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REFLEXÃO 

Naqueles dias, ao se completarem 80 anos de existência, o Cristo do Corcovado 

estremeceu e se reanimou. O que era cimento e pedra se fez carne e sangue. 

Estendendo os braços, como quem quer abraçar o mundo, abriu a boca, falou e 

disse: 

 

  “ Bem-aventurados sois todos vós, pobres, famintos, doentes e caídos em 

tantos caminhos sem um bom samaritano para vos socorrer. O Pai que é também 

Mãe de bondade vos tem em seu coração e vos promete que sereis os primeiros 

herdeiros do Reino de justiça e de paz. 

  Ai de vós, donos do poder, que há quinhentos anos sugais o sangue dos 

trabalhadores, reduzindo-os a combustível barato para vossas máquinas de 

produzir riqueza iníqua. Não serei eu a vos julgar, mas as vitimas que fizestes 

atrás das quais eu mesmo me escondia e sofria. 

 

  Bem-aventurados sois vós, indígenas de tantas etnias, habitantes primeiros 

destas terras ridentes, vivendo na inocência da vida em comunhão com a 

natureza. Fostes quase exterminados. Mas agora estais ressuscitando com 

vossas religiões e culturas dando testemunho da presença do Espírito Criador 

que nunca vos abandonou. 

  Ai daqueles que vos subjugaram, vos mataram pela espada e pela cruz, 

negaram-vos a humanidade, satanizaram vossos cultos, roubaram-vos as terras e 

ridicularizaram a sabedoria de vossos pagés. 

 

  Bem-aventurados e mais uma vez bem-aventurados sois vós, meus irmãos 

e irmãs negros, violentamente trazidos de África para serem vendidos com peças 

no mercado, feitos carvão para ser consumido nos engenhos, sempre acossados 

e morrendo antes do tempo. 

  Ai daqueles que vos desumanizaram. A justiça clama aos céus até o dia do 

juízo final. Maldita a senzala, maldito o pelourinho, maldita a chibata, maldito o 

grilhão, maldito o navio-negreiro. Bendito o quilombo, advento de um mundo de 

libertos e de uma fraternidade sem distinções. 

 



 
 

  Bem-aventurados os que lutam por terra no campo e na cidade, terra para 

morar e para trabalhar e tirar do chão o alimento para si, para os outros e para as 

fomes do mundo inteiro.  

  Maldito o latifúndio improdutivo que expulsa posseiros e que assassina 

quem ocupa para ter onde morar, trabalhar e ganhar o pão para seus filhos e 

filhas. Em verdade vos digo: chegará o dia em que sereis espoliados. E a pouca 

terra da campa será pesada sobre vossas sepulturas. 

 

  Bem-aventuradas sois vós, mulheres do povo, que resististes contra a 

opressão milenar, que conquistastes espaços de participação e de liberdade e 

que estais lutando por uma sociedade que não se define pelo gênero, sociedade 

na qual homens e mulheres, juntos, diferentes, recíprocos e iguais inaugurareis 

uma aliança perene de partilha, de amor e de corresponsabilidade. 

  Benditos sois vós, milhões de menores carentes e largados nas ruas, 

vitimas de uma sociedade de exclusão e que perdeu a ternura pela vida inocente. 

Meu Pai, como uma grande Mãe, enxugará vossas lágrimas, vos apertará contra 

o seu peito porque sois seus filhos e filhas mais queridos. 

 

  Felizes os pastores que servem, humildemente, o povo no meio do povo, 

com o povo e para o povo. Ai daqueles que trajem vestes vistosas, se  

envaidecem nas televisões, usam símbolos sagrados de poder, exaltam o Pai  

Nosso e esquecem o Pão Nosso. Quantos não usam o cajado contra as ovelhas 

ao invés de contra os lobos. Não os reconheço e não testemunharei em favor 

deles quando aparecerem diante do meu Pai. 

 

  Bem-aventuradas as comunidades eclesiais de base, os movimentos 

sociais por terra, por teto, por educação, por saúde e por segurança. Felizes deles 

que, sem precisar falar de mim, assumem a mesma causa pela qual vivi, fui 

perseguido e executado na cruz. Mas ressurgi para continuar a insurreição contra 

um mundo que dá mais valor aos bens materiais que à vida, que privilegia a 

acumulação privada à participação solidária e que prefere dar os alimentos aos 

cães que aos famintos. 

 



 
 

 

  Bem-aventurados os que sonham com um mundo novo possível e 

necessário no qual todos possam caber, a natureza incluída. Felizes são aqueles 

que amam a Mãe Terra como sua própria mãe, respeitam seus ritmos, dão-lhe 

paz para que possa refazer seus nutrientes e continuar a produzir tudo o que 

precisamos para viver. 

 

  Bem-aventurados os que não desistem, mas resistem e insistem que o 

mundo pode ser diferente e será, mundo onde a poesia anda junto com o 

trabalho, a musica se junta às máquinas e todos se reconhecerão como irmãos e 

irmãs, habitando a única Casa Comum que temos, este belo e irradiante pequeno 

planeta Terra. 

 

  Em verdade, em verdade vos digo: felizes sois vós porque sois todos filhos 

e filhas da alegria, pois estais na palma da mão de Deus. Amém”. 

 

Leonardo Boff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

A presente dissertação de Mestrado visa à investigação, observação e o estudo 

de ações de “Educação para a Sustentabilidade” (nos âmbitos da educação 

formal e não formal) que vêm sendo desenvolvidas, através de levantamento 

histórico e de um Estudo de Caso. O objetivo é refletir sobre aspectos das 

relações existentes entre ONGs socioambientalistas e escolas públicas e seu 

respectivo impacto nas localidades onde estão sendo implementadas, bem como, 

nos indivíduos nelas inseridos. Pretende-se analisar estas relações, as 

metodologias utilizadas, bem como, refletir sobre políticas públicas que apóiam 

estas ações. 

 

Palavras-chave: Educação – Cidadania – Políticas Públicas - Sustentabilidade 

Socioambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present master thesis aims at to research theory and action of Sustainability 

Education (in the scopes of the formal and not formal education), presenting a 

historical view and a case study. The main objective is to reflect on aspects of  the 

existing relations between socio-environmental NGOs, in one hand, and public 

schools, in the other, and its respective impact in the localities where they are 

being implemented, as well as, in the individuals engaged in them. It is intended to 

analyze these relations, considering the diverse strategies used in the studied 

processes, the applied methodologies of action, and to reflect on public politics 

that support those actions. 

 

Key words: Education - Citizenship - Public policies – Socio-environmental 
educational actions 
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INTRODUÇÃO 

Apresento aqui um breve histórico de minha vida pessoal e profissional com o 

objetivo de expor um pouco de minha trajetória, situar-me diante do tema que 

pesquisei neste trabalho, bem como, divulgar as razões que me levaram a escolher 

a educação e as questões socioambientais para investigar. 

Em 2003 ingressei no curso de Gestão Ambiental na Universidade FMU – 

Faculdades Metropolitanas Unidas – após ter frequentado o curso de Pedagogia na 

Universidade de Santo André, ambas localizadas na cidade de São Paulo. Sempre 

me interessei pela área da Educação e atuei na educação popular, por este motivo, 

no ano de 2006 iniciei um curso de Pós-graduação em Docência do Ensino 

Superior na FIJ – Faculdades Integradas de Jacarepaguá, no Campus paulista da 

instituição. Em 2007, logo após ter concluído este curso, e, como venho me 

dedicando à questão ambiental há muitos anos, fui aprovada na seleção de 

ingresso para o curso de Pós-graduação em Meio Ambiente e Sociedade oferecido 

pela FESP SP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde 

cursei disciplinas relevantes para minha especialização. 

Minha trajetória nos Movimentos Sociais teve início ainda na infância quando 

eu e minha família fomos morar na periferia da Zona Leste de São Paulo e, 

percebemos juntamente com outros moradores do bairro, que precisávamos nos 

organizar coletivamente para superarmos as condições de vulnerabilidade social e 

econômica ali existentes. Estava entrando na adolescência, quando minha mãe 

participou da formação das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs e se tornou 

uma das protagonistas do Movimento da Saúde na Zona Leste da capital paulista. 

Essa vivência me permitiu avançar na luta junto aos Movimentos Sociais, atuando 

como coordenadora de Grupos de Jovens e em questões ligadas à Cultura e a 

Geração de Trabalho e Renda, dentro dos princípios da Economia Solidária.  

Vendo, desde pequena, a degradação ambiental e as péssimas condições 

sanitárias na região onde morava e militava, iniciei minha atuação nas questões 

ambientais ainda muito jovem, com o objetivo de participar de coletivos de 

proposição de políticas públicas, voltadas para a área. Com certeza, estas 

experiências na periferia e minha atuação em ONGs sérias e comprometidas com a 

construção coletiva da história e da participação da sociedade, contribuíram em 
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muito para que eu me tornasse membro da Coordenação Nacional do Grupo de 

Trabalho Educação Ambiental e Agenda 21 do FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs 

e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Através deste 

Fórum, atuei como Conselheira no CNS – Conselho Nacional da Saúde. 

Minha experiência profissional se pauta na Gestão e Educação 

Socioambiental, constituída de ações como: concepção, coordenação, implantação 

e implementação de projetos e programas. Ministrei aulas na Educação de Jovens 

e Adultos - EJA por vários anos, lecionando para grupos com uma incrível e rica 

variedade de costumes, crenças, raças, etnias, idades e condições socioambientais 

e econômicas. Possuo experiência como Professora Tutora de cursos de 

Graduação Universitária, na modalidade EAD – ensino semipresencial - nos cursos 

de Pedagogia e Serviço social. 

Presto consultorias e participo de congressos, seminários e palestras 

relacionadas ao fortalecimento da sociedade civil, formação de gestores de Agenda 

21 Local, consumo consciente, orçamento participativo, co-gestão de políticas 

públicas e sustentabilidade socioambiental.  

Tenho ações de trabalho no setor público e na iniciativa privada, no entanto, 

minha atuação profissional mais relevante e, principalmente a ação militante, se dá 

junto à sociedade civil organizada. 

Participei, em 2006, do Projeto desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente 

em parceria com o FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - e o Instituto Vitae Civilis, intitulado 

“Desenvolvimento Sustentável e Participação Social – Criação da Rede Brasileira 

de Agendas 21 Locais” – REBAL, trabalhando como Elo Regional Sudeste pelo 

Instituto 5 Elementos. 

Em 2010 atuei junto ao Instituto Vitae Civilis, no projeto contratado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD - e Ministério do 

Meio Ambiente - MMA – intitulado “Apoio às Políticas Públicas na Área Ambiental - 

Atualização da Agenda 21 Brasileira e CPDS”. 

Elenco abaixo algumas Redes, Fóruns e Colegiados Nacionais dos quais 

participo: 
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 Coordenação do GT Educação Ambiental e Agenda 21 do FBOMS - Fórum 

Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - atual; 

 Membro do GTs Políticas Públicas e Colegiados Ambientais do FBOMS - 

Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - atual; 

 Membro da REPEA e da REBEA – Rede Paulista e Rede Brasileira de 

Educação Ambiental - atual; 

 Conselheira Nacional de Saúde – 1ª suplente – CNS -, representando o 

FBOMS no biênio 2007 – 2009; 

 Pesquisadora vinculada ao NEDH – Núcleo de Educação em Direitos 

Humanos – Universidade Metodista de São Paulo – UMESP - atual; 

 Colaboradora na divulgação e nas ações de mobilização da Campanha TIC 

TAC TIC TAC – Campanha Global de Ações pelo Clima (GCCA, na sigla 

em inglês) 

Dentre as experiências profissionais destaco as de maior relevância: 

 Campanha TIC TAC TIC TAC - Campanha Global de Ações pelo Clima 

(GCCA, na sigla em inglês) - aliança inédita de organizações não-

governamentais, sindicatos, grupos religiosos e pessoas que tem como 

objetivo: mobilizar a sociedade civil e a opinião pública para que os 

governos se posicionem e estabeleçam metas ambiciosas e justas em prol 

de decisões concretas para combater as causas das mudanças climáticas  

e amenizar seus efeitos. 

 FLACSO - Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – Projeto 

Ambientes Verdes e Saudáveis: Construindo Políticas Públicas Integradas 

na Cidade de São Paulo - Fortalecer, em nível local, a gestão intersetorial 

de intervenções em questões ambientais com impacto sobre a saúde da 

população, bem como promover atitudes voltadas à preservação, 

conservação e recuperação ambiental visando à promoção e proteção à 

saúde da população.      

 UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e 

Cultura - Projeto Formação Cidadã, Capacitação Ocupacional e 
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Aprendizagem em Atividades de Utilidade Coletiva - 914BRA3000 - Termo 

de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) 

através da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade 

(SDTS). Atividades formativas para desenvolvimento da cidadania, cursos 

de capacitação ocupacional visando a geração de ocupação e renda e 

cursos de capacitação em atividades de utilidade coletiva e comunitária 

 MMA - Ministério do Meio Ambiente, FBOMS, Instituto Vitae Civilis e 

Instituto 5 Elementos - Projeto Desenvolvimento Sustentável e Participação 

Social – Criação da Rede Brasileira de Agendas 21 Locais - Promover o 

engajamento de diversos setores da sociedade na implementação de 

políticas públicas locais voltadas a sustentabilidade e ao aumento da 

qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente. - promover a 

integração e o intercâmbio de informações e experiências e o 

fortalecimento dos processos de elaboração e implementação de Agendas 

21 Locais. 

 Projeto Reciclando a Esperança – Processo de articulação e sensibilização 

de lideranças e moradores da Zona Leste de São Paulo, para as Questões 

Ambientais e a Economia Solidária. Implantação e implementação de 

empreendimento de base comunitária para a Coleta Seletiva de Resíduos 

Sólidos, triagem e comercialização do material, visando a Geração de 

Trabalho e Renda. 

 Secretaria Municipal de Educação de Suzano – SME - Programa de 

Avaliação dos Indicadores de Qualidade na Educação – MEC. Analise e 

sistematização de dados, obtidos em oficinas participativas, referentes às 

problematizações levantadas pelos professores, pais e alunos da rede 

municipal de ensino quanto à organização dos espaços da escola e a 

qualidade do ensino. Analise do perfil pedagógico das Unidades de Ensino, 

bem como, elaborar publicação dos dados obtidos nas oficinas 

participativas do Projeto. 

Esta breve exposição demonstra minha opção pelas questões 

socioambientais, inclusive na escolha do Mestrado em Educação, na linha de 

Políticas Públicas.  
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Meu “percurso formativo” se deu através de influências muito fortes e 

presenças significativas em minha vida. Costumo dizer que “sou cria” dos 

movimentos populares, nascida e criada na periferia da Zona Leste e que devo boa 

parte do que sei e do que sou às experiências vividas ali. 

Foram experiências de organização coletiva e de profundas reflexões acerca 

dos problemas enfrentados por quem é pobre e “sofre na pele” os preconceitos 

decorrentes de se viver em uma comunidade carente. 

A influência de autores e ativistas em minha formação é muito forte; tive a 

honra e a sorte de conviver – na militância ou profissionalmente – com pessoas que 

são parte do meu referencial teórico, metodológico e de vida. 

Conheci Paulo Freire pessoalmente e pude acompanhar sua atuação como 

Secretário Municipal de Educação, na inesquecível e importante gestão de Luiza 

Erundina à frente da Prefeitura de São Paulo. Esta situação de encontro foi 

possibilitada principalmente pela militância política partidária que desenvolvia na 

época e por meu interesse pela educação como possibilidade de fortalecimento e 

protagonismo social. 

No início de minha trajetória na educação popular convivi com professores e 

professoras da PUC SP e da USP, que atuavam na periferia da cidade, 

principalmente em projetos de alfabetização e elevação de escolaridade; não 

lembro seus nomes, mas, com certeza me influenciaram muito com suas idéias e 

paixão pela educação. 

Trilhei várias vertentes da educação, entre elas o ensino profissionalizante – 

na educação para o mundo do trabalho, vista sob o prisma da política de esquerda 

os idos dos anos 1990 – que me trouxe uma bagagem maravilhosa, através dos 

processos formativos dos quais participei. A experiência de trabalho na Escola 

Sindical da CUT e no CEEP - Centro de Educação, Estudos e Pesquisas foram 

deveras importantes e me possibilitaram atuar junto com educadores/as das mais 

diversas origens, desde os que foram aperfeiçoados nos cursos acadêmicos, até os 

que se educaram na escola da vida e no chão da fábrica; devo muito a eles e a 

elas. Nesta época conheci Cícero “de Crato”, educador e dirigente do CEEP, que se 

tornou meu “Camarada” e por quem tenho enorme respeito e admiração. 
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Com Rubens Born convivo na militância socioambientalista e, também, tive a 

oportunidade de atuar profissionalmente - como consultora técnica - em estudos e 

pesquisas, dos quais ele também fez parte, junto ao Instituto Vitae Civilis. Somos 

signatários e defensores da Agenda 21 e isso nos une de forma atuante e 

sonhadora. Muitas da idéias que defendo hoje e dos termos que utilizo são fruto de 

diálogos que tive com “Rubinho” em momentos de profunda reflexão, regados a 

bom humor e uma capacidade maravilhosa que ele tem de deixar as pessoas a 

vontade para expressar suas opiniões e sugestões. 

Pesquisadora que muito me influenciou através de seus livros, artigos e 

palestras às quais pude assistir e que me faz ter uma visão alegre e esperançosa 

da vida e da educação é Michèle Sato; professora da Universidade Federal do Mato 

Grosso, facilitadora de Redes de Educação Ambiental e protagonista ao lado de 

Raquel Trajber do movimento chamado “Espaços Educadores Sustentáveis”. 

Com Pedro Jacobi tive as mesmas oportunidades de leitura e estudo, através 

de sua obra, e em minha atuação no Instituto 5 Elementos - Educação para a 

Sustentabilidade - onde ele atua como Presidente do Conselho Consultivo. Tenho 

partilhado de suas reflexões e ensinamentos em vários espaços de ensino, 

inclusive no GT 22 – Educação Ambiental da ANPEd - Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 

O professor Marcos Sorrentino é outro inspirador de minhas idéias e sonhos, 

sobre a educação ambiental crítica e transformadora. Uma nova educação onde as 

relações de troca de saberes e não violência devem ser premissas e possibilidades 

em um novo jeito de fazer educação, valendo-se da cultura de redes e da formação 

de ativistas e mobilizadores para a sustentabilidade. Somos companheiros em 

algumas Redes de Educação Ambiental. 

No Programa de Pós Graduação em Educação da UMESP, conheci o 

Professor Danilo Di Manno de Almeida, com quem cursei a disciplina “Abordagens 

Filosóficas da Educação” e com quem aprendi que é na troca do que somos e do 

que temos que percebemos a verdadeira essência da vida, nos verdadeiros 

encontros temos a chance de “escrever no outro”. Este professor “escreveu em 

mim” e me acolheu em um momento difícil da minha trajetória no Mestrado, me 

fazendo enxergar uma “terceira via” na Academia e me fazendo lembrar quanta 
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gente passou em minha vida me auxiliando para que eu pudesse chegar até o 

Mestrado e quanta gente não consegue chegar... 

.... Lembrou-me ainda de quão importante, para as pessoas com a mesma 

origem que eu, o meu prosseguimento na Academia, bem como, os frutos que as 

pesquisas que desenvolvo podem gerar, no tocante à melhoria das condições de 

vida destas pessoas que, de alguma forma, eu represento. 

Tenho sorte por ter mulheres especiais em minha vida, que são inspiração e 

referencia e colaboram para minha evolução, destaco por motivos inerentes a área 

desta pesquisa acadêmica e ao mesmo tempo, pelo que compreendo como missão 

de vida, a influencia que tenho de Marina Silva. Sua história de vida, seu 

comprometimento com as questões socioambientais e os estudos e pesquisas que 

desenvolve me entusiasmam, assim como, sua profunda sabedoria. Menina que, 

assim como eu, traz importantes referências de seus antepassados e que teve a 

sorte de conhecer pessoas que a ajudaram muito, abrindo caminho para que sua 

força se expandisse, sua voz fosse ouvida e suas idéias pudessem chegar aos 

ouvidos e corações de muitas pessoas. Com ela, aprendo constantemente a me 

colocar a disposição dos que buscam “outro mundo possível”, principalmente os 

mais jovens, com os quais, diga-se de passagem, adoro estar, refletir e atuar como 

professora e companheira. Marina se diz “sonhática”, mas, se faz enfática e 

determinada quanto o assunto é justiça e proteção da vida. Além de uma referencia 

como pesquisadora, esta mulher é para mim, a prova de que não há limites quando 

se acredita, de verdade, que é possível e que estamos aqui para servir. Servir não 

no sentido subalterno, mas, no sentido de ser útil, de fazer a diferença onde 

estamos e arregaçar as mangas para colaborar; atraindo, mobilizando, juntando 

gente nesta jornada que nos faz iguais, enquanto espécie e condição humana, 

porém, diferentes e únicos quanto aos dons individuais e histórias de vida. 

A construção e consolidação do movimento socioambientalista contribuiu para 

a minha formação e para minha trajetória acadêmica, assim como, o intercambio de 

idéias e de práticas deste universo militante formativo é fundamental para que eu 

prossiga com minhas pesquisas e com minhas produções.  

Poderei, por vezes, transmitir em meu texto – nesta dissertação e em outros 

trabalhos – idéias e conceitos que trocamos em algum momento de reflexão e nas 
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rodas de conversa das quais participamos juntos e juntas. Posso até acabar usando 

alguma frase ou jargão de um desses autores que atuaram e, ainda atuam, em 

minha vida. Por este motivo, fica desde já, meu pedido de desculpas se, 

porventura, utilizar algo que originariamente não é meu, mas, que de tanto bem me 

fez e do quanto contribuiu com minha formação, ficou gravado em meu 

subconsciente e hoje faz parte da minha história. 

Com certeza as idéias que tenho e as reflexões que faço são fruto da semente 

que vocês plantaram em mim e, nesta Dissertação de Mestrado, tem muita coisa de 

vocês. Muito obrigada por existirem, por terem passado em minha vida e por 

continuarem comigo neste movimento constante. 
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1 – ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

O objeto desta pesquisa são as relações entre a ação de ONGs – 

Organizações não Governamentais - socioambientalistas e escolas públicas na 

tarefa de educar para a sustentabilidade. 

Trata-se de um estudo exploratório pelo fato de não haver material 

consolidado nem em abundância para pesquisa a respeito.  Por se tratar de tema 

relativamente novo, o objetivo foi de “rastrear” o tema, levantar questões e indicar 

novas abordagens. 

No levantamento bibliográfico percorri o caminho de estudar o conceito de 

“Educação para a Sustentabilidade”, e, neste sentido, escolhi Edgar Morin, Moacir 

Gadotti e Pedro Jacobi. 

Na construção do “Mosaico da EA” – que contém conceitos relevantes sobre 

Educação Ambiental – estudei algumas publicações de Michele Sato, Isabel 

Carvalho, Ellen Nunes e Marcos Sorrentino, entre outros/as. 

Em se tratando do levantamento documental revi, agora com outro olhar, o 

olhar da pesquisa acadêmica, a Carta da Terra e a Agenda 21, por serem 

considerados elementos importantes em processos de Educação para a 

Sustentabilidade. 

Para pesquisar a histórica de criação do GT 22 – Educação Ambiental da 

ANPEd – Associação Nacional de Pesquisa em Educação – estudei vários 

documentos, de várias épocas, desde a ata da reunião de proposição da criação de 

um GE – Grupo de Estudos – até as listas de participantes em reuniões anuais do 

GT. 

Diante da atualidade e complexidade do tema a ser investigado, a estratégia 

escolhida foi a de um Estudo de Caso. Sendo assim, apresento levantamento das 

ações e do trabalho da REDECRIAR, organização não governamental 

socioambientalista com sede em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, que trabalha 

com Educação para a Sustentabilidade em escolas públicas da região. Levando-se 

em conta que a REDECRIAR atua em várias escolas da rede pública de ensino, 
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este Estudo de Caso pode suscitar, futuramente, a análise de vários “casinhos”, 

assim definidos por estarem “ligados” ou sob o leque/guarda chuva da atuação da 

mesma ONG.  

Assim, a hipótese de trabalho é que as relações entre ONGs 

socioambientalistas e escolas públicas, na tarefa de educar para a sustentabilidade, 

traduzem parceria marcada por ações que visam a reflexão e a mudança de 

hábitos, frente aos desafios socioambientais. 

Investigações “in loco” foram realizadas com o objetivo de averiguar e analisar 

as ações realizadas entre a ONG REDECRIAR e as escolas públicas nas quais ela 

atua e que tipo de relações se estabelece neste processo. Na pesquisa de campo – 

visitas “in loco”, foi utilizada a técnica de pesquisa qualitativa denominada de Grupo 

Focal, com o objetivo de diagnosticar as relações existentes no Estudo de Caso, 

bem como, verificar se a hipótese levantada incialmente foi confirmada.  
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1.1 - Conceitos e reflexões - o início da jornada da escrita dos resultados da 
pesquisa 

Qual o caminho a seguir? Como e por onde começar? Onde pesquisar? Por 

que determinado (a) autor (a)? 

Encontrei no livro Educação e Poder: introdução a pedagogia do conflito a 

seguinte frase: 

“A dúvida significa, pois, muitíssimo mais e outra coisa que 

qualquer processo metodológico que se usaria de maneira neutra 

(...) ela consiste em uma atitude existencial, uma maneira de ser, 

cabe a cada um configurá-la em função de suas particularidades 

próprias, de sua história e dos aspectos da situação, com a qual se 

encontra defrontado aqui e agora”. (GADOTTI, 2003, p. 18) 

Uma decisão a ser tomada no caminho para escrever minha dissertação de 

mestrado... 

Sabia que seria mais fácil quando da sistematização dos dados referentes 

à pesquisa de campo, por conta da familiaridade que tenho com este tipo de 

trabalho e com as metodologias participativas, mas, escolher os autores de 

referência se fazia uma grande dúvida. Tantos autores e autoras de excelência e 

tanta coisa escrita.... 

... Textos de profunda reflexão e comprovados cientificamente e outros 

tantos não tão confiáveis assim. 

Na página 19 do citado livro do professor Gadotti, consta a frase: “Qualquer 

que seja o valor dos mestres, da educação, da cultura adquirida, chega o 

momento em que é necessário se situar, se colocar em relação a eles, aventurar-

se sozinho no mundo e na história”. 

Sabia que havia chegado o momento. Podia contar com meus professores 

e professoras e, acima de tudo, com minha orientadora, mas, a decisão era minha 

e a responsabilidade também. 
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Responsabilidade de fazer um bom trabalho, um trabalho simples, porém, 

sério, comprometido, ético, com rigor. 

Comecei então a escrever e sempre me lembrava da frase que a 

professora Roseli Fischmann repetia: “sobre os ombros de gigantes”. Esta frase 

que me assustava e instigava ao mesmo tempo serviu como farol em minhas 

buscas e em meus momentos de dúvida. 

Preocupada em fazer um bom trabalho, em desenvolver uma pesquisa 

séria que pudesse contribuir de alguma forma com a educação, em especial com 

a Educação para a Sustentabilidade, me pus a escrever como se estivesse 

relatando os fatos, mais ou menos na ordem em que os fui encontrando e 

desvendando seus mistérios. 

Era o grande momento, o de me estabelecer não apenas como 

pesquisadora, pois não havia dúvida de que eu tinha feito inúmeras buscas, 

leituras, reflexões e comparações, mas, estava na hora de escrever, de ser autora 

e a autoria me sobressaltava.  

Autora eu, de minhas próprias reflexões - sem deixar de aproveitar o que 

foi escrito antes, o que foi pensado antes, o que antes fora comprovado - com 

imensa vontade de escrever sobre o que penso acerca das possibilidades de 

educar para a sustentabilidade. 

Decidi, então, que escreveria um pouco sobre a educação que acredito e 

como a vejo “aberta”, receptiva a outros saberes e a outros atores, para além de 

professores, alunos e gestores. Encontrei em Carlos Brandão algumas respostas 

e a porta de entrada para começar a escrever. 

Pensei que deveria falar sobre o conceito de Educação para a 

Sustentabilidade, mas, sem entrar no questionamento dos conceitos, apenas 

apresentando-os e deixando margem para reflexões e críticas acerca dos 

conceitos aqui apresentados. Escolhi Moacir Gadotti e Pedro Jacobi para compor 

este conceito. 

Tinha, então, que contar – em linhas gerais - a historia do movimento 

ambientalista no Brasil e como surgiram ONGs que trabalham com educação, no 
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viés da questão ambiental e, mais uma vez recorri, aos estudos e publicações do 

professor Pedro Jacobi. 

Aproveitei a oportunidade para descrever, resumidamente, a criação do GT 

22 Educação Ambiental da ANPEd, que tem entre seus membros figuras 

históricas no movimento ambientalista; indivíduos que estão na vanguarda das 

pesquisas voltadas a uma “nova educação”, educação que tenha como foco as 

questões socioambientais. 

Diante de tudo que tenho lido, estudado e pesquisado, vem se fortalecendo 

a proposição da utilização da Carta da Terra como instrumento pedagógico na 

Educação para a Sustentabilidade, bem como, a utilização da metodologia 

participativa da Agenda 21, envolvendo vários atores sociais. Portanto, descrevo 

como ambas surgiram e em que contexto; cito algumas experiências que utilizam 

estes documentos/estratégias e onde estão produzindo resultados significativos. 

Tendo em vista a linha de pesquisa que escolhi no Mestrado- políticas 

públicas - tratei de pesquisar na obra de Klaus Frey como estão as investigações 

acerca desta temática, bem como, escolhi publicações de Marcos Sorrentino para 

estudar políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil. 

Iniciei minha pesquisa buscando textos – artigos e entrevistas – que os 

autores que eu escolhi haviam publicado. Naveguei inúmeras vezes na Internet, 

buscando com rigor estes textos. Neste sentido, foram de grande valia as 

recomendações de minha Orientadora sobre sites adequados, onde pude fazer 

buscas interessantes, de obras voltadas ao tema aqui abordado. 

