a ausência de equilíbrio entre as relações 

humanas transtorna o ambiente da família e da escola criando um círculo vicioso no ambiente 

geral. E assim, na perspectiva da pedagogia contra a exclusão, “a mediação pedagógica implica a 

presentificação de várias expressões culturais” (OLIVEIRA, 2007, p. 17).

A fala de Tiago no texto, O desperdício, coincide com os apelos da mídia, em geral sem 

discussão reflexiva, sobre a ocupação dos espaços rurais e urbanos, da gestão dos recursos 

hídricos, das florestas, subsolos, etc. Ressaltamos que os apelos dos meios de comunicação são 

conteúdos que não surtirão efeito através da leitura meramente pela leitura, mas à luz da reflexão 

em torno das entranhas dos problemas. Não basta a boa vontade das pessoas para a redução dos 
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desperdícios. Trata-se de um tema gerador para a pesquisa, a exemplo do desperdício da água, 

que deve ser vista na escola, para além do aprendizado da sua fórmula química. 

O desperdício hoje em dia está se tornando bastante comum. Eu acho que se 
todo mundo se conscientizasse não haveria tanta gente passando fome. A água, 
por exemplo, o povo não tem consciência que poluindo rios só está acabando 
com essa valiosa água que usamos no dia-dia, muitos vão lavar o carro deixam 
a torneira aberta enquanto estão ensaboando. Eu penso assim que se várias 
pessoas colaborassem acabaria com a fome de muitas pessoas e com o 
desperdício da água (Tiago, 18 anos, 7ª e 8ª série). 

O texto de Alan, Estradas evidenciando os prejuízos resultantes da má conservação das 

estradas nos provoca, no sentido de rever os conteúdos da organização curricular. Alerta com 

uma palavra geradora que desencadeia a atenção para outros problemas cotidianos: estradas 

deterioradas em todo território nacional; defesa dos direitos do consumidor; o papel das políticas 

públicas na alocação dos impostos. Suscita transversalidade de conteúdos como: as formas de 

lazer; a urbanização; a saúde; a alimentação; o destino dos resíduos; as queimadas; destruição 

das cadeias alimentares e outros. 

“A má conservação das estradas acaba provocando muitos acidentes. O que era 
para ser uma forma de lazer e levar as pessoas de certo lugar a outro, para o 
trabalho, para se divertir, acaba sendo uma fábrica de matar inocente. E o 
governo poderia acabar com esse índice de acidentes, investindo na reforma 
das estradas porque o Brasil hoje está um buraco e nossos impostos estão 
sendo roubados” (Alan, 17 anos, 7ª e 8ª série, aceleração II). 

A provocação do texto de Alan nos leva a clamar mais uma vez pela obrigatoriedade das 

atividades de pesquisa nos cursos de formação de professores. A prática da pesquisa com 

referências adequadas se constitui em guia da ação educativa, da práxis onde se revela na sua 

essência a concepção de educação do professor, da teoria que fundamenta sua base curricular. 

Para Carvalho e Sato (2005), a pesquisa em educação ambiental significa o desafio de 

produzir conhecimentos que supere as dicotomias entre a teoria e a prática, de lançar-se na 

aventura de busca da ruptura contra a fragmentação moderna do saber científico. O desafio de 

aceitar que uma pesquisa pode não resolver os dilemas ambientais, mas pode representar uma 

valiosa oportunidade na construção de novas formas de ser, pensar e conhecer que se desdobrará 

em um novo campo de possibilidades de saber. 
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Rosileide no seu texto Fogos se refere aos problemas causados pela fabricação 

clandestina dos fogos, do lucro aliado à irresponsabilidade que ceifou vidas. Na caracterização 

do município, detectamos que a representação de diferentes órgãos e sindicatos tem recorrido, 

mediante documentos (apêndice C), a organizações internacionais, para que as famílias 

prejudicadas nessa tragédia, onde morreram 64 pessoas, tenham seus direitos garantidos. 

Rosileide em seu comentário detém-se nas injustiças sem punição no cotidiano da 

comunidade. Porém, com a mediação do professor poderá superar esta interpretação superficial e 

promover conexões do problema social com a organização mais ampla da sociedade, 

aprofundando a interpretação crítica das questões educativas e outros aspectos sociais. 

 “OLHA, as pessoas que trabalham com fogos de artifício têm que ter muita 
responsabilidade. Foi por falta de responsabilidade que morreu 64 pessoas 
numa tenda de fogos clandestina, no ano de 1998, dia 11 de dezembro e por 
causa dessa exposição que hoje muitas famílias ficaram destruídas – isso é 
uma cicatriz que jamais será sarada e esquecida. Por isso é que todas as 
pessoas têm que pensar muito bem antes de montar ou até mesmo trabalhar 
numa tenda de fogos. Pois muitas pessoas faltam com sua responsabilidade, 
diante de uma coisa tão poderosa, destruidora, e tão violenta que pode render 
bons lucros, mas também pode acabar com tudo num piscar de olhos” 
(Rosileide, 21 anos, 5ª e 6ª série). 

Para Fazenda (2002, p. 19), “a formação do pesquisador, desde cedo, precisaria 

desenvolver o compromisso por ir além do que os livros já falam, além das possibilidades que 

lhe são oferecidas, além dos problemas mais conhecidos”. A abordagem à comunidade através 

da investigação propicia conteúdos relevantes e alternativos para a resolução dos problemas, o 

que é essencial na gestão do conhecimento. 

Os problemas evidenciados conclamam pela humanização nas relações: o amor, a 

humildade, a solidariedade, a tolerância, enfim, atitudes de aproximação calorosa entre os seres 

humanos. A educação formal estrutura-se em planos ordenados, datas, cronogramas, então por 

onde começar a associar a estes planos, ações que toquem positivamente a emoção e a 

sensibilidade das pessoas? A pesquisa se constitui em desenvolvimento do potencial da 

criatividade do professor e do aluno com o exercício da ética 

Porém, a universidade brasileira (com exceções) ainda não exercita a contento, a 

pesquisa como atividade essencial. Para Lombardi (2000, p. 101), “o conhecimento científico 

precisa ser o núcleo catalisador de toda atividade universitária. Ou buscamos esta forma de 
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conhecimento na universidade, ou então passamos por ela como se tivéssemos passado por outro 

lugar qualquer”. 

Ampliar o sentido do currículo, “é fundamental para explicar a resistência das 

instituições e das práticas escolares às mudanças promovidas desde fora, e como as reformas 

curriculares fracassam na transformação da prática” (GIROUX, 1990, p. 63). Neste sentido, 

Sacristán (1998, p. 135) alerta: “é um campo de pensamento e prática no qual projetamos ideais 

diversos, utopias individuais e coletivas, ideologias globais ou valores concretos que 

pretendemos que se desenvolvam e que outros compartilhem, por meio de propostas, ou por 

meio de imposições e também por manipulações ocultas”. 

Cabe aos professores e alunos a percepção de discursos contraditórios na defesa do 

ambiente sustentável. A aplicação de recursos públicos é a garantia do acesso do cidadão ao 

saneamento básico, à alimentação, à moradia, à água potável. Como a criança que não tem 

acesso a estes recursos pode preservar o ambiente, se o mesmo já é um excluído dos bens 

sociais? Como inserir no currículo escolar, medidas para a superação da cultura da neutralidade 

enraizada na estrutura da sociedade? 

A pesquisa é a estratégia essencial para atender ao desafio da melhoria dos cursos de 

formação de professores. Uma oportunidade de sairmos das lamentações sobre as agressões 

ambientais, da destruição da fauna e da flora, do efeito estufa, da diminuição das águas potáveis, 

e buscarmos caminhos mais concretos para o cogitado equilíbrio ambiental permeando e 

transversalizando conteúdos no cotidiano da escola.

5 Reunião de planejamento: evidências das relações ambientais na escola. 

Junto aos nossos interlocutores, a experiência da colaboração evidenciou diferentes 

concepções e posturas dos professores que foram percebidos nesta reunião programada para 

dentre outros assuntos, a definição de projetos a serem encaminhados à Secretaria de Educação, 

a responsável pela aprovação dos projetos, que deverão ser desenvolvidos nas escolas durante o 

ano letivo. A participação neste evento foi mais uma abordagem aos nossos interlocutores, a 

percepção de possível transversalidade de conteúdos ambientais na organização curricular da 

escola, situada no espaço do universo da pesquisa. 
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Partimos do pressuposto de que nas relações do ambiente natural de trabalho afloram 

posturas e emoções forjadas nas subjetividades de dependência ou independência; 

aprisionamento ou liberdade; segurança ou insegurança. A pesquisa busca neste espaço 

revelação de ações e motivações na crueza das relações carregadas de aspectos positivos e 

negativos do ambiente, um momento de trocas, uma contrapartida. 

Esta experiência foi uma revelação, no sentido de que não existem fórmulas prontas para 

a pesquisa no cotidiano da escola; o caminho não foge aos cenários das histórias de vida em suas 

ambiências individualizadas e coletivas. Os professores não contavam com a nossa presença. O 

convite efetivado 15 dias antes partiu de uma das professoras, para os dias 28 e 29 de dezembro 

de 2006, mas não obteve a confirmação. 

Ao chegar ao local, um dos professores guiou-me até a sala do encontro. A reunião 

continuou sob a coordenação da diretora e da sua auxiliar que escrevia e alternava as falas com 

intervenção de professores. O diálogo tratava de questões pedagógicas e administrativas, dentre 

as quais destaquei alguns trechos significativos para as nossas reflexões, no texto a seguir: 

Nós temos problemas de cadernetas, notas sem preencher; alguns pais têm 
comparecido dizendo que se o comportamento da professora x não melhorar 
vão tirar os filhos da escola; o grupo de pais estava tão revoltado que 
decidimos não chamar a professora problema naquela questão; vocês sabem de 
quem estamos falando, não? Ela diz que o trabalho tem de ser com amor, ela 
precisa demonstrar isso; A diretora ofende quando chama professor de burro 
incompetente; Este fuxico aí vai longe; Eu não agüento mais esse tipo de coisa 
professora, a minha cabeça está em outra. (Profº. do Ensino Fundamental) 

A discussão foi tomando novos rumos. A partir daí, a professora que estava ao meu lado 

diz para o outro colega: “vamos com a professora para a sala vizinha discutir nossos projetos, 

olha o tempo” ! Instalamos-nos na sala vizinha com os professores que tinham pressa de concluir 

os projetos a serem encaminhados à Secretaria de Educação. Identificamos que faltavam dois 

itens (recursos e calendário) importantes na confecção dos projetos, dispúnhamos de pouco 

tempo, ante o prazo exigido para encaminhamento. 

Na reunião com a direção, os ânimos estavam exaltados e um dos professores do nosso 

grupo pondera: esta diretora não tem nada a ver com direção de uma escola como esta, foi 

colocada por indicação do político tal. Temos documentos encalhados, até agora o PDE (Plano

Diretor Estadual) não foi encaminhado, dentre outras negligências e omissões.  
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Diante da urgência para o encaminhamento dos projetos sugeri aos professores que 

colocassem em anexo, manuscrito, o cronograma das atividades a serem realizadas durante o ano 

e a quantidade de material necessário. A ausência destes itens em um projeto dificulta o 

fornecimento de recursos humanos e materiais por parte do agente financiador. 

Na constatação da realidade, do entrave nas relações entre as pessoas no seu espaço de 

trabalho, o nosso objetivo de perceber a transversalidade das questões ambientais na organização 

curricular do ensino fundamental limitou-se a priorizar a percepção das relações de poder na 

abrangência da organização curricular da escola. Tal poder se manifesta, implícita ou 

explicitamente, na superioridade pessoal ou grupal, na força, no prestigio, tradição, autoridade, 

nas relações afetivas, no domínio de determinado saber. 

E assim, estas expressões traduziam o relacionamento nas instâncias da instituição, onde 

perpassa a filosofia de trabalho, da integração, os diagnósticos prévios de perfil do aluno, da 

organização série-idade, organização de horários por turma e turno, da escolha dos conteúdos. 

Desse modo, detectamos que o discurso de cada um não representava fielmente o real, mas a 

representação possível do contexto, a partir da visão dos envolvidos. 

Esta experiência revelou que o entrelaçamento das questões ambientais na organização 

curricular estava longe de ter prioridade no espaço da efetivação do planejamento e, apesar do 

esforço de alguns professores, estes não tinham o apoio estrutural da gestão que direciona a 

organização do currículo. Obtivemos uma amostra de como a potencialidade humana dedicada à 

manipulação do ambiente atinge sua plenitude com a prática da educação. 

O registro deste episódio é um diagnóstico superficial, mas o suficiente para a percepção 

do ambiente. A escola carecia de intervenção voltada para a qualidade da gestão envolvendo os 

componentes do seu quadro com atuação em todas as instâncias. De uma intervenção norteada 

por conteúdos que tratem da gestão da educação, a partir das vivências, sem fragmentação, 

permeando e entrelaçando relações ambientais adequadas à realização das atividades na 

perspectiva transversal para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. 

Para Morais (2006, p. 24) a contextualização das relações sociais, políticas e culturais do 

ambiente são condições “sine qua non” para a compreensão dos papéis e das funções de quem se 

dispõe a ocupar hoje o espaço escolar. “Todo ato pedagógico carrega em si um exercício de 

poder que não deve ser negligenciado na práxis do educador”. 
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Sem a prática da pesquisa no cotidiano da escola, não temos como avaliar o desempenho 

do professor em sua função. A alocação indevida de um gestor torna o ambiente insustentável. 

Evidenciando uma das falas dos professores: este ambiente está longe dos meus ideais, não é 

isso, que eu quero, boa parte do professorado, mesmo sem receber a devida atenção dos poderes 

públicos para a sua qualificação se esforça para estudar e desenvolver um bom trabalho. 

O trabalho em grupo compartilha a produção do conhecimento. Os professores refletindo 

juntos mudam o ambiente da escola na perspectiva de uma gestão participativa e emancipatória. 

É evidente o constrangimento, ante a postura de uma gestão desagradável, ao tempo em que esta 

mesma situação gera reflexões e conhecimentos, como uma contribuição ao processo de 

formação. A avaliação crítica-reflexiva sobre as próprias práticas provoca a transversalidade de 

novos saberes ambientais no cotidiano da escola. 

Esta foi mais uma atividade na perspectiva da percepção de inserção das questões 

ambientais no currículo do ensino fundamental. Através da reflexão e análise desta experiência, 

reafirmamos que a questão ambiental vai além das práticas pontuais denominadas de educação 

ambiental, mas que urgem, em primeira ordem, ações que tratem das relações ambientais entre 

as pessoas no cotidiano da escola.



● Santo Antônio de Jesus - BA

CAPÍTULO 4 

ACOMODAÇÃO E RESISTÊNCIA NO COTIDIANO DA ESCOLA 
UM RELATO REFLEXIVO 

“Não temos um modelo próprio de educação, temos? “Não, nós não temos um 

modelo próprio”. “O construtivismo que tanto nos foi colocado nos últimos anos, 

não é método; é teoria”. “A escola ficou à toa depois da deturpação do 

construtivismo”. “Projetos são jogados”... “O que ter como parâmetro para seguir na 

sala de aula”? (Professores do E. Fundamental / Santo Antônio de Jesus, 2006)  
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Neste capítulo apresentamos um breve relato com reflexões em torno das impressões e 

aprendizados, frutos das atividades desta pesquisa. Após toda a imersão em torno da inserção das 

questões ambientais na organização curricular das escolas e dos professores participantes da 

pesquisa percebemos uma prática difusa e inconsistente no cotidiano escolar. Pensamos que esse 

panorama, em seus traços mais gerais, pode ser ampliado para outras escolas públicas da 

educação básica. A EA não deveria ser uma associação de conteúdos pontuais a uma “disciplina” 

do currículo, mas, uma preocupação permanente na vida cotidiana da escola. 

As carências no que se referem à EA têm adquirido espaço nos meios acadêmicos e em 

diferentes segmentos da sociedade para a tomada de providências que, se efetivadas, 

desencadearão também o encantamento pela discussão pedagógica do assunto. Nesse sentido, a 

busca pela EA de qualidade significa defender vidas na perspectiva de unir processos vitais a 

novos processos de produção de conhecimentos significativos. São muitas as frentes de luta pela 

melhoria da educação e da valorização profissional dos docentes. 

O alarde cotidiano dos meios de comunicação, ao lado da postura apática e ingênua que 

detectamos no cotidiano da escola, em torno da degradação ambiental serviu de sinal de alerta 

para esta reflexão, que se detém prioritariamente em torno do enraizamento da exclusão, nas 

instituições no mundo de hoje. Principalmente nos países menos desenvolvidos, onde urge a 

efetivação de ações para a superação das exclusões, da discriminação, das desigualdades que 

carecem da implantação de políticas públicas que incorporem os grupos sociais excluídos e 

desfavorecidos da dinâmica do capitalismo. 

A nossa reflexão gira em torno do próprio conhecimento escolar, na fragmentação dos 

conteúdos na desigualdade de acesso aos conhecimentos. E assim, nos questionamos quanto à 

competência e à consciência no trato com a organização curricular. Principalmente, na possível 

contribuição da escola para a redução das desigualdades sociais através de práticas educativas 

que desenvolvam a solidariedade, a cooperação, a discussão ética e democrática.

O acesso à escola não chega igualmente a todos os brasileiros. É uma frase corriqueira 

em nosso cotidiano escolar. Porém, é raro alguém que detenha criticamente o conhecimento da 

longa história que começa com o desapreço dos nossos colonizadores pela idéia de incentivar a 

leitura e a escrita dentre os habitantes deste país. Para eles, não fazia sentido propiciar educação 

escolar à população agrária brasileira. Assim, a degradação ambiental começa com o início desta 

história de exclusão, preconceito, marginalização e alienação cultural. 
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Por sermos portadores desta herança cultural e nós, professores termos dificuldades 

para a assimilação das emergências e urgências demandadas para a inserção das questões do 

ambiente no currículo escolar, questionamos a nossa formação processada em métodos de 

memorização sem discussão de conhecimentos verdadeiros raramente relativizados. 

Hoje, a transversalidade dos diferentes conteúdos na organização curricular tem sido 

demandada nas instâncias que decidem as prioridades das pesquisas em cada país, mas 

geralmente direcionadas a identificação das melhores condições no espaço geográfico, para a 

ampliação do potencial do capital em seus empreendimentos nos espaços que viabiliza mais 

investimentos em educação. 

Enquanto isso, no Brasil, não há um projeto de educação pública e nacional condizente 

com as necessidades do povo. Percebemos isso no espaço de investigação, onde os professores 

constroem alternativas para o cotidiano das práticas com parâmetros aleatórios à realidade local e 

global. Nesta situação a real e tão demandada dimensão curricular para a produção de novos 

conhecimentos é relegada ao segundo plano. 

Portanto, para a construção do projeto político pedagógico da escola, a criatividade é 

fundamental na busca de alternativas junto aos protagonistas das políticas públicas para que as 

ações se concretizem a contento. Exercer a função de educador é perceber diferentemente a vida 

e as dificuldades cotidianas das pessoas ajudando-as, por meio da coordenação, da organização, 

da sistematização, da avaliação e, sobretudo, significação de valores e costumes nas relações e 

ações cotidianas humanizando o ambiente. 

Neste sentido, a experiência de ter associado a construção sócio-histórica ao processo 

da pesquisa no cotidiano da escola oportunizou a construção de um novo olhar para o ambiente 

da escola e da comunidade. A oportunidade da vivência e do mergulho na interioridade, do 

conhecimento de minha história como atividade formadora remeteu-me à posição de aprendente 

e questionadora das diferentes modalidades de aprendizagens experienciais vivenciadas nos 

períodos de formação e de atuação como docente.  

Vivenciando a implicação de pesquisadora percebo que estamos diante de tarefas para 

as quais não fomos devidamente preparados e o quanto é significativo entendermos as 

contradições da construção histórica que levaram ao ambiente no qual atuamos, dos contextos 

onde estas contradições teóricas e práticas foram engendradas. No clima de rediscussão do 

currículo, dada à urgência da inserção das questões ambientais na organização curricular nos 
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depara com o fazer educação através da inquietação, da interrogação, a abertura de novos 

caminhos, novos horizontes, novas experimentações, novas investigações e desafios. 

Diante da complexidade de saberes que permeiam o foco desta investigação - a

transversalidade no currículo da escola do ensino fundamental com foco nas questões ambientais 

- as estratégias de abordagens não conseguiram abarcar todo o universo destes conteúdos na 

organização curricular. Mas, para o nosso intento conseguimos uma recolha significativa de 

dados para as análises e reflexões. 

Embora as escolas investigadas atingissem somente uma parcela de estudantes e 

professores da rede estadual da Bahia, a importância regional e a tradição cultural do município 

de Santo Antônio de Jesus conferem uma evidente abrangência para o sistema educacional local. 

E assim, sintetizamos nossas percepções para as possibilidades de efetivação da transversalidade 

de conteúdos e saberes na organização curricular do Ensino Fundamental, com o foco nas 

questões ambientais, também para o cotidiano de outras escolas, outras comunidades. 

Partindo destas evidências, a possível inserção das questões ambientais no currículo 

escolar e no cotidiano da prática pedagógica passa pela interpretação crítica de concepções de 

educação que têm contribuído para o equilíbrio ou a deterioração do ambiente. Também, a 

mudança de postura no trato com a natureza e as relações ambientais passam pela assimilação de 

um processo de desconstrução, construção e reconstrução de conhecimentos até então 

condizentes ou desvirtuados da realidade, é nesta perspectiva as reflexões e contribuições: 

1. Por uma alfabetização nas ações e relações ambientais 

A transversalidade entre os conhecimentos acontece normalmente nas relações práticas 

cotidianas, mas as dificuldades se tornam explícitas justamente nos procedimentos curriculares 

para a sistematização dos saberes. Um exemplo disso é a ausência de pesquisas escolares no 

cotidiano da comunidade, refletindo sobre os problemas ambientais vividos localmente. Os 

professores não parecem ter despertado para as possibilidades pedagógicas de contextualização a 

partir das práticas de salas de aulas. 

A dificuldade de sistematização das evidências transversais no cotidiano nos leva a 

fazer a analogia desta situação com a estória da centopéia contada por Rubem Alves 

(http://rubemalves.wordpress.com/2007/11/02): uma centopéia andava feliz pelo jardim, quando 
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foi interpelada por um grilo: Dona centopéia? Uma curiosidade: quando a senhora anda, qual, 

dentre as suas cem pernas, é aquela que a senhora movimenta primeiro?  Curioso, ela 

respondeu. Sempre andei, mas nunca me propus a esta questão. Da próxima vez, prestarei 

atenção. Termina a história dizendo que a centopéia nunca mais voltou a andar. 

Nestas circunstâncias a criatividade não encontra meio favorável ao afloramento, e 

empacamos em estratégias que não ultrapassam o limite da sobrevivência. E é assim que as 

escolas pesquisadas e nós, professores, de um modo geral, estamos sobrevivendo, empacados 

como a centopéia. No processo de formação não tivemos a devida noção das forças do poder, da 

discriminação, da exclusão, do autoritarismo, dos interesses antagônicos na sociedade. 

Percebemos que o trato com as questões ambientais se bifurca por dois caminhos de 

interesses antagônicos com a efetivação do currículo escolar: 1) O desvirtuamento e a 

supervalorização das ciências nas especialidades, com vistas aos interesses da ganância, do 

autoritarismo e do consumismo; 2) O reconhecimento, ainda incipiente, da interdependência, da 

complexidade de conteúdos e saberes entre as áreas do conhecimento no trato com a diversidade 

dos aspectos ambientais. 

Pelo visto, na perspectiva de uma prática de educação ambiental (ou qualquer outra 

prática) com ações concretas no cotidiano da escola, não há espaço para a neutralidade política. 

Existe, elaborado ou não, um projeto de política pública que direciona as atividades de manuseio 

dos recursos ambientais, e aí, questiona-se transparência, ética e qualidade do investimento em 

defesa da vida de todos os cidadãos. 