Tomei, então, a decisão de valorizar os artigos, por considerar uma fonte 

idônea e uma maneira diferente de pesquisa e citação em minha dissertação. 
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1.1.1 - Educação 

Esta pesquisa trata das relações que se estabelecem em busca de uma 

educação que vai além da formal, para além dos muros da escola, e encontramos 

força e significado para esta “outra educação” no trecho: 

“A educação está em todos os lugares e no ensino de todos 

os saberes. Assim não existe modelo de educação, a escola não é o 

único lugar onde ela ocorre e nem muito menos o professor é seu 

único agente”. (BRANDÃO, 1995, p. ) 

O autor afirma que a educação está em toda parte e envolve os saberes 

como um todo e todo tipo de saber. Insiste que não há um modelo de educação e 

que, para além do/a professor/a, outras pessoas são agentes da e na educação. 

Podemos dizer que ONGs socioambientalistas, através de seus membros, 

podem ser agentes da educação, apoiando as escolas na tarefa de educar para a 

sustentabilidade. Extrapolar os muros da escola, abrindo as portas para outros 

agentes da educação e saindo da escola para mergulhar em outras possibilidades 

da educação, é a proposta desafiadora que se coloca. 

Políticas públicas que fortaleçam esta visão de educação para além dos 

muros, avançando fronteiras e quebrando as amarras, com vistas a estabelecer 

com outras instituições as relações que ampliam, fortalecem e apontam novos 

saberes e novos caminhos para uma sociedade mais justa, igualitária e mais 

fraterna com todos os seres que habitam este planeta. 

 

1.1.2 - Educação Ambiental 

Em “Educar para a Sustentabilidade: complexidade, reflexividade, desafios” 

(JACOBI, 2005), encontramos referência aos primeiros registros do termo 

“educação ambiental” e eles datam de 1948, no encontro da União Internacional 

para a Conservação da Natureza (UICN) em Paris. 

A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, traça os “os rumos da 

educação ambiental” e recomenda-se o estabelecimento de programas 
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internacionais e, em Belgrado - 1975 – foi lançado o Programa Internacional de 

Educação Ambiental, contendo princípios e orientações para ações futuras.  

 

Em 1977, foi realizada a Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental em Tbilisi, na Geórgia. Inicia-se, então, um amplo processo em nível 

global para criar as condições para “formar uma nova consciência sobre o valor 

da natureza”. 

 

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global foi escrito durante a “Rio 92” - e institui dezesseis 

princípios fundamentais da educação para as sociedades sustentáveis, 

ressaltando “a necessidade de um pensamento crítico, de um fazer coletivo e 

solidário, da interdisciplinaridade, da multiplicidade e diversidade”. (JACOBI, 

2005, p. 17). 

 

No artigo citado, JACOBI (2005) enfatiza que é cada vez mais inegável a 

transformação pela qual o planeta está passando, bem como, os “riscos 

socioambientais” que tem sofrido. 

 

1.1.2.1 - Mosaico de conceitos sobre Educação Ambiental  

 

Tendo em vista apresentar meus “inspiradores” e mestres em termos de 

Educação Ambiental, me veio à idéia construir um “mosaico de conceitos”, 

contendo algumas frases que expressam a visão destes 

escritores/pesquisadores. Este mosaico não tem a pretensão de ser uma fonte de 

consulta oficial, nem tampouco, uma citação acadêmica. 

A reunião das idéias citadas abaixo é de certa forma um apanhado do que 

tenho estudado e praticado. Minha intenção é dar visibilidades ao pensamento 

destes seres humanos nesta dissertação: 

“A Educação Ambiental deve ter o compromisso de permitir sermos 
protagonistas para alcançar a utopia - apaixonadamente e sempre!” 
Michèle Sato 
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“A educação ambiental surge como uma das possíveis estratégias 

para o enfrentamento da crise civilizatória de dupla ordem, cultural e 
social”. Marcos Sorrentino 

 
“Por isso, é educação ambiental aprender a ver e a pensar sobre 

como se produzem os problemas ambientais, quais são suas causas e 
como podemos resolvê-los, identificando, também, a quem devem ser 
encaminhadas as soluções que independem de uma ação imediata do 
grupo afetado”. Isabel Carvalho 

 
“A Educação Ambiental está ligada a dois desafios vitais: a questão 

da perturbação dos equilíbrios ecológicos, dos desgastes da natureza, e a 
questão da educação. A Educação Ambiental visa, justamente, a 
potencializar as ações coletivas e a fortalecer o associativismo para 
resgatar o sentido da repolitização da vida coletiva”. Marta Tristão 

 
“Desta forma, a Educação Ambiental Crítica se propõe a desvelar a 

realidade, para, inserindo o processo educativo nela, contribuir na 
transformação da sociedade atual, assumindo de forma inalienável a sua 
dimensão política”. Mauro Guimarães 

 
“A educação ambiental deve ser vista como um processo de 

permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de 
conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária”. Pedro 
Jacobi  

 
“A educação ambiental popular, no entanto, deverá ser realizada 

prioritariamente com os movimentos sociais, associações e organizações 
ecológicas, de mulheres, de camponeses, operários, de jovens, e t c, 
procurando fornecer um salto qualitativo nas suas reivindicações políticas, 
econômicas e ecológicas”. Marcos Reigota  

 

“A educação ambiental envolve um elemento a mais na relação 
Sociedade e Natureza, o objeto por excelência da sociologia ambiental: a 
Educação”. Philippe Pomier Layrargues 

 
“A ação da educação ambiental não se restringe aos limites da 

proteção da natureza, avança na perspectiva histórica de construir uma 
visão do futuro, evitando repetir os erros e enganos cometidos no passado 
e no presente”. Ellen Regina Mayhé Nunes 
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1.1.3 - Refletindo sobre a Educação para o Futuro 

 

Na obra de Edgar Morin chamada “Os Sete Saberes Necessários a 

Educação do Futuro”, encontramos reflexões que apontam para um caminho a 

ser trilhado em busca de uma educação voltada a refletir sobre a condição 

humana nos novos tempos, “estamos na era planetária; uma aventura comum 

conduz os seres humanos, onde quer que se encontrem” (MORIN, 2002, p. 47). 

O autor enfatiza a necessidade de rever conceitos e interrogar nossas 

práticas cotidianas de educação e os modelos que têm sido empregados. 

Busquei refletir, a cada “Saber” descrito por Morin, o que para mim é mais 

significativo, no intuito de ampliar minhas cogitações acerca do que é a Educação 

do Futuro. Desta forma, destaco frases de cada “Saber” – entre aspas - e a seguir 

faço minhas reflexões: 

- Saber I - As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão 

Morin = “Necessitamos que se cristalize e se enraíze um paradigma que 

permita o conhecimento complexo.”  

A meu ver significa estarmos atentos à complexidade que envolve esta era 

planetária e quanto já somos atingidos pelos resultados de um padrão de 

consumo altamente degradante dos recursos naturais que possuímos. 

Necessitamos levar em conta os estudos e pesquisas que apontam para 

um cenário de grandes catástrofes climáticas e degradação ambiental. 

Conclama-nos a repensar o papel da educação, determinando: “o dever 

principal da educação é de armar cada um para o combate vital para a lucidez”. 

 - Saber II - Os princípios do conhecimento pertinente 

Morin = “O planeta Terra é mais do que um contexto: é o todo ao mesmo 

tempo organizador e desorganizador de que fazemos parte.” 

Esta afirmação de Morin nos leva a pensar sobre como somos parte do 

todo e como cada parte tem sua influência no todo. Cada ação individual se 
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reflete no coletivo e vice versa, o que acomete o todo reflete em cada uma das 

partes. 

Dá o verdadeiro sentido de ação desencadeante, de capilaridade dos atos 

e das decisões que tomamos, transformando-se em uma trama de reações em 

cadeia, uma “tecitura” da vida. 

Morin = “Em conseqüência, a educação deve promover a ‘inteligência geral’ 

apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da 

concepção global.”  

Lembra-me a máxima da Agenda 21: pensar global, agir local. 

- Saber III - Ensinar a condição humana 

Morin = “Interrogar nossa condição humana implica questionar primeiro 

nossa posição no mundo.” 

Os questionamentos de Edgard Morin igualam os indivíduos em sua 

condição humana e mundana. Quem somos e onde estamos? De onde viemos e 

para onde vamos?  

Mesmo os mais abastados se fazem estas perguntas e, nestas reflexões, 

se vêem tão fragilizados quanto os mais fracos e oprimidos, o marginalizado 

social, econômica e ambientalmente. 

Morin = “Como seres vivos deste planeta, dependemos vitalmente da 

biosfera terrestre; devemos reconhecer nossa identidade terrena física e 

biológica.” 

Isto traz aos seres humanos o inevitável reconhecimento de nossa 

condição de dependência e de vulnerabilidade frente aos crescentes 

desequilíbrios ecológicos ocorridos em nosso planeta. 

Faz-nos repensar nossas relações com as outras espécies que habitam 

nossa casa, a Terra, nossa mãe Gaia. 

Morin = “Cabe à educação do futuro cuidar para que a idéia de unidade da 

espécie humana não apague a idéia de diversidade e que a da sua diversidade 
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não apague a da unidade. (...) E, no ser humano, o desenvolvimento do 

conhecimento racional-empírico-técnico jamais anulou o conhecimento simbólico, 

mítico, mágico ou poético”. 

Reforça minha visão de que os “saberes tradicionais”, os costumes 

regionais, a especificidade de cada canto, de cada lugar, devem ser levados em 

conta e respeitados quando pensamos a educação que queremos: uma educação 

que valoriza, impulsiona, gera protagonismo. 

Os saberes populares devem ser absorvidos pela educação e 

transformados em estratégia de envolvimento dos atores contemplados por esta 

nova forma de fazer educação. 

A utilização da música, da dança e de uma gama de elementos culturais 

pode envolver as pessoas e provocar nelas o sentimento de pertença, tão 

necessário para que os indivíduos confiem nos processos educativos e promovam 

suas reflexões acerca de como estão inseridos na sociedade, nesta era 

planetária. 

Morin = “Por isso, a educação deveria mostrar e ilustrar o Destino 

multifacetado do humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o 

destino social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis”. 

- Saber IV - Ensinar a identidade terrena 

Morin = “Pode-se esperar uma política a serviço do ser humano, 

inseparável da política de civilização, que abriria o caminho para civilizar a Terra 

como casa e jardim comuns da humanidade”. 

O ser humano necessita rever sua posição no mundo, no planeta. A 

postura egocentrista não cabe mais em um mundo onde as ações de cada povo, 

de cada nação podem determinar o extermínio de espécies e a miséria de outros 

povos/nações. 

A “pegada ecológica” tem demonstrado isso; o cálculo de utilização dos 

recursos naturais de indivíduos habitantes em países desenvolvidos é altamente 

preocupante e o planeta não suporta mais a carga de pressão a que vem sido 

constantemente exposto. 
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Morin = “É uma possibilidade incerta que depende muito da tomada de 

consciência, da vontade, da coragem, da oportunidade... Do mesmo modo, as 

tomadas de consciências tornaram-se urgentes e primordiais”. 

- Saber V - Enfrentar as incertezas 

Neste capítulo o autor nos leva a voltar no tempo e refletir sobre diversos 

acontecimentos ocorridos entre 1914 e 1999, analisando que não haveria como 

responder àquelas questões durante seu desenrolar. 

  Edgard Morin nos apresenta, na página 81 de seu livro a avassaladora 

frase de Patocka “o devenir é doravante problematizado e o será sempre. O futuro 

chama-se incerteza”. 

Fico a refletir sobre a “ilusão e o erro” e o quanto estamos vulneráveis 

diante da força da mídia e da pressão por levarmos uma vida de consumismo, 

sem saber ao certo se o planeta suportará carga ao forte de extração. 

A capacidade de resiliência do planeta é incrível, haja vista as diversas 

mudanças pelas quais já passou: o Ótimo Climático – (Ab´Saber, 2007), a Era 

Glacial, o desaparecimento dos Dinossauros, entre outros eventos de grande 

impacto.  

Porém, a questão a ser considerada consiste em reconhecer que o que 

está em jogo é a continuidade da vida dos seres que habitam “esta espaçonave” 

chamada de planeta Terra (HORN, 2006). Segundo SALATI, SANTOS e NOBRE 

(2002) estes seres, incluindo a espécie humana, é que estão correndo sérios 

riscos de extinção e já estão passando por profundos processos de mutação. 

Estamos diante de uma grande incerteza: a da continuidade d espécie 

humana neste planeta. 

- Saber VI - Ensinar a compreensão 

Morin = “O problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos. 

E, por este motivo, deve ser uma das finalidades da educação do futuro”. 

Reside nesta afirmação a necessidade de fomentarmos a solidariedade 

entre povos, nações e indivíduos. Não somente a solidariedade entre os seres 
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humanos, mas, também, para com outras espécies que coabitam esta casa, o 

planeta Terra. 

Precisamos exterminar o egoísmo, o ciúme, a inveja, a agressividade para 

efetivar relações de cumplicidade e compromisso para com a vida. 

Leonardo Boff sintetiza bem esta necessidade de compreensão em sua 

obra “Saber Cuidar: ética do humano - compaixão pela terra”, onde somos 

levados a refletir sobre cuidado e compaixão e o quanto é indispensável 

tomarmos atitudes com relação a essas práticas. Afirma que a essência do ser 

humano é “saber cuidar” e que se faz urgente uma nova conduta e “olhar para si 

mesmo e respiritualizar – se.” 

- Saber VII - A ética do gênero humano 

Morin = “O respeito à diversidade significa que a democracia não pode ser 

identificada com a ditadura das maiorias sobre as minorias, deve comportar o 

direito das minorias e dos contestadores à existência e à expressão, e deve 

permitir a expressão da idéias heréticas e desviantes”. 

Em especial o respeito às minorias étnica, religiosas e às pessoas que 

vivenciam processos excludentes como as mulheres, as crianças, os idosos, e, 

porque não dizer a juventude. A juventude vive hoje as conseqüências de uma 

sociedade que não a vê, a não ser em termos de consumo. 

Morin = “Na verdade, a dominação, a opressão, a barbárie humanas 

permanecem no planeta e agravam-se”. 

A inexistência de políticas públicas eficazes no Brasil voltadas à juventude 

está desencadeando um processo de “aniquilamento” de muitos jovens que estão 

sendo dizimados – em algumas regiões do país – pelo alto consumo de drogas 

altamente destruidoras e pela violência dos grandes centros urbanos. 

No Brasil o Código Florestal está sendo desmantelado e isto ameaça 

diretamente nossas florestas e a biodiversidade, em face dos interesses de donos 

de terra – latifundiários – e de políticos ligados a bancada ruralista. 
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Morin = “Não possuímos as chaves que abririam as portas de um futuro 

melhor. Não conhecemos o caminho traçado”. 

O que nos cabe é repensar nossas relações, inclusive com as outras 

espécies que habitam este planeta, e buscar desenvolver uma educação crítica e 

inovadora rumo à sustentabilidade socioambiental e a “um outro mundo possível”. 

Em seu artigo intitulado “Perspectivas Atuais da Educação”, Moacir Gadotti 

analisa os “paradigmas holonômicos”, que trazem palavras como complexidade e 

holismo. Gadotti cita em seu artigo, as reflexões de Edgar Morin e escreve:  

“Nesta perspectiva, pode-se incluir as reflexões de Edgar Morin, 

que critica a razão produtivista e a racionalização modernas, 

propondo uma lógica do vivente. Esses paradigmas sustentam um 

princípio unificador do saber, do conhecimento, em torno do ser 

humano, valorizando o seu cotidiano, o seu vivido, o pessoal, a 

singularidade, o entorno, o acaso e outras categorias como: 

decisão, projeto, ruído, ambigüidade, finitude, escolha, síntese, 

vínculo e totalidade”. (GADOTTI, 2000, p. 04) 

Temos assim, algumas categorias que definiriam o que vem a ser 

“holonômico”, tendo como definição de “holos” - palavra de origem grega – a 

palavra “todo”, ou seja, estes novos paradigmas estão centrados na totalidade, a 

totalidade do ser humano, recuperar a totalidade perdida. 

”Ao aceitar como fundamento da educação uma antropologia que 

concebe o homem como um ser essencialmente contraditorial, os 

paradigmas holonômicos pretendem manter, sem pretender 

superar, todos os elementos da complexidade da vida”. (GADOTTI, 

2000, p. 04) 

A Educação Popular, originada nos anos 1960, através do trabalho de 

Paulo Freire, tinha como categoria fundamental a conscientização. “A prática e a 

reflexão sobre a prática”, levaram a acionar outra categoria, a organização. Sabia-

se que, além de estar consciente, era preciso organizar-se – como grupos – para 

transformar a educação e a sociedade. 
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Moacir Gadotti afirma que “os educadores que permaneceram fiéis aos 

princípios da educação popular atuaram principalmente em duas direções: na 

educação pública popular - no espaço conquistado no interior do Estado - e na 

educação popular comunitária e na educação ambiental ou sustentável, 

predominantemente não-governamentais”. 

Esta pesquisa trata do que Gadotti chama, neste artigo, de educação 

ambiental ou sustentável, que é o que a REDECRIAR faz, sendo uma 

organização não governamental – ONG. 

O autor enfatiza que as práticas de educação popular estabelecem-se 

como “mecanismos de democratização”, nos quais se refletem valores como 

solidariedade e reciprocidade e, ainda, formas alternativas de produção e 

consumo, algo muito importante quando tratamos da Educação para a 

Sustentabilidade. Analisa o crescimento do chamado “Terceiro Setor” – 

particularmente prefiro o termo Sociedade Civil Organizada ou entidades de base 

comunitária – como possibilidade de “novas vivências sociais e políticas hoje 

consolidadas”. 

O autor avalia a educação popular como “modelo teórico reconceituado” e 

que tem oferecido alternativas, entre elas a modificação dos sistemas do que ele 

chama de “escolarização pública”. Mostra como o atrelamento da educação 

popular com o poder local e a economia popular possibilita novas práticas de 

educação. 

Cita o exemplo do "Projeto da Escola Cidadã", que é uma escola que 

busca, com autonomia, fortalecer seu PPP – Projeto Político Pedagógico, 

“relacionado dialeticamente” com a sociedade, o mercado e o Estado, objetivando 

a formação do cidadão para controlar este mercado e o Estado. Faz-se pública, 

por ser para todos; estatal por ser assim financiada e democrática e comunitária, 

por seu modelo de gestão. 
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“Uma educação voltada para o futuro será sempre uma 

educação contestadora, superadora dos limites impostos pelo 

Estado e pelo mercado, portanto, uma educação muito mais 

voltada para a transformação social do que para a 

transmissão cultural”. (GADOTTI, 2000, p. 05) 

O autor nos remete aos quatro pilares do conhecimento - aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser - mostrando 

que estes pilares podem ser, “tomados como bússola” para nos orientar com 

relação ao futuro da educação.  

Focando, novamente as categorias, o autor resgata palavras como 

"contradição", "determinação", "reprodução", "mudança", "trabalho", "práxis", 

"necessidade", "possibilidade", sinalizando a perspectiva da pedagogia da práxis. 

Aponta que estas categorias, principalmente através de Hegel e Marx, se 

tornaram clássicas, porém, a dialética apresenta-se como o paradigma mais 

sólido para analisar a educação. Diz que devemos utilizar essas categorias 

citadas acima, acrescentando a elas outras categorias - que “indicam o 

surgimento de temas” - advindas da prática e da reflexão sobre o que é educação 

do futuro, são elas: cidadania, planetaridade, sustentabilidade, virtualidade, 

globalização, transdisciplinaridade, dialogicidade/dialeticidade. 

Termina o artigo dizendo que analisar as categorias citadas acima e, 

identificá-las na pedagogia contemporânea, pode estabelecer um programa a ser 

desenvolvido em torno das “perspectivas atuais da educação". Enfatiza que 

existem muitos desafios para a educação e que a “reflexão crítica não basta, 

como também não basta a prática sem a reflexão sobre ela”. 

1.1.4 - Educação para a Sustentabilidade 

A idéia é apresentar o conceito de Educação para a Sustentabilidade, na 

visão de especialistas, estudiosos e pesquisadores do tema. Não pretendo 

filosofar ou dissecar os conceitos, haja vista que, o objeto de estudo desta 

pesquisa são as relações que se estabelecem entre ONGs ambientalistas – 

Estudo de Caso em questão – e escolas públicas, no sentido de Educar para a 

Sustentabilidade. 
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Portanto, a seguir apresento resumidamente o que pensam dois 

referenciais que escolhi para refletir sobre o conceito: Moacir Gadotti – Professor 

da Universidade de São Paulo e Diretor do Instituto Paulo Freire - e Pedro Jacobi 

- Professor da Faculdade de Educação e Presidente da Pós-Graduação Programa 

de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. 

Em 2004, ocorreu em São Paulo o Fórum Mundial de Educação que tinha 

como tema geral a "Educação Cidadã para uma Cidade Educadora". Na época 

Moacir Gadotti escreveu um artigo onde mostrou o espaço que teriam – nos os 

diálogos do Fórum - os temas sustentabilidade, educação ambiental, 

ecopedagogia e a Pedagogia da Terra. Defendeu a necessidade de uma 

"Pedagogia da Terra", de uma ecopedagogia, que recoloque a relação entre a 

natureza e o ser humano como tema da educação. Afirmou que uma "Pedagogia 

da Terra" é a pedagogia apropriada para reconstruir paradigmas, num momento 

que se deve buscar uma adequação às necessidades referentes à cultura da 

sustentabilidade e da paz. Ressalta que esta pedagogia vem sendo 

gradativamente constituída, levando em conta muitas reflexões, “principalmente 

no interior do movimento ecológico” e se fundamenta em um paradigma filosófico, 

que sugere “um conjunto de saberes/valores interdependentes”, entre eles: 

“ 1º) Educar para pensar globalmente; 2º) Educar os sentimentos; 

3º) Ensinar a identidade terrena como condição humana essencial; 

4º) Formar para a consciência planetária; 5º) Formar para a 

compreensão; 6º) Educar para a simplicidade e para a quietude”. 

(GADOTTI, 2004) 

Enfatiza a necessidade de fazemos a escolha por um modo de viver onde 

há uma ação pessoal concreta, onde se pratica diariamente a sustentabilidade, ou 

seja, nas relações familiares, de trabalho, na escola, nas ruas. 

 “A Pedagogia da Terra funda-se nesse novo paradigma ético e 

numa nova inteligência do mundo. Inteligente não é aquele que 

sabe resolver problemas (inteligência instrumental), mas aquele 

que tem um projeto de vida solidário. Porque a solidariedade não é 

hoje apenas um valor. É condição de sobrevivência de todos”. 

(GADOTTI, 2004) 
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Leva-nos a refletir que brotam alternativas para o extermínio do planeta na 

cultura de paz e de sustentabilidade e diz que sustentabilidade não está ligada 

somente a ecologia, a biologia e a economia, que ela tem a ver “com a relação 

que mantemos conosco mesmos, com os outros e com a natureza”. O autor 

sugere que a pedagogia deve, acima de tudo, ensinar “a ler o mundo - como nos 

diz Paulo Freire - o mundo que é o próprio universo, por que é ele nosso primeiro 

educador”.  

Finaliza o artigo afirmando que esta educação é emocional e nos assenta 

“diante do mistério do universo”, profundamente com ele, “produzindo a emoção 

de nos sentirmos parte desse sagrado ser vivo e em evolução permanente”. 

Lendo o livro Pedagogia da Terra, encontrei uma passagem bastante 

interessante que me fez pensar acerca da afirmação de Francisco Gutierrez sobre 

as condições básicas do que ele chama de desenvolvimento sustentável: 

“economicamente factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo, 

culturalmente equitativo, respeitoso e sem discriminação” (GADOTTI, 2000, p. 

61).  

Para Moacir Gadotti “o desenvolvimento sustentável” é uma “idéia 

mobilizadora”, um caminho em busca da sustentabilidade socioambiental e o 

autor vê a Agenda 21 como um importante instrumento no trilhar deste caminho. 

O livro aborda, ainda, os “princípios da alfabetização ecológica” e traz ao final de 

cada capítulo questões que servem para aprofundar os temas abordados, bem 

como, servem de inspiração para investigações de pesquisadores e estudiosos. 

Conta um pouco da trajetória de elaboração da Carta da Terra e como ela 

se insere no contexto desta “nova educação” que buscamos.  

Em outra publicação do mesmo autor, intitulada “Ecopedagogia, Pedagogia 

da terra, Pedagogia da Sustentabilidade, Educação Ambiental e Educação para a 

Cidadania Planetária” - publicada em 2009 – observei que a finalidade da obra foi 

mostrar como diferentes conceitos e expressões estão interconectados por um 

objetivo ou “projeto comum”. O autor afirma que “a ecopedagogia tornou-se um 

movimento e uma perspectiva da educação maior do que uma pedagogia do 
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desenvolvimento sustentável. Ela está mais para a educação sustentável, para 

uma ecoeducação, que é mais ampla do que a educação ambiental”.  

Defende que, para o momento atual de crises, de aquecimento global e 

mudanças climáticas, “a ecopedagogia tem tudo a ver com uma educação para a 

sustentabilidade” e tem colaborado sobremaneira com a educação para a 

cidadania planetária. 

 

“Educar para a cidadania planetária implica muito mais do que uma 

filosofia educacional, do que o enunciado de seus princípios. A 

educação para a cidadania planetária implica uma revisão dos 

nossos currículos, uma reorientação de nossa visão de mundo da 

educação como espaço de inserção do indivíduo, não numa 

comunidade local, mas numa comunidade que é local e global ao 

mesmo tempo”. (GADOTTI, 2009, p. 02) 

 

Defende o autor que a formação da consciência depende da educação e 

que a sobrevivência do planeta Terra - que é nossa casa - depende da 

consciência socioambiental de cada morador deste planeta. É educar para que 

cada um de nós faça uma imersão em seu universo interior e no universo que nos 

cerca e nos une. 

 

Para Gadotti, cidadania planetária significa uma perspectiva unificadora do 

planeta e de uma sociedade mundial, que atualmente é descrita utilizando-se os 

termos “nossa humanidade comum”, “nosso futuro comum”, “nossa pátria 

comum”. Cidadania planetária é, então, uma expressão utilizada para declarar 

“um conjunto de princípios, valores, atitudes e comportamentos que demonstra 

uma nova percepção da Terra”. Tem a ver com a ética da civilização planetária, 

um conceito que trata da tomada de consciência de que habitamos a mesma 

moradia, a mesma casa, como se fosse uma só nação, pois, temos uma 

identidade em comum: “somos terráqueos”. 

Precisamos respeitar a história e a trajetória deste planeta e compreender 

que fazemos parte dele, assim como é parte integrante deste planeta, a história 

de vida de cada um de nós. É urgente compreender que “Terra somos nós e tudo 
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o que nela vive em harmonia dinâmica, compartilhando o mesmo espaço”, 

portanto, nós temos o mesmo destino, um destino comum.  

Esta educação, que pretende educar para a cidadania planetária, implica 

compreender que vivemos complexas e permanentes relações, entre nós seres 

humanos e, também, com outras espécies e formas de vida, em uma verdadeira 

“simbiose”, onde um incorpora e acolhe o outro, para que ambos e todos 

permaneçam vivos.   

Sugere o autor a ecopedagogia como sendo a pedagogia adequada à 

metodologia da Carta da Terra, por desenvolver os conceitos acima descritos. 

Enfatiza que a ecopedagogia provoca uma reorientação dos currículos, no sentido 

de incorporarem determinados princípios e valores. Ainda nos faz lembrar que 

estamos na Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005 - 

2014) - UNESCO, e que em seus princípios norteadores, encontramos que é 

imperativo “reorientar a educação, em todos os níveis, para uma cultura de paz e 

de sustentabilidade”. 

Lembra-nos que os sistemas educacionais, em termos gerais são 

fundamentados em princípios predatórios, em uma racionalidade instrumental, 

reproduzindo valores que são insustentáveis. Nos alerta que para inserir uma 

cultura de sustentabilidade no sistema educacional, precisamos “reeducar o 

sistema”, pois, ao mesmo tempo ele é problema e solução, por este motivo, uma 

nova pedagogia. 

Acredita na sustentabilidade como conceito poderoso e uma chance para 

que a educação se renove e renove seus sistemas “fundados em princípios e 

valores competitivos”. Ara ele, inserir uma cultura de sustentabilidade e de paz 

nas escolas é fundamental para que elas sejam “mais cooperativas e menos 

competitivas”. 
“A educação sustentável não se preocupa apenas com uma relação 

saudável com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo 

do que fazemos com a nossa existência, a partir da vida cotidiana 

(...) sem uma educação sustentável, a Terra continuará apenas 

sendo considerada como espaço de nosso sustento e de domínio 

técnico tecnológico, objeto de nossas pesquisas, ensaios, e, 

algumas vezes, de nossa contemplação”. (GADOTTI, 2009, p. 02) 
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Em "Educar para a Sustentabilidade: uma contribuição à Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável", o autor, Moacir Gadotti, afirma 

que a categoria sustentabilidade tem um grande potencial educativo ainda não 

suficientemente explorado. "Sustentabilidade é o sonho de bem viver, equilíbrio 

dinâmico com o outro e com o meio ambiente; é harmonia entre os diferentes", 

sustenta Gadotti. 

“Educar para a sustentabilidade é educar para um outro mundo 

possível; educar para encontrar nosso lugar na história, no 

universo. É educar para a paz, para os direitos humanos, para a 

justiça social e para a diversidade cultural, contra o sexismo e o 

racismo. É educar para a consciência planetária”. (GADOTTI, 2008) 

Em artigo intitulado “Educar para a Sustentabilidade: complexidade, 

reflexividade e desafios”, encontramos a seguinte afirmação: “A sociedade, 

produtora de riscos, se torna crescentemente reflexiva, o que significa dizer que 

ela se torna um tema e um problema para si própria”.(JACOBI, 2005, p. 02) 

O autor usa o termo “sociedade global reflexiva” para pensar sobre a 

necessidade desta sociedade se confrontar com que criou e produziu, tanto 

positiva quanto negativamente. Aparece aí o conceito de risco que passa a ter 

função estratégica no entendimento de características, limites e transformação da 

história da sociedade moderna. 
“Os grandes acidentes envolvendo usinas nucleares e 

contaminações tóxicas de grandes proporções, como os casos de 

Three-Mile Island (1979), Love Canal, Bhopal (1984) e Chernobyl 

(1986), e outros de menor porte, mas com impactos locais 

significativos, aumentam o debate público e científico sobre a 

questão dos riscos nas sociedades contemporâneas; o que 

converge com a questão da cidadania e da qualidade de vida”. 

(JACOBI, 2005, p. 13) 
Analisa também, o processo de transformação da sociedade, em sua 

complexidade, onde além de ameaçada, está constantemente afetada por riscos 

e problemas socioambientais. 

 

No que tange diretamente ao tema desta pesquisa, Jacobi afirma no texto 

introdutório do artigo que “a reflexão sobre ‘sociedade de risco’ nos permite 
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estabelecer elos com a complexa temática das relações entre meio ambiente e 

educação, a partir de alguns parâmetros presentes nas práticas sociais centradas 

na “Educação para a Sustentabilidade”. 

 

Leva-nos a refletir sobre a necessidade de envolvimento do que ele chama 

de “conjunto de atores do universo educativo”, fortalecendo e valorizando os 

sistemas de conhecimento, a capacitação dos profissionais e a universidade, em 

perspectiva multidisciplinar, para o enfrentamento das questões referentes à 

degradação constante do meio ambiente e de seus ecossistemas. 

 

Chama a atenção para as relações estabelecidas entre os seres humanos 

e o meio ambiente que os cerca; relação esta que está causando impactos 

ambientais preocupantes e complexos, colocando em risco não só as atuais 

populações, bem como “a qualidade de vida das futuras gerações”. 

O tema da sustentabilidade confronta-se com o paradigma da “sociedade 

de risco”. Isto implica na necessidade de se multiplicarem as práticas sociais 

baseadas no fortalecimento do direito ao acesso à informação e à educação em 

uma perspectiva integradora. 

Portanto, segundo JACOBI (2005), “quando nos referimos à educação 

ambiental, a situamos num contexto mais amplo, o da educação para a cidadania, 

configurando-se como elemento determinante para a consolidação de sujeitos 

cidadãos”.  

“A educação para a cidadania ambiental aponta para a 

necessidade de elaboração de propostas pedagógicas 

centradas na conscientização, mudança de atitude e 

comportamento, desenvolvimento de competências, 

capacidade de avaliação e participação dos educandos. (...) 

para que adquiram uma base adequada de compreensão 

essencial do meio ambiente global e local, da 

interdependência dos problemas e soluções e da importância 

da responsabilidade de cada um para construir uma 

sociedade planetária mais eqüitativa e ambientalmente 

sustentável”. (JACOBI, 2005, p. 27) 
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1.1.5 - O surgimento do termo Desenvolvimento Sustentável 

 

Ainda pesquisando a obra de Pedro Jacobi, encontrei um texto - escrito em 

2002 - intitulado Meio Ambiente e Sustentabilidade: O complexo desafio da 

Sustentabilidade. O texto traz informações sobre o termo desenvolvimento 

sustentável e sua origem: 

“O conceito de desenvolvimento sustentável surge para enfrentar a 

crise ecológica, sendo que pelo menos duas correntes alimentaram 

este processo. Uma primeira que tem relação com aquelas 

correntes que desde a economia influenciaram mudanças nas 

abordagens do desenvolvimento econômico, notadamente a partir 

dos anos 70.” (JACOBI, 2002) 

Traz como exemplo destas linhas/correntes o trabalho do Clube de Roma 

publicado sob o título de “Limites do Crescimento” em 1972, que trazia 

argumentos como o congelamento do crescimento populacional e do capital 

industrial, para se alcançar a estabilidade econômica e ecológica, no intuito de 

mostrar que os recursos são limitados. 

A outra corrente é a da visão ambientalista que criticava o modo de vida 

moderno ou da atualidade; visão esta que se disseminou à partir da Conferência 

de Estocolmo - em 1972 – quando se tornam públicas as questões ambientais. 

Verificamos, assim, que o aspecto do desenvolvimento sustentável, ganha espaço 

e relevância em um breve espaço de tempo, tornando-se diretriz nos diálogos 

acerca do desenvolvimento e do caminho a seguir. 

“Nas duas décadas subsequentes, o principal determinante para a 

crescente confluência das duas vertentes –economicista e 

ambientalista – deveu-se principalmente ao avanço da crise 

ambiental, por um lado, e ao aprofundamento dos problemas 

econômicos e sociais para a maioria das nações”. (JACOBI, 2002) 

Temos, então, o seguinte cenário: a crise econômica dos anos 80 com o 

imperativo de reavaliar os paradigmas da época e a surpresa dos fenômenos de 

aquecimento global, especificamente os dados sobre a destruição da camada de 

ozônio, embora outros problemas referentes a estes fenômenos já se fizessem 
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preocupantes. Nota-se o agravamento dos problemas sociais e o abismo cada 

vez maior entre os países pobres e os industrializados, ao mesmo tempo em que 

o agravamento da crise ambiental, ambos ligados aos padrões de consumo e de 

produção vigentes.  

O Relatório Brundtlandt ou, como é mais conhecido “Nosso Futuro 

Comum”, foi publicado pela ONU em 1987 e o conceito de “desenvolvimento 

sustentável” é retomado. O relatório aborda o emaranhado de causas dos 

problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade global, reforçando a 

necessidade de aproximar a economia, a tecnologia, a política e toda a sociedade  

O relatório traz um inventário de ações e medidas a serem adotadas pelas 

nações, dentro de seus territórios, bem como, apresenta metas para serem 

implementadas no âmbito internacional, contando com a colaboração e 

interlocução de instituições multilaterais. Sobre os efeitos do relatório, Jacobi 

analisa: 

 “Os resultados neste final de década estão muito aquém das 

expectativas e decorrem da complexidade de estabelecer e pactuar 

limites de emissões, proteção de biodiversidade, notadamente 

pelos países mais desenvolvidos”. (JACOBI, 2002, p. 05). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi adotado como um marco 

conceitual em todo o processo que regeu Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento – a Rio 92 – servindo de base para a os 

debates, as declarações e os documentos pactuados durante a Conferência. 

Ficou evidente a relação de dependência que existe entre o desenvolvimento 

socioeconômico e as alterações no meio ambiente, passando a compor os 

discursos e as agendas de governos de todo o planeta. 

Pedro Jacobi afirma em seu texto que a Conferência representou um 

primeiro passo de um longo processo de entendimento entre as nações sobre as 

medidas concretas visando “reconciliar as atividades econômicas com a 

necessidade de proteger o planeta e assegurar um futuro sustentável para todos 

os povos”. 
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Apesar das críticas - do uso abusivo e indiscriminado – o conceito de 

desenvolvimento sustentável representa um avanço nos diálogos e na tomada de 

decisões a cerca do tipo de desenvolvimento que se quer para o século XXI e as 

futuras gerações, bem como, para a preservação do meio ambiente e de seus 

recursos para as mesmas futuras gerações. 

O autor enfatiza um avanço importante - apesar das críticas ao conceito de 

desenvolvimento sustentável - e cita a Agenda 21 como “principal referencial”, por 

tratar-se de um plano de ação para o século XXI. A Agenda 21 leva em conta a 

relação intrínseca entre desenvolvimento e meio ambiente, tendo por base o 

ajuste entre “eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica, como 

premissas da construção de uma sociedade solidária e justa”. 

O conceito é hoje empregado por organismos internacionais e representa a 

declaração de uma visão de mundo que conecta força econômica com igualdade 

e justiça social e cuidado ecológico, tendo em vista uma nova sociedade, ou seja, 

uma sociedade sustentável. 

E na busca desta sociedade sustentável, encontramos muitos obstáculos, 

entre eles, pouca consciência da sociedade sobre o modelo de desenvolvimento – 

equivocado e predatório - que existe atualmente. Faz-se necessária a mudança 

de hábitos de produção e consumo e, para isso, é imprescindível que a 

participação ativa da sociedade nos diálogos acerca de seu futuro e do destino 

das próximas gerações, seja estimulada e fortalecida. Desta forma, poderá 

colaborar na identificação dos problemas a serem enfrentados, bem como, na 

busca de soluções condizentes com uma forma de viver atrelada a 

sustentabilidade socioambiental. 

A sociedade precisa ter acesso a informação de qualidade e exercer o 

controle social da gestão das instituições, em busca de transparência nos 

processos decisórios, reforçando argumentos, podendo atuar como facilitadores 

na construção de uma sociedade sustentável, “no exercício de uma cidadania 

ativa” visando a mudança de valores individuais e coletivos, buscando a ética, a 

justiça social e a equidade. Jacobi afirma que “outra iniciativa marcante e que teve 

ampla repercussão foi a Carta da Terra”, decorrência da mobilização e articulação 

da sociedade civil. 
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1.1.6 - Sustentabilidade – um termo ainda em construção? 

 

Particularmente não aprecio o termo “desenvolvimento sustentável” por 

entender que o modelo de desenvolvimento que temos atualmente não comporta 

as reflexões e ações necessárias à preservação dos recursos naturais, nem 

tampouco, potencializam a sustentabilidade da vida. Vejo, ainda, na palavra 

“desenvolver” uma indicação de “não envolvimento” e em termos de 

sustentabilidade da vida, envolver-se é suma importância. 

No artigo de Leonardo Boff, publicado recentemente e intitulado 

“Sustentabilidade, adjetivo ou substantivo? ’’ atentamos para o seguinte: 

“É de bom tom hoje falar de sustentabilidade. Ela serve de etiqueta 

de garantia de que a empresa, ao produzir, está respeitando o meio 

ambiente. Atrás desta palavra se escondem algumas verdades, 

mas também muitos engodos. De modo geral, ela é usada como 

adjetivo e não como substantivo”. (BOFF, 2011, p. 01) 

Para Leonardo Boff, usar o termo como adjetivo significa “agregar a 

qualquer coisa sem mudar a natureza da coisa” e exemplifica: “posso diminuir a 

poluição química de uma fábrica, colocando filtros melhores em suas chaminés 

que vomitam gases”. 

Conhecemos a estratégia de “apropriação de conceitos” utilizada pela 

mídia, com o intuito de parecer estar se colocando a favor de causas e ao lado do 

cidadão, quando na verdade só se trata de mais uma tática da política neoliberal. 

Sabemos que alguns conceitos podem ser erroneamente utilizados e penso que 

não devemos deixar de utilizar o termo sustentabilidade; o que precisamos é 

afinar nosso discurso e, principalmente, nossa prática para levar à sociedade o 

que pensamos e como agimos, de fato, através deste conceito. 

 “Sustentabilidade como substantivo exige uma mudança de 

relação para com a natureza, a vida e a Terra. A primeira mudança 

começa com outra visão da realidade. A Terra está viva e nós 

somos sua porção consciente e inteligente. Não estamos fora e 

acima dela como quem domina, mas dentro como quem cuida, 

aproveitando de seus bens, mas respeitando seus limites. Há 

interação entre ser humano e natureza”. (BOFF, 2011) 
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O autor analisa os indivíduos que têm o controle da economia e do “destino 

dos povos” e que não dialogam sobre a vida humana e a preservação do planeta. 

Só pensam em dinheiro e como cuidar de seus lucros, de seus investimentos e 

“esquecem que a Terra pode viver sem nós, como viveu por bilhões de anos. Nós 

não podemos viver sem ela”. 

Concordo que o termo sustentabilidade tem sido mais utilizado como 

adjetivo do que como substantivo, porém, outros conceitos - como justiça, direitos, 

liberdade, felicidade - também tem interpretações diferentes e equivocadas, 

principalmente quando levam ao "mau uso" do termo ou a "mascarar" a sua real 

intenção.  

Foi e sempre será assim, grupos se formam, consolidam conceitos e vão 

lapidando estes conceitos através da luta e da prática... O que não quer dizer que 

um dia terão pleno domínio sobre ele (o conceito) ou a compreensão total, por 

parte da sociedade, sobre o que quer dizer aquilo. 

Creio que precisamos fazer do termo/conceito de sustentabilidade, algo 

que nos una em torno das questões socioambientais, econômicas e culturais. Um 

termo/conceito que fortaleça nossas ações em busca de uma sociedade que 

repense seus valores e praticas de consumo - para preservar a vida de todos os 

seres que habitam este planeta - e não somente nos tempos atuais. 

Portanto penso que não podemos esperar que, diante de tanta mudança 

necessária - envolvendo corações e mentes - um termo/conceito relativamente 

novo e que pode estremecer, de fato, as bases do capitalismo - e as praticas 

neoliberais - seja entendido, assimilado e absorvido rapidamente pela sociedade 

– mesmo diante da real urgência de mobilização e ação. 

Cabe a quem já percebeu as possibilidades reflexivas e práticas que o 

termo/conceito permite, tomar a iniciativa para desmistificá-lo e utilizá-lo da 

melhor forma possível. 

Nós, ambientalistas e educadores, sabemos que a organização e a luta são 

para já, para agora, sobretudo, pela urgência da mudança de hábitos e 

paradigmas. Porém, não podemos nos perder na ansiedade de ver a sociedade 

esclarecida magicamente da noite para o dia e, nem tampouco, que a força da 
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mídia se desvaneça perante a confirmação de que a vida - em todas as suas 

formas - está ameaçada e que valores devem ser resgatados e estimulados. 

As forças do capitalismo levaram anos para se estabelecer, criar raízes e 

frutificar; a luta é contra esse regime que escraviza, explora e engana, então, é 

necessário ter consciência de que não é um conceito - ou a clareza sobre este 

termo/conceito - que fará a mudança. No meu entender, a mudança se dará pelos 

indivíduos - homens e mulheres - que souberem utilizar este conceito da melhor 

forma, ou seja, para combater o que aí está posto, “chegamos a um ponto em que 

não temos outra saída senão fazer uma revolução paradigmática, senão seremos 

vítimas da lógica férrea do Capital que nos poderá levar a um fenomenal impasse 

civilizatório”. (BOFF, 2011) 

No texto “Por que é necessário preservar a coruja-pintada”, de Amartya 

Sem, há referencia ao livro “A Cidadania e o Ambiente” de Andrew Dobson, onde 

ele fala do “Cidadão Ecológico”, existe uma frase que me chamou bastante 

atenção: “Um a um, portanto, os pilares da sustentabilidade estão sendo erguidos, 

e considero a cidadania ambiental como um importante acréscimo a esse elenco”. 

Podemos estudar e refletir sobre cada um dos pilares, com o objetivo não 

só de construção de conhecimento, mas, sobretudo, para ampliar nossa 

capacidade de tornar o conceito mais claro e factível de utilização nas ações 

práticas e cotidianas. 

Ainda no referido texto encontramos uma citação de Gautama Buda que 

diz da nossa responsabilidade de cuidar das outras espécies por sermos mais 

“poderosos” – talvez pensando em nossa capacidade de raciocínio, memória, 

acumulação, e acima de tudo, em nosso poder de destruir, disputar e ganhar 

apenas por mérito e status, etc. 

Eu chamaria de cidadania ativa o que o autor propõe quando fala em 

envolver a “capacidade de pensar, avaliar e agir, elevando os indivíduos a 

categoria de “agentes”; eu diria agentes da transformação socioambiental 

necessária. 
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Somos os predadores, os que exploram e exterminam, mas também somos 

os agentes da transformação em busca do resgate dos laços que desfizemos com 

a natureza e com nós mesmos. 

 

1.2 - A centralidade da Carta da Terra e da Agenda 21  
 

“O conceito de “sustentabilidade” e de “sociedades sustentáveis”, 

tal como aparece na Carta da Terra, encerra todo um novo projeto 

de civilização e, aplicado à pedagogia, pode ter desdobramentos 

em todos os campos da educação, não apenas na educação 

ambiental” (GADOTTI, 2008). 

O processo de elaboração da Carta da Terra iniciou-se me 1987, quando a 

Comissão Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento solicitou a criação de uma “nova Carta” que constituísse 

“princípios fundamentais do desenvolvimento sustentável”. Uma das tarefas 

inacabadas da Rio 92 foi a elaboração da Carta da Terra e somente em 1994 

Maurice Strong (Secretário Geral da Conferencia Rio 92) e o presidente da Cruz 

Verde Internacional Mikhail Gorbachev, lançaram - com o apoio do governo 

holandês - uma nova iniciativa da Carta da Terra. Uma Comissão da Carta da 

Terra foi constituída em 1997 com o objetivo de supervisionar o projeto e formou-

se o seu Secretariado no Concílio da Terra da Costa Rica. O lançamento oficial 

da Carta da Terra ocorreu em julho do ano 2000, no Palácio da Paz, em Haia1 – 

Holanda. 

No site oficial da Carta da Terra encontramos a seguinte afirmação: “Num 

momento onde educação para o desenvolvimento sustentável tornou-se 

essencial, a Carta da Terra oferece um instrumento educacional muito valioso”. 

A Carta da Terra é uma declaração dos povos sobre a interdependência 

global e a responsabilidade universal, que estabelece os princípios fundamentais 

                                                            
1 O Palácio de Haia é sede da Corte Internacional de Justiça e da Corte Permanente de Arbitragem, esta 

última mais antiga que o palácio. É um símbolo do Direito Internacional e da tentativa dos países de se 

entenderem pelo diálogo, e não pela guerra. (fonte Conjur, revista Consultor Jurídico, agosto 2010) 
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para a construção de um mundo justo, sustentável e pacífico. Ela procura 

identificar os desafios e escolhas críticas para a humanidade enfrentar o século 

XXI. Seus princípios estão concebidos para servir “como padrão comum, através 

dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos e 

instituições transnacionais será dirigida e avaliada” (Preâmbulo da Carta da 

Terra). 

  A Carta da Terra é produto de um diálogo intercultural a nível mundial, 

sobre valores compartilhados e objetivos comuns, que ocorreu nos anos 90 e 

durou toda uma década. Este diálogo - um processo de consultas aberto e 

participativo como nenhum outro associado à elaboração de um documento 

internacional - é a principal fonte de legitimidade da Carta da Terra como um guia 

ético. 

Segundo o texto base, a Carta da Terra (2000) é “uma declaração de 

princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global, justa, 

sustentável e pacífica, no século XXI. A Carta da Terra é o produto de um diálogo 

intercultural, de âmbito mundial e com a duração de uma década, acerca de 

objetivos e valores partilhados por milhares de pessoas e centenas de 

organizações de diferentes culturas”.  

Ainda, segundo a Carta da Terra, “(...) as influências principais para 

formulação das suas idéias e valores são a ciência contemporânea, a lei 

internacional, a sabedoria das grandes religiões e tradições filosóficas do mundo, 

as declarações e relatórios das sete Cimeiras das Nações Unidas levadas a cabo 

durante a década de 1990, o movimento global de ética, numerosas declarações 

não-governamentais e tratados emitidos nos últimos trinta anos, além de boas 

práticas na construção de comunidades sustentáveis (...)” 

O representante do Brasil e América Latina na Comissão Mundial da Carta 

da Terra é o Teólogo Leonardo Boff, e, segundo ele precisamos ter “cuidado e 

compaixão”. Analisa a “tradição filosófica que veio dos romanos” e nos mostra 

que apesar desta tradição não ter encontrado eco no Ocidente, ela define a 

essência do ser como “cuidado”, e esta filosofia foi descortinada com a “crise 

ecológica” que nos faz refletir a respeito do sentido de cuidado para com todos os 

seres que habitam este planeta. 
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Cuidado este que possibilita a sobrevivência, o fortalecimento da 

inteligência, a criatividade; “cuidado é aquela base fundamental, sem a qual a vida 

não se desenvolve”. (BOFF, 2003, p. 02) 

A Carta da Terra trata da “ética global” para um “mundo globalizado”, e 

oferece “princípios básicos” – valores vida individual, da comunidade e dos 

Estados/nações - que devem nortear a conduta e os procedimentos da economia 

e do meio ambiente, como iniciativa de todos os países e todos os povos, com o 

objetivo de garantir “nosso futuro comum”. “A Carta da Terra constitui-se num 

código de ética global por um desenvolvimento sustentável que propõe mudanças 

em nossas atitudes, valores e estilos de vida”. (BOFF, 2003, p. 04) 

Moacir Gadotti colaborou na redação da Carta da Terra e é um de seus 

Conselheiros e defende a utilização da Carta em escolas e universidades, em sua 

visão trata-se de uma ferramenta “essencial para a transformação do mundo em 

um lugar justo e pacífico”. (GADOTTI, 2010, p. 01).  

Ajudou a elaborar o Guia para usar a Carta da Terra na Educação e atua 

na sua divulgação e disseminação, levando em conta as orientações da 

UNESCO, no sentido de “renovação da educação” para o século 21, trazendo o 

conceito de sustentabilidade como eixo norteador “e a Carta da Terra é 

reconhecida como o documento orientador dessa “Nova Educação” (GADOTTI, 

2010, p. 02). 

Faz-se necessário ma nova abordagem da educação – revendo e 

modificando seus conceito e paradigmas - abandonando o modelo de pedagogia 

de uma era marcada pela ação exploratória e degradadora dos recursos naturais, 

no formato produtivista.  

O autor vê o planeta como “um grande oprimido” e tem referências na 

Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, para defender a Educação para a 

Sustentabilidade; exprime a importância de existir um documento – a Carta da 

Terra – que abrange de todos os seres “humanos e não humanos”. 

A Carta da Terra apresenta propostas concretas – exeqüíveis – para mudar 

nossos hábitos e práticas exploratórias e melhorar, de fato, a vida no planeta com 

dignidade, ética, equidade, chamando a atenção para a importância da justiça 

social, economia e Cultura de Paz. Reflete sobre valores e princípios importantes 
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para indivíduos e o planeta, como um todo, “o respeito à diversidade é um ponto 

muito forte do documento, que nos ensina a não só aceitar e reconhecer a 

diversidade, mas também a valorizá-la” (GADOTTI, 2010, p. 03) 

Estas observações de Gadotti vão de encontro ao que pensa Boff, quando 

analisa a importância de cuidar de todos os seres, de todas as formas de vida. 

A Carta da Terra já vem sendo utilizada em vários países ao redor do 

mundo e dezenas de escolas a tem como referencial teórico para suas atividades, 

inclusive, os Projetos Políticos Pedagógicos de escolas públicas e privadas 

(GUIÃO, 2006) 

Existe uma versão da Carta da Terra para crianças, o que ampliou a 

possibilidade de acesso a esta declaração, tornando-a acessível a educadores/as 

em atuação com várias faixas etárias. 

Ante a necessidade da mudança de atitudes com relação as nossas 

práticas de consumo e da necessidade de cuidarmos da vida, faz-se necessário 

uma estratégia para que a Carta da Terra tenha força e se torne, cada vez mais, 

um documento de referência para políticas públicas que visem a Educação para a 

Sustentabilidade. 

Uma rede global composta por indivíduos, organizações e instituições, 

chama da de “Iniciativa da Carta da Terra”, busca promover e implantar os 

princípios e valores da Carta da Terra num esforço voluntários da sociedade em 

sua rica diversidade – indivíduos, universidades, governos nacionais e locais, 

ONGs, grupos ecumênicos e comunitários. 

“A Carta da Terra Internacional – CTI - é formada pelo Conselho e pela 

Secretaria da Carta da Terra, com o objetivo da Missão e Visão da Iniciativa da 

Carta da Terra”, foi criada em 2006 com o objetivo de divulgar e implantar a Carta, 

o Conselho é responsável pela governança, mas, não tem papel de administrar ou 

controlar a Iniciativa. Os membros da CTI são “embaixadores” da Carta. 

A CTI conta com vários atores, entre eles: afiliados, organizações sociais 

parceiras, avalistas, voluntários e colaboradores. 
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Em 1997 foi criada a Comissão da Carta da Terra, um organismo 

internacional independente supervisionou o processo de consulta e elaboração do 

texto final do documento, divulgando-o no ano de 2000. 

Metas a serem atingidas: 

A) Crescer a consciência pela Carta da Terra a nível mundial e promover a 

compreensão de sua visão ética inclusiva.  

B) Buscar o reconhecimento e endosso da Carta da Terra por indivíduos, 

organizações e Nações Unidas.   

C) Promover a utilização da Carta da Terra como um guia ético e a 

implementação de seus princípios pela sociedade civil, negócios e 

governo.   

D) Incentivar e apoiar o uso educativo da Carta da Terra em escolas, 

universidades, comunidades religiosas, comunidades locais e muitos 

outros grupos.   

E) Promover o reconhecimento e o uso da Carta da Terra como 

um documento de lei Branca (soft law).  

Existe um mapa – no site oficial - mostrando a difusão da Carta da Terra 

em todo o planeta, bem como, a adesão de vários organismos internacionais. 

Podemos identificar no site, ações que estão sendo desenvolvidas em várias 

partes do mundo como um curso on line sobre a Carta para jovens Euro-Árabes, 

um programa na universidade John F. Kennedy sobre “Liderança para a Mudança 

sustentável” que utiliza a Carta da Terra como fundamento filosófico, outro curso 

que utiliza a Carta da Terra é desenvolvido na Estradas Royal University em 

Victoria, BC, Canadá intitulado "visões de mundo, Ética e Meio Ambiente". 

Merecem destaque as seguintes iniciativas: 
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 IUCN - nova publicação propõe a Carta da Terra como um enquadramento 

ético. "Áreas Protegidas da América Latina: Situação Atual e Perspectivas 

Futuras": uma nova publicação produzida pela IUCN Escritório Regional 

Sul-Americana. 

 Cidade de Warburg aprova a Carta da Terra na região central da 

Alemanha. Warburg tornou-se a terceira cidade na Alemanha para apoiar a 

Carta da Terra. 

 Terra conferência no Reino Unido, Carta da Terra inspirada e liderada por 

estudantes, conferência teve lugar na Escola Avonbourne, em 

Bournemouth, Reino Unido.   

 

No Brasil atividades relacionadas a Carta da Terra vem sendo 

desenvolvidas em vários âmbitos da sociedade, envolvendo escolas, Redes, 

empresas e ONGs. Em 2009 o Instituto Ethos e o Jornal Valor Econômico 

realizaram a 9ª edição do Prêmio Ethos-Valor, destinado a professores e 

estudantes universitários, tendo como tema central dos trabalhos a Carta da 

Terra. 

Algumas instituições já aderiram formalmente Carta da Terra, outras, 

mesmo sem adesão oficial, estão colocando em prática seus princípios e valores. 

Qualquer pessoa, organização, instituto ou comunidade pode utilizar a Carta da 

Terra, de forma apropriada, levando em conta suas habilidades e oportunidades. 

Existe um “Guia para Ação” contendo princípios que orientam, no sentido de 

garantir que as ações desenvolvidas pelos adeptos da Carta, sejam coerentes 

com sua essência. O Conselho Internacional da Carta da Terra definiu 12 

diretrizes, chamadas de “orientações para ação”,que serão revisados 

periodicamente pelo Conselho e devem levar em conta as especificidades de 

cada região/país/localidade onde serão implementados, bem como, aceitam 

sugestões e comentários neste sentido. 

Diretrizes para a ação: 

1- Comece com a Carta da Terra 

2- Seja um exemplo vivo 

3- Assuma o poder que possui 
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4- Coopere, coopere 

5- Potencialize o poder de outros 

6- Promova o respeito e o entendimento 

7- Facilite a auto-organização 

8- Foque as causas de raiz 

9- Seja comprometido e, no entanto, flexível 

10- Aja com engenhosidade 

11- Use a tecnologia com sabedoria 

12- Proteja a integridade da Carta 

 

“A adesão à Carta da Terra é aberta a qualquer pessoa e instituição”, 

porém, requer um acordo com os valores e princípios nela expressados, bem 

como, um compromisso de atuar e cooperar para sua implantação. 

Entre as formas de fomentar a implantação dos objetivos da Carta da Terra 

está na sua utilização em programas educacionais, como no caso de Portugal, 

que desenvolveu o Guião da Carta da Terra. Apresento a seguir o histórico do 

processo, bem como, o documento/publicação foi elaborado e publicado; mantive 

em alguns trechos o texto original em português de Portugal. 

A Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da 

Educação de Portugal - no âmbito da Década das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável (2000 – 2010) visando promover a Educação para a 

Cidadania, desenvolveu uma coleção de “Guiões Pedagógicos”, entre eles o 

“Guião de Educação para a Sustentabilidade — Carta da Terra”. 

O “Guião” foi desenvolvido em parceria com a ASPEA – Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental e a proposta “tem como ponto de partida A 

Carta da Terra – Valores e Princípios para um Futuro Sustentável”. 

A iniciativa da ASPEA, também contemplava o que preconizava a Década 

das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-

2014), pela Assembléia Geral da ONU. Sendo assim foi elaborado o “Projeto 

Carta da Terra – Instrumento de Sustentabilidade” – CTIS – tendo o projeto piloto 

da proposta sido implementado entre 2005-2006, no Algarve, Portugal. 
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No prefácio da publicação, datada de 2006, encontramos a seguinte 

reflexão: 

“(...) a Escola, entre outros actores institucionais, tem um papel de 

formação inestimável que deve ser exercido e aproveitado em 

amplos domínios que não apenas os dos saberes formais e 

curriculares. A formação de cidadãos activos e responsáveis é um 

desígnio de todos. O que amplamente se verifica é um afastamento 

progressivo das esferas que apelam à participação e à 

responsabilidade de todos na comunidade, no que poderíamos 

apelidar por privatização progressiva das nossas vidas. A Educação 

para a Cidadania nas nossas Escolas é um dos espaços onde se 

deve trabalhar para travar este movimento”. (Teresa Evaristo) 

Na visão da ASPEA2 - retratada no Guião - é preciso “transformar a escola 

num pólo de produção e difusão de informação sobre Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, assim como num agente de intervenção e num 

motor de mobilização da sociedade através dos alunos e das suas famílias”. 

O projeto “Carta da Terra – Instrumento de Sustentabilidade” recebeu o 

reconhecimento de seu potencial pedagógico pelo Ministério da Educação de 

Portugal, como também do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território 

e do Desenvolvimento Regional. 

Para elaborar o Guião foram utilizados dados e informações lançadas em 

um fórum on line, realizado em setembro de 2001, pelo Secretariado da Carta da 

Terra, em resposta a diversos grupos de professores/educadores de várias partes 

do mundo que buscavam orientações e materiais para que pudessem utilizar a 

Carta da Terra em suas aulas. 

Um número maior de pessoas envolvidas com educação formal e não 

formal, participou de outra rodada do fórum em dezembro de 2003 e, com base 

nestas contribuições, foi lançada em setembro de 2004 uma versão preliminar do 

                                                            
2 A ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental é uma ONGA - Organização Não-

Governamental de Ambiente – e acompanhou o processo de elaboração – desde 1992 - e lançamento da 

Carta da Terra e estabeleceu com a Iniciativa da Carta da Terra um Protocolo de Colaboração, tornando-se 

um ponto focal em Portugal (GUIÃO, 2006)  
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Guião que foi “submetida a discussão pública durante um ano e até à redação da 

versão final que já integrava as críticas dos diferentes grupos participantes”. 