Portanto, o principal mérito dessa pesquisa qualitativa em Santo Antônio de Jesus/Ba 

foi apresentar uma sociologia do senso comum aplicada a um tema da vida cotidiana. Assim, 

enquanto pesquisadores dizemos coisas que antes não tinham sido ditas com frequência, porque 

pensavamos não ter a validade, ou seja, que não valia a pena por não terem sido consideradas 

como descobertas de ponta, ou classificadas nos manuais de pesquisa. Percebemos que a falta de 

senso crítico não nos deixa perceber as entrelinhas de situações cotidianas em demasia evidente. 

Com a nova forma de olhar as questões relacionadas à prática educativa percebendo as 

produções de alunos e professores em um contexto mais amplo: o município, o estado, o país, o 

mundo, identificamos a necessidade de colocar as relações humanas como pano de fundo no 

trato com o ambiente a partir do cotidiano da escola. De irmos além das aparências ao focar este 

ou aquele problema ambiental influenciado e sugestionado pelos apelos da mídia. 
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Notamos nas abordagens junto aos interlocutores a influência da cultura do 

individualismo voluntarista nas práticas pedagógicas, a contradição entre a legislação e a prática, 

que no artigo 1º da Lei nº 9.394, de 1996 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

afirma: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p. 37). 

De modo que, não basta a sugestão do PCN, um documento legislativo não representa a 

efetivação de novas atitudes frente aos problemas da sociedade e da produção do conhecimento. 

A aproximação da realidade social envolve novas formas de leitura das dimensões socioculturais 

das comunidades humanas, em diferentes situações de modos de vida. 

Interpretar a realidade social não depende exclusivamente de habilidades individuais de 

seus membros, mas dos componentes coletivos de sua base de conhecimentos. A ausência desta 

base de conhecimentos nas escolas que pesquisamos, em algumas situações transforma o espaço 

e o tempo destinados para a organização do plano de trabalho em uma arena de disputas, 

acusações, demagogias, e desrespeito para com a opinião de colegas.   

Esta situação caracteriza um descompasso entre a função da escola e o avanço da 

ciência, que não disponibiliza o tempo suficiente para que uma experiência ou descoberta seja 

avaliada. Antes que se efetive a avaliação de uma descoberta, outra invenção já está substituindo-

a ou sendo a ela associada. O diagnóstico aliado à fundamentação teórica torna-se indispensável 

para entender os problemas que emergem caracterizando desequilíbrio ambiental. 

Urge a desconstrução das noções sobre a EA com as atividades pontuais de: semana do 

meio ambiente, dia da árvore, projeto de reciclagem, reportagem sobre o efeito estufa, a morte 

das baleias, a extinção do mico leão e da ararinha azul, dentre outros animais da nossa fauna, que 

são preocupantes, mas, investigações e reflexões detectarão problemas e suas causas e 

conseqüências, com diagnósticos mais realistas. 

As práticas tidas como transformadoras não explicitam o cultivo do aprendizado como 

processo inacabado, aberto para um novo aprendizado, geralmente fecham-se como solução em 

questionamentos e respostas, que resultam em nota, classificação, é uma postura que não 

apreende a surpresa no ato da aprendizagem, do movimento em círculo de reincidência, de 

renovação, de reinvenção, de reiteração, de retorno e recomeço. 
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Refletindo sobre as experiências de docência e estudante, o constante processo de 

formação, das dificuldades para ter acesso a uma educação de qualidade, continuo a questionar: 

como o professor que não teve as oportunidades que se me apresentam no momento pode 

relacionar o contexto onde se efetiva o seu planejamento com os valores culturais da comunidade 

atrelados à lógica do mercado, do consumismo desenfreado da deterioração do ambiente?

Não se percebe do professor posição crítica, no que toca a análise do discurso 

ambiental, que se configura a partir de uma lógica do mercado, quando se refere ao diagnóstico 

que a escola tem sobre os problemas da comunidade. Como também não enfatizam saberes 

significativos dos valores culturais locais. Não há sinalização que currículos convencionais estão 

sendo desconstruídos, abrindo espaço para a autonomia de uma aprendizagem autoconstruída em 

direção à teia da complexidade, sem a hierarquia entre os saberes. 

A inconsistência da concepção política-pedagógica em torno do planejamento coincide 

com a efervescência em torno da inserção das questões sociais nos currículos escolares, mas não 

se percebeu de professores e gestores uma preocupação de gestão do conhecimento 

compartilhado com os saberes da comunidade. Nem de um planejamento integrado entre as 

instâncias locais, regionais e nacionais que assegurassem a visualização dos movimentos 

políticos, econômicos, sociais e culturais, que contemplem a organização social.  

O discurso predominante em defesa da EA se concentra em análise das externalidades 

da natureza, através da ótica da racionalidade econômica, sem a ênfase que se espera em torno 

das razões que geram no ambiente, os excluídos, os degradados, a desintegração. Até falam e se 

preocupam em exercitar a interdisciplinaridade, mas sem a devida noção do uso deste recurso 

para a seleção de conteúdos significativos no processo da organização curricular. 

Desse modo, vimos que, o papel do professor, do gestor, não se acompanhava do 

desafio de colocar em prática, o que denominaríamos de uma alfabetização para as relações 

ambientais no cotidiano das instituições educativas. Seria preciso no espaço educativo, as 

condições básicas para o desenvolvimento de habilidades onde aflorem a arte de pensar, de 

decidir, de agir, de amar, de admirar e valorizar a vida como um bem da natureza, de oxigenar as 

mentes no combate ao negativismo educacional tão presente em nossas escolas. 

Consideramos assim, que explícitos ou não, no cotidiano da escola revelam-se os 

conflitos externos a ela, e ao tentar isolar-se, a escola colabora mais ainda com a reprodução das 
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mazelas. Se o exercício da cidadania está garantido na Constituição, por que a escola, 

considerada o lócus da construção de novos conhecimentos, não o prioriza? 

Sugerimos uma formação preventiva para lidar com o desequilíbrio do ambiente, para o 

qual requer a compreensão da complexidade dos aspectos que envolvem a educação. Os 

posicionamentos de nossos interlocutores no espaço da pesquisa possibilitaram uma visão do 

conjunto, caracterizada pela particularidade das dificuldades e tentativas isoladas para prática de 

qualidade. Entendemos então, que a escola não deve desconhecer a ordem interior que a 

transcende perpassando valores, orientações, símbolos e prescrições normativas. 

2. A pesquisa como eixo norteador da transversalidade na organização curricular 

Se o objetivo primordial da educação é a natureza do conhecimento, não podemos 

penetrar nos meandros de um fazer pedagógico que não seja marcado pelo investimento em 

pesquisa, onde o componente ambiental seja o motivador maior da práxis pedagógica 

interpretando as novas linguagens. E, assim, substituirmos a pedagogia de certezas e saberes pré-

fixados por uma pedagogia dos questionamentos. 

De modo que, reiteramos que não se subestime a prática educativa da pesquisa nas 

possibilidades de capacitação para o professor. A investigação da trajetória da comunidade 

representa um recurso essencial para o diagnóstico das condições materiais de produção e dos 

valores culturais das comunidades na perspectiva da transversalidade. 

O diagnóstico proveniente de uma investigação criteriosa é um forte instrumento para a 

qualidade das políticas públicas no município de Santo Antônio de Jesus.  Considerando que as 

crianças de hoje estão sendo educadas para as futuras gestões da humanidade, sugerimos temas 

indispensáveis para investigação na comunidade: o que fazer com as crianças que não têm acesso 

à escola e passam o dia nos lixões? Como articular estratégias em que as crianças se apropriem 

dos direitos Constitucionais Brasileiros? 

Por isso, acreditamos na prática da pesquisa a partir das prioridades da comunidade 

como meta de uma Política Nacional de Educação, disponibilizando as condições efetivas de 

realização de um processo de formação que contribua para o desempenho do professor com 

competência. As condições necessárias para o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, 
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construindo e reconstruindo constantemente um espaço em que haja lugar para o diálogo entre 

professores, gestores e comunidade. 

Estas reflexões foram amadurecidas a partir do convívio com o chão da escola, das 

entranhas de uma prática, que nos defrontou com a crueza das desigualdades culturais 

construídas e perpetuadas através da história do homem. É com o olhar globalizado sobre a teoria 

e a prática da educação brasileira que destacamos aspectos a serem considerados nas tentativas 

de transversalidade dos conteúdos no currículo do ensino fundamental: 

• A investigação e o diagnóstico dos problemas da comunidade, como eixo norteador do  

Projeto Político-Pedagógico da Escola. 

• A qualidade de vida no ambiente, a alteração profunda na estrutura da organização 

social; o não ao paliativo que mascara a manipulação do homem. 

• As pesquisas qualitativas são procedimentos onde o caminho se faz ao caminhar

• A urgência do foco na gestão do conhecimento na escola, os sintomas e as prevenções. 

• A compreensão do ambiente no passo a passo da tecelagem das interpretações, das 

percepções de contradições e interesses divergentes na comunidade. 

De modo que estamos no limiar da construção de uma proposta, “para o 

desenvolvimento do currículo e para a formação de professores, que constrói uma teoria da 

pessoalidade no interior mesmo de uma teoria da profissionalidade” (PEREIRA, 2004, p.21). 

Acrescentaria a esta possibilidade de formação, a regularização da prática da pesquisa em todos 

os níveis de ensino. 

A teoria da pessoalidade a que Pereira se refere, trata das práticas de autoformação 

através das construções de narrativas das histórias de vida, como recurso de aprendizagem e 

produção de novos conhecimentos. Seria a política de invenção de si? De fato, poderia ser um 

meio de superar o esquecimento sobre a natureza e a condição processual, de si, do mundo e de 

sua política de invenção com o exercício de práticas concretas. E assim, desmascarar a 

manipulação, a alienação e o desvirtuamento de saberes e vivências. Eis aí, a essência da prática 

da pesquisa em qualquer circunstância e espaço educativo. 
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3. A urgência da inclusão permanente da EA no planejamento da organização curricular 

A realidade precária da EA nos impulsionou para o mergulho no tema com um olhar de 

preocupação de que, enquanto tivermos criaturas humanas na condição de degradados, de 

excluídos, de discriminados não teremos ambientes sadios e equilibrados. Carecemos de políticas 

públicas que não desconsiderem as prioridades da educação ambiental: saúde; educação; 

alimentação e moradia com o mínimo de qualidade para todos. 

É preocupante o nível de escolaridade da população do Estado da Bahia que apresenta 

32,5% de repetência no ensino fundamental e 27, 2% no Ensino Médio (IBGE\PNAD, 1991-

2000). Nas escolas da rede pública, no interior há 15 mil professores, apenas com o magistério 

lecionando no ensino médio, e ainda em 85% das escolas públicas não há bibliotecas 

(Informação do sindicato dos professores através do prof. Rui Oliveira). 

Desse modo, a educação municipal está sendo desafiada quanto às contribuições para a 

reversão do ambiente vigente. Um dos desafios na dimensão do ambiente político local (e 

nacional) é a reeducação da cultura da corrupção que aflora em diferentes segmentos da gestão, 

desvirtuando assim, o papel da política e da autoridade. A construção de um ambiente trilhado na 

confiança e na ética é essencial para o compartilhamento de conhecimentos positivos nas 

relações de trabalho e educativa na comunidade.   

A possibilidade de uma educação ambiental libertadora só se concretiza através de 

pessoas que ultrapassem suas fronteiras de conhecimento, que se abram ao diálogo, que aceitem 

o novo, constituindo assim, um processo capaz de ter em troca, o saber em suas várias formas. A 

acessibilidade ao conhecimento compartilhado com as vivências ambientais enraíza-se (ou não) 

nas pessoas com a intensidade dos significados no espaço comunitário. 

Neste processo investigativo, testemunhamos claramente determinadas situações em 

que os professores normalmente enfrentam no cotidiano, as dificuldades de acesso à 

fundamentação teórica, um suporte indispensável para compreensão da complexidade da 

multiculturalidade ambiental, dos princípios da transversalidade, da transdisciplinaridade, da 

interdisciplinaridade para as demandas da prática pedagógica. 

Falar das dificuldades do professor é reviver igualmente aspectos da minha situação de 

implicação, professora de escola pública desde os dezessete anos de idade, ainda estudante do 

Curso de Magistério. Iniciei as atividades de docente, com 60 alunos, na pequena sala de uma 

residência na área rural, onde os bancos não tinham o recosto para os alunos se sentarem ao redor 
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da mesa. Para dispor de um quadro de giz foi uma “via-sacra” à prefeitura, cansada de esperar 

encomendei um quadro, com o recibo em mãos levei-o ao prefeito, e adiantei: a marcenaria só 

entrega o quadro com o dinheiro no ato, uma situação desgastante. 

Minhas motivações, projeções, identificações e lembranças afloram constantemente no 

confronto com as falas e os desabafos dos professores. Portanto, difícil não me colocar na 

situação dos colegas, os interlocutores desta pesquisa, quando identificamos que em muitas 

comunidades, nos dias atuais a situação ainda é pior do que as vivenciadas em minha trajetória.  

Portanto, defendemos que inserir os desequilíbrios do ambiente ao currículo escolar, 

não terá sentido sem a reversão de uma práxis de sentidos entrecortados pelas relações do poder, 

da cultura e da ideologia. A prática pedagógica deve atuar além da preocupação isolada com a 

fauna, a flora, a água e as reciclagens. Carecemos aprofundar os estudos em torno do modelo 

econômico, das causas e conseqüências do desvirtuamento das políticas públicas deste país. 

Por todas as implicações, visualizamos a necessidade de uma visão crítica das relações 

humanas como pano de fundo do ambiente cotidiano da escola. De ir além das aparências ao 

focar o sucesso ou o fracasso de determinado aspecto da vida escolar do professor ou do aluno. 

De uma nova forma de olhar a prática educativa, e de perceber as produções de alunos e 

professores inseridos em um contexto mais amplo, o município, o estado, o país, o mundo.  

Nesse sentido, consideramos significativas as justificativas e desabafos dos professores, 

no que se referem às dificuldades para o impedimento da realização de um trabalho de qualidade 

em educação ambiental. O que nos levou a recorrer a diferentes teorias para as reflexões e 

análises, considerando essencialmente, a condição de pesquisador implicado, tanto quanto o 

professor pesquisado, nossos interlocutores. 

E assim destacamos alguns aspectos que consideramos como características de 

interpretações críticas nas falas dos professores: 

1) Reducionismo institucional: onde os problemas educacionais cotidianos não são 

vistos como questões sociais e ambientais, mas como situações problemas pessoais, 

profissionais, individualizadas, situações referentes ao estabelecimento ou locais. A visão 

docente não ultrapassa os limites da escola, onde alguém na hierarquia dos poderes é o culpado 

da falta de sucesso nas atividades pessoais ou coletivas da escola. A aceitação passiva da 

condição de impotência pode ser atribuída à submissão aos anseios de um contexto organizado 



135

para a dominação, em detrimento das interações humanas que promovam relações ambientais 

fraternas. 

2) Transferência do campo de ação educativa: as causas complexas, históricas e 

estruturais não são reconhecidas no campo de ação dos docentes e o conformismo resignado é a 

atitude mais comum, levando em alguns casos a justificar a apatia, a exemplo da fala tentar fazer 

o correto é ser taxado de idiota. Não há uma justificativa contextualizada em torno destas 

posturas, mas acusações personalizadas, individualizadas com repercussões que não contribuem 

para a melhoria das relações ambientais nem da educação na comunidade. 

3) Voluntarismo de fundo moral: O ativismo docente no seu local de trabalho, 

individual ou coletivo não chega a desenvolver as condições necessárias para uma cidadania de 

participação contínua. Por exemplo: vou morrer acreditando na melhoria da escola pública; não 

podemos desanimar e sim denunciar são expressões chavões não acompanhados de ações 

institucionais. Os valores democráticos que poderiam mobilizar os educadores para a EA são 

vividos como dilemas pessoais e não alternativas coletivas resultantes de diagnósticos na 

comunidade. 

Ampliamos as percepções no espaço da pesquisa analisando as falas dos alunos onde 

perpassam o sentimento de exclusão e afastamento dos processos produtivos, da presença do 

preconceito, da marginalização, porém, não correlacionam a condição da comunidade com as 

causas que geram a exclusão a nível planetário, aos problemas globalizados. De modo que 

destacamos alguns aspectos que perpassam essa percepção. 

1) A visão localizada dos problemas sociais: os alunos vêm as questões sociais da 

comunidade como eventos locais. De forma paradoxal, a redução dos problemas da comunidade 

parece atender a um pragmatismo do homem comum, pensando em suas experiências vividas 

para as quais se espera soluções imediatas. Entretanto, esse sentido prático não incorpora uma 

contextualização global às contradições locais. Por exemplo: quando se referem ao incêndio da 

fábrica de fogos clandestinos, atribuem os danos causados e os perigos a falta de 

responsabilidade das pessoas, sem associação com a marginalidade globalizada, da exploração, 

da ganância, do consumismo e explicitam uma postura de alienação e acomodação. 

2) Não há associação dos problemas locais ao contexto global: não associa os 

problemas de Santo Antônio de Jesus com o contexto geral. Faz uma interpretação ambiental que 

desvincula os problemas educacionais da comunidade da realidade mais ampla da sociedade 
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excludente, do consumo, da marginalização, do preconceito. Não aparece na fala dos estudantes 

a relação entre seus conhecimentos cotidianos e a ação educativa da escola. Aparentemente, os 

saberes locais parecem mais informados pela mídia e pela simplificação do senso comum, a 

exemplo dos temas sobre: a fome, o menino de rua, o desperdício nos textos produzidos pelos 

alunos. 

De um modo geral, no cotidiano das práticas escolares, se processa uma separação entre 

o conhecimento escolar e os saberes locais. Processo no qual as contradições sociais e as 

insuficiências escolares se alimentam desse bloqueio cultural que não favorece a inserção dos 

conteúdos ambientais na organização curricular, na perspectiva da transversalidade. 

Portanto, sugerimos a transversalidade da EA no currículo envolvendo o estudo do 

próprio ambiente de convivência onde se processa a devida educação básica, com a participação 

da comunidade para fazer cumprir o estabelecido na Constituição. Assim, envolverem-se com as 

gestões de interesse comum: a transparência na alocação dos recursos; escolha de gestores; as 

crianças na escola; o apoio do poder municipal às crianças carentes; a qualidade da educação; 

são condições para a viabilidade e a articulação do planejamento da educação com as demais 

secretarias e órgãos públicos. 

Em suma, reafirmamos que não bastam às recomendações de autoridades, de 

legislações para a inserção de temas transversais ao currículo da escola na perspectiva de 

alternativas para o equilíbrio ambiental. Mas que, sejam efetivadas políticas públicas, onde a 

escola através do potencial de seus recursos humanos (professores e alunos) possa proceder a 

desconstrução, construção e reconstrução dos saberes à luz da história, ressignificando a 

natureza, as produções culturais e a vida. Enfim, efetivando a transversalidade dos conteúdos e 

saberes ambientais com ética e sabedoria em um contexto onde a criatividade e as idéias 

representam a maior riqueza para a humanidade. 



● Santo Antônio de Jesus - BA

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Rejeitamos o comodismo, o conformismo, o pragmatismo, porque significam 

formas de fuga aos desafios atuais. Repelimos veementemente o pretenso 

realismo histórico daqueles que apenas reproduzem o paradigma civilizacional 

da dominação, causador de tantos sofrimentos e lágrimas à maioria da 

humanidade, hoje empobrecida e excluída. Porque simplesmente prolonga e 

agrava a crise atual, ao invés de enfrentá-la com alternativas mais 

esperançadoras de vida e de sustentabilidade para os humanos e para a Terra 

(Leonardo Boff, 2007) 
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Nesta caminhada de investigações e reflexões sobre os saberes, os conteúdos, a 

educação, o ambiente, as práticas pedagógicas no cotidiano da escola, aprofundamos o 

entendimento em torno de percepção de transversalidade das questões ambientais na 

organização curricular do Ensino Fundamental. Inicialmente questionávamos a viabilidade de 

pesquisar um tema aparentemente banal, ante os apelos da mídia e a obviedade acadêmica. 

Entretanto, durante este percurso palmilhamos diversificados caminhos teóricos e 

práticos objetivando consubstanciar a pesquisa. A impressão inicial de coisa óbvia foi se 

configurando em sensação de impotência para abarcar a complexidade de conteúdos do tema, 

os diferentes enfoques, da dificuldade para a definição das categorias de análises. Assim, só 

após os primeiros contatos no espaço da pesquisa, progressivamente, fomos delineando à 

problemática, visto que os dados só falam por meio da nossa mediação e interpretação.  

A tese foi se delineando na contextualização das experiências de formação e 

profissionalização, na definição dos pressupostos, na interpretação de aspectos da história da 

humanidade; da transversalidade; de concepções de educação; da percepção das relações 

sociais como implicadas na degradação ambiental. E assim, pressupondo que a assimilação 

de mudanças de postura nas relações ambientais passa por um processo de desconstrução, 

construção e reconstrução de conhecimentos condizentes ou desvirtuados da realidade. 

No percurso da pesquisa, combinamos diferentes recursos para a abordagem aos 

interlocutores; questionário, oficina, entrevista, encontros, reuniões no espaço de 

coordenação de área (AC) e produção de textos dos alunos, colhemos os dados que nos 

possibilitaram as percepções e análises do foco das investigações. Todo diagnóstico fora 

marcado pela motivação da necessidade (da pesquisadora e dos pesquisados) de reflexão e 

novas aprendizagens ao proceder à abordagem das práticas cotidianas da escola. 

Nas abordagens aos interlocutores buscamos a abrangência do movimento 

teórico/prático do cotidiano da escola. A partir da caracterização do espaço fomos 

percebendo que, os passos de uma pesquisa é que caracterizam a definição e a construção das 

categorias, do método, da metodologia, que se efetivam em todo processo. 

Quanto à categorização dos dados colhidos, foram analisados, considerando a 

subjetividade e a complexidade dos conteúdos que compõem o diagnóstico. Portanto, não os 

consideramos prontos e acabados, mas, um despertar para a necessidade de abertura e 

acolhimento das surpresas e novidades que a comunidade apresenta no seu cotidiano. 

As interpretações são relativas e inacabadas com informações diversificadas. Os 

próprios professores, individualmente e coletivamente sentiram dificuldades para a 

articulação de estratégias associando conteúdos abrangentes e complexos. Na análise dessas 
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categorias, tentamos manter algo dessa abrangência aberta, sem estabelecer fronteiras claras 

entre as temáticas abordadas na organização do trabalho. 

A caracterização do espaço investigado sinalizou problemas ambientais que carecem 

de entrelaçamento entre os setores responsáveis pela efetivação das ações junto à escola, na 

perspectiva de reversão do desequilíbrio ambiental com gestões mais significativas para a 

qualidade de vida, principalmente, para as crianças excluídas da educação formal. 

A inclusão de atividades de pesquisa no cotidiano das práticas pedagógicas 

possibilitaria a parceria da instituição com os demais segmentos do município através de 

ações planejadas para execução durante o ano letivo. Por exemplo: buscar a relação entre o 

êxodo do campo e a quantidade (dados no apêndice) de crianças do município em situação de 

risco que passam pelo atendimento do Conselho Tutelar. Certamente, colheriam diagnósticos 

mais fidedignos. Ficou evidente que o exercício da pesquisa planejada mostrou as 

possibilidades de medidas promissoras à educação e ao desempenho de professores e alunos. 

Nos apêndices apresentamos a quantidade de crianças e adolescentes do município 

que passam por diferentes atendimentos no Conselho Tutelar, mas não têm seus direitos 

atendidos por falta de estrutura. Esta situação é uma das emergências ambientais, a 

transversalidade de conteúdos no currículo da escola é apenas uma contribuição. 

Os discursos dos professores, falados e escritos, evidenciaram as carências materiais 

no ambiente da escola. A construção de um currículo capaz de gerar uma sociedade 

sustentável não desconsidera investimentos em bibliotecas de qualidade e quantidade para 

todos; construções adequadas; salários compatíveis com a carga de trabalho do professor e 

escolas em todos os níveis para atender à demanda da comunidade.   

A instituição por sua vez, não pode perder de vista: quem são seus alunos Onde 

moram? Como se alimentam? Trabalham? A real escolaridade? As exigências do mercado 

são significativas para o processo ensino-aprendizagem do ambiente escolar e fazem a 

diferença no momento de tomar decisões em relação a determinados aspectos da organização 

institucional frente ao seu papel socializador na comunidade.  

Não foi perceptível a transversalidade de questões sociais nos currículos das escolas 

estudadas. Prevaleceram práticas pontuais, a exemplo de palestras e advertências para e 

desenvolvimento de temas como: não jogue papel no chão, não deixe a torneira ligada 

enquanto escova os dentes, cuidado! O buraco na camada de ozônio. Vamos reciclar o lixo! 

Vamos fazer a campanha de plantio da árvore, A arborização da rua é importante.

Nesse sentido, faz-se necessário rever a proposta dos Temas Transversais sugerida 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) como recomendação para o Ensino 
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Fundamental através dos PCN desde 1998. Esses temas não são recomendados como 

disciplinas, mas na prática, os professores os associam à tradicional disciplinarização que 

organiza a grade curricular das escolas.

Urge o redimensionamento das funções responsabilizadas à instituição para a 

transformação da práxis educativa. O investimento em recursos materiais e humanos é 

essencial para o zelo com o ambiente do município. Considerando às dificuldades que os 

professores apresentaram para a efetivação de um bom trabalho no seu dia-a-dia, 

acrescentamos a importância e o papel da pesquisa no cotidiano da prática pedagógica. 

A experiência da pesquisa desencadeou por conseqüência, a aproximação do 

professor às teorias para entender a história e a lógica das degradações. O que nos direciona 

para a sugestão da importância da educação ambiental na capacitação de professores com 

conhecimentos e produções que redirecionem os programas de formação de professores nos 

cursos de Pedagogia e das Licenciaturas. 

Na caracterização do espaço de pesquisa detectamos situações que expõem o ser 

humano aos perigos do ambiente no seu dia-dia: a necessidade de coleta e reciclagem do lixo, 

o esgoto a céu aberto, a falta de saneamento. A práxis da escola não dará contribuição ao 

patrimônio público, se permanecer isolada da gestão pública. Compete à escola sim, a 

organização de seu currículo a partir de diagnósticos locais para priorizar os conteúdos a 

serem transversalizados no seu cotidiano. Os apêndices C e D explicitam as situações 

caóticas, a que muitas crianças são submetidas. 

A convivência com os desafios no desenrolar desta pesquisa nos sensibilizou para o 

entendimento de que a efetivação da inserção da EA no currículo escolar não basta à 

demanda na legislação pelas autoridades governamentais. Sem a devida alocação de recursos, 

não se constrói alternativas de qualidade de vida das pessoas e do ambiente.  

Diante da abrangência do tema, as conclusões, sinalizam desdobramentos para 

outras questões de pesquisa, reconhecemos a importância e o papel da pesquisa no cotidiano 

da prática do professor, um recurso indispensável para os desafios apresentados aos 

professores, essencialmente, a transversalidade das questões ambientais. 

Pela caracterização da comunidade em questão percebemos que a parceria das 

escolas com outros órgãos, a exemplo do Ministério Público, representa possibilidades para a 

inserção das questões ambientais na organização curricular do município de Santo Antônio 

de Jesus / Bahia. A busca de conhecimentos significativos na própria comunidade, através da 

pesquisa, como recurso pedagógico, objetiva o alcance das articulações para a organização 

curricular mais adequada à realidade local. Entendemos que a transversalidade dos conteúdos 
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não nasce por decreto, mas sim, de forma constitutiva no processo de construção do 

conhecimento, produto de uma associação de saberes onde a fronteira não tem limites 

intransponíveis. 

Concluindo, estas sugestões, só terão maior alcance se incorporadas 

progressivamente ao projeto de comunidade, do Estado, do País, compondo assim, o Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Em relação à transversalidade inevitável da EA na 

organização curricular, percebemos que há uma grande incompreensão pedagógica nas 

escolas públicas do Ensino Fundamental. Professores e gestores têm associado à EA a 

tradicional disciplinarização, o que tende a apagar essa visão transversal. 

Outro aspecto observado na prática dos interlocutores da pesquisa foi o 

reducionismo temático da EA, que, raramente inclui as relações humanas e o próprio 

ambiente social como dimensão ambiental. Entretanto, é explícita a preocupação com a 

prática da EA e pareceram instaladas nas representações de professores e estudantes, ainda 

que o planejamento da escola seja precário na sistemática das ações educativas. 

Nas escolas pesquisadas do município, os professores, gestores e estudantes estão 

sensibilizados sobre a relevância histórica da discussão ecológica, mas, ainda não conseguem 

uma articulação crítica e consistente na interpretação dos problemas sociais para a inserção 

destes nas atividades pedagógicas cotidianas. 

Chegamos às considerações finais com um documento que consideramos 

significativo para disseminação entre os professores e a comunidade. Com a compreensão de 

que no mundo das incertezas, a leitura bem selecionada aliada à investigação e à formação 

profissional proporciona a imersão crítica nos porões da história, resgatando os saberes 

implícitos e explícitos, que orientariam melhor as práticas escolares. 
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ANEXO A: Solicitação da permissão para a realização da pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE / UFRN 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB

CAMPUS V / SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
COLEGIADO DE LETRAS 

Da prof: Maria Sacramento Aquino 
  

À prof: Norma Lúcia Almeida Assis 
Secretária de Educação / Santo Antônio de Jesus 

Prezada Senhora, 

Solicito a permissão de Vossa Senhoria para a realização de atividades de pesquisa junto 

a algumas escolas deste município. A pesquisa será desenvolvida com atividades de 

análise de projetos ou planejamento, observação e possíveis intervenções na prática de 

sala de aula dos professores envolvidos. 

Devo esclarecer que os dados da referida pesquisa serão utilizados para a defesa de Tese 

do Doutorado que estou realizando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 

Natal, em parceria com a nossa Instituição com a orientação do professor Dr. Adir Luiz 

Ferreira. O tema da pesquisa é: Saber Ambiental: a inserção das questões ambientais

no cotidiano da sala de aula dos professores de 1ª a 8ª série. 

Saliento que gostaria de definir as unidades escolares a serem envolvidas, juntamente 

com a coordenação pedagógica. Em um primeiro momento (após os devidos 

esclarecimentos) serão solicitados voluntários para participar das atividades da pesquisa. 

Atenciosamente, 

Maria Sacramento Aquino 

Santo Antônio de Jesus, 13 de abril de 2005. 
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ANEXO B: Lista das escolas municipais nas áreas rural e urbana 

  

 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Diretoria de Ordenamento e Gestão Escolar

RELAÇÃO DE ESCOLAS E COORDENADORES MUNICIPAIS – ZONA URBANA – 2007 

S           ESCOLA ENDEREÇO TEL. ESC. ORD. ADM. / DIRETORA EL.RESID.
01
.  

Centro Comunitário Cajueiro R. do Cajueiro **** Eliecy Silva    632-2628 

02
. 

Esc. M. do Ens. Inf. C. Criança Feliz R. Pirajá 631-9811 Rosimeire Coelho Santos    3631-4893 

03
. 

Creche Esc. Santa Madalena R. Santa M.adalena 631-9742 Cleonice F. dos Santos   631-5846 

04
. 

Creche Mario Sampaio Urbis I **** Maria Heloísia B. Costa   631-5462 

05
. 

Creche São José – ASA Alto Santo Antonio **** Dinalva Andrade  

06
. 

Creche Fernando Batistti Clube dos 100 **** Elizete Geralda Souza 631-5168 

07
. 

Esc. M.M. Mª Rosário  Almeida – CSU Urbis II **** Elizete Geralda Souza 36315
168 

08
. 

Prédio escolar Ir. Helena A. da Silva Bairro São Paulo **** Sônia dos S. Rodrigues 631-5867 

09
. 

Creche São Paulo Bairro São Paulo 631-3384 Sônia dos S. Rodrigues 631-5897 

10
. 

Escola Municipalizada Antonio Fraga Jardim Bahia 631-9403 Juliana Nery Ribeiro 9994-2708 
631-2753 

11
. 

Esc. Mun. Celestino A. Pimenta Rua Ferreira Silva 631-9802 Maria Raimunda dos Santos 9994-8006 

12
. 

Esc. Mun. Florentino F. de Almeida  Av. ACM 631-9402 Kátia S. A. Rocha 631-2861 
9962-5915 

13
. 

Esc. Mun. Hercília de F. T. de Andrade Salgadeira 631-2202 Walquíria S. Marques 631-5462 

14
. 

Esc. Mun. Dep. Luis E. M.  Magalhães Rua 13 de Maio 631-9305 Marília A. Sande 8801-1055 

15
. 

Esc. Mun. Dr. Rômulo B. de Almeida Urbis III 631-9450 Lucinea O. S. Sampaio 631-7658 

16
. 

Esc. M. M.Mª Rosário de Alemida II R. Justiniano R. 
Galvão 

631-9102 Rosângela dos R. Mercês 631-9102 

17
. 

Escola Mun. Mª Augusta L. Ferreira  Urbis I 631-9660 Claudiana B. dos Santos  9994-0036 
631-7540 

18
. 

Esc. Mun. Péricles M. de Andrade  Vila Martins 631-5915 Eliane G. de S. Fernandes 631-9756 
631-9714 

19
. 

Grupo Mun. M. Mª  Rosário  Almeida I Urbis IV 631-9304 Manoela Mercês Santos 631-3024 

20
. 

Prédio Mun. Ernesto Dantas F. Oliveira Alto Santo Antonio 631-9807 Consilene Andrade Santos 9981-6571 

21
. 

Creche Domingo Sávio Mutum **** Helienice R. Cruz ****

22 AABB Comunidade Santa Rita **** Joelma Fonseca Santos 9192-9130 
3631-5871 
3632-0722 
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Diretoria de Ordenamento e Gestão Escolar

RELAÇÃO DE ESCOLAS E COORDENADORES MUNICIPAIS – ZONA RURAL – 2007 

ESCOLA ENDEREÇO TEL. ESC. COORD. ADM. / 
DIRETORA 

TEL RESID:

01. Esc. Mun. Ademário F. dos Santos Mina do Sapé 9961-2710 Lana Cristina Santana  9996-0357 

02 Esc. Mun. Antonio Mateus dos Santos Alto do Morro **** Edna Consuelo Lisboa  9987-9221 

03. Esc. Mun. Argemiro J. das Mercês Açougue Velho **** Marilda S. Santos 3 631-2357/9981-
9414

04. Esc. Mun. Áurea Chamusca de Carvalho Barro Vermelho **** Luciene Maria S. Paixão 3631-7612/ 9994-
3716

05. Esc. Mun. Maria Pessoa Sales Lot. Sales **** Luciene Maria S. Paixão 3631-7612/ 9994-
3716

06. Esc. Florêncio Ferreira Fazenda Gamelo ****  Manoela Fonseca 9987-3319 
3632-3237 

07. Esc. Francisco S. Muricy Santana Boa Vista  
**** 

Ângela Mª A. dos Santos 3631-4527 

08. Esc. Mun. Ivany Gomes de Gusmão Pov. de Fátima  **** Geralda S. Souza 9994-7798 

09. Esc. Mun. João da Cruz Souza Riacho Dantas **** Marinalva Teixeira Oliveira 9994-4950 

10. Esc. Mun. Florisvaldo J. dos Santos Vila Bonfim **** Marinalva Teixeira Oliveira 9994-4950 

11. Esc. Mun. José Francisco de Sá Teles Benfica **** Rose Mary Nunes da Cruz 9992-0523 

12. Esc. M. Nossa Senhora da Conceição Rio da Dona **** Cleuza Moraes da Silva 75 – 9994 – 3952 

13. Esc. M. Macário B. dos Santos Rio da Dona 631-3758 Daniele Lopes Nascimento 8103-7582 

14. Esc. M. Maria de Lourdes Q. Almeida Benfica **** Zilda dos Santos Costa 9994-0805 

15. Esc. Mun. Máximo Aquino Peixoto Sapucaia **** Zilda dos Santos Costa 9994-0805 

16. Prédio M. E. Gregório L. dos Santos Cruzeiro do 
Riachão 

**** Noélia da C. Cajaíba 

17. Grupo Escolar Ernesto Geisel Casco 631-9101 Antonia M. N. de Almeida ****

18. Esc. Mun. Padre Manoel Nóbrega Fazenda Cunha  Antonia M. N. de Almeida 9147-4938 

19. Esc. Antonio Vieira Riachão do Morro  
**** 

Alaíde Mª N. de Almeida ****

20. Esc. Mun. Anésio Ferreira Leão  
Casaca de Ferro 

**** Alaíde Mª N. de Almeida 3632-0722 

21. Esc. Mun. Francisco Antonio Oliveira  **** Altamira Sande Brito ****

22. Esc. Antonio A. C. de Alburquerque Cocão **** Altamira Sande Brito 3632-0887 
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ANEXO C: Encaminhamento dos questionários aos diretores / coordenadores 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA -UNEB 
CAMPUS V- SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF: MARIA SACRAMENTO AQUINO 

Para a coordenadora ou diretora da escola: 

Solicitamos a gentileza de encaminhar os questionários em anexo para que (X) dos professores de sua 

escola respondam. Seria interessante obter as respostas até o dia......... Esperamos que as atividades

desta pesquisa também descrita no anexo, muito contribuam para a melhoria do nosso desempenho 

profissional na escola pública. 

Desde já agradeço a sua colaboração juntamente com a dos professores. 

Atenciosamente, 

Maria Sacramento Aquino 
Santo Antônio de Jesus, 25 / 04 / 2005

ANEXO D:Encaminhamento da programação das primeiras atividades 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO R. G. DO NORTE–UFRN 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
ALUNA: MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO DE PESQUISA: 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO 
COTIDIANO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA BAHIA-BRASIL. 

Fases da pesquisa: 

1)  Observação, análise de projetos e planos de trabalho. 
Período: maio/junho de 2005. 

2)  Intervenção 
Período: agosto, setembro /outubro de 2005 

3)  Observação: segunda fase 
Período: novembro /dezembro de 2005 

4)  Sistematização e Conclusões 

Observações: 
O desenvolvimento das atividades da pesquisa visa uma troca de experiências entre os profissionais 

envolvidos, no sentido de buscar respostas para a problemática da inserção das questões ambientais no 

currículo escolar, conforme recomendações dos PCNs, implementando a transversalidade do Tema 

Meio Ambiente.  
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Maria Sacramento Aquino 
Natal, maio de 2005 

ANEXO E: Questionário respondido por professores de 12 escolas 

Questionário                                                                                                         nº 

Escola. 

Pseudônimo 

Grau de Formação:...............................................Tempo de serviço: 

1) Você trabalha com o tema Transversal Meio Ambiente?       Sim (   )     Não  (   ) 

2) Se não trabalha, por quais motivos? 

     3) Caso trabalhe.Em que momento, na (s) sua (s) disciplina (s)? 

4) Como você trabalha esses conteúdos ou atividades? 

5) A sua escola tem um diagnóstico dos problemas sócio ambientais da comunidade? 

Se sim, quais são os problemas?  

6) Você trabalha com os PCNs? 

A sua escola possui os PCN? 

7) Quais sugestões você daria para a Educação e Meio Ambiente, na sua escola? 
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ANEXO F: Perfil dos professores, sexo, formação tempo de serviço. 

Quadro nº 1 Perfil dos professores por escola, sexo, grau de formação e tempo de serviço 
ESCOLA             SEXO        FORMAÇÃO                    TEMPO/SERVIÇO
CENTRO COMUNITÁRIO CAJUEIRO 

Helen 
Eliete                                 

        F              
        F              

        Médio 
        Médio                 

      20 anos   
      20 anos     

   CENTRO EDUC. PADRE MATEUS                    
Cepama                                                
Cida                                                     

         F 
         F 

         Superior         
         Graduanda        

      09 anos    
      11anos

COLÉGIO S. ANTÔNIO DE JESUS 

Nilzete 
Neusa 
Katia 
Luciane

         F 
         F 
         F 
         F 

         Superior 
         Especialista 
         Superior 
         Superior

      ---------- 
      15 anos 
      ---------- 
      ----------

ESCOLA NOBRE 

Felicidade  
Virna

         F 
         F

         Graduanda 
          Especialista

      18 anos 
       05 anos

FLORENTINO FIRMINO DE ALMEIDA 

Bispo 
Olivia 
Andrezza

           M 
           F 
           F 

         Superior 
          Superior        
          Especialista

      14 anos 
       21 anos 
       17 anos

MUNICIPAL HERCÍLIA T. ANDRADE 

Cleide 
Rosa 
Luiza 
Verõnica

          F 
          F 
          F 
          F 

         Graduanda 
          Especialista 
          Superior    
          Graduanda 

       07 anos 
       05 anos 
       07 anos 
       08 anos

MUNICIPAL JOÃO  DA CRUZ  SOUZA 

Vera  
Olivete 
Dinar 

          F 
          F 
          F 

          Graduanda 
          Graduanda 
          Graduanda 

       06 anos 
       20 anos 
       19 anos

MUNICIPAL FLORISVALDO  J. SANTOS 

Clara 
Josefa

         F  
         F

          Graduanda 
           Médio

        24 anos 
       22 anos

MUNICIPALIZADA ANTÔNIO FRAGA           

Paixão 
Railda

         F 
         F       

           Médio 
           Médio

       --------- 
       --------- 

M. MADRE  M. ROSÁRIO ALMEIDA I 

Lúcia 
Angélica 
Conceição 
Mércia 
Mara 
Joanito

          F 
          F 
          F 
          F 
          F  
         M 

Graduanda 
Médio 
Graduanda 
Especilaista 
Graduanda 
Graduando 

16 anos 
05 anos 
07 anos 
06 anos 
07 anos 
07 anos

PÉRICLES MORAIS DE ANDRADE 

Elizete 
Glória 
Neide

        F 
        F 
        F         

           Médio 
           Médio 
           Médio

10 anos 
17 anos 
25 anos

FONTE: Questionário aplicado em 11 escolas com a participação de voluntários da rede pública e privada do  
               Ensino Fundamental no Município de Santo Antônio de Jesus-Ba. Mai / 2005 
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ANEXO G: Os professores, o tema Meio Ambiente e PCN por escola. 

Quadro nº 2 A relação dos professores com o tema Meio Ambiente e PCN por escola 
    

ESCOLA
TRABALHO O 
TEMA MEIO 
AMBIENTE 

  
TRABALHO COM OS 
PCN 

A MINHA ESCOLA TEM 
OS PCN  

CENTRO COMUNITÁRIO CAJUEIRO 

Helen 
Eliete                                 

       Sim 
       Sim             

           Sim   
           Sim                 

                Não 
                 Sim

   CENTRO EDUC. PADRE MATEUS                    
Cepama                                                
Cida                                                     

      Sim  
      Sim 

          Sim  
          Sim

               Sim  
               Sim

COLÉGIO S. ANTÔNIO DE JESUS 

Nilzete 
Neusa 
Katia 
Luciane

       Sim  
       Sim 
       Sim  
       Sim     

           Sim  
          Sim 
          Sim  
          Sim           

               Sim  
               Sim 
               Sim  
               Sim                

ESCOLA NOBRE 

Felicidade  
Virna

       Sim  
       Sim 

          Sim  
          Sim  

              Sim  
              Sim  

FLORENTINO FIRMINO DE ALMEIDA 

Bispo 
Olivia 
Andrezza

       Sim 
       Sim  
       Sim 

           Sim       
           Não 
            Sim 

             Sim 
             Sim  
             Sim 

MUNICIPAL HERCÍLIA T. ANDRADE 

Cleide 
Rosa 
Luiza 
Verõnica

         Sim 
       Sim  
       Sim  
       Sim

            Sim 
            Não  
            Sim  
            Sim 

              Sim 
              Sim  
              Sim  
              Sim

MUNICIPAL JOÃO  DA CRUZ  SOUZA 

Vera  
Olivete 
Dinar 

        Sim 
        Sim  
        Sim  

            Sim       
            Sim 
            Não 

              Sim       
              Sim 
              Não

MUNICIPAL FLORISVALDO  J. SANTOS 

Clara 
Josefa

       Sim  
        Sim

           Sim  
           Sim

              Não 
              Não

MUNICIPALIZADA ANTÔNIO FRAGA           

Paixão 
Railda

         Sim  
         Sim      

            Sim  
           Sim      

             Sim  
             Sim      

M. MADRE  M. ROSÁRIO ALMEIDA I 

Lúcia 
Angélica 
Conceição 
Mércia 
Mara 
Joanito

       Sim  
       Sim 
       Sim  
       Sim 
       Sim              
       Sim 

Sim  
Sim 
Sim 
Sim               
Sim  
Sim 

       Não 
       Não 
       Não 
       Não 
       Não 
       Não

PÉRICLES MORAIS DE ANDRADE 

Elizete 
Glória 
Neide

      Sim 
      Sim  
      Sim

          Sim 
          Sim  
          Sim

               Sim 
               Sim  

        Sim

FONTE: Questionários aplicados em 11 escolas com a participação de voluntários da rede pública e privada do 
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              Ensino Fundamental no Município de Santo Antônio de Jesus-Ba. Maio / 2005 

ANEXO H: Por que você trabalha o tema Meio Ambiente? 

Quadro Nº 3 JUSTIFICATIVAS DO PROFESSOR PARA TRABALHAR O TEMA MEIO AMBIENTE

Questão: Por que você trabalha o tema Meio Ambiente?

“ os alunos precisam tomar consciência da conservação e preservação do meio ambiente e da natureza”. (Helen) 

“ Na educação infantil na área do conhecimento Natureza e Sociedade quando de acordo com o referencial, 
      trabalhamos o conteúdo partes da planta, contemplamos o  meio ambiente”. (Cida) 

“Geralmente trabalho nas disciplinas Ciências, História e Geografia em todos os momentos, pois esse é um  dos 

temas que merecem uma análise, já que através desse sistema capitalista, a natureza vem sendo destruída, a 

“benefício do setor econômico”. Proporcionando duras consequências a sociedade”. (Nilzete) 

“Quando estudamos filosofia estamos resgatando os valores éticos e humanos necessários para a construção de 

um mundo saudável e uma vida digna”. (Neusa) 

“Ciências e Biologia possibilita estar inserindo o tema em todos os conteúdos” (Luciane)

“Dando mais ênfase na disciplina de ciências e nas outras disciplinas sempre que surgem momentos oportunos 
que se possa refletir sobre estas questões ambientais” (Felicidade). 
 “Em língua Portuguesa, principalmente com textos sobre extinção de animais na fauna brasileira, e em ciências 
ao trabalhar a “água” (conscientizando para evitar desperdício), “solo” e “ar”, abordando sobretudo poluição” 
(Virna). 

“Porque é preciso construir a noção de que a terra tem seus limites” (Bispo)

“Acredito que não existe disciplina específica para trabalhar o tema. O tema deve expandir-se envolver todas as  
disciplinas (Cleide). 
“Quando o aluno observa o meio, registra, compara e sistematiza dados, ele acaba envolvendo todas  
as disciplinas” (Rosa) . 
“A disciplina geografia sempre trabalha este tema inserido nas séries de ensino fundamental” (Luiza). 
“Trabalhando com geografia e ciências, sempre tenho que falar sobre o assunto” (Luiza). 
“Em momento pertinente, a depender do conteúdo trabalhado e normalmente na disciplina Língua Portuguesa e 
ciências” (Verônica). 

“ Porque é um tema que está presente em nosso cotidiano” (Lucia).  
 “ Facilitar a compreensão e mostrar que deve ser protegido e cultivado p/ subsistência de vida no planeta 
(Angélica). 
 O Projeto Político Pedagógico prevê a inclusão do tema nas disciplinas do currículo (Conceiçção). 
 O tema informa e prepara o educando para melhor relacionar-se com a natureza”  (Mércia). 
“Gosto do que faço, por isso estou na educação, tentando passar um pouco do que sei” (Joanito) 

FONTE: Questionários aplicados em 11 escolas com a participação de voluntários da rede pública e privada do 
               Ensino Fundamental no Município de Santo Antônio de Jesus-Ba, Mai/ 2005.  
               Obs: Os professores de 04 escolas não responderam a esta questão. 
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ANEXO I: Quando e como você trabalha o tema Meio Ambiente?