“Este recurso destina-se a fornecer orientações globais 

susceptíveis de adaptação a contextos locais. Foi concebido com 

base na Carta da Terra e como mais um recurso disponível para 

promover a tomada de consciência das escolhas críticas que a 

humanidade enfrenta. Não é nossa intenção impor a Carta da Terra 

como a única ferramenta disponível, mas apenas como um 

instrumento útil e auxiliar na experiência de educar para o 

desenvolvimento sustentável”. (Mirian Vilela – Diretora Executiva – 

Secretariado da Carta da Terra, agosto 2005) 

O texto de introdução do Guião traz a narrativa de uma época da vida do 

Gestor do Programa Educativo Secretariado da Iniciativa da Carta da Terra, Mohit 

Mukherjee, onde reflete acerca de suas angustias enquanto professor de 

Ciências, Economia e Física para alunos do 9º ao 12º ano, carreira iniciada em 

1998, substituído seu antigo trabalho em uma empresa. Conta ele que, como 

professor, se indagava “sobre o modo como poderia desenvolver os meus 

objectivos de ensino para além dos factos e trazer para a sala de aula as minhas 

preocupações sociais e ambientais, sempre de forma profissionalmente ética”. E 

se perguntava: “Que valores, perspectivas e competências é importante que os 

alunos aprendam?”. 

Diz no texto que mal sabia ele que, neste mesmo período, estava 

ocorrendo em todo o mundo, centenas de consultas para ser elaborada a Carta 

da Terra, documento que “representasse valores e princípios globalmente aceites, 

promotores de um mundo justo, sustentável e pacífico”. 

Afirma que o “Guião” almeja servir de recurso didático para apoiar o 

“processo de promoção do despertar das consciências dos alunos para o mundo 

que os rodeia e para a responsabilidade que lhes cabe na preparação do seu 

futuro”. A publicação tem 58 páginas e está dividida em 04 seções mais apêndice 

e notas de referencias. 

A seção 1, intitulada Contexto, apresenta – como descrito acima – a 

filosofia do Guião, bem como, como e porque foi elaborado. Traz ainda, a reflexão 

sobre o conceito de Desenvolvimento Sustentável e questões acerca das 
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dificuldades de se ensinar este conceito, questionando as razões desta 

dificuldade. 

A seção 2 trata especificamente da Carta da Terra, apresentando seus 

princípios fundamentais e o seu “potencial formativo”. 

A utilização do Guião no processo de ensino é o tema da seção 3 que tem 

como objetivo “é ajudá-lo a conceber e aplicar actividades de aprendizagem 

inspiradas nos valores e princípios da Carta da Terra”. Traz uma abordagem 

refletida em 05 passos para que o professor/educador a utilize no processo de 

ensino e apresenta 02 tabelas como exemplo prático da organização das aulas. 

Na ultima seção – 04 – o Guião trata especificamente do tema Educação 

para a Sustentabilidade, trazendo o que chamam de “casos ao vivo”, ou seja, 

iniciativas da utilização da Carta da Terra como estratégia pedagógica e 

metodológica em várias partes do mundo. 

Nesta seção é apresentada a versão da Carta da Terra para crianças 

desenvolvida por um grupo de alunos na Austrália, assim como, “recursos 

educativos baseados na Carta da Terra” elaborados na Costa Rica e no Brasil. 

Reflete-se sobre a necessidade e a possibilidade de se organizar os 

trabalhos e as atividades voltadas para a “educação pré-escolar, o ensino básico 

e o ensino secundário” e apresentam exemplos de plano de aulas. 

A sessão apresenta a “A Carta da Terra em Acção” e mostra exemplos de 

projetos que estão sendo desenvolvidos em vários cantos do planeta e a forma 

como professores/educadores estão trabalhando com a Carta, com ênfase para 

Espanha, México, Austrália e Portugal. 

Apresenta detalhadamente cada “caso” e traz ao menos uma reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido; apresento abaixo o título e alguns trechos de cada 

caso apresentado: 

 

- Caso 1: Educação para a paz e a cooperação – ESPANHA 

“A Carta da Terra subjaz a toda a nossa actuação, com a sua bela perspectiva de 

um mundo harmonioso. As crianças entendem perfeitamente a Carta da Terra”. 
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Guillem Ramis – professor do ensino primário na ilha mediterrânica de Maiorca, 

em Espanha 

 
- Caso 2: Uma Experiência de uma Escola Secundária em Aguascalientes – 

MÉXICO 

“Educar para o desenvolvimento sustentável com a Carta da Terra’ é um 

programa concebido e implementado por duas professoras, Gina Ramírez e Ana 

Lilia Martínez, na Escola Secundária nº 15 de Aguascalientes”. 
 

- Caso 3: Expedição Brink – AUSTRÁLIA 

“A Expedição Brink, uma iniciativa australiana, começou em Maio de 2003 e 

terminará durante o ano de 2006. A expedição está a viajar por 30 países e usa a 

energia humana e a energia renovável como o vento e o sol. O objectivo da 

expedição Brink é integrar as questões sociais e ambientais no centro do 

conhecimento— através da tecnologia (Internet), dos media (rádio, documentário), 

das escolas (curriculum) e do desporto (cricket)”. 

 

- Caso 4: “Projecto Carta da Terra. Instrumento de Sustentabilidade” – 

PORTUGAL.  

 

Na apresentação de cada caso podemos, além das reflexões dos 

professores, professoras e educadores/as, idéias dos alunos que participaram dos 

projetos e algumas produções como cartazes e desenhos temáticos. 

 

Em “Perspectivas de Desenvolvimento, Conhecimento e Competências”, 

ainda na seção 04, um questionamento sobre “que capacidades críticas 

gostaríamos que as crianças desenvolvessem”; para colaborar com a reflexão 

apresenta-se uma lista, contendo contribuições de professores/as e 

educadores/as que trabalham com a Carta da Terra e que procuram responder a 

estas indagações, incluindo tabela para auxiliar na planificação do trabalho e na 

sistematização das informações. 

 

Em “Exemplos de Plano de Aula” são apresentados e são sugeridas 

atividades com a utilização da Carta da Terra em várias disciplinas, entre elas: 
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Educação Visual, Língua Portuguesa (lembrando que estamos falando de uma 

publicação feita em Portugal), Línguas Estrangeiras, História, Formação Cívica, 

Matemática, Geografia, Conhecimento do Mundo/Estudo do Meio, Ciências 

Naturais e Conhecimento do Mundo/Estudo do Meio/Geografia. 

 

A publicação informa ao leitor – professor/a, pesquisador/a – a presença de 

“uma base de dados”, existente no website da Carta da Terra, onde podem ser 

baixados gratuitamente vários recursos acerca da temática, como por exemplo, 

documentos sobre o processo de elaboração da Carta, apresentações, relatórios, 

material didático, estudos de caso, notícias e comentários, entre outros. 

 

Disponibiliza, ainda, um quadro contendo a “sinopse de categorias e 

conteúdos da base de dados” e divulga outros materiais complementares e onde 

encontrá-los: “Estudo Compreensivo sobre a Carta da Terra”, “CD/DVD de 

promoção dos princípios da Carta da Terra”, “Um livro sobre a Carta da Terra em 

Acção”, “UNESCO – Curso Internacional de formação multimédia para 

professores”. O apêndice traz um glossário dos principais termos utilizados na 

publicação, um rol de “perguntas freqüentes” e notas de referencias. 

 

Vejo como professora e educadora – no âmbito da educação formal, não 

formal e informal – que o “Guião” é uma importante publicação, com caráter 

formativo, provocador e estimulador de ações e práticas de ensino. Utiliza como 

referencial a Carta da Terra que, em minha opinião, é o mais importante 

documento norteador de uma práxis pedagógica voltada à Educação para a 

Sustentabilidade, trazendo os temas de maior relevância para a mudança de 

paradigmas tão necessária na era planetária em que vivemos. 

 

A Rio 92 ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também chamada de Cúpula da Terra possibilitou que a 

sociedade global de deparasse com os graves problemas socioambientais que 

estavam – há muito tempo - afligindo o planeta Terra, mas, para além 

disso,possibilitou mostrar – sobre bases sólidas de pesquisas e investigações – a 

urgência de tratarmos destas questões e os caminhos que poderíamos seguir. 
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Tratados, protocolos de intenção e pactos foram firmados durante a 

Conferência que teve a marca da participação maciça da sociedade civil – 

organizada através dos movimentos sociais e das ONGs. 

 

Entre os documentos aprovados e pactuados entre as 175 nações que 

estiveram presentes a Conferência estava a Agenda 21, um documento composto 

de 40 capítulos configurando-se como um plano de ação para o meio ambiente e 

o desenvolvimento sustentável. A agenda 21 não tem força de lei, então, o que se 

estabeleceu foi um pacto e as nações se comprometeram a respeitar os termos 

da Agenda 21, tornando-se seus signatários, “a Agenda 21 não é uma agenda 

ambiental. É uma agenda para o desenvolvimento sustentável, cujo objetivo final 

é a promoção de um novo modelo de desenvolvimento”. (GADOTTI, 2002, p. 02). 

 

O documento oficial da Agenda 21 Global está dividido em quatro seções:  

 

1) dimensões sociais e econômicas (trata das políticas internacionais que podem 

ajudar na viabilização do desenvolvimento sustentável, das estratégias de 

combate à pobreza e à miséria e da necessidade de introduzir mudanças nos 

padrões de produção e de consumo);  

2) conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento (trata do manejo 

dos recursos naturais e dos resíduos e substâncias tóxicas);  

3) fortalecimento do papel dos principais grupos sociais (indica as ações 

necessárias para promover a participação, principalmente das ONGs); 

4) meios de implementação (tratando dos mecanismos financeiros e dos 

instrumentos jurídicos para a implementação de projetos e programas com vistas 

ao desenvolvimento sustentável). 

São temas básicos da Agenda 21: 

A) Cooperação entre países, entre diferentes níveis de governo e entre vários 

segmentos e atores sociais; 

B) Empoderamento e fortalecimento dos grupos socialmente vulneráveis ou 

em desvantagem relativa; 

C) Educação e desenvolvimento individual; 

D) Planejamento estratégico integrado;  

E) Capacitação e formação - condição para implementação dos planos; 
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F) Informação e disponibilização de bases de dados e informações para a 

tomada de decisões; 

G) Democracia e participação. 

 

A Agenda 21 discute: 

 A essência do que é desenvolvimento sustentável; 

 O processo através do qual ele pode ser alcançado; 

 As ferramentas de gerenciamento necessárias para alcançá-lo; 

 A implementação e o papel dos signatários. 

 

O capítulo 28 da Agenda 21 Global trata do papel dos signatários e das 

autoridades locais: 

“São elas que constroem, operam e mantêm a infra-estrutura 

econômica, ambiental e social, supervisionam os processos de 

planejamento, estabelecem políticas e regulamentos ambientais 

locais. (...) Como o nível de Governo mais próximo das pessoas, 

têm um papel vital na educação e mobilização do público na 

promoção do desenvolvimento sustentável (...) E em 1996 a maioria 

das autoridades locais de cada país deve ter realizado um processo 

de consulta com suas comunidades e alcançado um consenso 

sobre a Agenda 21 Local”.(Agenda 21 Global - Capítulo 28 - 1992) 

 

Para atingir seus objetivos, um processo de Agenda 21 deve desenvolver 

parcerias, contar com a real e efetiva participação dos representantes do três 

setores da sociedade, dar visibilidade e transparência ao processo, além de 

fortalecer e enfoque sistêmico de sua atuação capilarizando sua inserção. A 

preocupação com o futuro e a responsabilidade de todos os envolvidos no 

processo - voltados aos princípios de eqüidade e justiça, preceitos da 

sustentabilidade – fortalece e empodera os grupos mais vulneráveis e amplia a 

potencia da Agenda 21. 

 

Uma Agenda 21 local deve conter ações e estratégias para lidar com 

diversas questões, entre elas educação, saúde, saneamento, transporte, moradia, 
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emprego e renda, consumo responsável, além de métodos de produção na 

agricultura, indústria e serviços que respeitem o meio ambiente. 

 

Para Rubens Born, Coordenador Executivo do Instituto Vitae Civilis: 

“a Agenda 21 é um processo público e participativo do 

planejamento e implementação das políticas e ações de 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a Agenda 21 é 

importante instrumento para a conscientização ambiental e a 

mobilização de cidadãos na formulação de políticas de 

desenvolvimento sustentável, na consolidação da responsabilidade 

social e no fortalecimento dos mecanismos participativos e 

democráticos”. (Vitae Civilis, 2011, site) 

 

No livro “Agenda 21, nós da espaçonave Terra dependemos dessa idéia” 

(2006), de autoria de Ana Horn, Gemima Cabral e Rubens Born encontramos nos 

levam a refletir que a Agenda 21 “não surgiu do nada”, ela é fruto das reflexões 

acerca dos fatos e acontecimentos que estão afetando todos os seres que 

habitam este planeta. 

 

Sua elaboração resulta de “fatos aparentemente isolados que mais tarde se 

descobriu que estavam relacionados”. A publicação trata do que os autores 

chamam de “raízes da Agenda 21”: os direitos humanos, a importância do 

Ambiente, a desigualdade de condições de vida, a interação entre o 

comportamento humano e o ambiente e a participação de vários grupos, “a 

Agenda 21 e a Carta da Terra resumem uma série de atitudes e ações que, nós 

humanos, precisamos tomar durante o século 21 para que possamos atingir um 

objetivo em comum: a criação de boas condições de vida para todos num planeta” 

(BORN, HORN et all, 2006, p. 89) 

 

A meu ver quando analisamos a Agenda 21 e, principalmente sua 

abrangência, verificamos que se trata de um processo participativo onde o poder 

público, a iniciativa privada e a sociedade civil devem estar contemplados, através 

de representantes de seus vários segmentos. Esta participação - envolvendo os 

três setores da sociedade e seus vários segmentos - possibilita a elaboração de 
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uma “agenda de compromissos”, contendo objetivos, ações a serem 

desenvolvidas e metas a serem alcançadas. O planejamento estratégico atrelado 

ao plano de ação - decorrente dos diálogos com os representantes dos setores 

envolvidos no processo - pode modificar para melhor uma região, uma cidade, um 

estado, uma nação e, por conseguinte, todo o planeta; focando a sustentabilidade 

da vida de todos os seres que habitam a Terra.  

 

A frase que marca a Agenda 21 é: “pensar global, agir local”, pois, nossas 

ações e escolhas cotidianas em nível local, acumuladas, ampliadas e acopladas 

às dos demais seres, acabam por afetar o todo, o global; assim como, o que 

ocorre em âmbito planetário afeta cada parte do todo, em nível local. A Agenda 21 

é um importante e poderoso instrumento de ação rumo à sustentabilidade 

socioambiental. 

 

O capítulo 36 da Agenda 21 trata da “Promoção do ensino, da 

conscientização e do treinamento” e formula propostas gerais neste sentido, 

enfatiza que “o ensino, o aumento da consciência pública e o treinamento estão 

vinculados virtualmente a todas as áreas de programa da Agenda 21 e ainda mais 

próximas das que se referem à satisfação das necessidades básicas, 

fortalecimento institucional e técnico, dados e informações, ciência e papel dos 

principais grupos”. 

“A Agenda 21 é um programa de ações recomendado para todos os 

países nas suas diversas instâncias e setores para colocarem em 

prática a partir da data de sua aprovação – 14 de junho de 1992 e 

ao longo de todo século 21... o capítulo referente à educação que 

propõe um esforço global para fortalecer atitudes, valores e ações 

que sejam ambientalmente saudáveis e que apóiem o 

desenvolvimento sustentável por meio da promoção do ensino, da 

conscientização e do treinamento”. (fonte portal do MEC) 

 

Faz menção a Declaração e as Recomendações da Conferência 

Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental – 1977 - organizada pela 

UNESCO e PNUMA, e reafirma seus pressupostos como sendo norteadores do 

documento/capítulo.   
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O documento sintetiza o capitulo 36 da Agenda 21 e aborda três áreas, 

tidas como “áreas de programa”, a saber: reorientação do ensino no sentido do 

desenvolvimento sustentável; aumento da consciência pública; promoção do 

treinamento. Há descritores para base para a ação, objetivos, atividades e meios 

de implementação - financiamento e estimativa de custos. 

 

Cabe ressaltar que o capítulo faz várias recomendações às autoridades 

educacionais, no sentido de implantar e implementar o esta proposta, 

fortalecendo o papel das ONGs de forma a colaborar com o processo, auxiliando 

na formação de profissionais da educação, bem como, “utilizando sua experiência 

pertinente” na temática socioambiental. Recomenda que devem ser incentivados 

“métodos educacionais” inovadores e de reconhecido valor, valorizando os 

sistemas voltados as comunidades locais. 

 

O documento mostra, ainda, a necessidade de desenvolver e apoiar 

“programas permanentes de educação de adultos”, com a colaboração das 

ONGs, das organizações de mulheres e de populações indígenas – valorização 

das minorias – sobre a temática do meio ambiente e desenvolvimento, utilizando 

o espaço escolar para isso, com foco nos problemas locais. Recomenda aos 

gestores públicos da educação e aos empresários da indústria “estimular as 

escolas de comércio, indústria, e agricultura para que incluam temas dessa 

natureza em seus currículos”. 

 

Para as Universidades, a recomendação é que os “programas de pós-

graduação devem incluir cursos especialmente concebidos para treinar os 

responsáveis por decisões”, ou seja, gestores da educação, professores, 

administradores, advogados, entre outros. 

 

Na publicação do MMA – Ministério do Meio Ambiente – 2004, intitulada 

Identidades da Educação Ambiental Brasileira, Marina Silva – ministra à época – 

escreve o prefácio da obra de LAYRARGUES (2004), enfatizando a importância 

da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). 
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Reforça a posição de coordenação da UNESCO na iniciativa da 

Assembléia Geral da ONU e a intenção de se “estabelecer um grande plano 

internacional de implementação, tendo como referência os preceitos da Agenda 

21, em seu capítulo 36”, como um dos objetivos da Década. 

 

Demonstra a importância dos governos na adesão aos encaminhamentos 

necessários para implementar o que está sendo proposto na Década, verificando 

a aderência das propostas aos planejamentos e estratégias educacionais, “o 

interessante é que mais do que por sua abrangência, essa convocação atualiza o 

desafio paradigmático da educação ambiental quando a nomeia como Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável”. (LAYRARGUES, 2004, p. 05). 

 

A publicação traz contribuições de pesquisadores - que são referencias na 

área da educação para a sustentabilidade - propondo reflexões e práticas na 

busca de uma educação ambiental crítica e emancipatória, com ênfase, na 

participação e controle social, intercâmbio e uma “política ambiental integrada”. 

 

Após a I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, 

realizada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério da 

Educação, em 2003, surgiram várias deliberações, e para atender a demanda dos 

estudantes pelos “conselhos jovens de meio ambiente”, nasceu a proposta de se 

criar a Com-vida - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, 

também, a partir das deliberações da Conferencia o foi criado o Programa “Vamos 

Cuidar do Brasil com as Escolas”. Reforça, que “o principal papel da Com-vida é 

realizar ações voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, 

promovendo o intercâmbio entre a escola e a comunidade, e contribuir assim para 

um dia-a-dia participativo, democrático, animado e saudável”.  

 

Os grandes objetivos da Com-vida na escola são: 

 Desenvolver e acompanhar a Educação Ambiental na escola de forma 

permanente; 

 Ajudar a cuidar do Brasil, assumindo como orientação a Carta das 

Responsabilidades ‘Vamos Cuidar do Brasil’; 

 Fazer a Agenda 21 na Escola. 
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A estratégia da Agenda 21 Escolar, através da Com-vida é convidar 

professores, estudantes, direção funcionários e pais de alunos, bem como, outros 

moradores do entorno da unidade escolar, para participar das atividades de 

planejamento e execução de projetos. O objetivo é trocar idéias e experiências, 

fortalecendo a iniciativa dos estudantes para que “possam realmente transformar 

a realidade, aumentar seu diálogo com a comunidade de seu município, e se ligar 

em uma proposta de Agenda global”. (Construindo Agenda 21 na Escola, 2007, 

site MEC) 

 

 

1.2.1Estratégias na Educação para a Sustentabilidade 

 

Ante a necessidade da mudança de atitudes com relação as nossas 

práticas de consumo e da necessidade de cuidarmos da vida, faz-se necessário 

uma estratégia para que a Carta da Terra e a Agenda 21 se tornem, cada vez 

mais, referências para as políticas públicas. 

“Sendo assim, a Carta da Terra e a Agenda 21 se configuram como 

documentos base para a Educação para a Sustentabilidade e para a mudança de 

paradigmas, tão necessária, para este novo conceito de educação”. (GADOTTI, 

2009). 

Diante dos estudos que tenho desenvolvido e dos resultados desta 

pesquisa acadêmica, não resta dúvidas de que a Carta da Terra configura-se 

como indispensável instrumento pedagógico na Educação para a 

Sustentabilidade. Reforço que, a metodologia participativa da Agenda 21, pode 

potencializar este instrumento servindo de mecanismo de organização, 

planejamento estratégico e plano de ação. 

Creio que, unindo Carta da Terra e Agenda 21 podemos encontrar, de fato, 

o caminho para a educação que liberta, empodera, mobiliza, faz refletir, fomenta a 

co-responsabilidade e consumo responsável, respeitando e valorizando todas as 

formas de vida existentes neste planeta. 
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2 - UMA BREVE VISÃO HISTÓRICA: MOVIMENTO AMBIENTALISTA E 
EDUCAÇÃO 

 

Em seu artigo intitulado “Movimento ambientalista no Brasil. Representação 

social e complexidade da articulação de práticas coletivas”, Pedro Jacobi nos traz 

importantes reflexões acerca do surgimento do movimento ambientalista no Brasil 

e a criação das ONGs ambientalistas.  

“O ambientalismo brasileiro tem assumido uma crescente influência 

na formulação e implementação de políticas públicas e na 

promoção de estratégias para um novo estilo, sustentável, de 

desenvolvimento”. (JACOBI, 2003, p. 1) 

Ainda segundo o autor,  

“o movimento ambientalista brasileiro vem se fortalecendo ao longo 

das quatro últimas décadas, marcado inicialmente pela Conferência 

de Estocolmo em 1972 e pelo regresso ao Brasil de exilados 

políticos anistiados em 1979”. (JACOBI, 2003, p. 02)  

Descreve o surgimento das primeiras iniciativas ambientalistas tendo como 

pioneiros os grupos preservacionistas na década de 50, tendo a fundação da 

União Protetora do Ambiente Natural (UPAN) pelo naturalista Henrique Roessler 

em São Leopoldo no Rio Grande do Sul, coincidentemente estado que sedia meu 

Estudo de Caso. 

 

Na mesma época, mais precisamente em 1958 é criada no Rio de Janeiro 

a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), com objetivos 

conservacionistas de preservação de fauna e flora, principalmente as espécies 

ameaçadas de extinção. 

 

É criada, em 1966 a Campanha pela Defesa e Desenvolvimento da 

Amazônia (CNNDA), que tinha como objetivo mobilizar a sociedade para a 

preservação da Amazônia e em 1971 é criada a AGAPAN - Associação Gaúcha 

de Proteção ao Ambiente, que destaca-se das outras organizações que foram 

criadas anteriormente, por abarcar um leque maior de atuação, como por 
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exemplo, um “programa de promoção da ecologia e de questionamento dos 

impactos predatórios da poluição causada pelas indústrias”. (VIOLA e LEIS, 1992: 

81-84.in JACOBI, 2003, p. 02) 

 

Um programa de financiamento é criado na década de 70, com a 

colaboração da que tinha colaboração da União Mundial para a Conservação – 

IUCN – e o Fundo Mundial para Natureza - WWF- em colaboração com agências 

ambientais. 

 

A segunda metade da década de 70 é marcada pelo surgimento de 

diversos grupos ambientalistas, impulsionados pelo inicio da liberalização política 

e pela influencia da Conferencia de Estocolmo. 

Este crescimento de grupos ambientalista se dá na mesma época do auge 

do crescimento econômico no Brasil – cerca de 10% ao ano – e na implantação 

de indústrias poluentes, como as petroquímicas e a instalação de projetos 

enegéticos-minerais. 

“O Brasil teve papel de destaque como organizador do bloco dos 

países em desenvolvimento que viam no aumento das restrições 

ambientais uma interferência nos planos nacionais de 

desenvolvimento” (JACOBI, 2003, p. 03) 

O governo brasileiro cria, então, as agências ambientais CETESB São 

Paulo e FEEMA Rio de Janeiro, para minimizar sua margem negativa na 

Conferência de Estocolmo e a idéia de que os recursos naturais deveriam ser 

empregados para agilizar o crescimento, tomando o cuidado de preservar alguns 

recursos naturais diminuir a poluição.  

Inicia-se, então, uma relação de conflito e cooperação entre as agências 

ambientais e as entidades ambientalistas. As entidades ambientalistas criticam as 

agências de falta de fiscalização e de serem flexíveis com as atividades 

poluidoras das indústrias e as agencias alegam falta de conhecimento técnico 

necessário por parte das entidades. 
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Mas, havia cooperação porque alguns funcionários das agências eram 

também membros das entidades ambientalistas e eram os poços defensores de 

uma política ambiental. 

“Um fato importante a se destacar é que durante esse período, a 

ação dos órgãos ambientais, centrada na poluição industrial por 

vezes complementa, ou mesmo contrapõe-se, às iniciativas das 

organizações ambientalistas, centradas na preservação dos 

ecossistemas naturais”. (JACOBI, 2003, p. 04) 

Temas como falta de saneamento básico de crescimento populacional 

desordenado ainda não faziam parte dos temas tratados pelas entidades 

ambientalistas. 

Estes grupos se concentravam principalmente nas regiões Sudeste e Sul 

do Brasil e eram apoiados por simpatizantes da causa ambiental. Atuavam em 

comunidades rurais em atividades de educação ambiental, recuperação de áreas 

degradadas e proteção de ambientes ameaçados. 

Alguns grupos - a maioria constituída por voluntários - já desenvolviam 

campanhas regionais e até nacionais, como a defesa da Amazônia, contra a 

inundação de Sete Quedas e a construção das usinas nucleares e pela aprovação 

de algumas leis como a de controle de uso de agrotóxicos. Algumas destas lutas 

tiveram repercussão internacional e fortaleceram a pressão sobre o governo 

brasileiro no final do regime autoritário. 

A mobilização da opinião pública é legitimada e potencializada com o 

engajamento da SBPC no movimento antinuclear e nas denúncias sobre a 

degradação ambiental na cidade de Cubatão – São Paulo. 

“Estas lutas representam marcos da ação ambientalista no Brasil, 

na medida em que marcam o início de questionamentos de políticas 

de governo através da comunidade científica e de organizações 

ambientalistas”. (JACOBI, 2003, p. 05) 

Porém, estas iniciativas ainda ocupam lugar relegado as segundas 

categorias, pois, os movimentos sociais  - anteriores ao movimento ambientalista 

no Brasil – se ocupavam de questões mais ligadas a pobreza e as necessidades 
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básicas de cidadania como educação, transporte e moradia, que naquela época 

ainda eram vistas como desatreladas das questões ambientais. A visão de 

desenvolvimento da época – crescimento econômico – contrastava com a 

preservação dos recursos naturais, ainda resquícios do golpe de 64. 

A tomada de consciência da devastação ambiental – queimadas na 

Amazônia e no Cerrado e grave eliminação da Mata Atlântica - vai tomando corpo 

dentro da sociedade e da opinião pública fortalecida pelo agravamento das 

questões sociais – concentração de renda e propriedade – e a crise no modelo de 

desenvolvimento torna-se mola propulsora para o movimento ambientalista se 

fortalecer. 

O caso de Cubatão ganha espaço na mídia internacional e a sociedade 

começa a se questionar sobre o descaso das indústrias da região com a condição 

de pobreza das famílias da região, as doenças que acometiam os trabalhadores 

destas indústrias e as crianças afetadas por má formação congênita, decorrentes 

da exposição a poluição na região. 

“É importante ressaltar, no entanto, que as práticas dos 

movimentos se restringem na maioria dos casos aos setores mais 

esclarecidos compostos por pessoas vinculadas ao universo 

acadêmico, aos militantes de partidos, setores profissionais, 

ativistas sociais. É pouco freqüente o engajamento de setores 

circunscritos à mão de obra desqualificada ou aos setores mais 

carentes da população”. (JACOBI, 2003, p. 07) 

O autor observa que a pouca adesão dos movimentos sociais ao discurso 

ambientalista durante a década de 70, se destaca pela intenção dos 

ambientalistas em “garantir a qualidade ambiental, ignorando as demais 

demandas sociais”, visão que ainda separava as questões ambientais das sociais, 

como mencionei anteriormente; a visão socioambientalista só estabelece em 

meados da década de 1980. 

As características do movimento ambientalista na década de 1980 são o 

aprimoramento dos instrumentos legais de gestão ambiental, o enveredamento de 

alguns ambientalistas para o campo político institucional partidário, o 
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fortalecimento de aproximação com as ONGs e movimentos sociais e a 

profissionalização dos membros das entidades ambientalistas. 

Começam a ocorrer vitorias concretas das lutas do movimento ecológico 

brasileiro e estes acontecimentos passam a impulsionar transformações na 

organização social e a influenciar políticas públicas municipais. Estas 

transformações vão mudando positivamente a opinião publica que passa a apoiar 

e dar legitimidade as temáticas ambientais e aos “atores envolvidos”, os militantes 

ambientalistas. 

Verificamos, nesta década, a opção de vários ambientalistas pela política 

partidária, se candidatando a cargos públicos – através de eleições – no intuito de 

fortalecer as ações das ONGs que tinham pouca efetividade, como também, pela 

percepção de que o “discurso verde” já encontrava assento na sociedade 

brasileira. 

Apesar de a sociedade estar apenas iniciando sua visão ara a temática – 

apenas um representante com discurso abertamente ambiental foi eleito naquela 

década – foi possível a formação, na Assembléia Constituinte de 1988 de uma 

Frente Parlamentar Verde, que possibilitou a formulação de uma legislação 

ambiental tida como uma das mais modernas do mundo – em termos de proteção 

ambiental. Destacam-se na lei o zoneamento ambiental, os Estudos de Impacto 

Ambiental – EIA, e a realização de audiências públicas para garantir a discussão 

destes temas, bem como, a penalidade para os que causarem danos ao meio 

ambiente. Esta iniciativa federal estende-se, à partir daí, para as esferas 

estaduais. 