      Quadro Nº4 – A INSERÇÃO DO TEMA MEIO AMBIENTE NAS ATIVIDADES DO PROFESSOR 

 Questão: Quando e como você trabalha o tema Meio Ambiente?  

“Na interdisciplinaridade, principalmente ciências e geografia” (Helen) 
“aproveitando todos os momentos onde temos a oportunidade para estar internalizando como conservar e preservar a natureza 
partindo da socialização casa sala de aula” (Eliete) 
. Aproveitar o lixo não jogando no lixo o que pode ser reaproveitado, mostrando como reciclar” (Helen). 
 “Pedindo aos alunos que tragam material tais como plástico, vidro metais madeira, etc” (Eliete). 

 “ Na 5ª série, I  Unidade;  6ª série, II unidade;  7ª e 8ª séries no Projeto Pedagógico” (Cepama). 
 “Aproveito os conteúdos do  livro adotado e tento explorar mais o tema com discussões,  pesquisas e trabalhos”(Cida).  
“Através de passeios de campo, maquetes e palestras, exposição, vídeos” (Cida). 

“Com textos atuais relacionados aos desequilíbrios em diversos níveis mundial, nacional e principalmente local através de 
projetos”. (Nilzete) 
“Não existe tempo certo para trabalhar meio ambiente, ele deve estar inserido em todos os momentos, limpeza da sala; 
posturas e atitudes com relação ao meio” (Neusa).      “Seminários, maquetes, vídeos, palestras” (Katia).  
Relacionando-os aos temas filosóficos debatidos em sala de aula, conscientizando os alunos sobre a necessidade de uma ação 
rápida e contínua dirigida ao meio ambiente” (Luciane).

 “Quando o conteúdo trabalhado está relacionado ao tema, aulas expositivas, montagem  de painéis, filmes, documentários, 
palestras proferida por  profissionais experientes, etc (Felicidade). 
 Através de observação com os alunos, aplicação de pesquisas e passeio de campo (Felicidade).  
“Com bastante material concreto (fotos, reportagens, etc,  pesquisas realizadas pelos alunos, discussões, simulações através de 
dramatizações, campanhas dentro escola” (Virna ). “De forms informal (conversas),  montagem de painéis, atividades 
escritas,    recortes, reportagens e internet com projetos” (Virna).   

“Durante todo o ano letivo este  tema faz-se necessário principalmente nas disciplinas de Geografia, História e Ciências com 
projetos e atividades pedagógicas  voltadas para a Educação Ambiental, saúde e prevenção” (Bispo).  
 “O trabalho deveria ser realizado com todos, mas é realizado geralmente  com as turmas de ensino”(Olivia) 
 “Trabalho do dia-a-dia e com projetos interdisciplinares”(Andrezza) 

“Não só em sala de aula, mas a todo momento quando o momento é oportuno”(Cleide). 
 “Interdisciplinares intercalando nas disciplinas a depender do momento e necessidades" (Rosa)  
“Fazendo análise da consequência do uso inadequado da  natureza,  no qual os discentes  produzirão cartazes, maquetes, 
apresentações e elaboração de textos, etc(Luiza). 
“Com explicações expositivas, auxílio de vídeos, fatos reais, reportagens de televisão e revistas, aspectos que acontecem no 
nosso cotidiano como poluição, são trazidos para  discussão em sala de aula” (Veronica)  

“1º momento ou seja  no início da aula” . “Após o intervalo” (Olivete)

De forma interdisciplinar com aula expositiva e pesquisa (Paixão).    
Inserindo em atividades lúdicas, pesquisas, aulas expositivas e participativas, promovendo a auto-estima e interesse pelo 
conteúdo( Railda). 
 “Fazendo educação ambiental desde o papel que jogam na sala até a toneira que deixam aberta em casa” (Railda).  

“Nas disciplinas de Geografia, História e Ciências Não tenho uma disciplina específica, trabalho a todo momento” (Lúcia). 
“Com professores, coordenação pedagógica, direção, funcionários, alunos, pais e comunidade”.  
“Através de palestras, de um projeto específico desenvolvido na escola”. 
 “Com pais alunos e comunidade. Através de conversa direcionada, leitura e produção de texto”.   
“Alunos e reuniões de  pais e responsáveis. 
 “Através de aulas expositivas, debates e trabalho de campo”.  

 “Com geografia, ciências e história”. (Elizete) 
Trabalho através de pesquisas, textos informativos e embalagens. (sucatas). No dia-a-dia com conversas informais (higiêne) 
em todos os aspectos” (Gloria). “Através de pesquisas e textos informativos. É  quase sempre um ensino assistemático 
(Neide).   
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FONTE: Questionários aplicados em 11 escolas com a participação de voluntários da rede pública e privada do Ensino 
                 Fundamental no Município de Santo Antônio de Jesus-Ba, maio de 2005 

ANEXO J: A sua escola tem um diagnóstico dos problemas da comunidade? 

Quadro Nº 5 AS ESCOLAS E O DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE ONDE ESTÁ INSERIDA
Questão:A sua escola tem um diagnóstico dos problemas da comunidade? 

“Sim, tem muitas carências” ( Helen). “São carentes” (Eliete)  

“Não” , “não temos” (Cepama e Cida) 

“Sim, os PCN servem de suporte para o educador, pois no mesmo há temas de relevância e que precisam ser trabalhados, já 
que as disciplinas não enfocam como esse tema deveria  ser trabalhado” (Nilzete). 
 “Não de forma sistemática, mas acredito que todos conhecem e vivem partes dos problemas” (Neusa). 
 “Sabemos pouco, mas entendemos a importância do tema bem como descobrí-los e tentar conscientizar os alunos, tentando 
desenvolver projetos que apontem soluções”.(Katia) 
“Já sabemos da gravidade do problema do lixo e das nascentes”.  “Ainda necessitamos saber mais, desenvolver atividades 
extra-classe e pesquisar” (Luciane).

 “Não porque não trabalhamos diretamente com a comunidade” (Felicidade). “Aproveitamos na medida do 
possível os problemas que surgem, discutimos e trabalhamos em sala de aula” (Virna).  
 “Os tema abordados em Ciências geralmente são associados à comunidade através de comparações e 
diagnósticos” (Felicidade). “Ao trabalhar  “solo” e “lixo” se enfoca o aterro sanitário de Santo A. de Jesus” 
(Virna). 

 “Sim, está incluso em nosso Projeto Pedagógico” (Bispo).  
 “E feito por outra professora, com entrevistas, estudo de campo” (Olivia).  
“Entretanto, pouco é feito para envolver escola x comunidade.” (Andrezza) 
  

“Os problemas mais visíveis são: saneamento básico, conscientização da população em  relação ao horário da 
coleta do lixo” (Cleide).    “Não temos diagnósticos” (Rosa).  
“A escola é reflexo da realidade vivida pelo aluno, existe na escola casos de falta de higiêne pessoal, sujeira no 
salão com papeis e plásticos” (Luiza).  
 “A falta de cuidado com o lixo  doméstico” (Veronica). 

“Má conservação das estradas, êxodo rural” (Vera, Olivete, Dinar) 
“Devastação de pequenas áreas para pastagens, conservação de estradas”  (Vera, Olivete, Dinar)                              

“Êxodo rural, conservação das estradas”. “Sim, poluição dos rios, desmatamento. 
 desemprego”.  “Sim, poluição dos rios, não conservação das estradas”. (Clara e Josefa)

“Não”,  “Não  temos” (Paixão e Railda)  

“Sim em um diagnóstico dos 02 anos anteriores, 01 avaliação institucional” (Lucia).  
Os diagnósticos dos anos 2003 e 2004 ficam à disposição de todos” (Conceição). 

“Não”.      “Não temos diagnósticos” (Elizete, Gloria e Neide)

FONTE: Questionários aplicados em 11 escolas com a participação de voluntários da rede pública e privada do 
Ensino Fundamental no Município de Santo Antônio de Jesus-Ba. Maio / 2005 
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ANEXO K: Sugestões para o trabalho de educação e meio ambiente na escola 

Quadro Nº 6 COMO OS PROFESSORES GOSTARIAM QUE FOSSE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SUA ESCOLA 
. 

Questão - Que sugestões você daria para o trabalho de educação e meio ambiente em sua escola?

“Nenhuma sugestão”  (Helen e Eliete) 

“Trabalhar com a comunidade no esclarecimento de atitudes para sustentabilidade do planeta, contra o 
 desmatamento, conscientização para o equilíbrio hídrico, da fauna e flora” (Cepama). Elaborar projetos que 
envolvam desde a Educação Infantil até o E. Fundamental  nas diversas áreas do conhecimento” (Cida). 

  “Palestras sobre a conservação ambiental, convidar a comunidade para maior participação, que os conteúdos 
trabalhados estejam mais relacionados à realidade dos discentes, entender o global a partir do local, mais 
valorização dos conhecimentos prévios dos educandos” (Nilzete). 

“A escola já desenvolve valores de cidadania, projetos específicos” (Neusa)  
“Desenvolver mais atividades extra-classe, buscar parcerias com orgãos que trabalham as questões ambientais, um 

trabalho mais dinâmico” (Katia).  
“Estimular trabalhos de reciclagem e projetos de pesquisa  sobre os problemas da comunidade. Estudar as ONGs 

que trabalham com projetos ambientais” (Luciane). 

“Realização de palestras, o ano inteiro, para despertar a conscientização dos alunos e das famílias sobre os 
problemas na comunidade e no mundo” (Felicidade). 
 “Um trabalho em todas as séries de conscientização, desde o destino do lixo escolar (que deve ser separado de 
acordo com  o material) até questões mais amplas como poluição, devastação desmedida, etc” (Virna) 

“Falta à escola projetos que motivem a frequência à biblioteca e à leitura” (Bispo). 
 “A escassez de material didático e falta do apoio de uma coordenadora dificulta muito e desestimula o professor que 
deseja exercer melhor sua profissão” (Olivia). 
 “Acredito que muito se fala e se escreve, mas ainda é preciso muita ação” (Andrezza). 

“  “Um trabalho de conscientização onde alunos, professores e comunidade participem desse processo na busca de desenvolver 
hábitos,  valores na construção da identidade do lugar onde vivem, enfim, reconhecer a importãncia da preservação do Meio 
Ambiente para as nossas vidas” (Cleide).  

”Seria interessante realizar uma feira falando sobre o assunto” (Rosa). Um  projeto que envolva  todas as disciplinas” (Luiza).  
“Projetos  para professores e alunos desenvolverem a consciência de que fazemos parte do meio ambiente e precisamos dele 
para permanecermos vivos. Campanhas de plantio de árvores, palestras sobre reciclagem e compostagem do lixo são maneiras 
de trabalhar meio ambiente” (Veronica). 

“Palestras para conscientização das famílias e mutirões na comunidade projeção de filmes, trabalho de campo, esclarecimento 
na comunidade sobre a preservação do Meio Ambiente” (Vera, Olivete, Dinar). 

“Seminários, Palestras, Aulas expositivas” (Clara e Josefa) 

 “Promover atividades condizentes com o meio ambiente de maneira que o alunado possa interagir e desenvolver o seu 
conhecimento tendo  responsabilidade e mais respeito pelo meio em que vive” (Paixão).  

“Promover capacitações” (Railda)

“Precisamos de capacitação nesta área, para melhor desenvolvermos  nossos trabalhos e esse tema com propriedade” (Lucia). 
“Precisamos de mais apoio da coordenação pedagógica” (Conceição). “A escola não tem biblioteca e nem dispõe de outros 
meios para que se possa desenvolver um bom trabalho (Joanito).  

  
“Palestras para conscientização, dramatizações com mais frequência, inserir no currículo diário, etc” (Elizete). “Que o líder da 
escola junto com os professores e servidores, trabalhe no intuíto de preservar o meio ambiente escolar, despertando na criança 
o interesse pela  escola, fazendo horta, jardinagens e oficinas, plantar árvores, etc” (Gloria). 
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FONTE: Questionários aplicados em 11 escolas com a participação de voluntários da rede pública e privada do  
               Ensino Fundamental no Município de Santo Antônio de Jesus- maio de 2005. 

ANEXO L: Encaminhando à secretaria municipal a 2ª fase da pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE -UFRN  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

CAMPUS V / SANTO ANTÔNIO DE JESUS / COLEGIADO DE LETRAS 

Da prof: Maria Sacramento Aquino 

À prof: Norma Lúcia Almeida Assis 
Secretária de Educação / Santo Antônio de Jesus 

Prezada Senhora, 

Estamos encaminhando em anexo, a programação da segunda fase do nosso projeto de pesquisa, 
destinada aos professores que responderam ao questionário da primeira fase. As oficinas acontecerão 
nos dias 19, 20 e 21 próximos. Estamos contando com o apoio de Vossa Senhoria e da coordenação 
pedagógica quanto ao incentivo aos professores participantes, como também ao fornecimento do 
material de material para o desenvolvimento das atividades. Lista de material em anexo, 
Atenciosamente, 

Maria Sacramento Aquino 

Santo Antônio de Jesus, 23 de setembro de 2005. 

ANEXO M:Primeira programação para o curso de extensão 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE -UFRN 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA –UNEB 
CAMPUS V -SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROFª: MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO DE PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: INSERÇÃO NA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO COTIDIANO  
 ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BA 

1ª FASE- Aplicação dos questionários – Efetivados no 1º semestre de 2005 
2ª FASE - Intervenção: oficinas pedagógicas.  
3ª FASE – Observação com intervenção (1º semestre de 2006 ) 

OBJETIVO 
Promover a troca de experiências entre os profissionais da educação na busca de alternativas para o 
desafio da inserção das questões ambientais no currículo escolar conforme PCN. 

CRONOGRAMA:  
Dia   19 /10 / 05  (4ª-feira)    das  13h30min  ás  17h30min 
Dia   20 /10 / 05  (5ª-feira)    das  18h30min às   21h30min 
Dia   21 /10 / 05  (6ª-feira)   das  07h30min  ás  11h30min 
Dia   10/ 11 / 05  (5ª-feira)    das  07h30min  ás  11h30min 

CERTIFICADO 
Receberá o certificado o participante que obtiver frequência integral, ou em torno de 90% por tratar-se 
de uma atividade que envolve pesquisa com troca de experiências. Contaremos a carga horária desde a 
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1ª fase, ou seja, do preenchimento do questionário inicial, como também da 3ª fase, a Observação com 
participação.  
LOCAL: Salão da Secretaria Municipal de Educação de S. Antônio de Jesus 

ANEXO N: Solicitação de material para as oficinas nº 01 e 02 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE -UFRN 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:            MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:    EXTENSÃO E PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO 
COTIDIANO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 

MATERIAL PARA AS OFICINAS DOS DIAS: 19, 20 21 / 10 / 2005 

Pasta com elástico 35 unidades; Canetas: 35 unidades; Papel ofício: 500 fls; Lápis comum:35 

unidades; Lápis de cor: 02 dúzias (pode ser usado) 

APARELHOS PARA USO NA SALA: Televisão e vídeo.  

LANCHES: Para 35 professores 

LOCAL: Salão da Secretaria Municipal de Educação de S. Antônio de Jesus

Maria Sacramento Aquino 

Santo Antônio de Jesus, 28 / 09 / 2005.

ANEXO O: Encaminhamento da programação das oficinas e calendário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE -UFRN  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA –UNEB
CAMPUS V- SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROFª: MARIA SACRAMENTO AQUINO 

Para a coordenadora ou diretora da escola: 

Estamos encaminhando em anexo a programação da segunda fase do nosso projeto de 

pesquisa, destinada aos professores que responderam o questionário da 1ª fase. A distribuição 

deve ser feita o mais rápido possível, pois as oficinas acontecerão nos dias 19, 20 e 21

próximos. Colocamos turnos alternados para facilitar a participação do professor sem prejuízo 

para a carga horária de trabalho. 

Atenciosamente, 
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Profº. Maria Sacramento Aquino 

Santo Antônio de Jesus, 13 / 10 / 2005 

ANEXO P: Lista para registro da freqüência das oficinas

ESCOLA                                                       NOME                     (Registrado no questionário)  

CENTRO COMUNITÁRIO CAJUEIRO:   Helena Maria dos Santos Galvão

                                                                     Elieci dos Santos Silva

CENTRO EDUC. PADRE MATEUS:           Cepama (Nádia)

                                                                     Cinha

COLÉGIO S. ANTÔNIO DE JESUS:          Nilzélia de Jesus Santos

                                                                     Neusa 

                                                                     Lúcia . 

                                                                     Rita 

COLEGIO NOBRE:                                       Cantinho Feliz 

                                                               Verena Abreu  

FLORENTINO FIRMINO DE ALMEIDA: Sidnei Lessa Bispo

                                                                      Maria da Conceição Santos Oliveira 

                                                                      Márcia C. M. Andrade 

MUNICIPAL HERCÍLIA T. ANDRADE:    Elicleide Silva 

                                                                     Rosangela

                                                                      Iolanda 

                                                                      Vera Lúcia 

MUNICIPAL JOÃO DA CRUZ SOUZA       Veralúcia B. Aragão

                                                                      Dária José S. de Oliveira 

                                                                      Maria Donata S. Bonfim 

                   

MUNICIPAL FLORISVALDO J. SANTOS  Clarice de Freitas gonçalves

                                                                      Joana de Jesus Oliveira 

MUNICIPALIZADA ANTÔNIO FRAGA     Ebirailza Gomes da paixão 

                                                                       Sem nome 

MUN. MADRE M. ROSÁRIO ALMEIDA I: Luciana 

                                                                        Maria Angelina dos Santos 

                                                                        Maria daConceição da silva Melo 

                                                                        Manoela Mercês Santos de Souza

                                                                        Arluce Andrade Malta  

                                                                        João

PÉRICLES MORAIS DE ANDRADE:            Anete Matos Rocha 
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ANEXO Q: Atividades das oficinas 

Estas atividades têm como objetivo a complementação e aprofundamento das respostas dos questionários, 
para conhecimento dos posicionamentos individuais, seguidos de discussão em grupos: todo início de ano
as escolas organizam o planejamento (semana pedagógica) a ser desenvolvido durante o ano. Descreva 
passo a passo o planejamento da sua escola: (grupos de A a F) OBS: escreva do seu modo, o que entende,
sem medo de errar. Aprendemos treinando, testando, errando e acertando, construindo, desconstruindo. 

QUAIS OS PASSOS PARA O PLANEJAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA NA SUA ESCOLA? 

ESCOLA A 

“Primeiro faz  uma reunião com todos os professores com dinâmicas e sensibilização, o coordenador diz o que vai 
fazer e depois todos vão trabalhar sozinhos na escola ou em casa”. 
 “Tem professor que trabalha em várias escolas é difícil reunir todos ao mesmo tempo”.  
“Acreditamos que a pedagogia de projetos forçaria a agregação dos professores em torno de um trabalho de 
equipe. Observamos várias experiências de pedagogia de projetos no encontro que está acontecendo”. “Conteúdo 
mesmo ninguém planeja nesta semana pedagógica”. “Não contamos com nada de apoio para planejamento, cada 
um se vira como pode”.  
“Eu trabalho copiando, ditando, pedindo sucata, cada professor elabora e passa suas provas no mimeógrafo”. 
“Temos o excesso de alunos em sala de aula, como fazer um bom trabalho”?

ESCOLA B:

“Semana pedagógica orientada pela diretora, leitura e compreensão do regimento” 
“Discussão dos problemas ocorridos no ano anterior (evasão, falta de merenda, estrutura física, falta de material 
didático)”. “Apresentação do projeto: “o lixo”. Realidade do aluno. O “pinicão”, um depósito de lixo e esgoto na 
comunidade. “Planejamento coletivo,  momento de acolhida” “Proposta de integração família x escola: chamar os 
pais para participarem mais ativamente da vida escolar do seu filho”. “Diagnóstico”.

ESCOLA C:

Encontro geral com a participação da secretária de Educação Municipal (palestras, discursos) 
Reunião com professores, coordenação e direção. “Esquematizar a primeira semana de aula” 
Cada professor encarrega-se de planejar as suas aulas.

ESCOLA D:

“Encontro coletivo com todos os funcionários com dinâmicas e apresentações”.  
“Cada professor prepara as suas aulas”. “Encontro de todos os alunos. Oração no pátio da escola. Abraço da 
escola. Caminhada de acolhimento no bairro com um carro de som”. “Depois cada qual em sua sala para 
apresentação da turma com dinâmicas”. “Apresentação do filme: cuida bem de mim para todos na escola”. “Em 
seguida discussão sobre o filme”. “Trabalhou um texto”. 
“Aula propriamente dita com todos os passos do planejamento. Com diagnóstico”.   

ESCOLA E:

“Semana pedagógica orientada pela diretora”  “Leitura e compreensão do regimento escolar” 
“Discussão dos problemas do ano anterior (evasão, falta de merenda, estrutura física, falta de material didático)” 
“Proposta de integração família x escola  e a escola na família”. “Apresentação do projeto “Lixo” trabalhar com 
escola e comunidade”. “Planejamento semanal coletivo” “Apresentação dos alunos, professores, funcionários, 
brincadeiras, dinâmicas e o grito de carnaval”. “Atividades para verificação dos conhecimentos dos alunos 
leituras, interpretações, situações problemas, histórias lidas e contadas pelos alunos e professora, produções, 
ilustrações”. “Na 3ª semana trabalhar os conteúdos propostos para a 1ª unidade”. “Inicio dos trabalhos com 
reunião com os pais ou responsáveis estes convidados a participarem mais da vida dos filhos na escola.
Apresentação da proposta educacional para o ano que se inicia”. “Vale ressaltar que não foram estabelecidos os 
conteúdos curriculares para serem desenvolvidos na 4ª série durante o ano”.

ESCOLA F 

Avaliação do ano anterior: posturas, planejamento, eventos, etc. Estabelecimentos de metas para o ano seguinte e 
temas de projetos, eventos. Reuniões nas coordenações de áreas para planejamento anual. Reunião geral para 
partilha dos planejamentos das áreas. Planejamento individual  
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FONTE: Questões respondidas por professores de 06 escolas da rede pública e privada do Ensino Fundamental 
no Município de Santo Antônio de Jesus/ Ba. Junho de 2005. 

ANEXO R: Entrevista com diretoras na semana pedagógica para o ano de 2006 

Realizada com os diretores das escolas: Madre Rosário da Urbis 04, Florentino de Almeida, Centro do 
Cajueiro, Hercília, dia 16//02/2006 na semana em se realizava as discussões para o planejamento para 
o ano letivo que se iniciava.  

QUESTÃO CENTRAL: O que você pensa e como tem planejado o conteúdo do Tema Transversal 
meio ambiente no Projeto Político Pedagógico da Escola? 