O movimento ambientalista no Brasil cresce na década de 80 e aentra em 

outras áreas, como os grupos científicos, os movimentos sociais e as empresas, 

onde a temática ambiental ganha espaço e visibilidade. 

A maioria das entidades ambientalistas encontrava-se nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil e era composta por pessoas de renda superior à média 

nacional e por universitários, porém, começa a se disseminar para outras regiões 

do país, ainda envolvendo-se prioritariamente com questões de mobilização 

contra empresas poluidoras e no combate a degradação do meio ambiente. 
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Na verdade não conseguiam combater efetivamente esta degradação, 

mas, cumpriram papel fundamental na disseminação de informações e na tomada 

da consciência ambiental em vários setores da sociedade. 

Vai-se evidenciando uma inovação cultural no movimento ambientalista 

brasileiro que passa das denúncias à “formulação de alternativas viáveis de 

conservação e /ou de restauração de ambientes danificados”. Os grupos 

ambientalistas passam a influenciar movimentos sociais que iniciam a 

incorporação da temática da proteção ambiental e preservação dos recursos 

naturais em suas atuações, efetivando-se assim, o socioambientalismo – de 

ambos os lados. 

Os laços com os seringueiros da Amazônia (liderados por Chico Mendes) 

são estreitados, assim como, o apoio às reservas extrativistas. As ONGs 

ambientalistas ampliam a interação com o movimento indígena – pela proteção de 

suas terras – e aproximam-se de setores do MST - Movimento dos Sem Terra, 

bem como, de associações comunitárias – rurais e urbanas. 

“A importância da vertente sócio-ambientalista pode ser verificada 

pelo crescimento do número de entidades não governamentais , 

movimentos sociais e sindicatos que incorporam a questão 

ambiental na sua agenda de atuação. A presença destas práticas 

aponta para a necessidade de pensar modelos sustentáveis, 

revelando uma preocupação em vincular intimamente a questão 

ambiental à questão social”. (JACOBI, 2003, p. 12) 

Entre o final da década de 80 e meados da década de 90, verifica-se uma 

mudança de postura nas ONGs ambientalistas que passam a buscar formas de 

profissionalizar-se, captando recursos com ONGs da Europa e Estados Unidos, e 

este movimentos desencadeia um importante fortalecimento institucional.  

Cresce consideravelmente o número de entidades ambientalistas no Brasil 

que chega a atingir - entre 1991 e 1993 - a marca de 1533 entidades no primeiro 

CNEA - Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas no Brasil. Em estudo 

realizado pelas instituições Mater Natura, ISER e WWF em 1996 são levantadas 

985 entidades que se intitulam como sendo ambientalistas ou que atuavam nesta 

temática, destacando-se que entre elas 725 eram constituídas como ONGs – 
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Organizações não Governamentais. Mais da metade não tinha registro, estatuto 

ou sede e mesmo as que estavam legalizadas tinham um numero de 

colaboradores ou militantes inexpressivo – cerca de 20 pessoas. 

A situação foi se modificando com a abertura de escritórios de importantes 

organizações internacionais como a Greenpeace e a Friends of Earth (JACOBI, 

2003, p. 14) o que contribuiu para o crescimento e fortalecimentos das 

organizações brasileiras que passaram a se posicionar mais objetivamente em 

torno de questões específicas de preservação e recuperação ambiental, 

qualidade da água e do ar e educação ambiental. Passaram, também, a buscar 

recursos financeiros em diversas linhas de financiamento como mensalidade de 

associados, órgão públicos, doações de empresas e organismos internacionais. 

Estes organismos internacionais e as organizações multilaterais geralmente 

fornecem financiamento para estudos e avaliações de impactos ambientais.  

Ao longo dos anos as entidades ambientalistas foram se fortalecendo e 

capacitando, ampliando sua capilaridade para influenciar as agencias ambientais 

públicas, os representantes da esfera legislativa, o empresariado na e a 

comunidade acadêmica/cientifica. 

“Vale notar que as mudanças na forma de atuação do movimento 

ambientalista brasileiro é complementada com a transformação de 

seu discurso dominante nesta década. O agravamento da crise 

econômica, a aproximação com outros movimentos sociais e o 

relatório Nosso Futuro Comum contribuíram para que o tema 

desenvolvimento econômico, rejeitado pelos ambientalistas 

brasileiros até início dá década de 80, fosse incorporado no 

discurso ambiental”. (JACOBI, 2003, p. 14) 

Neste período surgem e se fortalecem os Conselhos nas esferas federal, 

estadual e municipal – com caráter consultivo e deliberativo – que contam com a 

forte participação das ONGs e dos movimentos sociais, através de seus/suas 

representantes. 

Destacam-se os conselhos de meio ambiente, os CBHs – Comitês de 

Bacia Hidrográfica, e as APAs - Áreas de Proteção Ambiental. 
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O movimento ambientalista caracteriza-se por sua diversidade, um amplo 

leque de atores sociais e práticas que se configura em um caráter multissetorial, 

que acolhe tendências e propostas que norteiam as ações, sempre visando a 

justiça, a cidadania, a democracia, a equidade e a conservação ambiental. 

Vários são os caminhos tomados pelas ONGs ambientalistas: atuação de 

base, militância, implantação de projetos, cunho político, entre outros. 

É evidente o grau de amadurecimento do movimento ambientalista e, 

mesmo inda se confrontando com uma vulnerabilidade em sua capacidade de 

mobilização, nota-se a capacidade de ação e proposição no caminho para a 

sustentabilidade socioambiental. 

 

O esforço de engajamento com outros atores sociais marca o movimento 

ambientalista no inicio da década de 90 e trona-se um ator relevante no cenário 

nacional. 

 

O movimento se posiciona na luta pelo enfrentamento de questões ligadas 

ao fortalecimento da cidadania – com prioridade para as minorias – a conquista e 

fortalecimentos dos direitos sociais, as precárias condições de vida geradas pela 

degradação socioambiental – principalmente nos centros urbanos – e a 

necessidade de capilarizar na sociedade as praticas de voltadas à 

sustentabilidade. 

Evidencia-se a necessidade de parcerias e diálogos intersetoriais, bem 

como, a representatividade efetiva e eficaz em Conselhos e Comissões que ainda 

é pequena em relação a urgência do tema e das conseqüências já sentidas na 

atual sociedade de consumo predatório. 

“A área ambiental ainda é muito periférica na dinâmica do poder 

local, e os espaços de participação da sociedade ainda são 

subutilizados e em geral ainda apresentam problemas de 

institucionalidade e de pouca representatividade e alcance político 

institucional, na medida em que a maioria dos Conselhos são 

consultivos. Isto desestimula uma participação mais sistemática, na 

medida em que apenas têm eficácia simbólica e não efetiva”. 

(JACOBI, 2003, p. 32) 
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O movimento ambientalista está de frente a vários desafios para o século 

XXI; um deles é ampliar sua participação a atuação eficaz na governabilidade das 

questões socioambientais e no enfrentamento destas questões, através de 

respostas e ações adequadas e amparadas em acordos institucionais dinâmicos e 

modernos que permitam uma “ambientalização dos processos sociais”, visando à 

implementação da Agenda 21 nacional e local. 

 

O outro desafio é a necessidade de ampliar e capilarizar sua atuação, através 

da participação em redes, consórcios institucionais e parcerias que fortaleçam sua 

participação e reconhecimento na e pela sociedade, instigando a inserção de 

“novos atores”. 

 

2.1 - O surgimento do FBOMS 

Durante a preparação da Rio 92 – Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) – ou Eco 92 – Cúpula da Terra – 

as novas idéias do movimento ambientalista brasileiro vão se fortalecendo, 

inserindo o movimento nacional em uma rede internacional. 

 

Neste processo de preparação, no dia 18 de junho de 1990 - em sala da 

Faculdade de Saúde Publica, USP, São Paulo - algumas ONGs criam o Fórum de 

ONGs Brasileiras preparatório à Conferência da Sociedade Civil sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em paralelo à Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O Fórum organizou 08 encontros 

nacionais e contava, na época, com 1200 organizações. Sua missão era fomentar 

“a participação da sociedade brasileira na Rio-92 e nos eventos paralelos” 

(JACOBI, 2003, p. 18), no intuito de dialogar sobre um novo padrão de 

desenvolvimento ecologicamente sustentável.  

 

Durante as atividades de preparação da Conferência, o Fórum organizou o 

Relatório “Meio Ambiente e Desenvolvimento: Uma Visão das ONGS e dos 

Movimentos Sociais Brasileiros”. 

 



79 
 

Encerrada a Conferência, ainda em 1992, as entidades decidiram pela sua 

continuação passando a se chamar Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – FBOMS e seu objetivo 

passa a ser “acompanhar e contribuir para a implementação de decisões tomadas 

na Rio-92 e de exercer o papel de mobilizador e articulador entre ONGs e 

Movimentos Sociais para o aprofundamento da discussão sobre os desafio da 

sustentabilidade”. (JACOBI, 2003) 

 

O FBOMS tem como missão “a unificação entre as questões sócio-

econômicas e ambientais na busca de um desenvolvimento sustentável, com a 

finalidade de atingir uma sociedade mais justa, eqüitativa e ambientalmente 

correta.” Cria-se me janeiro de 1999 a Carta de Princípios do FBOMS, da qual 

todas as entidades membros devem tomar ciência e agir segundo seus 

fundamentos, (site do FBOMS, 2010). 

 

Desta forma, surgiram redes e grupos de trabalho para acompanhar e 

participar da implementação dos acordos da Rio-92 e seus desdobramentos, bem 

como, para promover a inserção do FBOMS na formulação de políticas públicas.  

 

Incidência em políticas públicas para a sustentabilidade: 

 GTs – Grupos de Trabalho temáticos 

 Processos legislativos e discussões sobre projetos de lei, tais como: 

SNUC, Lei de Patentes, Lei de Crimes Ambientais, Gestão Florestal, 

Política Nacional de Mudanças Climáticas e Biossegurança.  

 Conselhos e instâncias de decisão: CONABIO, CONAFLOR, CNRH, 

Comissão Nacional para as Políticas de Desenvolvimento Sustentável e 

Agenda 21 (CPDS),CNS e CONAMA.  

 

O FBOMS e a participação na política internacional: 

 Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU (CDS),  

 Conferências das Partes (COP) da Convenção da Biodiversidade e da 

Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, e em reuniões 

internacionais de ONGs, 
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 Rio+5 e na Comissão Interministerial da Cúpula Mundial de 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) e organização da Rio+20, 

 Organização Mundial do Comércio, 

 Fórum Social Mundial  

 

Alianças e Redes regionais e globais: 

 Coordenação da Plataforma das Organizações Ambientalistas da América 

Latina e Caribe - PNUMA  

 Comitê Diretor da Sociedade Civil Global no âmbito do PNUMA  

 Reforma do sistema Nações Unidas - ONU nas áreas do meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável  

 

Entidades membro do Fórum: Região Centro-Oeste = 84; Região Nordeste = 

99; Região Norte = 67; Região Sudeste = 271; Região Sul = 78; Total de 

Entidades filiadas = 599. Sendo que a maioria atua em projetos e programas de 

Educação para a Sustentabilidade. 

 

Participação do FBOMS em Colegiados - instâncias de decisão política: 

 

A. Colegiados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 1. CGEN - Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

Observação: As ONGs ambientalistas não são Conselheiros, mas convidados 

permanentes. 

 2. FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Conselho Deliberativo com ONGs de cada região 

 3. CONABIO - Comissão Nacional de Biodiversidade 

 ONGS ambientalistas 

 Movimentos Sociais 
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B. Órgãos específicos singulares MMA 

 Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos 

 Comissão Nacional de Segurança Química - CONASQ 

 Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

 Comissão Coordenadora do Programa Nacional de Floresta - CONAFLOR 

1) Representação do Bioma Amazônia 

2) Representação do Bioma Caatinga 

3) Representação dos Biomas Cerrado e Pantanal 

4) Representação dos Biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos: 

a) Grupo de Trabalho (GT) para elaborar propostas de regulamentação das 

categorias de unidades de conservação do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC) 

 

b) Comissão de Gestão de Florestas Públicas 

 Organizações ambientalistas: 

 Movimentos sociais: 

 Comunidades tradicionais: 

c) Câmara Técnica Permanente do PAN-Bio (Política Nacional de 

Biodiversidade) 

 ONGS ambientalistas 

 Movimentos Sociais 

d) Comissão Brasileira do Programa "O Homem e a Biosfera" 

 Vaga de ONGS: 

 Vaga de movimentos sociais: 

 Conselho Nacional de Zonas Úmidas (CNZH) 

 Comitê de Assessoramento da Iniciativa Brasileira de Polinizadores 
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 Comissão Coordenadora do Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) 

 Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável - CONACER 

3. Secretaria de Recursos Hídricos 

- Unidade Nacional de Execução do Projeto Aqüífero Guarani 

4. Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável 

- Conselho Gestor Nacional do Proambiente 

5. Diretoria de Educação Ambiental 

- Comitê Assessor da Política Nacional de Educação Ambiental 

- GT Comunicação e Informação Ambiental 

6. Gabinete 

- Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Meio Ambiente  

- Comissão Nacional do P2R2 (Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 

Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos) 

7. Secretaria-Executiva do MMA (SECEX) 

- SINIMA - Comitê Gestor do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- Fóruns Colegiados dos Núcleos de Articulação do Programa de Revitalização do 

Rio São Francisco 

- Comitê Gestor de Produção mais Limpa 

- Comitê Gestor/Comitê Técnico - Projeto de Assistência Técnica para a 

Sustentabilidade Ambiental (TAL) 

C. Vinculado à Presidência da República 

- CPDS - Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 



83 
 

- Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 

D. Outros ministérios - Ministério da Ciência e Tecnologia  

- Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CNTBio 

Ministério da Saúde 

- Conselho Nacional de Saúde 

Participação do FBOMS em Redes nacionais: 

I. Campanha Brasileira contra a ALCA/OMC 

II. Comitê Organizador Brasileiro do Fórum Social Mundial 

III. Fórum Nacional de Participação Popular 

IV. Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais 

V. Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) 

VI. Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP) 

VII. Rede Jubileu Sul 

Participação do FBOMS em Redes Internacionais: 

I. Rede CURES (Cidadãos Unidos para Energia Renovável e 

Sustentabilidade) 

II. Plataforma de Entidades Ambientalistas da América Latina e Caribe no 

âmbito do PNUMA - Cone Sul: Coordenação FBOMS (Brasil)  

III. Comitê Diretor Global da Sociedade Civil no âmbito do PNUMA:  

Coordenação FBOMS para América Latina  

IV. Organização das Nações Unidas - ONU 

V. Fórum Social Mundial  

VI. Organização Mundial do Comércio  

VII. ASC - Aliança Social Continental 

VIII. CAN – Rede de Ação pelo Clima 

IX. FAN – Rede de Ação pela Água 

X. OWINFS - Campanha Nosso Mundo não está a Venda  

(Dados obtidos no site do FBOMS em julho de 2011, datados de Agosto de 2008) 
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Com a participação de cerca de 60 organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais de diversas regiões do Brasil, foi realizado - entre os dias 13 

e 14 de julho de 2011 - o XX Encontro Nacional do FBOMS, em Brasília (DF). 

Na pauta constavam os “desafios da sociedade brasileira”, referentes à 

Rio+20 - Conferência da ONU para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – a ser 

realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro; a avaliação do caminho percorrido 

pelo FBOMS nos 21 anos de sua existência; as estratégias e desafios para os 

próximos três anos e a eleição da coordenação nacional do Fórum para este 

período. 

Foram eleitas as seguintes entidades para a Coordenação Nacional do 

FBOMS: 

 Vitae Civilis (Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz), 

representando a região sudeste;  

 GTA (Grupo de Trabalho Amazônico) e ComVida (Associação Cultural 

Caminho de Vida), representando o norte;  

 Fundação Mater Natura, representando o sul;  

 Fundação Esquel, representando o Centro Oeste;  

 ASPOAN (Associação Potiguar Amigos da Natureza) e Alternativa 

Terrazul (Associação Civil Alternativa Terrazul), o nordeste;  

 MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) como movimento de 

representação nacional. 

 

Criou-se, também, uma “força-tarefa” para auxiliar nas atividades de 

organização da Rio+20, com a seguinte representação: 

 ISA (Instituto Socioambiental); 

 REAPI (Rede Ambiental do Piauí); 

 APEDEMA-RJ (Assembléia Permanente de Entidades de Defesa do 

Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro); 

 Instituto Ipanema; 

 REJUMA (Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade); 

 CEA (Centro de Estudos Ambientais). 
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O FBOMS é membro da Secretaria Executiva do Comitê Facilitador da 

Sociedade Civil para a Rio+20 – CFSC, que  “tem a tarefa de mobilizar, articular e 

facilitar a participação da sociedade civil no processo deflagrado pela Conferência 

da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável e que acontecerá no Rio de Janeiro 

em 2012”. As entidades escolhidas, durante o XX Encontro Nacional, para 

representar o Fórum neste coletivo são o Vitae Civilis e o GTA. 

Durante o XX Encontro Nacional do FBOMS realizou-se a fusão dos GTs 

Educação Ambiental e Agenda 21, com o objetivo de fortalecer os GTs e as duas 

temáticas, ampliando a capilaridade da ação e o fortalecimento da relação com as 

Redes afins; passa a se chamar: GT Educação Ambiental e Agenda 21. 

Foi escolhida a nova coordenação do GT que fica sob a responsabilidade da 

Ong CEA, da Ong REDECRIAR e da APEDEMA RJ. Deliberou-se, ainda, sobre a 

indicação dos dois representantes do FBOMS para o Órgão Gestor da PNEA – 

Política Nacional de Educação Ambiental, tendo sido confirmada a continuidade 

da Ong CEA como titular e a suplência passa a ser da APEDEMA RJ. 

 

2.2 – O movimento da Academia a e a criação do GT 22 da ANPEd 

 

 

  Na Comissão Executiva da 6ª CBE, que se realizou em 1991 e esteve 

em preparação desde 1990, surgiu a proposta de realização de alguma atividade 

sobre o tema "Rio-92, Meio Ambiente e Educação". Proposto originalmente pela 

Profa. Roseli Fischmann, a idéia foi apoiada pelo Prof. Sergio Haddad, então 

professor da PUC-SP e da diretoria da ANPEd, além de membro do CEDI - 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação, entidade que posteriormente 

deu origem ao ISA - Instituto Sócio-Ambiental, e à Ação Educativa, na qual o Prof. 

Sergio Haddad atua ainda hoje. Por sua atuação no CEDI, que tinha 

uma instituição irmã, de mesmo nome, no Rio de Janeiro, e contatos com a então 

nascente ABONG – Associação Brasileira de ONGs, o prof. Sergio Haddad 

estava em contato com a preparação da Rio-92.  
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  Nesse sentido, levou à Comissão Científica da 6a CBE a proposta da 

Profa. Roseli Fischmann, a qual foi aprovada para ser, não "uma" palestra ou 

mesa, mas um "Ciclo de Debates", modalidade de atividade que ocupava três 

dias, tomando um período inteiro a cada dia. A Comissão Científica atribuiu à 

proponente, Profa. Roseli Fischmann, a tarefa de propor e coordenar a realização 

do referido Ciclo de Debates, dando a organização todo o apoio financeiro e 

logístico para tanto. Na definição dos nomes, a Profa. Roseli contou com 

sugestões e contatos preciosos do próprio prof. Sergio Haddad, além do então 

deputado Fabio Feldmann, ligado à comunidade ambientalista. Os participantes 

foram exclusivamente das ONGs então mobilizadas em torno da Rio-92, sendo a 

oportunidade da área acadêmica da Educação perguntar e ouvir o que pensavam 

sobre o papel da educação, escolar e não-escolar, formal e não-formal, no tema 

da valorização do meio-ambiente. Ali estiveram presentes alguns dos mais 

destacados participantes, no ano seguinte, na Rio-92, propiciando aos mais de 

seis mil participantes da 6a CBE, de todo o Brasil e América Latina, tomar contato 

com o relevante tema, até então de interesse individual de alguns pesquisadores, 

mas não proposto pela comunidade acadêmica, organizada em entidades, dos 

pesquisadores da educação. 

Terminada a “Rio 92” o movimento ambientalista brasileiro se depara com 

o fim do marco de referencia que era ao mesmo tempo um símbolo e uma forma 

de organização para tratar dos temas da conjuntura. 

 

A sociedade civil recebera um número imenso de informações através da 

mídia, mas, continuava sem saber dos desdobramentos da Conferencia: Agenda 

21, a Carta da Terra, os pactos pelo clima, pela proteção da florestas, 

desertificação, efeito estufa, entre outros. 

 

Apesar disso, a coerência das idéias das ONGs ambientalistas e a 

ampliação da visibilidade de suas ações efetivas, contribuíram sobremaneira, 

para a inserção de vários atores no diálogo ambiental,e verifica-se então a 

participação e o engajamento da academia, dos grupos científicos e de alguns 

setores do empresariado nacional. 
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“(...) as instâncias de legitimidade dadas pela academia, no Brasil, 

têm que ser relativizadas e pensadas em sua especificidade, 

através da história recente do país. As  “ONGs”  não  se  formaram  

“substituindo” a academia,  mas  antes  criaram  sua  identidade  

por  um contraste,  uma  oposição a ela  –  num  processo, em 

termos  de  discurso  e como  reviu,  de  “des-legitimação”  de suas  

obras  e  de  sua  posição  na  sociedade  brasileira... (...) no 

entanto, isso não significa que deixem de haver, com a 

Universidade, relações que foram constitutivas dos “Centros/ 

ONGs”. Como  se  viu, esses  foram alimentados também  por 

egressos  da academia  –  ou tiveram peso,  aí,  os  que  tinham  

“um  pé em  cada  lugar”,  determinados  intelectuais  reconhecidos  

pelo  campo  dos “Centros” como “assessores”. Por outro lado, as 

“ONGs” não deixaram de buscar o prestígio e abertura de redes 

diversas de relações com a sociedade dadas por intelectuais 

reconhecidos que colocaram em suas diretorias – as instâncias 

formadas por voluntários”. (LANDIM, 2006, p. 176) 

 

Amplia-se a participação da comunidade cientifica e criam-se vários 

“centros de pesquisa interdisciplinares” e instituições acadêmicas de pós-

graduação em meio ambiente (JACOBI, 2001, p. 16) 

 

Estes centros de pesquisa desempenham papel fundamental na criação de 

programas e fomentando parcerias com agencias de governo, ONGs e a iniciativa 

privada, com o objetivo de colaborar na conservação e uso sustentável da 

biodiversidade.  

 

Estudiosos passam a desenvolver pesquisas acadêmicas acerca da 

temática ambiental e novos grupos de pesquisa vão sendo criados em diversas 

universidades brasileiras.  

 

A Educação Ambiental se fortaleceu e ganhou espaço na década de 1990, 

principalmente por causa da Rio 92, e de dois eventos realizados no ano de 1997: 

o IV Fórum de Educação Ambiental realizado em Guarapari – Espírito Santo e a I 

Conferência Nacional de EA realizada em Brasília – Distrito Federal. 
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Neste período – e por força destes eventos – inicia-se a implantação de 

políticas públicas voltadas para as questões ambientais, entre elas destacam-se 

em 1997 o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), e em 1998 os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. No início da década de 2000 o MEC 

lança o Programa Parâmetros em Ação - Meio Ambiente na Escola. 

 

A legislação neste sentido se amplia e é criada a Política Nacional de 

Educação Ambiental e o PRONEA - Programa Nacional de Educação Ambiental – 

lei que tem por objetivo instituir a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino. 

 

Surge, também, o SIBEA - Sistema Brasileiro de Informação em Educação 

Ambiental e Práticas Sustentáveis – que tem assento na coordenação de 

Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – MMA. O SIBEA era 

formado por ONGs, Redes de Educação Ambiental e instituições de ensino. 

 

A “Cultura de Redes” vai ganhando espaço e força social e política.  As 

redes virtuais vão se alastrando e ampliando sua capilaridade em várias regiões 

do país. Educadores ambientais vão se organizando e se fortalecendo nestes 

“espaços de diálogo e reflexão” e nos anos 90 nasce a REPEA – Rede Brasileira 

de Educação Ambiental, que passa a ser uma referencia para estes educadores, 

bem como, para estudiosos e pesquisadores da academia que buscavam 

informações sobre as atividades e as práticas desenvolvidas in loco; surgem 

também as redes estaduais de Educação Ambiental. 

 

No período compreendido entre 1997 e 2001 iniciam-se ações no sentido 

de criar a RUPEA - Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis, composta primeiramente por profissionais da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS) e a Universidade de São Paulo (USP). 
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“Uniram-se com o propósito de implementar no âmbito de cada 

instituição, de forma sinergética, Programas de Educação 

Ambiental - EA voltados à formação de agentes locais de 

sustentabilidade sócio-ambiental nas regiões de sua abrangência. 

Em 1999, formalizou-se a parceria através de convênio de 

cooperação técnica entre a UESB e a USP. Como ação que deu 

origem e consolidou a parceria entre os grupos e universidades 

implementou-se cursos de especialização que visavam construir 

processos educativos subsidiados no ideário ambientalista, tendo 

como eixos a pedagogia da práxis, a constituição de comunidades 

de aprendizagem e a qualificação de conceitos como participação, 

sobrevivência e emancipação. (site da RUPEA) 

 

A partir de 2001 – após uma reunião envolvendo os Reitores das três 

Universidades que iniciaram o processo - apresentou-se a intenção de criar a 

RUPEA e, neste sentido, foram realizados dois encontros que contaram com a 

participação de outras Universidades, a saber: Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), 

Centro Universitário Moura Lacerda (CUML), Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), Centro Universitário Fundação Santo André (FSA). 

 

Vários pesquisadores ingressam nestas Redes e passam a trocar idéias e 

conhecimentos com estes educadores e educadoras, mesclando com militantes e 

ativistas da causa ambiental. 

 

Entre estes pesquisadores encontram-se estudiosos ligados a ANPEd - 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – que 

começam a refletir sobre a necessidade de se criar um grupo – dentro da 

Associação – para dialogar acerca da Educação Ambiental e de sua importância 

no universo da educação. 

 

Pesquisando o início dos diálogos acerca da constituição de um grupo 

específico de Educação Ambiental dentro da ANPEd, encontrei – no site da 

Universidade do Vale do Itajaí - Univali, (que hospeda as informações sobre o GT 

22 Educação Ambiental da ANPEd) vários relatórios que descrevem o histórico de 
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criação do grupo. Em um trecho do relatório do Professor Marcos Reigota – para 

a 26ª Reunião anual da ANPEd – a seguinte afirmação: “(...)conseqüência da 

trajetória iniciada em 1997, quando no IV Fórum de Educação Ambiental em 

Guarapari - ES, Eunice Stein (UFF) propôs a constituição do grupo” (site da 

Univali) 

 

Em outro relatório, escrito pela Professora Lúcia Manzochi em 1999, existe 

a descrição detalhada das atividades de criação do grupo, dentro da ANPED, 

inclusive citando a existência de uma Rede virtual – ali denominada lista:  

“(...) apresento abaixo um relato dos acontecimentos de setembro, 

em Caxambu. Na ocasião, tivemos a reunião de 28 de setembro (que 

havia sido divulgada através da lista EA pesquisa) e outras reuniões 

menores, da Comissão Provisória (que se formou a partir da reunião do dia 

28)” (MANZOCHI, ANPEd 1999) 

 

Há uma lista com o nome das pessoas que estiveram presentes a esta 

reunião – em 1999 – e, parte delas, vieram a compor a “Comissão Provisória” de 

encaminhamento das ações de criação do grupo. 

 

O documento apresenta as questões que foram discutidas na reunião e 

que serviriam de base para os encaminhamentos necessários, entre as perguntas 

que o coletivo se fazia, destacam-se: 

 

- Qual é o processo de criação de um GT na ANPEd? 

 

Nas respostas obtidas encontramos a explicação de que para se criar um 

GT – Grupo de Trabalho na ANPEd seria necessário criar, anteriormente, um GE 

– Grupo de Estudos, que deveria funcionar durante dois anos. A criação do GE 

estaria vinculada a aprovação na Assembléia Geral da Associação e este deveria 

cumprir todas as exigências impostas a um Grupo de Trabalho, com a diferença 

de que enquanto fosse Grupo de Estudos não receberia apoio financeiro da 

ANPEd. Deveria ter produção acadêmica, numero significativo de Doutores, 

inclusive em sua coordenação. 
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Deveria conseguir apoio para sua aprovação na Assembléia Geral e, 

posteriormente, repetir o processo para se consolidar como Grupo de Trabalho. 

 

- Outra questão abordada no relatório é: Quem vota na Assembléia? 

 

Os associados e associadas com filiação há pelo menos um ano. Neste 

momento o relato mostra a preocupação do coletivo na filiação de seus membros 

e na busca de mais apoiadores para a criação do GE, que se fosse ocorrer o ano 

de 2000, deveria contar com as filiações ainda em 1999. 

Divulgam aos presentes na reunião o site da ANPEd onde deveriam realizar as 

filiações/associações. Podem, inclusive, para que seja socializada toda filiação 

que ocorrer, envolvendo os interessados na criação do grupo. 

 

- O que o grupo sentiu em relação à oportunidade de propor desde já a formação 

de um GE? 

 

Havia duas respostas para esta questão; uma parte do coletivo acreditava 

que seria possível pleitear a criação do GE na Reunião Anual de 1999 e outra 

parte do grupo sentia a necessidade de amadurecimento da proposta e das 

reflexões. Decidiu-se, então, por um planejamento estratégico para o período 

compreendido entre 1999-2003, a seguir descrito, como consta no relatório: 

 

 

Estratégia 1999-2003: 

a) associação dos profissionais militantes da Educação Ambiental à ANPEd 

até o final de 1999; 

b) inscrição de trabalhos sobre Educação Ambiental nos diversos grupos de 

trabalho já existentes na ANPEd (23ª Reunião, set.2000); 

c) inscrição de trabalhos sobre EA nas sessões posters (23ª Reunião, 

set.2000); 

d) realização de uma conferência ou mesa redonda sobre EA na 23ª Reunião; 

e) proposta, na Assembléia de 2000, de consolidação de um GE sobre 

Educação Ambiental, segundo as normas da ANPEd, para se reunir nas 

24ª e 25ª reuniões (2001-2002); 
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f) proposta, na Assembléia de 2002, de consolidação de um GT sobre 

Educação Ambiental para se reunir a partir da 26ª Reunião (2003). 

 

Durante a realização da Reunião Anual – RA - de 1999 foi feito um informe 

oficial sobre a intenção de constituição do GE de Educação Ambiental e a 

solicitação de espaço ara uma reunião do coletivo na RA de 2000. 

 

Decidiram por elaborar e enviar uma “Carta de Apresentação” do coletivo à 

ANPEd, onde explicitavam suas intenções e a identidade do coletivo que 

pleiteava a criação do GE, bem como, qual era a real necessidade de se criar um 

gruo específico de Educação Ambiental dentro da Associação. Refletiram, 

também, que a criação de um grupo específico para tratar esta temática “facilitaria 

a formação de uma “visão panorâmica”, análise crítica e sistematização da 

produção científica de EA no país”. Aumentaria a produção de pesquisa e 

publicações pelo aprofundamento dos estudos e do diálogo de pesquisadores da 

mesma temática. 

 

Nota-se, no relatório, a preocupação com os referenciais teóricos da 

Educação, bem como, com o intercambio com os outros GTs da ANPEd – mais 

uma vez fica evidente a noção da Cultura de Redes – assim descrita: “Foi 

ressaltado que a interlocução com outros GEs/GTs é considerada muito 

importante, para o amadurecimento da dimensão “educação” da Educação 

Ambiental. Até o momento, se percebe que a dimensão “ambiental” é muito mais 

trabalhada, havendo carência de fundamentação teórico-metodológica das ações 

de EA em termos de Educação” 

 

Dividiram tarefas e refletiram sobre mecanismos de arrecadação de fundos 

para o grupo e os seguintes nomes compuseram a Comissão Provisória: 

 Denise de Freitas - UFSCar - SP 

 Haydée Torres de Oliveira - UFSCar - DHb - SP 

 Hedy S.R. Vasconcellos - PUC-RJ 

 Kátia Regina P. Mandrá - UNESP - Rio Claro – SP 

 Lúcia H. Manzochi - Base Dados Tropical/ Fund.André Tosello -Campinas-

SP 
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 Marcos Reigota - UNISO - Sorocaba-SP 

 Martha Tristão - UFES - ES 

 Neila Guimarães - UFF - RJ 

 Waisenhowerk Vieira de Melo - UERJ - RJ 

 

Os signatários da proposta de criação do GE Educação Ambiental realizaram 

um levantamento sobre a formação de pesquisadores de Educação Ambiental no 

Brasil e constatou-se uma “estrutura já consolidada, abrangente e complexa, em 

que se produz conhecimento e se formam recursos humanos para a educação”. 

(site da Univali – Histórico - O grupo de Estudos em Educação Ambiental) 

 

Neste período, o Grupo EA Pesquisa realizou uma investigação “amostragem 

realizada via eletrônica” na Base de Dados do PROSSIGA, bem como, no Centro 

Universitário da Fundação Santo André sobre a produção cientifica – teses e 

dissertações – sobre Educação Ambiental no Brasil, assim como, examinou 

informações dos pesquisadores, utilizando o Currículo Lattes. 

 

Os dados obtidos demonstram: 

- 21 Programas de Pós-Graduação em Educação, sendo 4 com Doutorado; 

- 10 Cursos de Especialização; 

- 15 Grupos, Núcleos e Laboratórios de Pesquisa;  

- 16 Linhas de Pesquisa em EA - que contavam com a participação de 63 

professores doutores/pesquisadores e 3 Doutorandos. 

O Prof. Dr. Marcos Reigota – um dos apoiadores da criação do GE 

Educação Ambiental na ANPEd – realizou – no final da década de 90 - uma 

pesquisa intitulada "Fundamentos Pedagógicos e políticos da produção brasileira 

em Educação Ambiental"  que apontou o seguinte resultado: desde1984 já 

haviam sido defendidas 200 dissertações de Mestrado e desde o ano de 1990, 40 

teses de Doutorado já compunham a “produção de conhecimento sobre Educação 

Ambiental”. 

Levantou-se a publicação de artigos, livros, periódicos, e outros estudos 

sobre a temática da Educação Ambiental, bem como, a participação em 
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Congressos e outros eventos científicos, inclusive por parte dos membros do 

coletivo que apoiava a criação do GE na ANPEd. 

 

A pesquisa apontou a existência de linhas e núcleos de pesquisa em oito 

PPGs – Programas de Pós–graduação, entre eles, na FURG - Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande – que iniciou a primeira turma do Mestrado 

em Educação Ambiental em 1994, ou seja, os apoiadores da idéia de criação de 

um Grupo de Estudos voltado exclusivamente para a temática da EA dentro da 

ANPEd tinha subsídios acadêmicos relevantes, para demonstrar a necessidade 

desta criação, bem como, a importância deste tema ser tratado dentro da 

Associação, devido ao seu constante crescimento e estruturação. 

Caminhando na trilha da Cultura de Redes, em 2002, o PPG MEA-FURG, 

juntamente com o PPG MEA da UNIVALI, aprovaram o Projeto "Tecendo Redes 

de Educação Ambiental na Região Sul", via Edital do FNMA - Fundo Nacional do 

Meio Ambiente (FNMA). Uma das ações do Projeto foi a criação da REASul - 

Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental., com o objetivo de fazer um 

levantamento dos processos de Educação Ambiental na região Sul do país e 

disponibilizar os dados  no SIBEA do MMA, bem como, para pesquisas das duas 

Universidades. “Em outras palavras, a proposta de criação de um novo GE 

significa também o aporte de novos membros à ANPEd”. (site da Univali – 

Histórico - O grupo de Estudos em Educação Ambiental) 

 

No site do GT 22 Educação Ambiental da ANPEd – hospedado no portal da 

Univali – encontramos o que segue:  
“Na Reunião Anual de 2002 foi elaborado um dossiê demonstrando 

a produção científica na área, o que justificava a criação do GE de 

Educação Ambiental, ao qual foi atribuído o número 22. Este dossiê 

foi levado para a Assembléia  pelas pesquisadoras Maria Julieta 

Calazans, Eunice Trein e pela então presidente da ANPEd, Nilda 

Alves. Foi então criado GE 22 Educação Ambiental que foi 

coordenado pelo pesquisador Marcos Reigota (UNISO). Em 2004 o 

GE22 consolidou-se como GT 22  Educação Ambiental, tendo 

como primeira coordenadora a pesquisadora Isabel Cristina Moura 

Carvalho”. (site do GT 22 - http://www.univali.br/gt22) 
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É notório o crescimento e o fortalecimento GT dentro da Associação, haja 

vista o número crescente de seus membros e a ampliação de PPGs que se 

vinculam a ele. Importante ressaltar a ampliação dos trabalhos inscritos para 

apresentação nas Reuniões Anuais e a amplitude dos assuntos abordados dentro 

da temática da Educação Ambiental. 

 

No site do GT podemos encontrar uma lista de cursos de Pós-graduação 

Especialização, Mestrado e Doutorado em áreas afins a Educação Ambiental, 

bem como, links para acessar suas páginas na Internet. 

 

As Redes de EA, espalhadas por todo o país, também são elencadas no 

site com seus devidos endereços eletrônicos. O GT tem uma lista de diálogo 

virtual na base do Google groups - eapesquisa@googlegroups.com - com a 

seguinte descrição:   

 

Membros 143 

Descrição É um grupo de acadêmicos discutindo sobre a pesquisa de

educação ambiental e desenvolvimento. 

Categorias Escolas e Universidades 

Acesso Somente usuários podem ver o conteúdo do grupo 

Somente os membros podem visualizar a lista os membros do grupo

As pessoas podem solicitar um convite para participar 

Apenas membros podem enviar mensagens 

 

Durante a 33ª Reunião Anual da ANPEd, foi escolhida a nova coordenação 

do GT 22 EA, que conta com a Profa Dra. Martha Tristão - UFES - Vitória – ES 

como coordenadora e com o Prof. Dr. Mauro Guimarães - UFRRJ- Rio de Janeiro 

– RJ na vice coordenação. A Profa. Dra. Rosa Maria Feiteiro Cavalari  da UNESP 

Rio Claro/SP foi indicada para o Comitê Cientifico. 
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O relatório referente ao período 2010-2011, enviado aos membros do 

grupo pela atual coordenação, traz na introdução uma reflexão sobre a produção 

acadêmica dos membros do GT, bem como, sua atuação. 

“Assim, desde o último relatório optamos, por apresentar, com a 

anuência dos integrantes do GT e considerando também as 

limitações de espaço, para além das produções acadêmicas, o 

envolvimento desses grupos com políticas públicas, com a 

formação em Educação Ambiental, com eventos da área ou da 

educação de modo geral e com a publicação de livros ou periódicos 

na área”. (Relatório das atividades do GT 22 Educação Ambiental 

2010/2011, p. 01) 

Reforça a participação de membros do GT na “elaboração do documento 

final da Conferência Nacional de Educação” (CONAE, 2010) e comunica que foi 

possível inserir a Educação Ambiental em alguns objetivos do projeto de Lei 

referente ao PNE - Plano Nacional de Educação (2011-2020). 

 

Informa que alguns membros continuam acompanhando a evolução dos 

diálogos sobre a Educação Ambiental em Sistema Nacional Articulado de 

Educação – CONAE, em grupos como: Comissões Interinstitucionais de 

Educação Ambiental - CIEAs, Rede Universitária de Programas em Educação 

Ambiental – RUPEA, Rede Brasileira de Educação Ambiental – REBEA, 

“ampliando e fortalecendo, ainda mais, a participação social em torno deste 

debate, de aprimoramento do PNE com a inclusão e contextualização curricular 

da Educação Ambiental”. 

 

Cita o importante “Processo Formador em Educação Ambiental”, 

desenvolvido na modalidade EAD – Ensino a Distancia - por meio da 

SECAD/MEC, envolvendo os grupos de pesquisa (Núcleo Interdisciplinar de 

Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental – NIPEEA/CE/UFES e o 

GPEA/UFMT).  

 

O processo possibilitou a criação do projeto Escolas Sustentáveis “que visa 

o desenvolvimento de políticas públicas em educação ambiental no ensino médio 

por meio da formação e da produção de materiais didáticos”. 
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O relatório faz menção à participação de membros do GT 22 em publicações 

de elevada relevância e eventos científicos importantes, entre eles: 

 

 XV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), 2010, em 

Belo Horizonte com ampla participação de grupos de integrantes. 

 10º Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste (ANPEDINHA) 

no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Rio de 

Janeiro, com ampla participação, apresentações de trabalhos e palestras 

de vários membros de grupos de pesquisa, pesquisadores e participantes 

do GT22.  

 VI Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental (VI EPEA), a ser 

realizado no período de 04 a 07 de setembro de 2011, no Campus da 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto. O VI EPEA terá como tema: 

“A Pesquisa em Educação Ambiental e a Pós-graduação no Brasil”. 

 

Eventos internacionais específicos da área: 

 

 II Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad: consolidando políticas desde la investigación, na 

Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, México, com a 

apresentações de trabalhos orais de integrantes do Núcleo Interdisciplinar 

de Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental – NIPEEA/CE/UFES.  

 Canadian Network for Environmental Education and Comunication 

(EECOM) 2011 National Conference, “Exploring the Socioecological in 

Education and Culture: becoming active participants in change”, na 

University of Regina, Saskatchewan – Canadá, coordenado pela 

professora Martha Tristão. 

 11th Seminar on Research Development in Environmental and Health 

Education, 2011 – “Positioning Environmental Education Research for 2015 

and Beyond: Knowledge, Value and Integrity, Intergenerational and 

Globalization Issues”, em Queenscliff, Victoria, Austrália - grupo de 

pesquisa do PPGE/UNESP/Rio Claro, liderado pelo Prof. Luiz Marcelo de 

Carvalho em parceria com outros grupos de pesquisa da região, 

representada pela professora Dalva Maria Bianchini Bonotto. 
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 6th World Environmental Education Congress, realizado no período de 19 a 

23 de julho, em Brisbane, Austrália. 

 Projeto Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades em 

Sustentabilidad y Ambiente – ARIUSA - denominado Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación Ambiental en Iberoamérica que envolve oito países 

(Colômbia, Espanha, Brasil, Argentina, México, Peru, Chile e Guatemala) 

com a participação de dois grupos de pesquisa integrantes do GT, o 

GEEAS do PPGE/UNIVALI e o CEAMECIM/FURG/RS, coordenado Prof. 

Antonio Fernando Guerra no Brasil. 

 

O relatório traz, ainda, a programação de atividades do GT para a 34ª Reunião 

anual da ANPEd, a ser realizada em Natal/RN - outubro de 2011-  e informa uma 

articulação com GT da Subárea 2 para sessão especial intitulada “Direitos 

humanos, sujeitos e movimentos sociais: educação do campo, 

quilombola,ambiental e relações de gênero”. 

 

Apresenta ao final uma lista de publicações dos grupos de pesquisa do GT 22 

Educação Ambiental – ANPEd, no período de outubro de 2010 a setembro de 

2011. 

 

Pesquisando a literatura sobre a temática ambiental, bem como, investigando 

dissertações e teses, verifica-se que vários membros do GT são citados como 

referencial teórico nas pesquisas da área e muitos atuam de forma expressiva em 

Redes de EA em todo o país.  

Não raro encontrar membros do GT colaborando no apoio e fortalecimento de 

ONGs que atuam na área e em eventos de diálogo sobre os caminhos da 

Educação Ambiental em âmbito nacional e internacional. 

 

Importante ressaltar a participação ativa de membros do GT 22 da ANPEd na 

elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para as questões 

socioambientais. Misto de militância, difusão de conhecimento, pesquisa 

acadêmica e diálogos em Rede. 
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2.3 O papel das ONGs ambientalistas e a proposta de educar para a 
sustentabilidade 

O estudo de HADDAD e OLIVEIRA, publicado em artigo de 2001, afirma 

que a atuação das ONGs brasileiras com educação data, aproximadamente, das 

décadas de 60 e 70. Elas se formam, principalmente, nos setores ligados a igreja, 

universidades e partidos políticos, voltados às camadas mais pobres da 

população e tinham como missão “reconstruir o tecido social que havia se 

rompido com a ditadura, a defesa dos direitos humanos e a educação popular”. 

“O que se buscava com esses processos educativos era ampliar o 

nível de compreensão que a população pobre tinha das suas condições de 

vida, discutindo as suas causas, visando uma atuação crítica na 

sociedade”. (HADDAD e OLIVEIRA, 2001, p. 76) 

 

Os autores citam a importância da Teologia da Libertação e o caráter não 

formal da atuação das ONGs na educação, haja vista, que o regime ditatorial da 

época, impedia que no âmbito formal, ou seja, nas escolas, fossem discutidos 

certos temas. “Como se pode imaginar, o trabalho desenvolvido não tinha 

visibilidade pública. Era uma ação militante, realizada em um nível microssocial, 

que se desenvolvia em sigilo e sob o silêncio da censura e da repressão impostas 

pelo regime militar”. (HADDAD e OLIVEIRA, 2001, p. 76) 

 

Na mesma época – anos 1960 e 1970 - as idéias de Paulo Freire começam 

a ecoar e as práticas de educação popular ganhavam força, com a valorização da 

cultura popular e comunitária.  Segundo HADDAD e OLIVEIRA, “isso se dava pelo 

diálogo entre o educador e o educando, tomando como base o estudo da 

realidade local, voltado para a transformação das condições de vida da população 

empobrecida”.  

 A partir da década de 1980, as ONGs passam a atuar junto aos 

movimentos sociais, ampliando sua capilaridade e sua inserção na sociedade, 

bem como, na educação. 

Segundo os autores “As experiências de educação popular produzidas 

pelas ONGs, no segundo momento, não se ativeram apenas às questões 
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materiais de produção e reprodução da vida, mas voltaram-se também para os 

temas relativos ao plano cultural e simbólico, como as relações sociais de gênero, 

etnia e raça”. 

As ONGs tiveram papel importante na “luta pela construção do ensino 

público de qualidade” e vários educadores populares que atuavam nestas ONGs 

passaram a atuar nas escolas públicas. Estas instituições passaram a colaborar 

no planejamento e no desenvolvimento de ações, atuando como assessores do 

setor público, com o objetivo de direcionar o ensino público para os interesses 

populares. Estas entidades passam a tratar de questões como direito de acesso a 

escolas publicas e creches, melhoria da qualidade da educação e do ensino 

publico, formação de professores, material didático adequado, preparação de 

“novos currículos”, práticas pedagógicas diferenciadas, entre outros. 

As ONGs participaram do processo de fortalecimento da participação dos 

pais na escola e da elaboração de “mecanismos de controle” da sociedade civil 

sobre o sistema publico de ensino; fortalecem as APMs – Associações de Pais e 

Mestres e os Centros Cívicos na busca da “democratização da escola”. Existe 

uma contribuição pedagógica das ONGs, através da experiência que tinham na 

educação popular e que levaram para a escola pública e no desenvolvimento de 

atividades que serviram de exemplo/amostra para os “sistemas públicos de 

ensino”. 

“Nos últimos anos, o Brasil, pressionado pela crise fiscal e pelo 

desenvolvimento do capitalismo internacional, vem executando um 

processo de reforma do Estado. Essas orientações gerais no plano 

econômico produziram uma reversão nas expectativas expressas 

na elaboração da Constituição de 1988, quando se consagrou a 

conquista de uma série de direitos inclusive no campo da 

educação. As políticas públicas de educação no Brasil vêm se 

reorganizando em razão dessa lógica”. (HADDAD e OLIVEIRA, 

2001, p. 79). 

Ou seja, as ONGs – sociedade civil organizada - passam a exercer papel 

de colaboração no exercício da função pública da educação, na lógica da 

“diminuição das responsabilidades do Estado”. 
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Algumas entidades/instituições – entidades filantrópicas ou de caráter 

assistencial - vão adquirindo importância na área da educação, e são convidadas 

a “colaborar com o Estado, deslocando parte da responsabilidade pelo sistema 

escolar do plano das políticas universais públicas para o plano das políticas 

compensatórias” (HADDAD e OLIVEIRA, 2001, p. 80). 

Nota-se o interesse de empresas na área da educação, com a propagação 

de grupos formados a partir de institutos e fundações da iniciativa privada, 

obtendo isenções fiscais por parte do governo para atuar nesta área e colaborar 

neste sentido. 

A disponibilização de recursos da iniciativa privada para a educação e seu 

crescente interesse no tema, tem um lado positivo, no que diz respeito à 

possibilidade de acesso ao ensino das camadas mais pobres da população – em 

projetos que contemplam certas comunidades. Por outro lado, o apoio das 

empresas e a utilização do capital privado na educação, podem levar ao 

“descomprometimento do setor público com a educação” e ao aumento de 

escolas privadas em todo o país, que serão freqüentadas apenas por quem puder 

pagar por este serviço. 

Corre-se o risco ver as ONGs assumindo o papel do Estado ao assumir o 

que compete aos setores públicos da sociedade, todavia, na contramão deste 

retrocesso do papel do Estado as ONGs podem colaborar na melhoria da 

educação pública brasileira, com o objetivo de fortalecê-la. 

Ainda, no artigo de HADDAD e OLIVEIRA (2001) encontramos referência a 

um documento produzido pelas ONGs de Educação do Estado de Minas Gerais, 

em encontro realizado para discutir as atividades no contexto das recomendações 

da “Conferência Educação para Todos”.  

 

Destaco aqui parte de dois depoimentos que constam do documento: 

 

A) “Este duplo movimento poderia ajudar-nos na superação, de uma vez por 

todas, da idéia do papel apenas alternativo das ONGs. Se, no momento 

histórico de seu nascimento e fortalecimento, boa parte das ONGs tiveram 
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que reforçar seu caráter alternativo ao Estado e a outras iniciativas ditas 

.assistencialistas., hoje, é preciso, com lucidez, dizer que isto não basta. 

Isto não basta porque as ONGs, por sua ligação com a população, por sua 

capacidade de articular-se politicamente, pela experiência acumulada, não 

podem se furtar ao dever de propor alternativas viáveis para o conjunto da 

população”. 

 

B) “... é preciso, a muitas ONGs de diversas naturezas, compreender que na 

verdade elas já participam e são parte da política pública. Isto por dois 

motivos: em primeiro lugar porque nos últimos anos temos construído na 

América Latina um sentido do público que ultrapassa o estatal, inclusive 

para questionar um Estado que tem sido muito pouco público. Por outro 

lado, boa parte das ONGs se mantém com algum tipo de recurso público, 

seja este estatal ou não”. 

Os autores finalizam o artigo reafirmando que “o acesso á escola foi 

democratizado, mas a permanência e o acesso aos conhecimentos transmitidos 

por ela não o foram”, e refletem sobre a importância das ONGs no que diz 

respeito a qualidade da educação escolar. Neste sentido provocam estas 

entidades/instituições da sociedade civil organizada a atuarem como “elemento 

formador e potencializador das várias dimensões do ser humano”, na discussão 

sobre qualidade da educação, fora da lógica de mercado. 

A tese de doutorado de Leilah Landim – publicada em 1993, sob o título “A 

Invenção das ONGs: do serviço invisível à profissão sem nome”, referenda essa 

análise, apresentando o seguinte resumo: “O objetivo deste trabalho é analisar os 

processos através dos quais organizações ‘de assessoria e apoio’, ou ‘a serviço 

dos grupos e movimentos populares’ – durante a maior parte da sua história sem 

um nome que as reconhecesse conjuntamente – se transformaram em ONGs”. 

Diante dos questionamentos acerca da utilização - por parte das ONGs - de 

recursos públicos e de seu caráter privado, verificamos que “essas organizações 

privadas não empresariais são dedicadas à ação social no espaço público, em 

benefício de camadas excluídas da população” (LANDIM, 1993, p. 05). 
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Ainda em LANDIM (2003), encontramos:  

“Por exemplo, basta pensar na rapidez com que se construiu um 

conjunto reconhecido como ´ONGs´ ´ecológicas´, ou 

´ambientalistas´, na sua esmagadora maioria sem financiamento 

internacional – ou mesmo nacional – algum (...) As ´ecológicas´ 

entram no terreno das chamadas “ONGs” com um capital 

acumulado advindo de outras instâncias que não essas, 

contribuindo para modificar posições nesse terreno e também 

transformando retóricas, discursos e representações – contando a 

um determinado momento, é claro, com os bons ventos a seu favor 

da ECO-92”. 

A autora também cita a criação do “Fórum Brasileiro de ONGs Preparatório 

Para a Conferência da Sociedade Civil sobre Meio Ambiente a Desenvolvimento” 

– atual FBOMS – e enfatiza que “este foi verdadeiro ritual de confirmação, para 

quem dele participou (com suas possíveis conseqüências sociais mais amplas), 

da existência de uma “sociedade civil organizada no Brasil” (LANDIM, 2003, p. 

33). O fórum era composto por uma gama de entidades da sociedade civil, 

representada por ONGs representativas de diversos segmentos e temáticas, bem 

como de Movimentos Populares. 

A autora cita Vianna (1992:5): “como ele diz, ‘ONG’ é um nome depois da 

Río-92. Ainda para o autor, o processo de constituição do Fórum, com entidades 

de natureza tão diversa, levou à constituição de identidades e a ‘Uma grande 

aceitação do termo ONG como designativo de um conjunto extremamente diverso 

de organizações”. E define: “aqui (no Brasil) e no contexto do Fórum, ONG  era,  

dentre  outras coisas, a designação de organizações da sociedade civil não 

comprometidas com o atual modelo de desenvolvimento econômico” (p.6). 

A definição apresentada acima – e encontrada na tese de doutorado de 

Leilah Landim – representa a marca de “oposição política das ‘ONGs’ brasileiras” 

- o não governamental tende a se confundir com o anti-governamental –  contudo, 

desfaz o destaque e a tradição das antigas práticas onde se enfatizavam o papel 

de “serviço ou assessoria” das ONGs. 
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Em sua tese a autora cita outro importante autor e militante das causas 

socioambientais: “segundo documento de Jean Pierre Leroy: “participar do Fórum 

supõe ter uma visão crítica em relação ao modelo de desenvolvimento dominante, 

associar a questão ecológica à questão social e tratar o meio-ambiente como 

questão política”. 

A fala de Jean Pierre Leroy demonstra que era necessário que as ONGs e 

os movimentos sociais que estavam participando do Fórum para a Rio 92, e que 

tratavam inicialmente – e historicamente – de temas como “justiça social”, o 

“popular”, a “classe”, assumissem e passassem a refletir e a atuar também nas 

temáticas da “questão ecológica”, do “meio ambiente” e do “modelo de 

desenvolvimento”, fortalecendo o compromisso com os grupos e movimentos 

ambientalistas. 

Após analisar duas produções acadêmicas que abordam o papel das 

ONGs, passei a buscar dados quantitativos sobre estas organizações e descobri 

alguns estudos realizados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. 

O IBGE estabeleceu em 2004, uma parceria com o IPEA - Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, a ABONG - Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais e com o GIFE - Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas para “mapear as organizações da sociedade civil” 

existentes no país e que atendiam a critérios pré estabelecidos no âmbito da 

investigação. 

A pesquisa revela que entre 2002 e 2005, o numero de ONGs de “defesa 

do meio ambiente e dos direitos dos animais” cresceu 61% - e que "isso pode 

estar refletindo a preocupação mundial com este tema", como afirmaram os 

técnicos da pesquisa. 

Pesquisando no site da ABONG - Associação Brasileira de Organizações 

Não Governamentais, verifiquei na lista de associados na área temática 

educação, uma relação contendo 61 entidades/instituições. O número de 

cadastradas na área temática meio ambiente, perfaz m total de 24 associadas. 



105 
 

Não há área temática voltada à educação ambiental/educação para a 

sustentabilidade, o que inviabiliza a avaliação do numero existentes de 

entidades/instituições voltadas a estas praticas, através da consulta a base de 

dados da ABONG. 

Minha investigação no site do FBOMS – Fórum Brasileiro de ONGs e 

Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - levantou um 

total de 599 entidades filiadas; há indícios que a maioria atua na educação 

ambiental/educação para a sustentabilidade. 

No livro Economia Solidária como práxis pedagógica, de 2009, Moacir 

Gadotti, dedica um capítulo ao “papel das organizações da Sociedade Civil, e 

encontramos neste capítulo a seguinte reflexão:               

“Elas assumem um caráter público não-estatal. Não são correias de 

transmissão do poder estatal. Podem viabilizar políticas públicas 

sem se confundir com o estado, sem desobrigar o estado de suas 

funções. ONGs não substituem o estado. Ao contrário, elas vêm se 

constituindo numa força cívica de pressão para que o estado 

cumpra suas funções. Elas têm provocado mudanças em favor da 

democracia, da equidade, da inclusão e de uma outra economia”. 

(GADOTTI, 2009, p. 91) 

Em seu artigo publicado em Patrimônio Ambiental – EDUSP – 2003, Pedro 

Jacobi reflete sobre o papel das ONGs ambientalistas e afirma que elas “têm 

exercido um papel indutivo em diversas iniciativas de formulação e elaboração de 

Agendas 21 locais”, conseguindo alcançar ativa participação das comunidades 

locais (JACOBI, 2003, p. 19). 

 

Podemos citar aqui algumas ONGs que já desenvolveram processos da 

Agenda 21 local e que conseguiram participação ativa da comunidade, entre elas 

estão: Instituto Vitae Civilis, ISER, Associação Alternativa Terrazul, Instituto 5 

Elementos, Mater Natura, ONG CEA, Instituto Terra, 4 Cantos do Mundo, entre 

outras (REBAL, 2006). 
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Nota-se o crescimento e o fortalecimento da legitimidade das ONGs, porém 

elas ainda têm seu papel pouco reconhecido pelo conjunto da sociedade que - ao 

contrario do que ocorre na Europa e Estados Unidos onde a sociedade destina 

para sua existência e manutenção milhares de dólares ao ano - não as financia 

voluntariamente. 

As ONGs vivem um momento delicado, pois, embora sejam legitimas 

politicamente, estão vulneráveis financeiramente pela redução de apoio de 

recursos de cooperação internacional e pela burocracia e entraves legais para 

acesso a financiamentos públicos brasileiros. 

 

Ainda segundo Pedro Jacobi, superando dificuldades de organização, 

financiamento e ação efetiva, os movimentos e as ONGs socioambientalistas 

foram criando e fortalecendo fóruns, redes e “coalizões”, no âmbito formal e 

informal, possibilitando a realização de conferências temáticas, grupos de estudos 

e de trabalho, desenvolvimento de projetos e proposição de políticas públicas. 

 

2.4 - Políticas públicas 
 

Investigações mostram que os estudos sobre políticas públicas no Brasil 

são bastante recentes e em pequeno numero. Pesquisando a obra de Klaus Frey 

“Políticas Públicas: Um Debate Conceitual e Reflexões Referentes à Prática da 

Análise de Políticas Públicas no Brasil”, de 2000, pude verificar que se optou por 

dois caminhos: o primeiro focou a “análise das estruturas e instituições” e o outro 

caminho levou a “análise da caracterização dos processos de negociação das 

políticas setoriais específicas”. 

 

Estes programas ou políticas setoriais foram investigados com ênfase em 

seus efeitos e foram estudos de “natureza descritiva”, com graus diferenciados de  

“complexidade analítica e metodológica bastante distintas”, conforme analisa 

Frey. Segundo o autor são “microabordagens” desconectadas dos 

“macroprocessos”, ainda que contextualizadas; necessitam de fortalecimento de 

referencial teórico – pressuposto para análise dos resultados. Aponta para a 

condição de utilização de conceitos desenvolvidos em “países industrializados”, 
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adaptando-se as ferramentas de análise e os conceitos para a realidade dos 

países em desenvolvimento, como no caso do Brasil. 

 

Klaus Frey defende a tese “de que as peculiaridades socioeconômicas e 

políticas das sociedades em desenvolvimento não podem ser tratadas apenas 

como fatores específicos de .polity' e .politics', mas que é preciso uma adaptação 

do conjunto de instrumentos da análise de políticas públicas às condições 

peculiares das sociedades em desenvolvimento”. (FREY, 2000, p. 215-216) 

 

O autor analise a política brasileira no âmbito municipal e enfatiza a 

peculiaridade dos problemas, analisando a limitação de estudos científicos sobre 

os “arranjos institucionais” e as características dos processos políticos. Reafirma 

que existem poucos estudos sobre política municipal e recorda que os municípios 

têm vasta autonomia política, administrativa e financeira – condição estabelecida 

pela Constituição de 1988 – o que possibilita uma gama de “arranjos 

institucionais”, inclusive sobre legislação. 