DIRETORA 1: Eu acredito no respeito ao aluno, os professores tem dificuldade de planejar, eu só 
quero colocar no papel o que possa realizar, não quero colocar qualquer coisa no papel e depois não 
realizar... Para este ano contamos com a colaboração de uma professora que vai nos ajudar no nosso 
planejamento. Quanto ao trabalho com o meio ambiente, é difícil: o carro do lixo passa e logo depois a
população coloca todo lixo na rua outra vez, tem de ter uma conscientização. 
DIRETORA 2:É difícil planejar sem verba, o que recebemos não cobre as despesas mínimas para o 
que é destinada. A gente até briga nas reuniões, fala das dificuldades, mas não podemos colocar os 
projetos em prática, faltam recursos. Este é o nosso projeto, veja: Lixo: natureza e conscientização. 
Não temos papel, não tenho lápis; nós temos um projeto para o problema do “pinicão” que é o local 
que faz o tratamento do lixo; temos um mau cheiro horrível na vizinhança da escola. Aqui no conjunto 
não temos arborização só promessa da vice-prefeita que tem um projeto que vai melhorar as condições 
do conjunto. As crianças aqui têm convívio com os urubus que ficam na área. 
DIRETORA 3: A DIREC e as recomendações: a DIREC deixa livre agora aqui elegemos um tema a 
cada ano. Meio ambiente fica para o trabalho do segundo semestre. Todo ano aqui a gente faz qualquer 
coisa sobre meio ambiente. Quer que a gente enfatize trabalhar os temas. O nosso planejamento é mais 
com os professores do mesmo turno; não temos condição de reunir todos ao mesmo tempo porque a 
maioria trabalha em duas, três e até mais escolas durante o ano. O ano passado fizemos uma feira, mas,
não colocamos o nome de feira, foram feitas caixas para coleta de lixo; temos fotos, um dia ela faz a 
culminância; fez tipo uma sala ambiente na área, uma maquete grande, o GANA fez uma palestra. A 
professora Suely é quem faz esses trabalhos. A questão ambiental é sempre uma abordagem. Estamos 
pensando trabalhar via projetos, acreditamos que vai dar certo. Eu só tive uma experiência na outra 
escola muito boa: A organização LABOR junto com a Natura financiou. A clientela vivia da coleta de 
um lixão, nós trabalhamos com eles, mudou muito o comportamento e a maneira de encarar a situação. 
Antes os meninos chegavam à escola todo cheirando a lixo, era horrível. Esse projeto foi muito bom! 
A gente fazia viagens, cursos, contato com outros lugares e experiências. Na minha outra escola 
particular a proposta foi os alunos adotarem uma pracinha na vizinhança e cada um tem uma 
responsabilidade com as plantas, a arborização. Eu já tenho feito alguma coisa, por exemplo: quando 
as crianças vão ao bebedouro explico a importância da água, que está se tornando um bem precioso e 
prestes a desaparecer por conta da poluição e do desperdício. Oriento como se comportar aqui e em 
casa com os cuidados com o uso da água. Eu carrego na bolsa até chegar em casa um papel de 
bombom e outras coisas que possa poluir a rua, algumas pessoas acha estranho, dizem que sou maluca. 
DIRETORA 4: Neste início de ano vamos reforçar as medidas para manter a disciplina na escola, 
como enfileirar os meninos na hora da merenda, dar uma atividade quando precisar sair da sala para 
falar com a colega ao lado. Se seu aluno estiver satisfeito com o seu trabalho irão obedecer mesmo 
com a sua ausência na sala. A questão das provas... Tragam com antecedência para passar no 
mimeógrafo, de última hora fica difícil a secretaria atender, temos outras ocupações. Dentro de 15 dias, 
teremos outra reunião. Não esqueçam de colocar no planejamento as questões culturais.
DIRETORA 5: Quanto a utilização dos PCNs e Temas Transversais a Secretaria de Educação nos 
deixa  a vontade para fazermos nosso planejamento. O centro Social Urbano tem uma proposta para 
que os alunos nossos em parceria com centro participem de projeto que tem como objetivo trabalhar o 
tema meio ambiente e outros através da pesquisa na Internet. Mas por enquanto não tem nada certo. A 
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nossa escola tem 11 micros sem podermos usar a Internet. Tivemos Internet durante 06 meses. Porém, 
foi desativada faz tempo por causa dos custos. Não sabemos se a secretaria vai renovar com a Velox ou 
outro provedor. 

ANEXO S: Atividades para os participantes do curso de extensão / pesquisa 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V- SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF: MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO DE EXTENSÃO E  PESQUISA 

 SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO 
COTIDIANO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 

PARA OS PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO:  

TAREFA DO MÊS DE ABRIL: 

• Na nossa programação questionamos quais as dificuldades para a transversalidade das 
      questões ambientais?  
• Registre suas dificuldades para o encontro que teremos em seu horário de AC no final de abril
      ou início de maio. 
• Tarefa da carga horária estude com colegas, ou sozinho: TEMA TRANSVERSAL MEIO 
       AMBIENTE, dos PCN  nº  09: MEIO AMBIENTE E SAÚDE. 

OBS: Organize uma pastinha para nosso material, OK?

 Profª Maria Sacramento Aquino, TEL: 36313884 ou 91375247, e-mail: aquinomaria@yahoo.com.br 

Santo Antônio de Jesus, 23 / 03 / 2006 

ANEXO T: Ficha de inscrição para a 2ª fase da extensão 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V- SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF: MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO DE PESQUISA: 

 SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 E DO COTIDIANO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 

                                                  FICHA DE INSCRIÇÃO   2ª FASE   

Profº........................................Série (s) do Ensino Fundamental que trabalha:

ESCOLA:  

Horário das aulas: Matutino                              Vespertino                                      Noturno 
Horário do AC: 

ESCOLA: Profº........................................Série (s) do Ensino Fundamental que trabalha:

Horário das aulas:          Matutino                         Vespertino                                Noturno 



             
167

                                                                                                                                                         

Horário do AC: 
Assinatura: 
Telefone (s):                                                  e-mail: 

ANEXO U: Lista de inscritos para a 2ª fase da extensão 

INSCRITOS POR ESCOLA                                         NOME  

CENTRO COMUNITÁRIO DO CAJUEIRO:                         ANA RITA BITENCOURT 

                                                                                               ELIECI DOS SANTOS SILVA 

                                                                                                MARIA DE FÁTIMA DE JESUS  
  
                                                                                                TÂNIA CRISTINA DOS SANTOS  

COOPEDUCAR / C. SANTO ANTÔNIO:                               ALOISIA MARIA SOUZA PINTO  

                                                                                                LUIZ ANTÔNIO DOS S. SOUZA 

                                                                                                RITA DE JESUS ANDRADE  

COLÉGIO E. FLORENTINO F. ALMEIDA:                          LIZETE MARIA C. NASCIMENTO 

                                                                                                MARIA DA CONCEIÇÃO S. OLIVEIRA 

                                                                                                NÚBIA MARIA VILAS BOAS SANTOS 

                                                                                                 RADINÉA ANGÉLICA DOS SANTOS  

HERCÍLIA TINÔCO ANDRADE                                             CLEONICE SOUZA C. REIS 

                                                                                                 ELICLEIDE SILVA DOS SANTOS 

                                                                                                 IOLANDA DE JESUS G. MARTINS 

                                                                                                 VERA LÚCIA DOS SANTOS SOUZA  

LUIZ VIANA FILHO                                                                SANDRA DA SILVA SOUZA OLIVEIRA 

MADRE ROSÁRIO DE ALMEIDA                                         JOÃO DE JESUS  

                                                                                                LIGIA 

                                                                                                MANOELA MERCÊS S. ANDRADE  

                                                                                                MARIA ANGELINA DOS SANTOS 

MARIA DA CONCEIÇÃO C. S. DE OLIVEIRA:                   CARLOS VEIGA DOS SANTOS  

                                                                                                ELIANE MENEZES 

                                                                                                MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA  
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                                                                                                SIDNEI LESSA BISPO

ANEXO V: Respostas das atividades pré-encontros de 2006 

ENCONTRO DE 05 / 07/ 2006 

ATIVIDADE PRÉ-ENCONTROS: 

QUAIS AS DIFICULDADES PARA TRABALHAR A QUESTÃO AMBIENTAL? 

Respostas de 04 professoras do Colégio Estadual. Florentino F. De Almeida, durante um 
encontro na atividade de Coordenação Pedagógica (AC): 

1) Falta de tempo do professor para planejar e estudar 

Um coordenador pedagógico poderia facilitar esse trabalho, pois ele poderia ser um 

articulador trazendo material para leitura e dando sugestões. As questões ambientais abrangem 

os conteúdos de todas as disciplinas, não havendo grandes dificuldades (Sandra de Souza). 

2) Falta de um coordenador pedagógico para interagir e mediar com os professores de outras 

disciplinas para juntas planejarem um estudo que perpasse todas as disciplinas. 

Falta de uma boa formação para desenvolvimento do assunto em questão (Maria da 

Conceição). 

3) A dificuldade para trabalhar a transversalidade das questões ambientais depende muito da 

disciplina e do conteúdo que se está trabalhando em sala de aula. E também a falta de tempo 

para a pesquisa e atualizações dos assuntos. Os professores precisam de mais tempo para 

leitura, assistir aos meios de comunicação, visitar internet (Núbia Vilas Boas). 

4) Os temas transversais são de suma importância no currículo escolar, porém existem sérias 

dificuldades para serem desenvolvidos: falta de um coordenador, tempo disponível do 

professor, recursos pedagógicos suficientes, entre outros. Porém, o professor consciente não 

deixa que as dificuldades venham a ser um obstáculo e procura conscientizar os alunos da 

importância da preservação do ambiente e as conseqüências que poderão ocorrer no futuro, se 

o homem continuar a destruir o meio ambiente (Radinéa Angélica) 

Maria Sacramento Aquino, 

Santo Antônio de Jesus, abril de 2006 
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ANEXO W: Convite e programação para o 1º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V- SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF: MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO DE EXTENSÃO E PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO COTIDIANO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 
Caros colegas, 
O nosso encontro previsto para final de abril ou inicio de maio, não foi possível por causa das minhas
atividades de estudo, que exigiram mais permanência minha em Natal, mas estamos retomando. 
Diante das festas prolongadas de Santo Antônio e São João, faremos nosso encontro com todo grupo, 
depois do recesso. Tempo suficiente para que conversem com seu coordenador ou diretor para 
programar sua ausência na data prevista para: dia 05 de julho de 2006 uma quarta-feira nos turnos: 
matutino e vespertino.  Quanto às tarefas de estudo continua a mesma da programação anexa já de 
conhecimento de todos. Acrescento só um detalhe, além da leitura do tema Meio Ambiente e Saúde, 
livro nº 09 dos Temas Transversais, organize um esquema dos aspectos principais para uma breve 
apresentação oral, ou seja, dizer como interpretou a proposta. A partir deste encontro marcaremos 
novas datas, porém com a participação e sugestão de todos. Teremos também a oportunidade de 
discutirmos maiores detalhes de nossas atividades. 

Atenciosamente, 
Maria Sacramento Aquino 
Local: Secretaria Municipal de Educação 
Horário: 7: 30 às 11:30 e das 14:00 às 18:00 horas 

ANEXO X: Convite e programação para o 2º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:            MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:      EXTENSÃO E PESQUISA 

 SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO 
COTIDIANO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 
Caros colegas, 
Realizamos o encontro do dia 05 de julho de 2006 com as atividades: estudo do texto Inter-
Transdisciplinaridade e Transversalidade; e concluímos com a proposta de elaboração de um Projeto 
de Leitura como estratégia para a transversalidade dos conteúdos ambientais, independente do tema 
que cada professor esteja desenvolvendo em seu trabalho com os alunos. Conforme combinado, estou 
aguardando via e-mail para análise, acréscimos e sugestões, uma cópia ou esboço do Projeto de 
Leitura, individual ou em grupo dos participantes de cada escola. 
Diante da dificuldade que a maioria dos colegas tivera de encontrarem o tema Meio Ambiente e Saúde, 
livro nº 09 dos Temas Transversais, que seria discutido nesta data, a tarefa continua para o nosso 
próximo encontro que será no dia 25 de agosto, 6ª feira pela manhã no mesmo local. Quanto ao dia 
para a próxima reunião foi consenso dos presentes que, 6ª feira pela manhã seria o ideal. De qualquer 
modo, há tempo suficiente para junto com a coordenação programar a sua ausência nas aulas regulares 
na data prevista. Sugiro a quem tem aula no dia, e não tenha um colega para troca, que tente programar
uma atividade, de modo que os alunos trabalhem sem a presença do professor e depois seja retomada 
em sala de aula. Use sua criatividade. Não desista, vamos em frente!!! 
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Local: Secretaria Municipal de Educação; as 7:30 às 11:30; Dia: 25 / 08 /2006 
Maria Sacramento Aquino, 16/07/06 

ANEXO Y: Encontro de 05/ 07/ 2006: o resumo

   Quais os problemas ambientais que mais preocupam a comunidade?

Recorte das falas dos participantes: 

“O que mais me preocupa é o desperdício de água” 

“Arborização da área da escola requer cuidados e deve envolver aos poucos as crianças da escola com 

projetos que envolvam todos os professores”. 

“È importante manter um projeto desde o início. Queremos desenvolver um projeto que se preocupe 

com o desperdício da água”.  

“Às vezes o professor trabalha uma “saladinha”, várias disciplinas ao mesmo tempo”. “Ainda tem que 

tirar do bolso para confeccionar material, 14 disciplinas = 28 aulas semanais”. 

“O medo de perder o cargo faz o dirigente omitir as verdades”.  

“A escola é nossa não é do governo, tem escola que a gente sente nojo da cozinha, do banheiro, 

paredes com resíduos da merenda”.  

“Nunca sapequei uma aula, mas tenho colegas “que sapecam” a aula a maioria geógrafos”  

“O aluno questiona: quem erra não é punido, mesmo sendo professor que cortou uma árvore ”?  

“Tem ambiente que quem tenta fazer o correto é taxado de idiota, sigo o conselho do professor 

Tomasoni que diz: não se irrite se conseguir a melhoria de um aluno já é um grande ganho”. 

“Na aula de educação física há um grande desperdício de água, seria importante uma parceria”. 

“Realizamos uma parceria de matemática com ciências para conscientização dos alunos em relação aos 

cuidados do lixo”. 

“Tudo é meio ambiente: a sala, o ônibus, os objetos em geral, tudo é uma construção humana”.  

“Realizamos uma experiência de trabalhar com os alunos o recibo da água, a experiência gera uma 

competição entre as famílias para ver quem reduz mais os custos e trabalhamos os dados em 

matemática. Proporcionamos também a interdisciplinaridade”. 

“Realizamos uma outra experiência com a substituição do copo plástico pela garrafinha, aluno que 

esquece não bebe água naquele dia”. “Com isso desenvolvemos a transversalidade com os conteúdos 

de: cidadania, ciências, matemática, preservação do ambiente”. 

“O copo descartável no processo de fabricação tem uma química que é prejudicial a saúde”.  

Já na nossa escola os alunos usam um copo plástico para a merenda escolar que tem a validade de 03 

meses e na prática está sendo usado por muito mais tempo, não é substituído. Mas nós não podemos 

“abrir o bico”. 

“Nossos alunos têm dificuldade de acesso à internet e  aos meios de comunicação; da particular não”. 

“Em 1999 desenvolvemos o projeto: Água fonte de vida” 
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Os alunos da escola privada contam com a formação dos pais, espaço, na escola pública falta a 

insistência dos pais por uma educação melhor.  

“Falta insistência também dos professores em lutar por melhores condições de trabalho”. 

 Muitos pais ficam acanhados quando têm que tirar o filho da escola particular para a pública por não 

poder mantê-lo 

“Para você que está entrando agora na escola pública com professora: não podemos deixar morrer a 

idéia, combater a ausência do professor criativo, o nosso papel de fazer um bom trabalho, alguns 

professores fazem um bom trabalho, outros não”.  

“Vou morrer acreditando na melhoria da escola pública”. 

Um aluno ao sair da escola particular para a 5ª serie do Fluxo Escolar na escola pública: “sai do céu e 

vim para o inferno”. 

Não temos um modelo próprio de educação. Temos? Nós não temos um modelo próprio. 

Construtivismo não é método, é teoria. 

“A escola ficou à toa depois da deturpação do construtivismo”. Projetos são jogados. O que ter como 

parâmetro ou seguir na sala de aula? “A interdisciplinaridade todos acha difícil”.  

“É pouco o percentual de pais presentes na escola pública” 

Conclusões do encontro e encaminhamentos: 

• Relatos das experiências de cada escola sobre a questão do meio ambiente.  

• Posicionamento sobre a questão ambiental e trabalhos desenvolvidos em cada escola. 

• Importância do planejamento coletivo e a inclusão dos Temas Transversais 

• A inexistência de um modelo educacional no Brasil 

• A necessidade de um intercâmbio entre a escola pública e a particular 

• Fazer do AC (atividades de coordenação) um espaço produtivo de planejamento e de questões 

pertinentes ao currículo escolar. 

• Leitura e discussão do texto: “inter-transdisciplinaridade e transversalidade”. 

• Necessidade de projeto pedagógico nas escolas para trabalhar os temas transversais buscando 

uma intercomunicação entre as disciplinas envolvidas no currículo.  

• Discussão do texto como trabalhar com projetos. O conceito de interdisciplinaridade 

• Consenso para a abordagem das questões ambientais através do desenvolvimento de um 

projeto de leitura independente do tema ou projeto a ser explorado nas aulas.   

• Esboços do projeto, tendo as questões ambientais como fio condutor das atividades para a 

exploração dos diferentes conteúdos nas atividades cotidianas. 

Neste encontro contamos com a participação de 11 professores: Elicleide Silva Santos, Iolanda de 

Jesus Gomes, Luiz Antônio do Santo Souza, Maria da Conceição Pereira, Maria da Conceição Santos 

Oliveira, Maria de Fátima de Jesus Alves, Núbia Maria Vilas Boas Santos, Radinéa Angélica dos 

Santos, Tânia Cristina dos Santos, Vera Lúcia dos Santos Souza, Zizete Maria C. Nascimento. 
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ANEXO Z: Convite e programação para o 3º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:      MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:      EXTENSÃO E PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO COTIDIANO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 
Caros colegas, 
Realizamos o encontro do dia 25 de agosto, 6ª feira pela manhã de 2006 com as atividades do Projeto 
de Leitura e o estudo das diferentes concepções e correntes de abordagens dos conteúdos ambientais.
Socializamos a elaboração de um Projeto de Leitura como estratégia para a transversalidade dos 
conteúdos ambientais, independente do tema que cada professor esteja desenvolvendo em seu trabalho. 
Qualquer dúvida ou esclarecimento pode telefonar ou comunicar-se via e-mail, assim como enviarem 
sugestões, para o esboço do projeto, individual ou em grupo de cada escola. 
Não deixem de fazer o comentário sobre as correntes da educação ambiental. Quem não compareceu a 
este encontro, tire cópia do texto do colega que esteve presente ou ligue para combinarmos o modo de 
obter o texto. Quanto ao dia para a próxima reunião, por questões da minha programação em Natal, 
faremos a próxima reunião dia 29 de setembro no turno da tarde que será uma 6ª feira. De qualquer 
modo, há tempo para junto com a coordenação, programar a ausência as aulas regulares na data prevista.
Provavelmente, muitos estarão de folga, porque serão dois dias antes da eleição e a maioria das escolas 
será isolada por causa da eleição dia 01/10. Sugiro a quem tem aula no dia, e não tenha um colega para
troca, que tente programar uma atividade extraclasse para alunos.  
 Local: Secretaria Municipal de Educação / Horário: 13: 30 às 17:00; Dia: 29 / 09 /2006 
Maria Sacramento Aquino, 
 Em: 05/05/06 

ANEXO AA Convite e programação para o 4º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:            MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:      EXTENSÃO E PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO COTIDIANO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 

Caros colegas, 
Realizamos o encontro dia 29/09 com as atividades de comentários de 02 Projetos de Leitura em 
andamento. Não avançamos nas discussões sobre concepções e correntes de abordagens dos conteúdos 
ambientais; os presentes não tiveram tempo de realizar as leituras. Contamos pela primeira vez, com a 
presença de uma colega que apresentou um relato de contribuições. Aguardamos mais projetos ou ações 
através da leitura dos colegas que não puderam ainda socializar suas experiências. Não esqueçam que o 
Projeto de Leitura (veja o modelo) tem como estratégia a transversalidade dos conteúdos ambientais, 
independente do tema que esteja sendo desenvolvido. Qualquer dúvida comunique-se. O esboço do 
projeto é individual ou em grupo, por escola. Não deixem de fazer o comentário sobre as correntes da 
educação ambiental. Quem não compareceu tire cópia do texto do colega que esteve presente ou ligue 
para combinarmos o modo de obter o texto. Próximas atividades: 1) Falar sobre as correntes da 
educação ambiental (texto de Isabel Carvalho); 2) Socializar com o grupo as leituras desenvolvidas 
com os alunos até então relacionadas ao meio ambiente; 3) Comentário de projetos com leitura em 
andamento. Para quem não esteve presente nas duas últimas reuniões converse com os colegas que 
compareceram em: 25/ 08: C. Florentino: Iolanda e Radinéa; C do Cajueiro: Maria de Fátima e Tânia 
Cristina; 29/09: C. Florentino: Mª Conceição (Conça) e Radinéia; Colégio Mª da Conceição: 
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Conceição Pereira: Coopeducar e C. Santo Antônio: Rita Andrade; Hercília Tinoco: Vera Lúcia.  
Próxima reunião: 26/10/ 06, das 13:30 às 17: 00. Local: Secretaria Municipal de Educação  
Maria Sacramento Aquino, 
Em: 15/10/06. 

ANEXO BB: Projeto de leitura: a transversalidade e as questões ambientais 

A LEITURA E A TRANSVERSALIDADE DAS QUESTÕES AMBIENTAIS NO CURRÍCULO DA 
ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Escola: 
Diretoria: 
Telefone: 
Professor (s) responsável (s): 
Telefone:                              E-mail: 
Turno das atividades: 
Público alvo: 
Abrangência: 

Objetivos: 
Promover acesso ao mundo da leitura; desenvolver o prazer da leitura através de diferentes 
textos; proporcionar momentos de criação, estímulo à imaginação, identificação ou não com os 
problemas ambientais do cotidiano da comunidade; situar-se como sujeito construtor da nossa 
história; proporcionar ao aluno a oportunidade de conhecer seu próprio corpo como incentivo à 
luta pela qualidade de vida e a cidadania. 

Descrição das atividades: 
Material necessário: 
Histórico do projeto, ano de início, perspectiva de continuidade: 

Início: 
O projeto surgiu a partir de necessidade de disponibilizar aos alunos da comunidade .....................o 
contato com o universo das questões ambientais proporcionado pelos diferentes textos de leitura do 
nosso ambiente e do mundo. Entendemos que a leitura oferece um caminho de oportunidades, de 
prazer, de reflexão, de construção de novos conhecimentos, de autocrítica. A análise do contexto 
proporcionada pela leitura estimula o senso crítico, trabalha valores e temas como ética, etnia, 
família, meio ambiente e cidadania, dentre outros temas  

Resultados esperados: 

Esperamos estimular a leitura como algo prazeroso. Que a leitura promova a qualidade de vida. 
Ampliar o entendimento da urgência de estratégias para o equilíbrio ambiental. Estimular a 
cidadania individual e coletiva para reverter os procedimentos de produção que deterioram e 
desequilibram o ambiente. 

Procedimentos de avaliação do projeto: 
Data de inicio do projeto: 
Endereço da Instituição: 
Patrocinadores: 
Financiamento: 
Parcerias: 
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Endereço de Internet da escola (Link): 
CEP da escola: 
Assinatura dos responsáveis: 

ANEXO CC: Convite e programação para o 5º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:            MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:      EXTENSÃO E PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO COTIDIANO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 
Caros colegas, 
Realizamos o encontro dia 26/10 com as atividades: comentários de andamento dos Projetos de Leitura 
de: Conceição que está abordando a temática meio ambiente nas turmas de Aceleração (EJA) e 8º série 
através dos romances de Iracema e Vidas Secas. “Elicleide com o tema, o mundo que eu quero para mim 
através de Histórias em quadrinhos e a música o Xote Ecológico”. Pereira relatou a organização da feira 
que será realizada em novembro com o tema Arte e cultura. Adiamos mais uma vez a discussão do texto 
de Isabel Carvalho sobre As concepções e correntes de abordagens dos conteúdos ambientais, também 
porque as pessoas presentes não realizaram a tarefa encaminhada na reunião anterior. Sidnei foi 
escolhido pela Secretaria para coordenar e acompanhar juntamente com Ana Menezes os projetos e 
atividades de implementação de Educação Ambiental. 
Para quem não esteve presente converse com os colegas que compareceram das escolas: C. Florentino: 
Mª Conceição (Conça) e Radinéia; Colégio Mª da Conceição: Conceição Pereira e Sidnei Lessa;
Hercília Tinoco: Elicleide; SME – coordenação: Ana M. Menezes. As nossas atividades de leitura 
continuam na pauta. Discutimos a possibilidade de apresentarmos os resultados do Projeto de Leitura na 
semana pedagógica de planejamento para 2007. Definiremos a nossa participação ou não, na próxima 
reunião do nosso grupo, programada para final de novembro. 
Próxima reunião: 24/ 11/06, das 13:30 às 17: 00. 
Local: Secretaria Municipal de Educação de santo Antônio de Jesus 
Atenciosamente, 
Maria Sacramento Aquino 

ANEXO DD: Convite e programação para o 6º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:            MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:      EXTENSÃO E PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO 
COTIDIANO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 
Caros colegas, 
Realizaremos a nossa próxima reunião dia 01 de dezembro de 2006, turno matutino com as  atividades 
programadas para o dia 17/11/ e que não contamos com presentes. Não esqueçam o exercício do texto de 
Isabel Carvalho, as correntes. Tragam suas experiências com o Projeto de Leitura como estratégia para a 
transversalidade dos conteúdos ambientais, independente do tema que cada professor esteja 
desenvolvendo em seu trabalho com os alunos, para socialização com o grupo. Neste momento 
organizaremos também a nossa participação na semana pedagógica que se aproxima. Os professores, 
Sidnei e Ana Menezes têm participado das nossas últimas reuniões com propostas interessantes a serem 
sugeridas através da Secretaria de Educação.  
Data: 01 / 12 / 2006; Local: Secretaria Municipal de Educação; Horário: 7: 30 às 11:3 
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Atenciosamente, 

Maria Sacramento Aquino, Em, 18/11/06.  
ANEXO EE : Convite e programação para o 7º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:            MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:      EXTENSÃO E PESQUISA 

SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO COTIDIANO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 

Caros colegas, 
Realizamos a nossa última reunião dia 01 de dezembro de 2006, turno matutino com a proposta de 
continuação das atividades desenvolvidas no encontro de 26/10/06, principalmente, o exercício do texto
de Isabel Carvalho, as correntes: a socialização das experiências com o Projeto de Leitura como 
estratégia para a transversalidade dos conteúdos ambientais; a organização para a nossa participação na 
semana pedagógica. Porém, só contamos com a participação de Radinéia, que aproveitou a oportunidade 
para discutirmos a sua monografia de conclusão do curso de Licenciatura em Geografia intitulada: 
Educação Ambiental: uma experiência em coleta seletiva na Escola Estadual Florentino Firmino de 
Almeida – santo Antônio de Jesus – Ba.  Acreditamos que houve algum outro evento ou chamado da 
Secretaria para esta data que desconhecíamos. Retomaremos com as atividades já programadas e não 
efetivadas nos últimos encontros, acrescidas das novidades do planejamento que fora elaborado para suas 
unidades escolares para o ano de 2007. Não esqueça o resumo para o relato das experiências com o 
Projeto de Leitura para a transversalidade das questões ambientais.   
Qualquer dúvida: 3631.3884, e-mail: aquinomaria@yahoo.com.br 
Data: 22 / 03 / 2007 Local: Salão da SME de Santo Antônio de Jesus; Horário: de 7: 50 às 11:30 
Atenciosamente, 

Maria Sacramento Aquino, 05/03/07 

ANEXO FF: Convite e programação para o 8º encontro da 2ª fase 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB 
CAMPUS V - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PROF:          MARIA SACRAMENTO AQUINO 
PROJETO:  EXTENSÃO E PESQUISA 

 SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO COTIDIANO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 

Caros colegas, 
Realizamos a nossa última reunião dia 22 de março de 2007, turno matutino com a proposta de 
continuação as atividades do projeto de leitura, o texto de Isabel Carvalho, as correntes: a socialização 
das experiências com o Projeto de Leitura como estratégia para a transversalidade dos conteúdos 
ambientais; Porém, acreditamos que houve algum outro evento ou chamado da Secretaria para esta data. 
Retomaremos com as atividades já programadas e não efetivadas nos últimos encontros, e a discussão do 
planejamento para o ano de 2007. Não esqueça o resumo para o relato das experiências com o Projeto de 
Leitura para o dia 25 de maio do corrente. Neste encontro faremos nosso cronograma de 
acompanhamento às reuniões de AC por escola.  
Qualquer dúvida: 3631.3884, e-mail: aquinomaria@yahoo.com.br
Data: 25 / 05 / 2007 Local: Salão da SME de Santo Antônio de Jesus; Horário: de 7: 50 às 11:30 
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Atenciosamente, 

Maria Sacramento Aquino, 03/05/07 
ANEXO GG Atividade de redação com alunos do espaço da pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO R. G. DO NORTE–UFRN 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO. 
PROJETO DE PESQUISA SABER AMBIENTAL: A INSERÇÃO NO CONTEXTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E 

DO  COTIDIANO ESCOLAR DO  ENSINO FUNDAMENTAL – SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA 

ALUNA: MARIA SACRAMENTO AQUINO 

APLICAÇÃO: 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2007 

Prezado aluno do ensino fundamental: 

NOME:..........................................................................................IDADE...............  SÉRIE . 

ESCOLHA AS PALAVRAS QUE VOCÊ CONSIDERA MAIS SIGNIFICATIVAS E FORMULE UM 

TEXTO COM O MÁXIMO DE 10 LINHAS: educação, índio, moradia, a vida, a água, “criança de 

rua”, trabalho, limpeza, professora, sanitários, ambiente, comida, fogos, indústria, floresta, 

homem, rua, pai, os rios, mãe, fauna, praça, roça, prefeitura, escola, prefeito, religião, terra, 

salário, merenda escolar, idoso, polícia, sexo, São João, estradas, queimadas, população, negro, 

emprego, desemprego, respeito, denúncia, ética, consumo, desperdício, degradação, violência, 

Deus, amor, justiça, exploração 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A: Atuação do ministério público no município e região 

MINISTÉRIO PÚBLICO / BAHIA: MEIO AMBIENTE: FÓRUM “LIXO E CIDADANIA” 

PROGRAMA DE TRABALHO 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A maioria das municipalidades do Estado da Bahia carece de plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos, sendo o lixo gerado em suas áreas urbanas disposto, a céu aberto, em terrenos baldios, em 

geral à beira de estradas secundárias do município. Esse tipo de descarte, infelizmente ainda muito 

comum nestes municípios, além de poluir cursos d'água e lençóis freáticos, estimula a proliferação de 

ratos, baratas, moscas e outros insetos vetores de doenças. Não obstante, o aspecto mais pernicioso 

desses lixões é possibilitar a presença de catadores de lixo, freqüentemente crianças e adolescentes, 

que sem a menor proteção ou cuidado expõem-se a contrair doenças veiculadas pelo lixo. Em geral 

essas crianças e adolescentes acompanham seus familiares, não freqüentam escola e moram em 

condições miseráveis, no próprio local onde trabalham ou no seu entorno.  

O Fórum Lixo e Cidadania foi criado com a missão precípua de mobilizar recursos e instituições para 

fazer cumprir a Constituição Federal que, em seu art. 227, diz: "É dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, ao lazer, à educação, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à salvo de toda forma de negligência, 

exploração, violência, crueldade e opressão". Este Plano de Trabalho, com vigência de 12 meses, tem 

a finalidade de estabelecer metas e limites para a atuação do Fórum no Estado da Bahia, para que as 

ações deste sejam implementadas. 

2. Antecedentes 
Os esforços para a criação do Fórum na Bahia vêm sendo empreendidos há aproximadamente dois 

anos. Como parceiros interessados neste processo destacam-se inicialmente o município e o Ministério 

Público de Feira de Santana que propôs a criação do Fórum naquela localidade e em paralelo, a 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, com os municípios das bacias dos rios Cachoeira e 

Almada. A SEPLANTEC que em parceria com UNICEF, através do Programa Faz Cidadão (que 

atende aos 100 municípios mais carentes do Estado), realizou um seminário para apresentação do 

programa Lixo & Cidadania. A CONDER que em parceria com a Caixa Econômica Federal, construiu 

aterros e realiza um trabalho de Educação Ambiental em Alagoinhas, Catu, Jaguaquara, Jequié, 

Itapetinga, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas, além de ações diversas de resíduos sólidos 

em outros municípios. Os municípios de Vitória da Conquista e Pintadas que já estão sendo 

trabalhados pela UFBA, através do Programa UFBA em Campo. O município de Juazeiro, que através 
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do seu Secretário para o Meio Ambiente, esteve em uma das reuniões do Fórum e manifestou interesse 

em participar deste, assim como Paratinga, através do seu Prefeito. Destaca-se ainda a experiência de 

compostagem comunitária em Plataforma (subúrbio ferroviário de Salvador), dentro do programa 

“Espaço Livre de Pesquisa/Ação” da UFBA/FABS/AMPLA.

3. Objetivos: Geral e Específicos 
Conforme o documento "Embasamentos para a Construção do Fórum, o objetivo geral é lutar pela 

preservação do meio ambiente e pela sadia qualidade de vida da população e em particular dos 

indivíduos envolvidos com a catação de lixo”. Especificamente, o Fórum tem por objetivo contribuir 

para a erradicação dos lixões e para a implementação de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, 

que incorporem o trabalho do catador profissional, não dando margem ao trabalho de crianças e 

adolescentes que deverão ser integradas ou reintegradas ao sistema educacional. 

4. Estratégias 
A estratégia do Fórum está baseada na agregação e otimização de esforços institucionais com vistas à 

efetivação de mudanças de procedimentos agressivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento social 

das populações locais durante o processo de geração, manejo e destinação dos resíduos sólidos 

urbanos, inclusive propondo novas políticas públicas. Entende-se como instituições as prefeituras 

municipais do Estado, órgãos e empresas públicas e privadas e ONG's com atividades afins. 

5. Atividades 
As atividades estão pautadas nas metas a serem alcançadas explicitadas no documento "Embasamentos 

para a Construção do Fórum”. Para o primeiro ano foram priorizadas as seguintes: 5.1 Instalação da 

Secretaria Executiva do Fórum; 5.2 Elaboração de Convênio UNICEF / Fórum / ABES; 5.3 

Elaboração de Plano de Comunicação Social; 5.4 Criação de correio eletrônico; 5.5 Divulgação de 

cursos e eventos relacionados com lixo e cidadania; 5.6 Realização de visita a municípios e entidades 

para apoio técnico institucional priorizando: Feira de Santana, municípios das bacias dos rios 

Cachoeira e Almada, Vitória da Conquista, Pintadas, Paratinga, Juazeiro, Salvador e municípios do 

Pró-Saneamento; 5.7 Realização de seminários, mini-cursos, encontros de trabalho com lideranças 

e/ou autoridades locais, realização de eventos visando a mobilização e sensibilização social para a 

questão do lixo e da cidadania, além de outros eventos acordados com os municípios; 5.8 Viagens para 

articulação institucional;  5.9 Aquisição de equipamento de informática; 5.10 Incentivo às ações da 

sociedade civil organizada buscando replicar experiências bem sucedidas; 5.11 Prestação de assessoria 

às prefeituras na elaboração de planos e programas de resíduos sólidos e na obtenção dos 

financiamentos para implantá-los;  

6. Resultados Esperados / Indicadores 

Espera-se com a execução das atividades alcançarem as metas definidas no documento de criação do 

Fórum, ou seja: 6.1 Erradicação de lixões; 6.2 Retiradas das crianças dos lixões e encaminhá-las às 

escolas; 6.3 Contribuir para a implantação de novos aterros sanitários e/ou outras unidades de 

tratamento de lixo; 6.4 Regulamentação da atividade de catação; 6.5 Concessão de Bolsa-Escola às 

crianças retiradas dos lixões; 6 Melhoria da gestão dos resíduos sólidos municipais 
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APÊNDICE B: A proteção jurídica do Meio Ambiente 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça do Meio Ambiente

A proteção jurídica do Meio Ambiente foi incorporada no ordenamento jurídico do nosso país 

a partir da Constituição Federal de 1988. Assim dispõe o seu artigo 225, caput: “Todos têm direito ao 

Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

O artigo 129 da nossa Carta Magna de 1988 estabelece as funções institucionais do Ministério 

Público, transformando-o em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal, quanto no 

campo cível como fiscais dos demais Poderes Públicos e defensores da legalidade e moralidade 

administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da Ação Civil Pública. 

Ressaltando-se que esses instrumentos, dentre vários, são meios à assegurar a salvaguarda do 

patrimônio público e social, do Meio Ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.O Ministério 

Público da Bahia, através da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente, tem a função de promover 

a proteção jurídica do Meio Ambiente contribuindo para uma gestão ambiental integrada, 

considerando as suas atribuições específicas. 

Outra função da Coordenadoria do Meio Ambiente é dar suporte técnico e operacional aos 

órgãos de execução do Ministério Público na área ambiental. Para dar esse subsídio a coordenadoria 

conta com uma equipe multidisciplinar. 

Além disso, o Centro de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente faz atendimento ao público, 

registrando as queixas prestadas pela população referente à questão ambiental. As demandas mais 

freqüentes são: poluição sonora, maus-tratos de animais, poluição ambiental, desmatamentos, etc. 

O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h. As queixas são prestadas 

oralmente ou via e-mail (ceama@mp.ba.gov.br) e reduzidas a termo.  

É necessário que o cidadão apresente a Identidade, visto que o anonimato só é permitido em 

casos especiais, quando houver fundado receio de retaliações ou graves ameaças ao autor da queixa. 

Av. Joana Angélica, nº 1312, Prédio Anexo, 3º Andar – Nazaré CEP: 40.050- 

001 Salvador -Bahia – Brasil Tel: (71) 3103-6835 – Fax.: 3103-6838 
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APÊNDICE C: Documento / Centro de Justiça Global / explosão de fogos em Santo 

Antônio de Jesus / Bahia. 

Explosão de fábrica de fogos em Santo Antonio de Jesus

Enviada em 23 de novembro de 2001, a petição foi aberta pela Comissão em 07 de maio de 

2002 (P0825/2001): explosão de fábrica clandestina de fogos de artifício, ocorrida em 11 de 

dezembro de 1998, em Santo Antônio de Jesus, Bahia. A explosão resultou na morte de 64 

empregados da fábrica, além de lesões graves em outras 5 pessoas, que até hoje estão 

incapacitadas para o trabalho. 

Ofício JG-RJ nº 212/2001  

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2001. 

Sr. Embaixador Santiago A. Canton 

Secretário Executivo 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

Organização dos Estados Americanos 

1889 F Street, N.W 

Washington, D.C., EUA 20006 Por fax: 001-202-458-3992 

Ref: Petição – Explosão de fábrica de fogos em Santo Antonio de Jesus

Prezado Sr. Embaixador Canton 

O Centro de Justiça Global, o Movimento 11 de Dezembro, a Comissão de Direitos Humanos 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Subseção de Salvador, o Fórum de Direitos 

Humanos de Santo Antonio de Jesus, Bahia, Ailton José dos Santos (Coordenador do Pólo 

Sindical de Santo Antonio de Jesus), Yulo Oiticica Pereira (Deputado Estadual e Membro da 

Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa da Bahia) e o deputado federal 

Nelson Portela Pellegrino (Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal) 

vêm apresentar denúncia contra o Estado Brasileiro, conforme o disposto nos artigos 44 e 46 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e artigos 26 a 33 do Regulamento da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A presente petição refere-se às violações de 

direitos humanos ocorridas em Santo Antonio de Jesus, Estado da Bahia, Brasil, em razão da 

explosão, ocorrida em 11 de dezembro de 1998, de uma fábrica de fogos de artifício que 

funcionava clandestinamente, resultando na morte de 64 empregados, além de lesões graves 

em outras 05 pessoas que até hoje estão incapacitadas para o trabalho. 

A referida fábrica de fogos armazenava material proibido por lei e funcionava sem condições 

mínimas de segurança para os empregados. Além disso, verifica-se a falta de prevenção e 
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sanção pelas autoridades competentes (o Exército, a Prefeitura e o Ministério do Trabalho), que 

tinham o dever de fiscalizar a fábrica de fogos na cidade de Santo Antonio de Jesus.A situação 

clandestina e precária destas fábricas de fogos era e continua sendo conhecida pela comunidade 

local; não obstante, as autoridades falharam em fiscalizar tal atividade a fim de prevenir 

acidentes e impedir a transgressão da lei trabalhista, tanto referente às mulheres sem carteiras 

de trabalho assinadas, como também o impedimento de trabalho infantil. 

Não somente as autoridades locais não tomaram as providências necessárias no passado, como 

também permanecem negligenciando na fiscalização de fábricas congêneres. Apesar da 

tragédia ocorrida em dezembro de 1998, estas fábricas continuam, até hoje, a existir e 

funcionar sem as mínimas condições de segurança para os empregados, expondo-os ao risco de 

uma nova explosão e mais mortes.Os fatos que serão narrados a seguir constituem violações à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Convenção), notadamente em seus artigos 1.1 

(obrigação de respeitar e garantir os direitos estabelecidos na Convenção), 4 (Direito à Vida), 5 

( Direito à Integridade Física ), 8 (Direito a Garantias Judiciais), 19 (Direito à Proteção da 

Criança) e 25 (Direito à Proteção Judicial), bem como à Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança no seu artigo 32 e ao artigo 7 (Direito ao Trabalho), do Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Diante da gravidade das violações e da inoperância das autoridades competentes até o presente 

momento para investigar os fatos, punir os responsáveis e proceder a reparação dos danos e 

buscar fiscalizar e regularizar a fabricação de fogos de artifícios, os peticionários solicitam, em 

conformidade com o artigo 48 da Convenção, que a Comissão determine a abertura do caso 

contra o Estado Brasileiro, dando prosseguimento imediato aos trâmites cabíveis 

I. DOS FATOS

A. Contexto: a produção ilegal de fogos de artifício em Santo Antonio de Jesus

O município de Santo Antonio de Jesus, que conta com 90.000 habitantes e está localizado no 

Recôncavo Baiano, a 184 km de Salvador, é também conhecido pela produção ilegal de fogos 

de artifício. A região possui uma grande demanda pelos fogos de artifício, principalmente para 

celebração de festas populares como São João e Santo Antonio; para fins comerciais, como a 

inauguração de lojas novas; e ainda para fins oficiais, quando da visita de políticos à cidade ou 

eleições. 

A produção de fogos, no entanto, é feita, em sua maioria, de forma clandestina: em fábricas 

sem autorização para funcionamento, em fundos de quintais ou até mesmo nas residências dos 

trabalhadores recrutados para tal fim. Essa atividade é realizada sem as mínimas condições de 
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segurança para os trabalhadores. A mão de obra utilizada pelos fabricantes é composta 

principalmente de mulheres, adolescentes e crianças, as quais prestam serviço sem preencher 

os requisitos da lei trabalhista, pois os proprietários da fábrica não costumam proceder às 

anotações nas carteiras de trabalho dos empregados.

A clandestinidade destas fábricas é de conhecimento público na região, mas as autoridades 

públicas locais não vêm realizando as fiscalizações devidas. A situação clandestina destas 

fábricas é reconhecida até mesmo pelo Judiciário local, conforme se depreende dos trechos da 

sentença da Juíza do Trabalho, Dra. Esmeralda Simões Martinez, nos autos de uma reclamação 

trabalhista ajuizada por uma das vítimas contra o proprietário Osvaldo Prazeres Bastos: 

“A produção destes fogos, na sua grande maioria feita clandestinamente, nos fundos dos 

quintais, não está sujeita a qualquer tipo de fiscalização. O armazenamento se dá nas casas 

residenciais, nos quartos, salas, até mesmo em baixo das camas. Isto sempre se deu desta 

maneira e continua, na verdade acontecendo, todos sabem disso, pois é fato público e notório: 

Ministério do Trabalho, INSS, Prefeito, associação comercial, Ministério Público, Judiciário, 

polícia civil e militar, igreja, sociedade em geral, sem que nenhum fabricante seja incomodado 

por desenvolver a atividade de maneira clandestina e, por isso mesmo, ilegal”. 

B. A fábrica ilegal de Osvaldo Prazeres Bastos É neste cenário que se insere a fábrica de 

fogos de artifício de Osvaldo Prazeres Bastos, a qual explodiu em 11 de dezembro de 1998, 

com um saldo de 64 vítimas falecidas. Lá trabalhavam mulheres e crianças, em regime quase 

integral, sob ordem direta do Sr. Osvaldo, sendo-lhe que lhes era paga a quantia irrisória de R$ 

0,50 (cinqüenta centavos) pelo milheiro de “estalinhos” conforme se levanta dos depoimentos 

tomados das famílias das vítimas pela Justiça Global (Anexo 02), e corroborados pelos 

depoimentos apresentados durante o inquérito policial. 

Além da infração de normas trabalhistas e de dispositivos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, já que os donos da fábrica mantinham menores de 14 anos como trabalhador, 

ficou constatado, através de perícia, que as instalações da fábrica apresentavam-se precárias 

para os fins a que se destinava, e as condições de armazenamento de produtos de alta 

combustão e elevado teor explosivo não seguia as mínimas normas de segurança. 

Entretanto, apesar das condições precárias descritas, o Ministério do Exército (encarregado da 

fiscalização de material explosivo em geral, segundo o Decreto 55.649/65 e o Regulamento 

para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto 2998/99). Bem 

como a Prefeitura (responsável pela concessão de alvará de funcionamento de entidades 

locais), aparentemente haviam emitido antes da data da explosão suas respectivas autorizações 

para que a fábrica de fogos pudesse funcionar. 
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As condições irregulares de funcionamento da fábrica foram detectadas na perícia realizada 

pelo Departamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública no mesmo dia em 

que ocorreu a explosão e constam de um processo administrativo aberto pelo Ministério do 

Exército. As irregularidades mencionadas são, entre outras: falta de segurança nas instalações; 

fabricação de pólvora negra nas instalações, sem que o respectivo Registro autorizasse essa 

atividade; armazenagem de grande quantidade de pólvora branca sem a correspondente 

autorização; inexistência de extintores de incêndio no local; falta de organização dos depósitos, 

sendo que materiais como clorato de potássio, nitrato de potássio, pólvora negra, pólvora 

branca e fogos de artifício manufaturados encontravam-se todos armazenados em um mesmo 

paiol. O Ministério do Exército somente suspendeu a concessão de registro da fábrica em junho 

de 1999, seis meses depois da data da explosão. 

Note-se que autorizações de funcionamento da fábrica foram emitidas mesmo havendo um 

precedente criminal similar relacionado a outra fábrica de propriedade de Osvaldo Prazeres 

Bastos. O Sr. Osvaldo havia sido condenado em abril de 1996 no processo penal n. 35/91 

devido a uma explosão em outra fábrica de fogos de sua propriedade ocorrida em 1990 que 

resultou na morte de um menor, conforme demonstra a folha de antecedente criminal, (Anexo 

03) e o descrito na denúncia penal promovida pela Promotora de Justiça, Dra. Kristiany Lima 

de Abreu (Anexo 04). 

Não bastasse a negligência do Poder Público ao conceder autorização de funcionamento para 

um réu já condenado, as autoridades responsáveis não procederam à fiscalização da fábrica, o 

que poderia ter evitado a tragédia. Consta do Inquérito Policial que os denunciados estavam 

cientes da periculosidade da fábrica e conscientemente explorava de forma irregular o negócio 

de fogos de artifício, o que acarreta a sua responsabilidade civil e penal. A fábrica de fogos do 

Sr. Osvaldo Prazeres, portanto, funcionava irregularmente com a cumplicidade dos órgãos 

públicos, que não procederam à fiscalização devida. O Sr. Osvaldo possuía instalações sem as 

devidas condições de segurança, armazenava material proibido, além de explorar mulheres, 

adolescentes e crianças pobres que encontravam ali os seus sustento. 

C. A explosão de 11 de dezembro de 1998 Em 11 de dezembro de 1998, às 11:30 da manhã, a 

fábrica de fogos de artifício - de propriedade de Osvaldo Prazeres Bastos, vulgo “Vardo dos 

Fogos”, Mario de Fróes Prazeres Bastos e de outros membros de sua família - localizada na 

periferia de Joerana, cidade de Santo Antonio de Jesus, estado da Bahia, Brasil, e que operava 

sem as devidas condições de segurança, explodiu matando 64 pessoas que se encontravam no 

local trabalhando. 
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Entre as 64 pessoas que morreram encontravam-se mulheres e menores de idade (crianças e 

adolescentes), sendo que muitos destes eram membros de uma mesma família, a saber: Edilene 

Santos Silva, (18 anos), Edna Silva Santos, (21 anos), Monica Santos Rocha (22 anos), Adriana 

Santos Rocha (15 anos), Fabiana Santos Rocha (14 anos), Carla Alexandra Santos (17 anos), 

Antonia Cerqueira dos Santos (37 anos), Daiane Santos da Conceição (13 anos), Daniela C. 