 

Os estudos sobre políticas públicas são dificultados pela “multiplicidade 

institucional”, no que concerne às relações estabelecidas entre os poderes 

legislativo e executivo e as formas como negociam, principalmente em relação à 

participação da “comunidade local” na política municipal. Os “novos atores 

políticos”, oriundos dos movimentos populares e das associações de moradores 

são lembrados no estudo de Frey como importantes no “palco político”, 

especialmente na esfera municipal, porém, a falta de uma determinação “político-

ideológica” contribui para uma inconstância partidária e eleitoral tanto da 

população quanto dos partidos políticos. 

 

Esta inconstância afeta também as pesquisas sobre políticas publicas e 

os/as pesquisadores/ as contam apenas com “estudos primários preexistentes”, 

correndo o risco de, durante suas investigações ocorrerem mudanças abruptas e 

inesperadas – por exemplo: mudança dos atores envolvidos na política publica 

durante a fase de pesquisa. Frey observa o que ele chama de “uma maior 

influência da ação particular dos indivíduos”, representantes de instituições – por 

vezes informais – exercendo papel determinante nos “processos político-
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administrativos”, contudo, somos chamados a refletir se, de fato, estas instituições 

desempenham ação positiva nos “processos de formação de vontade e de 

decisão”. 
 “As novas redes de governança, nas quais as comunidades, as 

associações da sociedade e as empresas privadas desempenham 

papel cada vez mais decisivo, desafiam não apenas os governos e 

a maneira de governar, mas exigem também uma reorientação do 

pesquisador de políticas públicas”. (FREY, 2000, p. 252) 

 

Na década de 1980, o Brasil contava com dispositivos legais voltados a 

questão ambiental, a Política Nacional de Meio Ambiente (1981) e no artigo 225 

da Constituição Federal de 1988; na década de 90 surgem a Lei de Recursos 

Hídricos e a lei de Crimes Ambientais. 

 

A conquista destas leis e a formulação de uma legislação ambiental 

brasileira – considerada no mundo todo como sendo moderna e vigorosa – é fruto 

da luta de ambientalistas e lideranças espalhados por todo o país, na busca de 

defender nossa biodiversidade e a dignidade dos povos da floresta e das 

comunidades tradicionais, sem esquecer os produtores familiares rurais e os 

indivíduos urbanos. 
“Neste contexto, emerge Chico Mendes, seringueiro acreano e 

sindicalista, que vai a Washington/USA dizer não ao financiamento 

promovido pelos Bancos Mundiais, Fundo Monetário Internacional e 

países do (assim chamado) primeiro mundo, ao desmatamento e à 

degradação da Amazônia; aproximando assim a luta sindical e 

social da agenda ambiental”. (SORRENTINO, 2005, p. 02) 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA é criada em 1981 e o 2º 

artigo destaca: 
“A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios(...)” (Lei 6.938/1981) 
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Significa um marco na conquista do movimento ambientalista brasileiro e 

estabelece em seu artigo 4º a criação do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – englobando “os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental”. 

Em decorrência da criação da Política Nacional do Meio Ambiente várias 

ações vão se desencadeando por parte do Governo Federal e as 

regulamentações vão sendo implementadas: 

A) 1999 – é criada a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA – lei 

9.795/99, regulamentada em 2002 por decreto regulamentador, que 

determina em seu primeiro artigo: 

“Art. 1º - A Política Nacional de Educação Ambiental será 

executada pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, pelas instituições 

educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos 

órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, 

meios de comunicação e demais segmentos da sociedade”. 

(Decreto nº 4.281/2002) 

B) Nos anos 1990 nasce a Rede Brasileira de Educação Ambiental – REBEA, 

originada nos fóruns de Educação Ambiental ocorridos em São Paulo – 

articulados por ONGs, órgãos governamentais e universidades – seu 

principal objetivo era articular os educadores ambientais espalhados por 

todo o país; 

C) 1997 –2001 – processo de criação da RUPEA - Rede Universitária de 

Programas de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis; 

D) 2003 – é implantado o Órgão Gestor da Educação Ambiental, resultando 

na aproximação entre o MMA - Ministério do Meio ambiente e o MEC - 

Ministério da Educação, através de seus respectivos setores de Educação 

Ambiental; 

E) 2003 e 2005 – são realizadas as Conferências Nacionais de Meio Ambiente 

– em duas versões: adultos e infanto-juvenil; 
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 “A política pública de Educação Ambiental que vem sendo 

implementada no Brasil desde 2003, pelo seu Órgão Gestor, incita 

a criação de Coletivos Educadores que aproximem para o diálogo 

os distintos atores do campo. O diálogo questionador das 

obviedades do modelo hegemônico e valorizador dos saberes e 

sabores locais. Que traz a conservação da natureza junto com a 

melhoria da qualidade de vida dos humanos, (...) estimulando a 

expressão dos sonhos e o debate das distintas perspectivas de 

felicidade que se colocam para cada um/uma, para o grupo e para 

a sociedade”. (SORRENTINO, 2005, p. 09) 
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3 - ESTUDO DE CASO 
 

A escolha da Redecriar para ser o Estudo de Caso desta pesquisa baseia-

se no conhecimento que tenho de sua atuação desde 2007. Conheci uma de suas 

dirigentes - e fundadora - durante a execução do projeto “Ambientes Verdes e 

Saudáveis” que estava sendo desenvolvido na cidade de São Paulo. 

Posteriormente estudamos juntas no curso de pós graduação em Meio Ambiente 

e Sociedade da FESP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 

o que me possibilitou ampliar meus questionamentos acerca do trabalho que a 

REDECRIAR desenvolvia e quais metodologias utilizavam.  

 

A partir de 2008, pude acompanhar mais de perto a instituição, participando 

da formação continuada da equipe de educadores. Esta aproximação me 

forneceu subsídios concretos para refletir sobre o trabalho que a REDECRIAR 

desenvolve, bem como, analisar seus referenciais teóricos e metodológicos.  

A decisão de tê-la como Estudo de Caso nesta dissertação baseia-se no 

fato de que atuam diretamente em escolas públicas utilizando os princípios e 

valores descritos na Carta da Terra, bem como, a metodologia participativa 

proposta pela Agenda 21.  

 

 

3.1 - REDECRIAR: do estatuto ao foco temático 

 

 

Fonte da imagem: site da REDECRIAR 

 

A ONG - Organização Não Governamental - Reciclando a Cidadania em 

Rede Interdisciplinar – REDECRIAR, conforme consta em seu estatuto é: “uma 

associação civil, de direito privado, de caráter sócio-econômico-ambiental, sem 
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fins lucrativos, de duração ilimitada”. Foi constituída oficialmente em 10 de 

outubro de 2005 e está situada em Porto Alegre – Rio Grande do Sul. 

Caracteriza-se como uma instituição formal, autogovernada, privada - 

porém com fins públicos - objetivando realizar mediações de caráter 

socioambiental. 

 Em 2011, durante Assembléia Geral Ordinária, a instituição passou a se 

chamar Instituto REDECRIAR. 

 

3.1.1– Histórico 

A REDECRIAR nasceu de um GE - Grupo de Estudos, formado por uma 

equipe interdisciplinar, composta por profissionais do Serviço Social, Biologia e 

Nutrição, com o objetivo de “reciclagem do conteúdo científico apreendido na 

graduação, de forma a constituir uma proposta interdisciplinar para o 

enfrentamento da questão social expressa na degradação ambiental”. O “Projeto 

Reciclando a Cidadania em Rede Interdisciplinar” nasceu dos encontros deste GT 

e foi posteriormente implementado. 

“Buscando assegurar o caráter público no enfrentamento da 

questão social, a proposta se concretiza em um espaço que vem 

ganhando legitimidade social no mundo contemporâneo identificado 

como Terceiro Setor”. (FORESTI, 2006, p. 02) 

 

No artigo intitulado “Reciclando a cidadania em rede interdisciplinar” – 

publicado pela Revista Virtual Textos & Contextos, em 2006, o gruo de 

fundadores/ da REDECRIAR conta o inicio de sua trajetória e os objetivos de seu 

“projeto piloto”. Destaca sua finalidade que era a de possibilitar “maior qualidade 

de vida e consciência de preservação ambiental a um público-alvo coletivo, 

constituído por sujeitos inseridos em escolas públicas e associações 

comunitárias”. 

Denota a intenção de legitimar – de forma interdisciplinar - 

desenvolvimento do “sentimento de pertencimento social”, na identificação das 



113 
 

necessidades dos indivíduos inseridos no projeto, integrando-o ao ambiente, com 

o objetivo de despertar o cuidado dos sujeitos com seu entorno.  

“Entorno esse constituído pela natureza, pelo espaço comunitário e 

escolar, pelos colegas, amigos, não-amigos, professores e 

familiares, na medida em que escolas públicas e associações 

comunitárias se configuram como espaço de intervenção da ONG. 

Trabalhar com esse ‘entorno’ significa planejar conexões entre 

sujeitos que compõem um público-alvo coletivo”. (FORESTI, 2006, 

p. 09) 

 

O artigo enfatiza que na “integração do poder público, iniciativa privada, 

sociedade civil às comunidades onde a REDECRIAR se faz presente, os 

resultados planejados alcançam maior efetividade” e a REDECRIAR vem 

estabelecendo “canais de comunicação” entre esses atores sociais. 

Tem como missão “Investir no enfrentamento à questão social expressa no 

extermínio do ambiente, realizando ações que contemplem os pressupostos do 

desenvolvimento sustentável, na perspectiva dos direitos humanos”. 

Quanto à visão: “tornar-se uma fonte de referência pública de alta 

credibilidade em educação sustentável”. 

Os objetivos gerais da REDECRIAR são: “Desenvolver ações que 

promovam o processo de conscientização sobre a preservação ambiental, bem 

como sobre os princípios da sustentabilidade na perspectiva dos direitos 

humanos, visando à transformação de determinada realidade, não só a partir de 

um público alvo, mas de um coletivo que convive num cotidiano globalizado 

constituído por hábitos domésticos que se reproduzem de forma inter e 

transgeracional”. (site da REDECRIAR) 

Os objetivos específicos se estabelecem por categorias, a saber: 

 Professores/as: Integrar conteúdo socioambiental no currículo 

escolar; subsidiar a multiplicação do projeto em outros espaços 

comunitários e o enfrentamento das demandas socioeducativas a partir da 

articulação entre as instituições locais.  
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 Estudantes: Promover reflexões a respeito de novos hábitos 

domésticos: redução de consumo de água e energia elétrica, alimentação 

saudável, separação de lixo, cultivo de horta e compostagem, 

aproveitamento de objetos fundamentado no conceito/cultura dos 3 R's e 

estabelecimento de relações sociais mais igualitárias. 

 Pais e mães – familiares - de estudantes: Estimular reflexões 

sobre novos hábitos domésticos dos pais com seus filhos. 

 

Como projetos de relevância desenvolvidos, encontramos: 

A) “Criança Esperança 2010” – realizado em 03 espaços 

institucionais: escola Municipal, escola estadual e Centro Comunitário. 

Objetivo: “promover a Educação Sustentável na direção do exercício da 

cidadania infanto-juvenil, expresso em ações que atribuam protagonismo 

ao público alvo formado por educadores e adolescentes na gestão de 

projetos comunitários referentes ao desenvolvimento sustentável; 

envolvendo crianças com esportes e arte representada pela dança e 

cultura”. Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto: 

 

 Carta da Terra 

 Prevenção à DST e gravidez precoce 

 Nutrição sustentável  

 Pirâmide alimentar - receita saudável na escola 

 Informativo da comunidade 

 Mercadinho REDECRIAR 

 Limpando o lago 

 Jogo caminho do mundo sustentável 

 Street dance 

 

B) “Redecriando Flores na Ilha” - desenvolvido pela REDECRIAR - 

entre abril e novembro de 2009 – e se configura como resultado do Edital 

Rede Parceria Social 2, promovido pela Secretaria da Justiça e 

Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul. A Entidade 

Âncora é a UPAN e a fomentadora dos recursos é REFAP. Objetivo: 
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“capacitar a população inserida na Associação dos Ilhéus Ecológicos para 

a implementação do Programa de Geração de Renda pautado no 

reaproveitamento de resíduos sólidos para criação artesanal de ‘Jóias 

Sustentáveis’ e na difusão de hábitos cotidianos sustentáveis, entre esses: 

 Separação de resíduo seco e orgânico 

 Cultivo de compostagem  

 Hortas domésticas para nutrição sustentável – aproveitamento de 

talos, cascas e folhas de hortaliças 

 

C) Rede Nutrivida – trabalho com a Carta da Terra - desenvolvido 

pela REDECRIAR - entre abril e novembro de 2009 – e, também, se 

configura como resultado do Edital Rede Parceria Social 2, contando com a 

REDE LA SALLE como Entidade Âncora e a DANNA como fomentadora 

dos recursos. Objetivo: capacitar a população inserida na Padaria da 

Associação de Moradores do CENCOR para a implementação de hábitos 

cotidianos sustentáveis, entre esses: 

 

 Geração de renda pautada na nutrição sustentável - aproveitando 

talos, cascas e folhas de hortaliças  

 Geração de renda pautada no reaproveitamento de resíduos 

sólidos produzindo objetos utilitários 

 

Este projeto possibilitou parceria com o Centro Universitário “Ritter dos 

Reis”, que teve uma de suas alunas como criadora da logomarca para o 

“Orfolinho” – bolo de banana da padaria comunitária – feito a partir da utilização 

das cascas da fruta. 

 

 
Fonte: site da REDECRIAR 
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A REDECRIAR já obteve alguns prêmios por seus trabalhos, desenvolvidos 

em escolas públicas e associações de moradores, entre eles destacamos: 

 Prêmio CUFA 2010 – etapa estadual Rio Grande do Sul - PREMIO ANU 

que tem como objetivo “chamar a atenção da sociedade para os projetos 

socioculturais que impactaram positivamente as comunidades populares, 

vem para valorizar e reconhecer publicamente essas iniciativas que geram 

bem comum para a população, auto-estima das comunidades, trabalho, 

renda, qualidade de vida e equilíbrio social. No Rio Grande do sul o projeto 

escolhido foi o “Projeto Orfolinho BBPO”, desenvolvido pela REDECRIAR 

com adolescentes no Centro Comunitário da Vila “O” ou CENCOR.  

 Prêmio de Responsabilidade Social – RS – 2008 - Oscar do Meio Ambiente 

- Conferido pelo Instituto de Proteção Ambiental Borboleta Azul. “O prêmio 

valoriza o trabalho e a preocupação de empresas e profissionais que, com 

suas ações, contribuem para a construção de um novo modelo de 

desenvolvimento”. (site da REDECRIAR) 

 

 Prêmio Valores do Brasil - Banco do Brasil – 2008 - categoria Meio 

Ambiente no âmbito Nacional – Casos e Experimentos Reais. Única 

representante gaúcha a se classificar na categoria nacional, a 

REDECRIAR foi premiada através do projeto “Reciclando a Cidadania em 

Rede Interdisciplinar” que foi desenvolvido em escolas públicas, 

associações de moradores e comunidades da cidade de Porto Alegre. (site 

da REDECRIAR) 

 

3.1.2 - Atuação 

A Redecriar atua em escolas públicas municipais, estaduais e associações 

comunitárias. Tem ação na Cultura de Redes, participando de coletivos de 

Educação Ambiental, Agenda 21 e ECA – Estatuto de Defesa da Criança e do 

Adolescente. 

“O Projeto Reciclando a Cidadania em Rede Interdisciplinar parte do 

conceito da Sustentabilidade, de forma que este seja aplicado no cotidiano de 
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escolas públicas e associações comunitárias, como meio de enfrentamento às 

demandas socioambientais, educativas e econômicas, respectivas a cada 

realidade onde o projeto é executado”. (site da REDECRIAR) 

 

 

Fonte: site da REDECRIAR 

 

Os “eixos norteadores” da metodologia são: “Descobrindo, Cuidando e 

Envolvendo”.   

 

Fonte: site da REDECRIAR 

         A REDECRIAR preza seu compromisso científico pesquisando 

continuamente teorias, conceitos e conhecimentos para fortalecer sua prática 

cotidiana. Membros da REDECRIAR têm inserção na Academia, tendo elaborado 

Dissertações de Mestrado e teses de Doutorados, com artigos científicos 

publicados em congressos e revistas. Em abril de 2007 apresentou sua 

metodologia de trabalho no Congresso Internacional de Direito Ambiental (CITAD) 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul coordenou oficinas 

durante o evento. 
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       “Fundamentado em um processo teórico-prático contínuo que 

se constitui na apreensão de conteúdos socioambientais em 

eventos científicos e bibliografias atualizadas e na aplicação dos 

mesmos em escolas públicas e em comunidades socialmente 

vulneráveis. Os resultados desse processo, constituindo-se como 

uma nova prática aplicada em diferentes espaços educacionais e 

comunitários, são posteriormente sistematizados para construção 

de novos conhecimentos”. (site da REDECRIAR) 

 

Fonte: site da REDECRIAR 

3.1.3 – Verbas e linhas de financiamento 

As verbas para implantação e implementação de projetos vêm, 

basicamente, de editais públicos de fomento e de doações recebidas de 

empresas. Entre estas empresas temos em alguns casos provenientes de TACs – 

Termos de Ajustamento de Conduta – por serem empresas que precisam ajustar 

sua conduta de extração, produção ou distribuição em termos “ambientais”. 

 Públicas: Secretaria da Justiça e Desenvolvimento Social do 

Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil, FUNCRIANÇA, UNESCO 

 Privadas: Empresas: ModaCasa , Instituto Gerdau, Danna  

 Outras: Institutos e fundações: SENAC, REFAP 

 

 

3.1.4 - Conexão dos projetos da REDECRIAR com Políticas Públicas 

          Algumas políticas públicas, vinculadas as temáticas com as quais a 

REDECRIAR trabalha, foram mapeadas nesta pesquisa, entre elas as que estão 

vinculadas à Fundação de Assistência Social e Cidadania - política de Assistência 
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Social no município de Porto Alegre, em consonância com a Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

A ONG tem registro no CMDCA – Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e, através deste registro, acessa uma 

política publica vinculada ao fomento de projetos, através de descontos no 

Imposto de Renda para quem faz doações a instituições/entidades que trabalham 

na defesa dos direitos das crianças e adolescentes de Porto Alegre. 

O CRAS – Conselho Regional de Assistência Social – atua em políticas 

publicas voltadas à inclusão produtiva e a REDECRIAR está vinculada a alguns 

programas deste Conselho, entre eles o PETI – Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil. O Conselho abriga o NASF – Núcleo de Apoio Sócio Familiar, o 

que possibilita à REDECRIAR uma atuação direta com as famílias das crianças e 

adolescentes atendidos nos projetos. 

A REDECRIAR atuou em um projeto intitulado “Túnel da Sensibilização”, 

vinculado Ao Departamento municipal de Limpeza Urbana – DMLU – órgão da 

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental, ligada a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – SMAM. 

Em uma das escolas públicas onde a ONG desenvolve projetos, existe 

uma ação de “aproximação” com o LIAU – Laboratório de Inteligência Ambientes 

Urbanos, vinculado a uma iniciativa de Educação Ambiental da SMED – 

Secretaria Municipal de Educação.  

 

3.2.1 Trajetória da pesquisa  
 

Descrevo a seguir os caminhos que percorri para atingir os objetivos 

traçados, bem como, obter os dados necessários ao fortalecimento do 

levantamento bibliográfico e documental, dando lastro ao estudo. 
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3.2.2 Caminhos para a decisão de como levantar dados de campo 
 

Tendo em vista que a presente pesquisa trata-se de um estudo 

exploratório, a técnica escolhida para levantar dados de campos deveria 

complementar meus levantamentos bibliográficos e documentais, porém, teria que 

levar em conta a especificidade do tema em questão.  

A técnica de pesquisa qualitativa denominada de Grupo Focal é bastante 

dinâmica e tem custo relativamente baixo, e, segundo IERVOLINO e PELICIONI 

(2001) “utilizada para completar informações, conhecer atitudes, opiniões, 

percepções e comportamentos...”, sendo assim, possibilitaram analisar as 

relações estabelecidas entre a ONG socioambientalista e as escolas públicas nas 

ações de Educar para a Sustentabilidade. 

Os estudos de ASCHIDAMINI e SAUPE (2004) enfatizam a importância da 

“seleção dos participantes como tarefa relevante para o alcance dos objetivos da 

pesquisa”, quando se utiliza a técnica de Grupo Focal. Neste sentido, foram 

formados dois grupos focais, o primeiro composto por doze indivíduos e o 

segundo contou com a participação de treze pessoas. 

A reflexão e a análise dos dados obtidos nos encontros com os Grupos 

Focais poderiam auxiliar no diagnóstico dos tipos de relação existentes no Estudo 

de Caso e, como estas relações tem contribuído para o sucesso das ações que 

visam a Educação para a Sustentabilidade. Seria possível verificar, também, qual 

resultado provoca nos indivíduos e grupos sociais, inseridos nestas relações ou 

por elas impactados. 

 

3.2.3 Decisão por grupo focal e análise de conteúdo 

No importante livro de Bernardete Angelina Gatti, intitulado “Grupo focal na 

pesquisa em Ciências Sociais e Humanas”, pude encontrar várias reflexões que 

reforçaram minha idéia de trabalhar com esta metodologia. 

As ponderações da autora subsidiaram meu trabalho e remeteram à 

significativas reflexões acera de como este método de levantamento de dados 
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vinha de encontro ao cerne de minha pesquisa “há interesse não somente no que 

as pessoas pensam e expressam, mas como elas pensam e porque pensam o 

que pensam”. (GATTI, 2005, p. 09) 

A autora afirma que o trabalho com grupos focais possibilita compreender e 

analisar “processos de construção da realidade” importantes para o estudo de 

caso que desenvolvo, permitindo entender as “perspectivas diferentes” de 

indivíduos participantes de um mesmo processo e como as pessoas se 

influenciam mutuamente. Diante das possibilidades apontadas pela técnica de 

Grupo Focal e da familiaridade que tenho na aplicação deste tipo de técnica, optei 

por utilizá-la nas visitas “in loco”. 

Ainda, para Bernardete Gatti, “o trabalho com grupos focais oferece boa 

oportunidade para o desenvolvimento de teorizações em campo, a partir do 

ocorrido e do falado”, prestando-se ao que ela chama de “teorizações 

exploratórias”. (GATTI, 2005, p. 13) 

Na definição dos indivíduos que fariam parte dos grupos focais, me baseei 

também em Gatti, no que expressa o trecho a seguir: 

“A escolha das variáveis a serem consideradas na composição do 

gruo focal depende, então, do problema da pesquisa, do escopo 

teórico em que ele se situa e para quê se realiza o trabalho. Então, 

o objetivo do estudo é o primeiro referencial para a decisão de 

quais pessoas serão convidadas a participar”. (GATTI, 2005, p. 18) 

Neste sentido, para a escolha destes indivíduos, criei categorias de 

inserção, ou seja, sua participação pelo papel que desenvolveu no processo: na 

escola, na ONG ou na relação com estas instituições: familiares dos alunos ou 

moradores da comunidade do entorno. 

Escola – Direção, Docentes, Alunos (as), Funcionários (as) administrativo-

operacionais, Pais e Mães – responsáveis - de alunos. 

ONG ambientalista – Gestores, Educadores, Estagiários. 

Comunidade do entorno da Unidade Escolar: Moradores, Trabalhadores, ex- 

alunos e lideranças comunitárias. 
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Somente na visita “in loco”, pude conhecer as pessoas que fariam parte 

dos Grupos Focais, haja vista que, apenas aqueles (as) que aceitaram o convite e 

compareceram aos encontros – grupos focais – formaram o coletivo a ser 

investigado. 

Ainda buscando referencias teóricas, para efetivar a análise dos dados 

obtidos nos grupos focais, investiguei a obra de Maria Laura P. B. Franco, 

intitulada “Análise de Conteúdo”. 

A obra traz dados significativos sobre a importância da sistematização dos 

dados: 

“São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a 

utilização da análise de conteúdo, enquanto procedimento de 

pesquisa, no âmbito de uma abordagem metodológica critica e 

epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que 

reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento” 

(FRANCO, 2008, p. 10) 

Enfatiza que a mensagem verbal – oral ou escrita – gestual, documental, 

figurativa ou “diretamente provocada” é o “ponto de partida da Análise de 

Conteúdo”. Atenta pra a importância do cuidado na analise das comparações 

entre “categorias” e como esta análise deve estar ligada a um pressuposto 

teórico.  

Um bom plano de trabalho e um projeto de pesquisa bem elaborado são de 

suma importância para que a análise de conteúdo seja eficaz e traga ao 

pesquisador/a os elementos necessários para se chegar aos resultados 

esperados. 

 

3.2.3 Escolha das escolas a serem pesquisadas 

A escolha das escolas, onde foram aplicadas as técnicas de Grupo Focal, 

se deu através do diálogo da pesquisadora com a direção da ONG 

socioambientalista REDECRIAR. Dialoguei com gestores da instituição no sentido 

de mapear escolas públicas com as quais trabalham por um período de tempo 
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capaz de tornar factível algumas mudanças e resultados. Orientei os dirigentes a 

me indicarem duas escolas – por conta do período previsto para as atividade de 

campo – onde tivessem utilizado a Carta da Terra e onde a participação de vários 

atores da sociedade tivessem na dinâmica escolar pudesse ser pesquisada e 

analisada.  

Como a metodologia da REDECRIAR utiliza a Carta da Terra e um dos 

pressupostos do trabalho é o envolvimento de múltiplos atores da comunidade 

escolar e de seu entorno, a escolha não foi simples, haja vista, que os critérios 

pré estabelecidos por mim, levavam quase a um empate entre todas as escolas 

atendidas pela instituição. 

Desta forma, analisamos outros aspectos e decidimos que o atendimento 

de um número maior de turmas em cada unidade escolar, nas atividades 

desenvolvidas pela REDECRIAR, seria um bom pré requisito, pois, possibilitaria 

analisar um número maior de participantes. Uma quantidade maior de 

participantes poderia nos levar a diferentes visões do processo, seja pela 

diversidade de papéis exercidos pelos participantes nas atividades desenvolvidas 

entre ONG e escola, seja pela diversidade de atuação que tem em sua vida 

cotidiana, na sociedade. 

A escolha também levou em conta os contatos feitos nas escolas em que a 

ONG atua e o levantamento de interesse de maior número de professores e 

dirigentes escolares dispostos a participar dos grupos focais. 

Foram então escolhidas duas escolas, uma da rede municipal e outra da 

rede estadual de ensino, ambas situadas na periferia de Porto Alegre.  

Descrevo abaixo, em linhas gerais, os dados obtidos sobre o levantamento 

de ações – atividades e projetos - desenvolvidas pela ONG REDECRIAR nas 

escolas escolhidas para análise e participação nos grupos focais. 

Cabe ressaltar que a faixa etária dos alunos/as contemplados pelo projeto 

da ONG nas escolas, varia ente 07 e 17 anos durante o dia (nas duas escolas) e 

entre 16 e 23 anos no turno da noite, existente apenas na escola estadual 

analisada. 
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Reuniões e encontros envolvendo professores/as e direção: 

 Socialização da metodologia de educação socioambiental desenvolvida 

pela ONG socioambientalista REDECRIAR;  

 Reuniões semanais entre gestores e assessor técnico do projeto: 

monitoramento de resultados; 

 Reuniões semanais entre equipe geral do projeto: avaliação do trabalho 

realizado na semana anterior e planejamento das futuras intervenções; 

 Dinâmica “Colcha de Retalhos” com professores visando a sistematização 

de mini-projetos para as escolas, no sentido de envolver os professores em 

atividades de seus interesses; 

 Avaliação das atividades realizadas. 

 

Atividades envolvendo alunos/as, professores/a e funcionários/s: 

A) Caminho da Sustentabilidade:  

 Carta da terra  

 Sensibilização por um mundo mais sustentável  

 Direitos e deveres  

 Onde estamos e para onde vamos?  

 Limpando o lago  

 O que comemos e como escolhemos?  

 Culinária saudável na escola  

 Jogo da amarelinha  

 Artesanato de reaproveitamento  

 Cidadão sustentável  

 Jogo caminho do mundo sustentável 

 

B) Confecção de figurinos para apresentações de dança afro, street dance e judô; 

C) Apresentações de grupos de dança; 

D) Inserção de instrutor de música, ilustrando o conteúdo socioambiental com 

paródias temáticas 

E) Plantação e cultivo de ervas, temperos, chás e flores, compondo uma horta na 

escola municipal; 

F) Cultivo de compostagem e uso do adubo na horta na escola municipal; 
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G) Exposição de fotografias registradas durante as dinâmicas do projeto; 

H) Passeio monitorado por membros da comunidade escolar em Vila do entorno; 

I) Encerramento do primeiro semestre na escola, apresentando peça teatral sobre 

a importância da separação dos resíduos. 

 

Oficinas temáticas: 

 Nutrição sustentável - para estudantes do turno da noite da escola 

estadual; 

 Separação e reaproveitamento de resíduos; 

 Artesanato de jóias sustentáveis - envolvendo funcionários, educadores 

sociais e comunidade do entorno; 

 Carta da Terra - envolvendo professores e alunos da escola estadual e 

acadêmicos e professores na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul; 

 Capacitação dos adolescentes (Centro Comunitário) para aprenderem a 

dar aula de street dance nas escolas; 

 

Produção de material: 

 Elaboração de relatório fotográfico para as escolas e o Centro Comunitário; 

 Elaboração de filmes registrando ações em movimento para apresentações 

de encerramento; 

 Criação de Informativo - com alunos do turno da noite da escola estadual. 