Reis (11 anos), Matildes de Cerqueira Santos (33 anos), Adriana dos Santos (17 anos), Andreia 

dos Santos (17 anos), Angela Maria da Conceição Santos (36 anos), Paulina Maria Silva 

Santos (37 anos), Maria de Lourdes de Jesus Santos (35 anos), Maria Aparecida de Jesus 

Santos (40 anos), Alex Santos Costa (14 anos), Mairla de Jesus Santos Costa (15 anos), Maria 

Jose Bispo dos Santos (30 anos), Luzia dos Santos (39 anos), Luciene Ribeiro dos Santos (16 

anos), Maria Antonia Santos Souza (41 anos), Girlene dos Santos Souza (14 anos), Verbenia 

Silva Pires (24 anos), Carla Mercia Borges (19 anos), Maria Ramos Borges (18 anos), Aldeci 

Silva Santos (16 anos), Aldemir Silva Santos (16 anos) Katia Silene Bittencourt (21 anos), 

Cristiane Lima Bittencourt (22 anos), Vanessa Jesus Bittencourt (22 anos), Vania de Jesus 

Bittencourt (18 anos), Maria Izabel de Jesus Bittencourt (47 anos), Aristela Santos de Jesus (16 

anos), Maria das Graças Santos de Jesus (20 anos), Silvana de Jesus Santos (22 anos), Ana 

Lucia de Jesus Santos (22 anos), Maria Cleusa Machado Santos (40 anos), Karla Reis dos 

Santos (16 anos), Edenuza Carvalho Santos (24 anos), Maria Jose de Jesus Santos (20 anos), 

Marinalva de Jesus (31 anos), Rita de Cassia C. Santos (20 anos), Francineide Bispo Santos 

(17 anos), Izabel Alexandrina da Silva (40 anos), Marivanda Souza Silva (20 anos), Alexandra 

Gonçalves da Silva (22 anos), Suely da Silva Andrade (18 anos), Rosangela de Jesus França 

(16 anos), Maria Dionice Santos Cruz (21 anos), Eunice dos Anjos (22 anos), Maria José 

Nascimento Almeida (22 anos), Luciene Oliveira (17 anos), Ana Claudia Silva da Hora (19 

anos), Alrlete Silva Santos (15 anos), Núbia Silva dos Santos (16 anos), Joseane Cunha Reis 

(19 anos), Claudiane Nascimento (19 anos) e 3 fetos. (ver Folheto com as fotos de todas as 

vítimas com seus respectivos nomes e idades - Anexo 14) 

Após a explosão, restaram somente os seguintes sobreviventes: Claudia Reis dos Santos, Leila 

Cerqueira dos Santos, Maria Joelma de Jesus Santos, Uellington Silva dos Santos, Bruno Silva 

dos Santos e Vitoria França. Os sobreviventes foram socorridos pelos pelo hospital local e 

também pelos hospitais da capital da Bahia Salvador, pois até hoje a cidade não dispõe de um 

hospital com unidade para queimados, todavia nenhum deles recebeu tratamento médico para 

recuperam-se das seqüelas deixadas pelo acidente. A maioria deles sofreram graves lesões 

corporais, que vão da perda da audição até queimaduras que atingem quase setenta por cento 

do corpo. 
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D. A investigação e os processos no âmbito interno As ações judiciais pertinentes para 

responsabilizar os culpados foram interpostas nas áreas criminal, civil e trabalhista pelos 

promotores e procuradores locais. Com relação à ação penal, há demora em alguns dos 

procedimentos legais que estão atrasando a prestação de justiça às famílias das vítimas. O 

processo crime se arrasta há 3 anos, sem que haja uma condenação dos responsáveis pela morte 

e lesões corporais das vítimas. 

A denúncia foi interposta em 13.04.99, mas o andamento da ação penal ficou paralisado por 6 

meses a fim de se cumprir as cartas precatórias relativa à oitiva de testemunhas, isto é, a 

citação das testemunhas proporcionadas pela defesa. O art 203 do Código de Processo Civil 

estabelece que em todas as cartas precatórias o juiz declarará o prazo dentro do quais estas 

deverão ser cumpridas, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. O 

art 212 do código supra mencionado, por sua vez, determina que o prazo de devolução da carta 

precatória ao juízo deprecado é de 10 dias. No presente caso, alguns dos juízes deprecantes, 

levaram 6 meses para devolver as cartas precatórias cumpridas, apesar da insistência do juízo 

deprecado. Conseqüentemente, após 3 anos desde a abertura do processo, este sequer finalizou 

a fase de instrução. 

Ademais, o mandado de prisão preventiva do réu (o proprietário da fábrica Osvaldo Prazeres 

Bastos) nunca foi cumprido. Os autos do processo demonstram que o mandado não pôde ser 

cumprido porque o réu encontrava-se foragido, mas os habitantes de Santo Antonio de Jesus 

sabem onde mora o Sr. Osvaldo Bastos, que é comerciante próspero e personagem influente e 

conhecido na cidade. A demora no andamento da ação penal vem repercutindo na área civil, 

pois esta seria resolvida mais rapidamente se já houvesse uma condenação na esfera pena. A 

ação civil de indenização foi proposta em 09.02.99, mas ainda não foi aberta a sua fase de 

instrução (produção de provas). Em dezembro de 2000, foi aberta vista ao Ministério Público 

que, somente 6 meses depois, em junho de 2001, protocolou uma petição argumentando que o 

réu não havia contestado e solicitando julgamento antecipado da lide. 

As Reclamações Trabalhistas. A respeito das reclamações trabalhistas, das 43 ações 

interpostas, 42 foram indeferidas pela Juíza do Trabalho, Dra. Esmeralda Simões Martinez, 

que, apesar de reconhecer toda a problemática de irregularidades existentes na fabricação de 

fogos de artifício na cidade de Santo Antonio de Jesus e adjacências, (cujos trechos da sentença 

foram transcritos acima), extinguiu os processos sem julgamento do mérito por entender que, 

na maioria dos casos, não estava comprovado o vínculo empregatício entre os donos da fábrica 

e as pessoas que ali se encontravam trabalhando quando a explosão ocorreu. 
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Esta sentença foi alvo de críticas tanto por parte das vítimas, como também da sociedade em 

geral Algumas das sentenças apeladas já foram revertidas pela segunda instância da Justiça do 

Trabalho, especificamente, o acórdão n.17.012/01, emitido pela 2a. Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 5a Região, o qual reconheceu o liame empregatício de forma 

inequívoca e remeteu os autos de volta à Juíza do Trabalho a fim de que prosseguisse no 

julgamento da lide. 

O Projeto Fênix Após a tragédia ocorrida na fábrica, o governo estadual, em parceria com a 

prefeitura e diversos segmentos da sociedade civil organizada, como a Associação Comercial e 

Industrial de Santo Antonio de Jesus, igrejas, e o Sindicato do Comércio de Santo Antonio de 

Jesus, criou em 1999 o Projeto Fenix, com a finalidade de regularizar o fabrico de fogos de 

artifício na região. O governo do Estado assinou o protocolo de intenção para construir um 

condomínio, onde seriam fabricados fogos de artifício de forma segura, para desenvolver um 

sistema de cooperativa e planejou o atendimento de crianças através do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

Todavia, transcorridos 3 anos da criação do projeto, nada do planejado foi efetivamente 

realizado, sendo que a construção do condomínio foi paralisada, conforme demonstram as 

fotos tiradas do local em agosto de 2001 . Atualmente, o PETI está atendendo as crianças, mas 

sua estrutura do PETI está deficitária, com muitos problemas internos (violência, professores 

não especializados, etc). Com isso, o PETI não está se adequando a realidade das crianças. A 

fabricação de fogos de forma clandestina e irresponsável, bem como a exploração de mão-de-

obra de mulheres, adolescentes e crianças, continua sendo realizada na região. 

A falta de fiscalização atual e a continuidade das fábricas ilegais Embora a explosão na 

fábrica de propriedade de Osvaldo Prazeres Bastos em 11 de dezembro de 1998 tenha 

alcançado proporções enormes, outras fábricas administradas por ele continuam a funcionar até 

hoje, e sob as mesmas condições precárias. Em outubro de 1999, um Coronel do Exército 

Fernando José de Matos Oliveira recebeu denúncias de utilização irregular de produtos 

controlados na região de Santo Antonio de Jesus. 

O coronel solicitou informações a respeito de tais denúncias ao Sr. Gilson Fróes Prazeres 

Bastos, vereador da cidade e, curiosamente, um parente do Sr. Osvaldo Prazeres Bastos. O Sr. 

Gilson afirmou que a fabricação de “estalinhos” naquele município era feita livremente, com a 

conivência da Prefeitura local, a qual fornecia alvarás para essas fábricas artesanais. O 

vereador ademais informou que membros de sua família participavam deste tipo de atividade 

comercial, inclusive o Sr. Osvaldo Prazeres Bastos (Anexo 11). 
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Na época o Coronel, a cargo da investigação, enviou um ofício ao Juiz da Comarca de Santo 

Antonio de Jesus solicitando que este determinara providências a fim de coibir tal prática, já 

que constitui crime a utilização ilegal de pólvora, de acordo com o artigo 253 do Código Penal 

Brasileiro. 

Atualmente, as fábricas de fogos na região continuam funcionando sob as mesmas condições 

precárias, expondo os trabalhadores ao risco de morte. Em sua sentença datada de 29.03.01, 

nos autos do processo 42.01.00.1357-01, a Juíza do Trabalho afirma: “enfim, tudo continua 

como antes, a atividade do fabrico de fogos também, afinal Natal e São João acontecem todos 

os anos, o que nunca mais vai acontecer é a volta daqueles que foram devorados pelas chamas 

da irresponsabilidade de alguns, que se omitiram na prestação do seu dever.” 

Em entrevista realizada pela Justiça Global e membros da Comissão de Direitos Humanos da 

OAB de Salvador com os promotores designados para o caso, o promotor Dr. Julimar Barreto 

Ferreira informou que havia realizado uma “blitz” na cidade no dia 12 de junho de 2001 a fim 

de averiguar a existência de outras fábricas clandestinas. A operação foi coordenada 

juntamente com membros do Exército e um Procurador do Trabalho, mas resultou negativa. O 

Dr. Julimar relatou que não encontraram pessoas trabalhando no local, mas apenas cloreto de 

potássio e traques armazenados e que dito material não era passível de apreensão pelo exército. 

Em virtude de denúncias feitas por entidades locais, a Justiça Global decidiu investigar por 

conta própria a situação das vítimas da explosão da fábrica de fogos de artifício. Assim, entre 

os dias 19 e 24 de agosto, pesquisadores do Centro de Justiça Global foram a Santo Antônio de 

Jesus levantar dados para a elaboração da presente petição. Foram feitas várias entrevistas com 

os promotores e com juízes do caso. Foram ouvidos e fotografados todos os sobreviventes e 

quase todos os parentes das vítimas (Anexos 02 e 10). 

Além disso, buscou-se averiguar a existência de fábrica de fogos de artifício clandestina ou 

sem as condições mínimas de segurança para o seu funcionamento. O resultado desta 

investigação foi surpreendente. A equipe da Justiça Global conseguiu localizar quatro fábricas 

clandestinas de fogos de artifício de propriedade de Antônio dos Prazeres e que continuam 

existindo mesmo após a tragédia de 1998. Foram flagradas também famílias que confeccionam 

fogos em casa sem a menor segurança. As fábricas clandestinas empregam preferencialmente 

mulheres e crianças, burlando a fiscalização da Secretaria Regional do Trabalho. Ficou 

constatado ainda que o Ministério do Exército, que deveria fiscalizar atividades ligadas à 

produção de material explosivo, tem ignorado as fábricas ilegais em Santo Antônio de Jesus. 

A situação de extrema pobreza dessas comunidades obriga a população a se submeter ao 

trabalho extremamente perigoso nas fábricas de fogos de artifício. Além da situação de risco, 
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esses trabalhadores recebem salários miseráveis. Eles contam, por exemplo, que recebem R$ 

0,50 (cinqüenta centavos) pela produção de mil traques (pequenos pedaços de pólvora 

embrulhados em papel). 

Em uma das fábricas flagradas pela equipe da Justiça Global foi recolhida 01 caixa de estalos 

Buri com data de fabricação de abril/200, o que comprova que a produção de fogos persiste. 

Note-se ainda que o Sr. Osvaldo Prazeres e família usam o nome de parentes ou amigos para 

registrar as fábricas clandestinas de sua propriedade, junto a JUCEB - BA, sendo que os 

números dos telefones que constam na caixa de estalos são de propriedade de sua família. 

(Anexo 12) 

II. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

A. Competência ratione materiae, personae, temporis e loci

A jurisdição da Comissão em razão da matéria tem como fundamento fatos que constituem 

violações à Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme o disposto no artigo 44 da 

citada Convenção, aprovada em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e 

ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. Neste sentido, está presente a competência 

ratione materiae, por se tratarem de direitos reconhecidos na Convenção e em outros 

instrumentos internacionais admitidos pela Comissão: direito à vida (artigo 4 da Convenção), 

direito à integridade física (direito 5 da Convenção), e direitos às garantias judiciais (artigos 8 e 

25 da Convenção). 

A Comissão tem competência ratione personae para analisar a presente petição, pois as vítimas 

das violações de direitos humanos eram cidadãos, cujos direitos deveriam ter sido garantidos e 

respeitados pelo Estado brasileiro. 

A Comissão também tem competência ratione temporis, pois os fatos apresentados ocorreram 

em 11 de dezembro de 1998, data em que a obrigação de respeitar e garantir os direitos 

consagrados na Convenção já estava vigente no Brasil, que ratificou o referido instrumento em 

25 de setembro de 1992. 

A competência ratione loci está caracterizada, tendo em vista que as violações aos direitos 

humanos ocorreram no Estado da Bahia, ou seja, dentro de território sujeito à jurisdição 

brasileira. 

B. Esgotamento dos Recursos Internos- Com relação ao requisito de esgotamento dos 

recursos internos dispostos no art. 46 da Convenção, o presente caso está incluído na exceção 

ao dispositivo estabelecida pelo seu inciso “c”, tendo em vista a demora injustificada na 

decisão dos recursos internos, isto é, a demora do andamento do processo penal. No que se 
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refere ao prazo para apresentação da petição, os peticionários assinalam a jurisprudência da 

Comissão no sentido de não aplicação do mencionado prazo quando da existência da demora 

injustificada dos recursos internos. Na parte III (Do Mérito) desta petição, analisamos essa 

demora injustificada com mais detalhes. 

C. Prazo da apresentação da petição Esta petição é apresentada dentro do prazo de 2 anos e 

11 meses a partir da data das violações que alegamos sem que tenha havido uma sentença final, 

o que faz que não seja necessário esgotar os procedimentos jurisdicionais internos. Com efeito, 

o tempo transcorrido deve ser considerado razoável pela Comissão para determinar que se 

configure a exceção prevista no artigo 32, 2 do Regulamento da Comissão. As circunstâncias 

excepcionais que justificam esta exceção encontram-se detalhadas ao longo deste pedido. Isto 

posto, solicitamos à Comissão que declare admissível esta petição por ter sido esta apresentada 

dentro do prazo regulamentar. 

D. Duplicidade de procedimentos A presente petição é cabível uma vez que não consta aos 

peticionários a existência de nenhum procedimento duplicativo perante outro órgão 

intergovernamental de proteção dos Direitos Humanos. 

III. DO MÉRITO A. Esgotamento dos Recursos Internos De conformidade com o disposto 

no artigo 46, 1, a, da Convenção, para que uma petição seja admitida pela Comissão, é 

necessário que hajam sido esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os 

princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. No item 2 do mesmo artigo 

estabelece-se, entretanto, que essas disposições não se aplicarão quando: 

a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a 

proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; b) não se houver permitido 

ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos de jurisdição interna, ou 

houver sido ele impedido de esgotá-los; e c) houver demora injustificada na decisão sobre os 

mencionados recursos. Transcorridos quase três anos da data da explosão da fábrica de fogos 

de artifício que provocou a morte de mais de 60 pessoas, verifica-se um atraso (6 meses) na 

citação das testemunhas de defesa. Em razão disso, após 3 anos, o processo ainda encontra-se 

em fase de instrução. 

Até o momento, o Ministério Público, órgão ao qual cabe fiscalizar o respeito e o cumprimento 

de tais prazos, não interveio para torná-los efetivos. Portanto, o procedimento de instrução 

penal vem se prolongando excessivamente. O transcurso de quase três anos, desde a ocorrência 

dos fatos, sem que o processo tenha sido concluído implica uma demora injustificada, segundo 

o artigo 46 (2). A demora na instrução do processo impede que seja efetuada a 
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responsabilização criminal e obsta o acesso dos presumidos prejudicados aos recursos da 

jurisdição interna (para fins de indenização, por exemplo) constituindo, nos termos do artigo 46 

(2) (b), outra das exceções previstas no mencionado requisito de esgotamento. 

B. Violações dos Direitos Humanos Embora, inicialmente, a explosão de uma fábrica de

fogos de artifício de propriedade privada de uma pessoa física que resulta na morte 64 

empregados e incapacita ainda outras pessoas seja considerado um delito comum (aquele não 

praticado por agentes do Estado), a Corte e a Comissão Interamericana vem interpretando o 

artigo 1.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a fim de incluir a 

responsabilidade internacional do Estado na hipótese de delito comum, quando o Estado falha 

na sua obrigação de prevenir, investigar e sancionar os responsáveis pelo crime. Tendo em 

vista que, no presente caso, houve negligência do Estado Brasileiro em prevenir o acidente 

bem como responder devidamente às vítimas entendemos que está configurada a 

responsabilidade do Estado, como será demonstrado de maneira detalhada a seguir. O fato da 

explosão da fábrica de fogos (a qual armazenava material proibido por lei e funcionava sem 

condições mínimas de segurança para os empregados, acarretando a morte de 64 vítimas) 

constituiu um delito comum, não impede que seja caracterizada, no presente caso, a 

responsabilidade internacional do Estado Brasileiro. Segundo interpretação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos impõe 

aos Estados determinadas obrigações relacionadas com a prevenção, investigação, e sanção dos 

responsáveis por delitos comuns, entendendo como tal, aqueles ilícitos penais não cometidos 

por agentes do Estado. 

Direito à Vida e à Integridade Física (artigos 4 e 5 da Convenção)

O art. 1.1 da Convenção Americana estabelece duas obrigações fundamentais para os Estados 

Partes: a de respeitar e garantir os direitos consagrados nos artigos 3o ao 26o. Este artigo reza: 

“os Estados partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdade 

reconhecidos nela e a garantir o seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita a 

sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

opiniões políticas o qualquer outra índole, origem nacional o social, posição econômica, 

nascimento o qualquer outra condição social”. 

A Corte Interamericana entende que a referida obrigação de garantir o livre e pleno exercício 

dos direitos humanos vai muito além da obrigação de não violar os direitos consagrados na 

Convenção Americana e implica no dever de tomar providências concretas para prevenir 

determinadas violações, assim como de investigar, julgar e punir os responsáveis pelas 

violações uma vez cometidas. Segundo a Corte, o texto do artigo1inciso 1o:“ implica o dever 
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de organizar o aparato governamental e, em geral, todas as estruturas através da qual se 

manifesta o exercício do poder público, de maneira tal que sejam capazes de assegurar 

juridicamente o livre e pleno exercício dos direitos humanos. Isto inclui a obrigação dos 

Estados em prevenir, investigar e sancionar toda violação dos direitos reconhecidos pela 

Convenção, procurar o estabelecimento do direito violado e, quando for o caso, reparar os 

danos produzidos pela violação dos direitos humanos. (….) 

Em princípio, é imputável ao Estado toda violação aos direitos reconhecidos pela Convenção 

em razão de um ato do Poder Público o de pessoas que atuam com prerrogativas e poderes que 

ostentam em caráter oficial. Não obstante, não se esgota ali a situação nas quais um Estado está 

obrigado a prevenir, investigar e sancionar as violações aos direitos humanos, nem as hipóteses 

em que sua responsabilidade pode ser comprometida em conseqüência de uma lesão a estes 

direitos. Com efeito, um fato ilícito violatório dos direitos humanos que inicialmente não 

resulte imputável diretamente a um Estado, por exemplo, por ser obra de um particular o por 

não se ter identificado o autor da transgressão, pode acarretar a responsabilidade internacional 

do Estado, não pelo fato em si mesmo, mas por falta da devida diligência para prevenir a 

violação ou para tratá-la nos termos requeridos pela Convenção. (…) 

Se o aparato do Estado atua de modo tal que a violação resta impune e não se restabelece, 

enquanto possível, a vítima na plenitude dos seus direitos, pode-se afirmar que não se cumpriu 

o dever de garantir seu livre e pleno exercício as pessoas sujeitas a sua jurisdição. O mesmo é 

válido quando se tolera que os particulares ou grupos de particulares atuem impune ou 

livremente em detrimento dos direitos humanos reconhecidos na Convenção. 

De acordo com jurisprudência da Corte Interamericana, o Estado, no caso de delitos comuns, 

pode incorrer em responsabilidade internacional se não tomar providências para prevenir o ato 

ou não investigar de maneira séria e efetiva a fim de punir o responsável pela violação. 

No caso Velásquez Rodríguez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte) 

interpretou a obrigação positiva imposta pelo artigo 1.1: O Estado está no dever jurídico de 

prevenir, razoavelmente, as violações dos direitos humanos, de investigar seriamente com os 

meios ao seu alcance as violações que tenham sido cometidas dentro do âmbito de sua 

jurisdição a fim de identificar os responsáveis, de impor-lhes as sanções pertinentes e de 

assegurar à vítima uma adequada reparação. 

Neste caso, não cabe dúvida de que a produção de explosivos sem as mínimas garantias 

exigidas pela lei brasileira constitui prática corriqueira na região de Santo Antonio de Jesus. Os 

autos dos processos contêm numerosos depoimentos afirmando que é fato notório na região 

que fogos de artifício são produzidos em condições precárias. 
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Mais uma prova de que essa prática é aberta e notória vem através da investigação do Centro 

de Justiça Global na região. Sem maiores dificuldades, a equipe da Justiça Global conseguiu 

flagrar 04 fábricas clandestinas de fogos de artifício em funcionamento. Essa constatação 

mostra o descaso das autoridades na região mesmo após o trágico incidente de 11 de dezembro 

com as 64 mortes que ocasionou. 

No entanto, as provas mais graves do descaso das autoridades, e, portanto, as responsabilidades 

delas pelo incidente de 11 de dezembro dizem respeito à impunidade de Osvaldo Prazeres 

Bastos. Como resultado desse conjunto de provas surge a conclusão de que o Estado brasileiro 

pode e deve ser responsabilizado pelas violações ao direito à vida e integridade física da 64 

vítimas fatais e as 05 vítimas de graves danos físicos por não ter prevenido o que era notório, 

público, ilegal, perigoso e previsível. A jurisprudência da Corte Interamericana não deixa 

margem de erro nesse sentido: a obrigação do estado no que diz respeito inclui a de prevenir as 

violações a esse mais fundamental de todos os direitos. 

Além disso, a falha das autoridades ao investigar, julgar e punir os criminosos constituiu uma 

segunda base pela responsabilidade do Estado brasileiro. Retomando a jurisprudência do caso 

Velásquez Rodríguez, percebe-se a segunda obrigação do Estado no caso de direito à vida 

abrange a de investigar seriamente: “O Estado está no dever jurídico de prevenir, 

razoavelmente, as violações dos direitos humanos, de investigar seriamente com os meios ao 

seu alcance as violações que tenham sido cometidas dentro do âmbito de sua jurisdição a fim 

de identificar os responsáveis, de impor-lhes as sanções pertinentes e de assegurar à vítima 

uma adequada reparação”. 

A seguir a nossa análise das violações das garantias judiciais incorpora as falhas no processo 

de investigação do crime de 11 de dezembro de 1998 que constituem a base da conclusão de 

que o Estado brasileiro violou o direito à vida (artigo 4°) e a integridade física (artigo 5°) por 

não investigar seriamente, sem julgar ou punir os responsáveis pela tragédia que custou a vida 

de 64 trabalhadores em Santo Antônio de Jesus na data em questão. 

Direito às garantias e à proteção judiciais (artigos 8 e 25 da Convenção) O artigo XVIII da 

Declaração e os artigos 8 e 25 da Convenção garantem o direito de acesso aos recursos 

judiciais. Trata-se, sem dúvida, de um dos pilares do sistema de proteção de direitos. Vale 

destacar que a proteção prevista nestes artigos não se limita à obrigação de tutelar 

juridicamente os direitos, mas também agrega uma série de requisitos que assegurem que a 

proteção seja adequada. Dentre estes requisitos, cumpre ressaltar a necessidade de que o 

recurso judicial seja adequado e rápido, que ampare contra as violações aos direitos 

fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela Convenção, e finalmente que 
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este recurso se proceda de acordo com o devido processo legal estabelecido no artigo 8 da 

mesma Convenção. 

A jurisprudência da Corte estabelece que a demora e a falta de empenho nas investigações 

oficiais sobre homicídios podem constituir violação das garantias judiciais asseguradas na 

Convenção: “O direito a um processo justo previsto na Convenção fundamenta-se, entre outras 

razões, na necessidade de evitar demoras indevidas que se traduzam em privação e denegação 

de justiça em prejuízo de pessoas que invocam a violação de direitos protegidos pela citada 

Convenção” (Relatório 43/96, Caso 11.411, México, Relatório anual 1996, CIDH).  Os 

critérios estabelecidos pela Comissão para determinar a razoabilidade (ou não) da demora são 

os seguintes: (1) a complexidade do caso; (2) a conduta da parte lesada em relação a sua 

colaboração no processo; (3) a forma como se tramitou a etapa de investigação do processo; (4) 

a atuação das autoridades judiciais. 

Tais critérios estão determinados, por exemplo, no Relatório Nº 9/00, Caso 11.598, Alonso 

Eugénio da Silva, Brasil, 24 de fevereiro de 2000, no seu parágrafo 45, que assim dispõe: 

 Tanto a Comissão e a Corte Européia de Direitos Humanos, como a Comissão Interamericana 

estabeleceram uma série de critérios ou considerações que devem ser levados em conta na 

determinação de se, neste caso específico, houve ou não demora injustificada na administração 

da justiça, "o que não impedirá que, dado o caso, somente um deles pese decisivamente". Os 

critérios estabelecidos pela doutrina para determinar a razoabilidade do prazo são os seguintes: 

1. A complexidade do caso. 2. A conduta da parte prejudicada com relação à sua cooperação 

no curso do processo. 3. A forma de tramitação da etapa de instrução do processo. 4. A atuação 

das autoridades judiciais. 

Deve-se levar em consideração que os familiares da vítima sempre se dispuseram a colaborar 

para a apuração dos fatos, colhendo informações, apresentando testemunhas, denunciando com 

precisão e pontualidade quaisquer indícios que pudessem auxiliar na apuração dos fatos. 

A falta de investigação apropriada dos delitos comuns, a fim de punir os responsáveis pode 

implicar violações por parte do Estado dos artigos 8 e 25 da Convenção. O art. 8.1 da 

Convenção estabelece que: Todas as pessoas têm direito a serem ouvidas, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e 

imparcial, estabelecido com anterioridade pela lei, no procedimento relativo a qualquer 

acusação penal formulada contra ela, ou para a determinação de seus direitos e obrigações de 

ordem civil, trabalhista, fiscal o qualquer outro caráter. 

O art. 25 da Convenção dispõe sobre o direito e a obrigação dos Estados de garantir a 

autoridade competente decida o recurso e que sua decisão seja cumprida: 1. Toda pessoa tem 
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direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou 

tribunais competentes, que a ampare contra atos que violem seus direitos fundamentais 

reconhecidos pela Constituição, lei ou a presente Convenção, ainda que a mencionada violação 

seja cometida por pessoas que atuem no exercício de suas funções oficiais. 

2. Os Estados partes comprometem-se: a). a garantir que a autoridade competente prevista pelo 

sistema legal do Estado decidirá sobre os direitos de toda a pessoa que interponha tal recurso; 

b. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e c). a garantir o cumprimento, pelas 

autoridades competentes, de toda decisão em que se haja estimado procedente o recurso. 

De acordo com o exposto, está clara a caracterização da responsabilidade internacional do 

Estado Brasileiro no presente caso tendo em vista a falta de prevenção e sanção pelas 

autoridades competentes. Isto é, o Exército, a Prefeitura e o Ministério do Trabalho, que 

tinham o dever de fiscalizar a fábrica de fogos na cidade de Santo Antonio de Jesus e, em 

particular, a de Osvaldo Prazeres Bastos e sua família, não cumpriram devidamente a sua 

tarefa, o que poderia ter evitado a morte e lesões corporais das vítimas. 

A situação clandestina e precária destas fábricas de fogos é conhecida pela comunidade local; 

não obstante, as autoridades falharam em fiscalizar tal atividade a fim de prevenir acidentes e 

impedir a transgressão da lei trabalhista, tanto referente às mulheres sem carteiras de trabalho 

assinadas, como também o impedimento de trabalho infantil. 

Não somente as autoridades locais não tomaram as providências necessárias no passado, como 

também permanecem negligenciando na fiscalização de fábricas congêneres, como foi 

demonstrado através da investigação realizada pela Justiça Global. Apesar da tragédia ocorrida 

em dezembro de 1998, estas fábricas continuam, até hoje, a existir e funcionar sem as mínimas 

condições de segurança para os empregados, expondo-os ao risco de uma nova explosão e mais 

mortes. 

Além disso, conforme já foi afirmado, o processo crime se arrasta há 3 anos, sem que haja uma 

condenação dos responsáveis pela morte das 64 vítimas na fábrica de fogos. A denúncia foi 

interposta em 13.04.99, mas o andamento da ação penal ficou paralisado por 6 meses a fim de 

se cumprir as cartas precatórias relativas à citação das testemunhas de defesa. Está 

caracterizada, portanto, a demora injustificada dos recursos internos e, conseqüentemente, a 

denegação de justiça aos sobreviventes e às famílias das vítimas. 

Conforme jurisprudência da Corte Interamericana, entende-se que qualquer autoridade de 

qualquer órgão público, incluindo-se aí, autoridades dos órgãos executivo ou judiciário pode 

acarretar a responsabilidade internacional do Estado, se acaso não garantirem os direitos 

reconhecidos na Convenção, em particular a obrigação de prevenir, investigar ou sancionar os 
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responsáveis pela violação. No presente caso, a falta de cumprimento dos direitos reconhecidos 

na Convenção se deu de 2 formas: a) falta de prevenção, ou seja, a negligência das autoridades 

locais em fiscalizar a fábrica de fogos, o que teria impedido a morte das vítimas; b) falta de 

sanção, isto é, pela demora do andamento do processo penal. 

Direitos da Criança (artigo 32 da Convenção sobre os Direitos da Criança e artigo 19 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos)

O artigo 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos garante que “Toda criança tem 

direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte de sua família, da 

sociedade e do Estado”. 

O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990. Esta Convenção que 

permite que a Comissão chegue a uma definição mais precisa das obrigações impostas pelo 

artigo 19 da Convenção Americana, em seu artigo 32, dispõe o seguinte: 

1.Os Estados-partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração 

econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em 

sua educação, ou seja, nocivo para saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, 

espiritual, moral ou social. 

2. Os Estados-partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais com 

vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando em consideração 

as disposições pertinentes de outros instrumentos internacionais, os Estados-partes deverão, em 

particular: 

a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos; b) estabelecer 

regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego; c) estabelecer 

penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do 

presente artigo. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, visando responder às obrigações internacionais 

assumidas em matéria de criança e adolescente, estabelece em seu artigo 7, inciso XXXIII que 

“são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à sua melhoria de 

sua condição social : proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz”. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente que vige no Brasil reitera as garantias estipuladas na 

Constituição. Quer isso dizer que a legislação sobre os direitos da criança e do adolescente no 

Brasil compõe um quadro normativo adequado para a sua proteção, à luz das obrigações 

derivadas da Convenção. 
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Em face do exposto constata-se a violação aos artigos acima elencados, uma vez que na fábrica 

de fogos de artifícios de Osvaldo Prazeres Bastos trabalhavam mulheres e crianças, conforme 

diversos depoimentos em anexos. As crianças tinham em média 10 (dez anos) quando 

começaram a trabalhar na fábrica. A exploração econômica em relação as crianças era evidente 

tendo em vista que pagava a lês uma quantia irrisória de dinheiro por trabalhar por mais de oito 

horas em condições que punham em risco a vida das mesmas. Segundo depoimento da mãe de 

uma das crianças, Sra. Iracy da Silva da Hora, seus “filhos começaram a trabalhar com fogos 

quando tinham uns 10 anos, nas fábricas do “Vardo” [apelido de Osvaldo Bastos]. Recebiam 

pela produção, R$ 0,50 centavos pelo milheiro.” (Anexo 02) A explosão na fábrica vitimou 20 

crianças dentre os 65 mortos, além de outros feridos. Dentre os cinco sobreviventes temos as 

crianças Wellington Silva dos Santos (17 anos) e Bruno Silva Santos (15 anos). Através do 

depoimento de Welington Silva dos Santos, demonstra-se que as pessoas em geral, e 

especificamente as crianças trabalhavam em lugares sem o mínimo de segurança, isto é, 

perigoso a saúde e a vida dos que trabalhavam na fábrica. De acordo com o depoimento de 

Welington “ a tenda que eu trabalhava ficava em um sítio e era de bloco, telha e lona. Não 

tinha extintor de incêndio” (Anexo 02). Welington e Bruno ainda têm marcas de queimaduras 

por todo o corpo, com agravante que se Bruno não tratar de uma ferida em sua perna com 

urgência, poderá perder a perna. 

O Estado Brasileiro, conforme já se afirmou, também ratificou, em 24 de setembro de 1990, a 

Convenção Sobre os Direitos da Criança, tendo o documento entrado em vigor no país em 23 

de outubro de 1990. Nesse sentido, o Estado brasileiro está obrigado a proteger e preservar as 

condições das crianças brasileiras, a partir da legislação interna, do Sistema Regional de 

Proteção aos Direitos Humanos e do Sistema Internacional dos Direitos Humanos, mas não o 

fez para preservar e garantir a vida destas crianças. 

Direito ao trabalho ( artigo XIV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem e artigo 7 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) 

No artigo XIV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem está assegurado 

que “Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas e o direito de seguir livremente 

sua vocação, na medida em que for permitido pelas oportunidades de emprego existentes”. 

Depreende-se que não é somente garantido o direito ao trabalho, mas que este deve ser 

realizado sob condições dignas. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, em seu artigo 7, diz que “os Estados- partes no presente pacto reconhecem o direito 

de toda a pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem 

especialmente  
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b) condições de trabalho seguras e higiênicas”. 

Com base na denúncia do Ministério Público contra os proprietários da fábrica de fogos de 

artifício, que afirma “os denunciados, mesmo sabendo do risco de vida que as vítimas corriam, 

face à total insegurança reinante no local, até porque outra explosão já havia ocorrido 

anteriormente em uma fábrica de propriedade do segundo denunciado(Osvaldo Prazeres 

Bastos), eles assumiram, conscientemente os riscos de causarem aquela explosão.”, podemos 

verificar a violação ao direito um trabalho em condições dignas e seguras. 

Além disso, foram apontadas diversas irregularidades na fábrica de fogos quando da vistoria de 

uma comissão de especialistas. Dentre elas podemos destacar as seguintes: existência de 

depósitos não registrados contíguos aos pavilhões de fabricação; fabricação irregular de 

pólvora negra e de explosivos; inexistência de extintores de incêndio na maioria de seus 

depósitos, armazenamento de fogos de artifícios em embalagem com rótulo de firma sediada 

em outra região militar. 

O Estado Brasileiro atuou de forma negligente neste caso, sendo que era de competência do 

Ministério do Exército (órgão ligado ao Poder Executivo), uma maior fiscalização das 

condições de trabalho na fábrica de fogos de artifício. Este mesmo órgão é encarregado em 

conceder as licenças para funcionamento de fábricas que se utilizem materiais explosivos. 

Apesar de uma série de irregularidades foi concedida licença para funcionamento da fábrica de 

fogos de artifícios de propriedade de Osvaldo Prazeres Bastos. 

Em razão desta negligência, por parte do Estado, várias pessoas foram colocadas em situação 

de risco por muito tempo tendo em vista o ambiente de trabalho precário no qual trabalhavam. 

Tendo como conseqüência ao final a morte de 64 pessoas além das lesões em 05 pessoas. 

IV. DOS PEDIDOS

Com base no que foi acima relatado e em função da gravidade das violações ocorridas, os 

peticionários entendem que a CIDH tem competência para examinar a denúncia por se tratar de 

violações aos artigos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da Declaração 

Americana e outros tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Neste sentido, os 

peticionários solicitam que a Comissão: a. Reconheça sua competência para resolver o presente 

caso e declare expressamente que o presente caso é admissível; b). Condene o Estado 

Brasileiro pela violação dos direitos na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (a 

Convenção), em particular nos artigos 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade física), 8 e 25 

(garantias judiciais), 19 (direitos da criança) e 26 (proteção dos direitos econômicos, sociais e 

culturais)e em conjunto com o disposto no artigo 1.1. (Obrigação de garantir e respeitar os 
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direitos estabelecidos na Convenção). E também os direitos estabelecidos no artigo 32 da 

Convenção sobre os Direitos da Criança e no artigo 7 (direito ao trabalho) do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; c). Ordene o Estado brasileiro a 

investigar de maneira completa, imparcial e efetiva os fatos ocorridos no dia 11 de dezembro 

de 1998 na fábrica de fogos de propriedade de Osvaldo Prazeres Bastos, vulgo “Vardo dos 

Fogos” e de outros membros de sua família, localizada na periferia de Joerana, cidade de Santo 

Antonio de Jesus, estado da Bahia, Brasil; e sancionar os responsáveis por via dos processos 

administrativos e penais pertinentes; d). Fiscalize as verbas já enviadas para o projeto Fênix e 

determine que o Estado brasileiro retome o desenvolvimento do Projeto Fenix, o qual 

estabelece a regularização do fabrico de fogos de artifício e a integração de menores da região 

no Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) de maneira adequada 

pedagogicamente. e). Obrigue o Estado brasileiro a determinar políticas e alocar recursos a fim 

de fiscalizar de forma rígida e eficiente, através das autoridades competentes, a fabricação 

ilegal ou perigosa de fogos de artifício. f) Determine que o Governo do estado ajude na 

construção de uma cooperativa que possa atender as famílias das vítimas, garantindo o seu 

sustento. g) Responsabilize o estado por sua negligência diante dos fatos, e ordene o governo 

brasileiro a punir criminalmente os responsáveis; h) Ordene o governo brasileiro a pagar 

indenização às vítimas e aos familiares das vítimas, pensão vitalícia e tratamento médico 

especializado (psicólogos, otorrinolaringologistas, plásticas) para os sobreviventes. 

Atenciosamente, 

James Cavallaro / Andressa Caldas / Flávia Leda, Centro de Justiça Global; Vítimas e 

familiares das vítimas (Procurações – Anexo 01); Ana Maria dos Santos, Coordenadora do 

Fórum de Direitos Humanos de Santo Antonio de Jesus; Cristiane Gurgel, Comissão de 

Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) -Subseção do Estado da Bahia; 

Movimento 11 de Dezembro; Ailton José dos Santos, Coordenador do Pólo Sindical de Santo 

Antonio de Jesus; Yulo Oiticica Pereira, Deputado Estadual e Membro da Comissão de 

Direitos Humanos da Assembléia L. da Bahia; Nelson Portela Pellegrino, Deputado Federal e 

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal; Informações de contato do 

peticionário principal (conforme solicitado no artigo 28, alínea c, do Regulamento Comissão):

CENTRO DE JUSTIÇA GLOBAL 

Dr. James Louis Cavallaro, Dra. Andressa Caldas 

Av. N. S. de Copacabana, 540/402 Fax: 55-21 –2549-3599. R. de Janeiro, 22.020-000 – RJ Tel: 55-21 – 

2547-7391, E-mails:cavallaro@global.org.br andressa@global.org.br global@global.org.br
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APÊNDICE D: Atendimento pelo Conselho Tutelar / 1º semestre de 2007 

CONSELHO TUTELAR DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA
Lei Federal nº 8.069/90  Lei Municipal nº469/93

Rua Tenente Cel. Bandeira de Melo, 181 – Jardim Brasil – Telefax (75)3632-4549

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS de Janeiro a Julho de 2007.

ATENDIMENTOS A ÁREA DE SEGURANÇA (433)

Denúncias de maus tratos e/ou negligência. (.81); Conflito familiar  (21)  Violação de direitos 
(02); Outra localidade. (12); Fugiram de casa (15); Direito de visita aos pais (08); 
Aconselhamentos/orientações/acompanhamentos (80); Envolvidos em desordem (05); 
Criad’s* com envolvimentos c/ bebidas alcoólicas (13); Criad’s  com envolvimento c/ 
substâncias psicoativas (21); Vítimas de abuso sexual (15); Vítimas de agressão 
física/verbal/psicológica (16); Enc. p/ autorização de viagens (outra localidade. (02); Enc. para 
Centro de Recuperação ( 06); Situação de risco (17); Vítimas de assédio sexual (03); 
Abandono de filho (01); Criad’s  desaparecidos (05); Enc. para o  Sítio Santo Antonio (05); 
Enc. para o Lar Madre Rosário (05); Prostituição infanto–juvenil (25); Vítima de tentativa de 
abuso sexual (01); Solic. de adolescente  p/ retorno  SAJ (01); Pai que pegou a criança s/ 
autorização da mãe (01); Mãe que retirou a criança s/ autorização do Lar M. Rosário (03); 
Acomp. de criad’s em brigas escolares (04); Entrega sob termo de responsabilidade (15); Pais 
que pegam os filhos fim de semana(c/autorização (03); Acomp. de família com situação de 
pobreza (01); Denúncias de crianças esmolando (04); Adolescentes vítimas de ameaça de 
morte (08); Criad’s que ficam na rua (03); Denúncia de criad’s que freqüentam bares (02); 
Conflito com vizinhos (05); Denúncia de criança desaparecida. (01); 

ACOMPANHAMENTOS NA ÁREA DE SEGURANÇA

Aconselhamentos/orientações/acompanhamentos (83); Denúncias de maus tratos e/ou 
negligência1(54); Conflito Familiar (33); Violação de Direitos (02); Outra localidade (12); 
Fugiram de casa (15); Direito de visita aos pais (08); Envolvidos em desordem (05); Criad’s 
com envolvimentos c/ bebidas alcoólicas (13); Criad’s com envolvimento c/ jogos (08); 
Criad’s  com envolvimento c/ substâncias psicoativas (21); Vítimas de abuso sexual (28); 
Vítimas de agressão física/verbal /psicológica (16);  Enc. para Centro de Recuperação (06); 
Enc. p/ autorização de viagens (outra localidade (02); Situação de risco (43); Vítimas de 
assédio sexual (03); Abandono de filho (01); Criad’s  desaparecidos (05); Enc. para o  Sítio 
Santo Antonio (05); Enc. para o Lar Madre Rosário (05); Prostituição infanto – juvenil (25); 
Vítima de tentativa de abuso sexual (01); Vítima de abandono/ intelectual (03); Solic. de 
adolescente  p/ retorno  SAJ (01); Acusado de furto(ato infracional). (14); Pai que pegou a 
criança s/ autorização da mãe (01); Mãe que retirou a criança s/ autorização do Lar M. 
Rosário. (03); Acomp. de criad’s em brigas escolares(04); Entrega sob termo de 
responsabilidade (15); Pais que pegam os filhos p/  fim de  semana(c/autorização) (03); 
Acomp. de família com situação de pobreza (01); Denúncias de crianças esmolando (04);  

Adolescentes vítimas de ameaça de morte (08); Criad”s que ficam na rua (03); enúncia de 
criad’s que freqüentam bares (02); Conflito com vizinhos (05); Denúncia de criança 
desaparecida (01); Regularização de visita (01); Solicitação para trabalho (01); Den. de 
criad’s vítimas de espancamento pelo pais(04); Suspeita de abuso sexual. (04); Adolescentes 
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com dificuldade de aprendizagem (02); Criad’s  que fugiram do sítio Santo Antonio (04); 
Vítimas de difamação (04); 

ACOMPANHAMENTOS NA ÀREA DE JUSTIÇA: 179  atendimentos

Pedido de busca/apreensão (01); Pensão alimentícia (48); Guarda (44); Adoção (09); 
Reconhecimento de paternidade (05); Ato infracional (02); Situação irregular (01); Depol (02);
Solicitações de pensão alimentícia (69); Solicitações de guarda de crianças (66); Solicitações 
para reconhecimento de paternidade. (24); Solicitações para adoção de crianças (09); 
Solicitações de registro civil (05); Solicitações para separação judicial (02); Solicitação de 
regularização de visita (01); Solicitação da registro 2º via (01);

Encaminhamentos para Promotoria: 126 casos

Enc. de pensão alimentícia (37); Enc. de guarda (22); Enc. de reconhecimento de paternidade 
(12); Enc. ato infraciona (05);Enc. substâncias psicoativas (05);Enc. situação de  moradia (01); 
Enc.  de constrangimento (01); Enc. direito de visita (02); Enc. abuso sexual (05); Enc. de sep/ 
judicial (02); Enc. de criad’s de outra localidade (01); Enc. de  violência sofrida por 
criança(queimaduras) (01); Enc. de prostituição (25); Enc. de aliciamento/exploração sexual 
(05); Enc.  de  assédio sexual (03).

Encaminhamentos para Defensoria Pública/Juíza /Advogado da Câmara:38  casos

  Enc. de pedido de busca /apreensão (01); Enc. de pensão alimentícia (14); Enc.  de guarda 
(10); Enc.  de adoção (05); Enc. de reconhecimento de paternidade. (05); Enc. ato infracional 
(02).

Encaminhamentos na área de Saúde: 74 atendimentos

Encaminhamentos para médico em Salvador (02); Encaminhamentos para psicólogo (19); 
Encaminhamento oftalmologista (01); Encaminhamentos  para o Programa Sentinela (46); 
Encaminhamento para exame  do DNA (01); Encaminhamentos para Séc. de Saúde (consulta) 
(03); Para  posto de saúde (02). 

Encaminhamentos em Educação: 67 encaminhamentos; Acompanhamento /escola (19).

Enc. para matrícula na secretaria de educação (04); Enc. para vaga em escola (05); Enc. para 
curso de Informática (NISSA) (02); Autorização para transporte escolar (04); Enc. para 
regularização de matrícula (01); Enc. para vaga na creche (03); Acompanhamentos/escola (38); 
Enc. para ginásio de esporte (02); Reividicação p/ transp. no ônibus escolar (01); Autorização 
p/ estudar à noite (02); Enc. para retorno à escola (01); Enc. para troca de turno p/ dia(sec. de 
educ.) (01); Caso de evasão escolar (02); Enc. para Academia de Dança (01). 

Na área de Ação Social: 23 encaminhamentos para a Secretaria de Ação Social:

Solicitação de bolsa família (04); Solicitação de passagens (cidade de origem) (04); Acomp. à 
família. em situação de risco social (06); Solicitação de medicação /alimentação (05); Solic. p/ 

à concessão de uma bolsa  p/ Acad. Espaço Vivo (01); Enc. para CRAS(Centro de Ref. da 
Assist.Social) (02); Transferência de bolsa família (01); Transporte para fazer fisioterapia (01);  

Obs: Criad’s nesse relatório é uma simplificação da expressão criança/adolescente

A coordenação, Santo Antônio de Jesus, set/2007.