 Entrevistas a moradores da Vila, protagonistas da “Dança Afro”, para 

sistematização de cartilha cultural; 

 Sistematização e edição da cartilha sobre a história do Grupo Afro Luanda; 

Articulações com a Academia para fortalecimento dos projetos nas escolas 

públicas: 

 Reuniões com professores universitários e supervisores pedagógicos dos 

estagiários selecionados para execução do projeto; 

 Supervisões de estágio; 

 Participação dos gestores da Redecriar como palestrantes em eventos 

científicos; 
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 Seminários de articulação entre professores da escola estadual e 

acadêmicos e professores na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul; 

 Apresentação do Teatro de Fantoches e RAP sobre o “Estatuto da Criança 

e do Adolescente” em evento de Responsabilidade Socioambiental da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em evento 

promovido pelo Ministério Público; 

 Apresentação de street dance em evento da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul; 

 Apresentação do grupo de judô (crianças e adolescentes do Centro 

Comunitário) em evento de comemoração ao “Dia da Consciência Negra” 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

 

Atividades desenvolvidas pela ONG no Centro Comunitário - localizado nos 

arredores - envolvendo alunos/as das escolas em análise: 

 Aulas de “dança afro”, “street dance”, judô música e informática; 

 Preparativos para festas de encerramento do ano, com oficinas de 

reaproveitamento de jornal, retalhos de tecidos, caixas de leite, confecção 

de fantasias para crianças, funcionários e educadores sociais; 

 “Parada Cultural”, nas ruas do entorno do Centro Comunitário. 

 Visitas técnicas ao Rincão Gaia, com profissionais da REDECRIAR, 

educadores sociais e alguns adolescentes. A ONG tem, desde sua criação, 

um vínculo teórico/conceitual com a Fundação Gaia, que pode ser 

traduzido na seguinte afirmação: 

 

“A Fundação Gaia nasceu da vontade de possibilitar uma 

ampliação da atuação na luta ambiental de seu fundador e 

presidente, JOSÉ LUTZENBERGER. Criamos assim suporte e 

unimos esforços para a indicação e implantação de alternativas de 

soluções que levem à construção de uma sociedade mais 

sustentável ambiental e socialmente. Queremos contribuir para a 

garantia da sobrevivência e sustentabilidade de todas as espécies 

do nosso sistema vivo, o maravilhoso e fantástico planeta Terra – 

Gaia.” (site Fundação Gaia) 
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3.2.4 Narrativa do processo da pesquisa de campo  

A pesquisa de campo – visitas in loco - foi realizada na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, e as atividades dos Grupos Focais foram 

desenvolvidos na sede de duas escolas públicas, uma da rede municipal e outra 

da rede estadual de ensino. 

Para a atividade de campo – grupo focal – elaborei um roteiro composto de 

dois “eixos estruturadores”, a saber:  

A) Iniciativa - como se processou, iniciativa individual ou institucional, 

formas de articulação, políticas públicas, linhas de financiamento; 

 

B) Mudanças ocorridas - como (atividades desenvolvidas), quando, onde, 

quem. 

O roteiro foi dividido em quatro blocos contendo ao todo onze 

itens/perguntas a serem trabalhadas nos grupos focais para ampliar o diálogo e 

estabelecer um desencadear ritmado das reflexões do grupo. 

Preparei, também, subitens para auxiliar na análise dos objetivos de cada 

pergunta. O foco foi de “alinhavar” as falas, concatenando as idéias e opiniões 

das pessoas que estiveram envolvidas no processo em análise, tecendo uma 

reflexão coletiva acerca do que ocorreu na relação entre a ONG 

socioambientalista e as escolas públicas, com o envolvimento da comunidade do 

entorno. 

Abaixo estão elencadas as questões dialogadas com o grupo: 

Bloco 1 – O projeto: preparo, desenvolvimento, avaliação 

1. Como se estabeleceu a relação entre a escola e a REDECRIAR? 

2. Como foi a elaboração do projeto? Quem fez? 

3. Onde as atividades foram realizadas? 

4. Quem participou das atividades? De que forma? 

5. O que motivava as pessoas a participar? 

6. Que tipo de mudança ocorreu com este projeto? 



128 
 

7. Houve algum tipo de avaliação? 

a. Como? 

Bloco 2 – Financiamento: antes, durante 

8. Alguma vez a escola deixou de fazer projeto semelhante por falta de 

verba? 

a. Quando? 

9. Como foram obtidos os recursos para este projeto? 

Bloco 3 – Futuro: continuidade, porque, como 

10. O projeto pode ter continuidade?  

a. De que forma? 

b. É desejável que tenha continuidade? 

11. Quem deve continuar o projeto? 

a. Por quê? 

Bloco 4 – Outros: sugestões/distintas informações no contexto 

O trabalho nos grupos focais teve duração média duas horas (120 

minutos), distribuídos nos 04 (quatro) blocos de perguntas contemplando as 

categorias/temas a serem avaliados; o tempo (em minutos) foi distribuído da 

seguinte forma: 

 Bloco 1 – do Projeto = 60 minutos 

 Bloco 2 – das linhas de Financiamento = 20 minutos 

 Bloco 3 – do Futuro = 20 minutos 

 Bloco 4 – outros = 05 minutos 

A pesquisadora Professora Bernardete Gatti afirma que “há várias 

maneiras de se registrar as interações” (GATTI, 2005, p. 24) e, seguindo as 

sugestões da autora, instituímos alguns papéis durante o encontro: facilitação, 

moderação e relatoria. 

Atuei como Facilitadora das atividades e tive cerca de dez minutos para me 

apresentar ao grupo e mostrar os objetivos de um grupo focal. A direção da ONG 

Redecriar – que organizou a atividade e convidou as pessoas – já tinha explicado 
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anteriormente sobre a minha pesquisa de mestrado e sobre os objetivos do 

encontro. 

Em ambas as escolas, procedemos com a apresentação acima descrita e, 

fizemos a leitura do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

coletando as assinaturas dos presentes, após sua concordância em participar da 

pesquisa. Os encontros foram registrados através de fotos, filmagens em vídeo, 

gravação em áudio e relatorias – digitação – das falas. 

Tivemos o cuidado de distribuir, igualmente, o tempo disponível entre o 

número de participantes do Grupo Focal, para que cada um e cada uma tivessem 

direito a se expressar e exprimir suas opiniões. Coube ao Moderador 

assegurando esta justa e igualitária participação às pessoas presentes e foi 

escolhida uma pessoa para cronometrar o tempo, quando se fez necessário. 

 

 

3.2.5 Caracterização das escolas pesquisadas, onde foram realizados os 
grupos focais 

As informações a seguir foram recebidas através da ONG Redecriar, tendo 

como referencia blogs e sites criados por professores/as das escolas 

pesquisadas. 

Conforme acordo estabelecido nos Grupos Focais, o nome das escolas e 

dos participantes foram substituídos por “pseudônimos” ou “nomes fictícios” com a 

finalidade de preservar a identidade dos participantes. 

Neste sentido, informações detalhadas sobre as escolas e suas 

peculiaridades mais específicas não serão objeto desta caracterização, que tem 

por objetivo apenas dar um visão geral das unidades de ensino. 

Para nomear as Escolas escolhemos nomes de espécies nativas da região 

Sul do Brasil, uma espécie arbórea e um chá muito apreciado: Araucária e Erva 

Mate. 
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A Escola Araucária é uma escola estadual, situada na periferia de Porto 

Alegre, fundada na década de 1950. 

Seu quadro de funcionários congrega cerca de cinqüenta professores/as, 

dez funcionários de outra natureza e por volta de mil alunos/as. Existe Conselho 

Escolar e APM – Associação de Pais e Mestres, apoiando a equipe administrativa 

da escola. 

Trabalha com Educação Infantil e Ensino fundamental nos períodos da 

manhã, tarde e noite. O turno da noite da escola recebe alunos/as que trabalham 

durante o dia e, também, aqueles/as que estão em uma faixa etária divergente do 

que se considera “ideal”para a série cursada, em função, principalmente de 

repetência. 

Segundo o texto recebido a escola atende alunos oriundos de distintas 

situações. São identificadas graves dificuldades financeiras e vulnerabilidade 

socioeconômica, apontado para descuido familiar e descaso do poder publico. 

Depara-se com alunos vivendo em moradias sem saneamento básico, falta de 

afeto, violência doméstica e abuso sexual. 

Também faz parte do coletivo de alunos/as, um grupo que detém melhor 

condição socioeconômica, inclusive, de maior estabilidade familiar, porém, 

verifica-se que alguns destes alunos/as são deixados sozinhos/as em casa, 

cuidando de irmãos e irmãs menores que eles/as, enquanto pais e mães saem 

para trabalhar. 

Algumas destas famílias estão são auxiliadas por Programas de 

Assistência do Governo, bem como, suas crianças e adolescentes – alunos/as da 

escola – ficam em Núcleos de Assistência, quando não estão em horário de aula, 

onde recebem alimentação e participam de atividades de lazer e recreação. 

Há no texto descritivo a afirmação de que professores/as estão refletindo 

sobre suas praticas, diante do que chamam de “distancia que vivem da 

comunidade”. Têm consciência do formato “conteudista” da escola e que a s aulas 

são “cansativas”, apontando que já existe, nesta escola, alguns professores que 

estão repensando suas metodologias, didáticas e praticas cotidianas, tentando 

inovar e estabelecer uma nova forma de interagir com os/as alunos/as. 
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Demonstram o interesse da escola em estabelecer “parcerias” que visam 

um melhor atendimento aos alunos/as, porém, denotam a dificuldade de encontrar 

pessoas dispostas a fazer isso sem remuneração financeira. 

Ainda, segundo o texto analisado, percebe-se a reflexão sobre a 

necessidade de mudança na busca de uma educação de qualidade, crítica e 

emancipadora. 

Nota-se a intenção de se fazer uma escola melhor, um espaço onde o ser 

humano é respeitado e valorizado. 

Já a Escola Erva Mate - envolta em uma série histórica de acontecimentos 

- é uma unidade municipal que surge do anseio da comunidade local e da 

demanda crescente por vagas na rede pública de ensino e foi inaugurada na 

década de 1980, em uma região pobre da periferia de Porto Alegre. 

Percebe-se, no texto estudado, que seu corpo docente fez parte das ações 

da comunidade em busca de uma escola de qualidade que atendesse crianças e 

adolescentes de dezenas de bairros dos arredores. 

Estes/as professores/as também protagoniza ações de resistência às 

mudanças com relação à “escola seriada”.  

Conta com cerca de setenta professores/as e atende por volta de mil e 

duzentos alunos/as e o ensino está dividido em ciclos que vão do primeiro ao 

nono ano do Ensino Fundamental. A unidade escolar também tem classes de EJA 

– Educação para Jovens e Adultos. 
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4 – Pelas Escolas das Vilas 

As escolas pesquisadas, que fizeram parte dos Grupos Focais, ficam em 

regiões periféricas da cidade de Porto Alegre, em localidades denominadas de 

Vilas. Estas Vilas abrigam comunidades caracterizadas por condições 

socioeconômicas bastante frágeis, elevado índice de degradação ambiental, 

graves problemas sanitários e altas taxas de violência. Contrapondo estes dados 

alarmantes, nota-se relevante potencial de produção de arte e cultura, bem como, 

uma capacidade interessante de mobilização e organização popular. 

Escolas e participantes dos Grupos Focais receberam, nesta análise, – 

como garantia de sigilo, conforme TCLE – codinomes em substituição a seus 

nomes verdadeiros. Para cada escola utilizei um conjunto de letras – vogais e 

consoantes- que os nomeia e caracteriza. 

A seguir trato cada uma das escolas, descrevendo participantes e 

informando os resultados das dinâmicas de grupo focal, seguindo o roteiro de 

trabalho. 

Ao final de cada bloco ou pergunta (conforme a necessidade) faço algumas 

reflexões no sentido de analisar o que os participantes deram como devolutiva 

aos questionamentos, bem como, no desencadear dos diálogos. 

 

 

4.1 - Escola Araucária 

Na escola Araucária, contamos com a participação de doze pessoas no grupo 

focal realizado na Escola Araucária, sendo 10 (dez) adultos e 02 (dois) 

adolescentes, assim identificados (de forma fictícia) no estudo a seguir: 

a) Gênero = nome femininos e masculinos  

b) Faixa etária: 

 Adultos = iniciados pela letra A 

 Adolescentes = iniciados pela letra D 
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c) Categoria de inserção: 

 Escola 

 ONG 

 Comunidade 

 

 

Caracterização dos componentes do grupo: 

1- Antonia – professora - escola 

2- Alice – professora - escola 

3- Ana – professora - escola 

4- Amélia – orientadora educacional - escola 

5- Aparecida- orientadora educacional - escola 

6- Aristides - vice diretor - escola 

7- Ariane - ONG 

8- Armênia - ONG 

9- Arnaldo – ONG 

10-  Ariovaldo - comunidade 

11-  Dinei – Comunidade (ex aluno) 

12-  Denílson – Comunidade (ex aluno) 
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Para iniciar a análise dos dados, elaborei alguns gráficos que demonstram 

a composição do grupo focal na Escola Araucária, levando-se em conta, as 

categorias já mencionadas: 
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4.1.1 - Bloco 1 – O projeto: preparo, desenvolvimento, avaliação  

 

O objetivo deste bloco era analisar a fase de elaboração do projeto, bem como, os 

caminhos percorridos para o estabelecimento das relações. Apresento, a seguir, a fala 

dos membros do Grupo Focal da Escola Araucária a respeito de cada um dos temas 

abordados durante o encontro.  

1. Como se estabeleceu a relação entre a escola e a REDECRIAR?  

 

No desenvolvimento desta pergunta, apresentaram-se vozes 

representantes de cada categoria de inserção (escola, ONG e comunidade do 

entrono), sendo apenas um representante de cada uma delas. 

 

Para Aristides, vice diretor da escola: “Foi uma química que aconteceu. 

Não trabalhei direto com o projeto, mas minhas colegas sim,quando percebi, nós 



136 
 

já estávamos em uma parceria única. Nossos alunos são oriundos da comunidade 

do Ariovaldo e nós fomos uma extensão do que a Redecriar fez lá. Nossos alunos 

conheciam a REDECRIAR, gostavam do trabalho, das atividades e interagiram 

bem rápido, o que resultou em coisas bem positivas. Acho que a relação foi uma 

extensão de trabalho. Foi um momento de escolha muito feliz, não sei se era do 

conhecimento deles ou não, que as crianças que freqüentavam o centro 

comunitário já eram nossos alunos”.  

Neste momento o representante da escola pediu que Ariane falasse a este 

respeito. 

A representante da ONG, Ariane, respondeu que sabiam que as crianças e 

adolescentes, atendidas no trabalho que a REDECRIAR desenvolvia no centro 

comunitário do bairro - projeto do SASE – Serviço de Apoio Sócio Educativo – 

eram alunos daquela escola. Por este motivo, em 2010 deram seguimento ao 

trabalho – realizado na comunidade do entrono da escola - lançando outro 

projeto, patrocinado através de um edital que veio pelo ‘Criança Esperança’ em 

parceria com a UNESCO. “Demos prioridade a três instituições da região: a 

escola Araucária, outro centro comunitário e uma escola da rede municipal de 

ensino”. 

Da parte da comunidade, houve a percepção de como estava o centro 

comunitário, antes da parceria com a REDECRIAR. Por exemplo, Ariovaldo – líder 

comunitário - afirma: “A Redecriar apareceu na comunidade na época mais difícil, 

uns 2 anos e meio atrás, tava tudo quebrado, tudo desorganizado na entidade. A 

REDECRIAR apareceu e fez uma reunião com o Denílson que faz um trabalho 

educativo e ficou tudo certo para fazer um trabalho dentro da entidade, e então eu 

dei o aval prá eles. A Ariane me questionou que tinha que por uns azulejos e eu 

disse retira tudo que o coordenador falou e não vamos fazer mais nada. Falei da 

situação precária das outras salas e ela – a Ariane - foi bem bacana, porque eu 

reagi de uma maneira extremamente grosseira com ela, mas, ela me pediu calma 

e disse ‘vamos nos entender’, e nos entendemos. Posso dizer que a REDECRIAR 

dirigiu muito o centro comunitário. As crianças e os adolescentes precisavam e a 

REDECRIAR contribuiu muito para a comunidade. A relação surgiu dessa 

maneira difícil, terminou o projeto e continuou lá dentro, e mesmo sem projeto a 

Andréa tá sempre aconselhando e dando sugestão e sinto que apareceu para o 

bem”. 
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Novamente Ariane, a representante da ONG, fala do início da relação com 

a escola: 

 

 “Quando nós estávamos na comunidade, tínhamos uma atividade que foi 

sugerida pelos próprios alunos, para que viesse a ser desenvolvida dentro da 

escola: uma gincana socioambiental. O estagiário da REDECRIAR - que propôs 

isso com os adolescentes - entrou aqui dentro dessa escola pela primeira vez e 

conversou com a diretora da ocasião. O Arnaldo também estava presente nesta 

primeira reunião e foi combinado isto: que seria feito atividade com crianças de 4ª 

serie, e os adolescentes do Centro Comunitário seriam os monitores da gincana 

socioambiental durante um período de um mês e meio. E assim começou o 

trabalho em 2009”. 

O líder comunitário, aqui chamado de Ariovaldo enfatiza: “Mesmo quando 

não há projetos em andamento, a REDECRIAR está presente; aconselhando, 

apoiando, dando sugestões ao coordenador do trabalho educativo. É alguém do 

bem que apareceu na comunidade prá ajudar as pessoas”. 

Significante o fato de que o início da relação foi contato por um 

representante de cada categoria e que as falas tem uma convergência. O 

representante da escola, apresar de assumir publicamente que não diretamente 

das atividades do projeto, afirma que as colegas – professoras – gostaram do que 

foi feito, e chama a relação de “química que aconteceu” e diz que a iniciativa 

partiu da ONG, que procurou a escola para realizar a parceria. Da mesma forma a 

representante da ONG confirma isso, dizendo que, por saberem que as crianças e 

adolescentes que já atendiam em um projeto local – centro comunitário – 

estudavam na Escola Araucária, assim que tiveram oportunidade, levaram o 

trabalho para dentro da escola. 

Para o representante e líder comunitário o fato da ONG iniciar trabalhos o 

centro comunitário do bairro foi uma oportunidade bastante interessante e, apesar 

do inicio tumultuado, a relação que se estabeleceu foi de confiança e 

responsabilidade. 

Fica nítido que o fato da ONG REDECRIAR já ter um trabalho na 

comunidade do entorno da escola, facilitou sua entrada na instituição, haja vista 
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que, por sugestão das crianças e adolescentes, uma atividade foi levada para ser 

repicada na escola. Esta aproximação, gerada a pedido destes alunos, demosntra 

que já tinha uma relação de confiança e de aceitação para com o projeto. E esta 

afinidade se mostra na fala do vice diretor: 

 “Nossos alunos conheciam a REDECRIAR, gostavam do trabalho, das 

atividades e interagiram bem rápido, o que resultou em coisas bem positivas. 

Acho que a relação foi uma extensão de trabalho”. 

 

 

2. Como foi a elaboração do projeto? Quem fez? 

 

Dinei, um dos adolescentes presentes, morador da comunidade e ex aluno 

da escola disse: “quem elaborou foi a REDECRIAR e depois trouxe pra nós. A 

REDECRIAR contou com a participação dos jovens do trabalho educativo da 

comunidade”. 

 A professora Antonia continuou: “Foi iniciado o projeto da REDECRIAR com o 

turno da tarde e depois prorrogaram para o turno da manhã, que é o turno que eu 

trabalho. No inicio eu não participei, em conseqüência de outro cronograma 

previamente estabelecido”. 

  A representante da ONG REDECRIAR informou que as duas professoras 

que estavam no turno da manhã na época do projeto, não estavam presentes no 

Grupo Focal, porém, contou aos presentes: “Nós fizemos uma avaliação junto 

com elas no final do semestre e, à partir desta avaliação é que foram identificadas 

algumas modificações necessárias; nós aplicamos estas modificações no turno da 

tarde com quatro professoras e suas respectivas turmas”. 

Novamente, aqui, aparece o envolvimento dos adolescentes na formulação da 

proposta que foi levada para a escola. Quando Dinei diz que quem elaborou foi a 

REDECRIAR com a ajuda deles – adolescentes – fia explícito a colaboração e o sentido 

de co responsabilidade nesta relação. A professora diz que, embora não tivesse 

participado da elaboração, sabe que outras colegas estiveram envolvidas. Verificamos 

estava participação e este envolvimento, na fala da representante da ONG que reafirma a 

colaboração de professoras nesta elaboração. Tomam por base o que já vinha sendo 
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desenvolvido, avaliam, e a partir daí, elaboram uma nova proposta que foi, então, 

aplicada. 

Verificamos nitidamente um projeto elaborado em conjunto. A ONG trouxe uma 

proposta, porém, acolheu a colaboração de alunos e professores para adequá-la as 

especificidades daquela escola e do público atendido.  

 

3. Onde as atividades foram realizadas?  

Antonia, professora da escola disse que as atividades eram realizadas na 

própria sala de aula, mas, acrescentou: “Ocupamos uma sala vazia pra fazer um 

trabalho com material reciclável; montamos um “supermercado” pra trabalhar 

matemática. O reaproveitamento de embalagens com a oportunidade de trabalhar 

a questão da matemática foi desenvolvido em sala de aula e trabalhamos depois 

a parte de lógica matemática. Encerramos com a apresentação de um livrinho 

chamado ‘A casa do lixo zero’. O livro é da REDECRIAR, e ela – a Ariane - me 

deu o livro, porque eu estava trabalhando, casualmente, em ciências, a separação 

do lixo aí ela disse que tinha um livrinho bem legal e se eu queria fazer um 

teatrinho. Desse teatrinho a gente partiu para o mercadinho que não estava sendo 

pensado antes. Foi durante as reuniões, depois da CARTA DA TERRA, do 

joguinho da reciclagem que a gente foi crescendo, trabalhou o livro mais o 

supermercado e a questão da lógica da matemática, que no meu grupo era uma 

grande dificuldade”. 

Ariane, da ONG, acrescentou: “nesse supermercado também tinha a 

questão da alimentação saudável e teor dos alimentos”. 

Ainda, segundo Antonia o projeto se estendeu pra outros locais dentro da escola, 

um espaço anexo: “Fomos pra cozinha e pro refeitório; liberávamos um lanche 

“não tão saudável” apenas uma vez por semana. No refeitório oferecíamos um 

sanduíche saudável e quem não queria tinha a opção de uma fruta. Prá estimular 

a questão do alimento saudável se falou da questão do reaproveitamento das 

cascas, e assim por diante. Acabou ampliando muito mais do que se esperava”. 
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Outra professora, Amélia, contou que quando o projeto começou com a 

turma dela, vieram muitos feriados e, segundo ela: “Na verdade não foi toda essa 

riqueza de trabalho com a minha turma, foi concentrado na sala de aula e não 

foram tantos encontros; a REDECRIAR focou mais a parte da separação do lixo e 

a parte de alimentação, da pirâmide, que era um assunto que eu ia trabalhar com 

eles. Aproveitei e trouxe as atividades que eu tinha pra gente fazer em sala de 

aula”. 

Amélia, outra professora da escola recordou uma atividade em que os 

alunos a fizeram “vestir de mundo” e sair desfilando. Lembrou que todos queriam 

colocar a roupa. 

Ariane frisou que Armênia, nutricionista da REDECRIAR, sempre deu 

suporte, orientações e ensinou a usar a pirâmide alimentar, tendo criado o 

“teatrinho de dedoches”. 

 Instigada por Ariane, Armênia fez o seguinte relato: “No refeitório a gente 

sempre fazia uma receita diferente, algum reaproveitamento, uma receita de erva 

mate ou docinho de cenoura, falávamos do alimento ou produto que íamos usar 

na receita. Subíamos com o produto já pronto para servir aos professores e aos 

colegas. Os professores não acompanhavam as atividades no refeitório, eram 

apenas os adolescentes e eu. Quem socializava com os professores o que 

acontecia, éramos todos nós, alunos e monitora/nutricionista, e o Aristides – vice 

diretor da escola - estava presente”. 

 

Aristides acrescenta: “Eu acho muito interessante relatar que a 

REDECRIAR vinha alguns dias e os alunos já ficavam esperando. Faziam parte 

de duas oficinas: da cozinha e do Informativo, dois setores. Quando produziam os 

bolinhos ou outras coisas eles subiam com as guloseimas e distribuíam para os 

colegas e prá nós professores. Essa ligação que era muito grande – professores e 

alunos – eles comentavam com os professores que trabalhavam com coisas bem 

diferentes. Cresceu muito até o fato do reaproveitamento alimentar”. 

 

Arnaldo, um dos dirigentes da REDECRIAR lembrou que os alunos faziam 

bolinhos com a casca da banana e Dinei também comentou a respeito: “Chegou o 

‘Orfolinho’ né, da casca de banana; o nome surgiu na verdade com um colega 

nosso – que é aluno daqui - que propôs o nome”. 
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 Neste momento a professora Antonia disse que quando conheceram o 

“Orfolinho” ele já era até comercializado nas redondezas da escola. 

 Pedi, então, que me contassem mais a respeito do bolino de banana e o 

líder comunitário, Ariovaldo, contou que trata-se de um projeto de geração de 

trabalho e renda, desenvolvido no centro comunitário do entorno da Escola 

Araucária, que ganhou o 1º lugar no estado do Rio Grande do Sul. 

Denílson forneceu detalhes: “A CUFa – Central Única das Favelas - 

promoveu no ano passado o premio ANU - que era para reconhecer projetos que 

são realizados em comunidades. O nosso projeto ‘Orfolinho’ participou do 

concurso e tiramos o 1º lugar como melhor projeto social do estado o que me 

levou ao Rio de Janeiro para receber a premiação. Concorremos, mas, não 

ganhamos como o melhor projeto do país. Estamos em uma matéria de revista 

como o melhor projeto social do estado”. 

 

Dinei refletiu: ”Podemos dizer que o Orfolinho une a REDECRIAR e a 

Escola, porque ele era comercializado na escola”. 

A professora Antonia explicou: “Como os alunos que participam do SASE – 

Serviço de Apoio Sócio Educativo – desenvolvido no centro comunitário, estudam 

aqui, os primeiros Orfolinhos vieram pra cá. Na verdade conheci porque ganhei de 

um aluno; eu já tinha ouvido falar, mas não tinha comido, daí começou a ser 

vendido lá entre eles e até no comércio local. O Orfolinho veio com força e até 

tem uma ‘canção’ e os alunos cantam, cantam, cantam e aí gente entendeu o que 

é o ‘tal’ do Orfolinho. Já se fez muitas vezes aqui na escola o bolo da casca de 

banana; não sei se a receita é a mesma, mas, é feito com casca de banana”. 

Segundo Ariovaldo: “O próprio nome interliga a comunidade com a escola. 

Liga a comunidade da Vila com a Escola Araucária”. 

Antonia contribuiu com análise de Ariovaldo, explicando: “A rua principal 

onde quase todos os nossos alunos moram, chama rua ‘O’; é uma rua de vários 

acessos e nossos alunos – quase 90% - são desses acessos e o bolinho foi feito 

neste lugar que fica em um dos acessos. Então, Orfo de ‘O’ e linho de bolinho, 

saiu o Orfolinho”. 
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Neste momento, houve uma agitação no grupo e as pessoas ficaram 

eufóricas, querendo contar ao mesmo tempos aonde as atividades foram 

realizadas eu que tipo de atividades aconteceram. Nota-se a utilização de vários 

espaços, entre eles, as salas de aula, o pátio e o refeitório. Mesmo quando falam 

das atividades dentro da sala de aula, verifica-se que os espaços foram 

modificados; saiu do formato tradicional, para organizarem, inclusive, um 

“supermercado”. O pátio foi utilizado para apresentações de diversos tipos de 

dança, bem como, performances teatrais – teatro de dedoches. No refeitório 

desenvolveram atividades de confecção de algumas receitas, que tinham por 

objetivo, refletir sobre o consumo consciente de alimentos, bem como, o 

reaproveitamento do que, normalmente, é desprezado e descartado. Utilizaram a 

metodologia da “pirâmide alimentar” para tratar das questões de saúde e o 

envolvimento das funcionárias do refeitório fica evidente nas falas das professoras 

e do vice diretor. Nota-se, na fala da nutricionista da ONG, que os/as 

professores/as não participavam das atividades desenvolvidas no refeitório, o que 

nos  faz remete a analisar se, usavam este período para descansar ou preparar 

atividades. Podemos refletir também, se eram convidadas ou não para estarem 

com a turma ou se a intenção da nutricionista da ONG – e dos educadores da 

instituição – era levar somente os alunos e trabalharem de uma forma mais 

autônoma. Não abordamos esta questão com o coletivo, mas, tenho interesse em 

verificar este tipo de proposta ou afastamento em outras pesquisas que vier a 

desenvolver. 

Verifica-se, então, a intenção de utilizar vários espaços da escola e do 

ambiente construído para as atividades, bem com, utilizaram metodologias 

participativas, onde professores e alunos eram incentivados a colaborar e a 

desenvolver seu potencial criativo. Nas falas dos/as professores/as verificamos 

que vários conteúdos; disciplinas foram trabalhadas, através das atividades – 

inclusive lúdicas – desenvolvidas no projeto com a ONG. Percebemos a 

possibilidade de envolver estes conteúdos/disciplinas com os temas 

socioambientais. As alas demonstram os resultados da aplicação destas 

metodologias participativas no ganho de conhecimento por parte dos alunos e no 

enriquecimento que a temática ambiente traz aos diversos outros temas. 

Por parte dos alunos/as percebe-se a capacidade criativa sendo instigada, 

quando o vice diretor conta que, além de produzirem o bolinho de banana no 
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refeitório, os traziam para professores e direção provar. Neste momento, 

novamente, atividades e ações que a ONG já desenvolvia na comunidade do 

entorno, voltam à cena, quando participantes do grupo focal – professoras e 

adolescentes – se referem ao “Orfolinho”, bolinho produzido pelos adolescentes – 

alguns alunos da escola -  no centro comunitário do bairro e comercializados na 

região. 

 

 

4. Quem participou das atividades? De que forma?  

 

Quem inicia o diálogo, dês ta vez, é Dinei, morador da comunidade, 

atendido pelos projetos do centro comunitário e ex aluno da escola: “Participei de 

quase todas as atividades. Nos primeiros dias, no trabalho educativo, nós 

participamos das atividades mesmo. Íamos lá e participava, respondia. Por 

exemplo: horta, Carta da Terra, caminho da sustentabilidade, tudo, ate o street 

dance. Quando surgiu o street, veio a idéia de dar aula na escola.. eu dei aula de 

dança afro. O projeto da REDECRIAR veio pra escola, aí nós fomos os monitores, 

prá passar o que a gente tinha aprendido na Carta da Terra, pras crianças da 4ª 

série do turno da tarde. No ano seguinte eu continuei dando aulas de dança aqui 

na escola; trabalhei com os alunos da professora Alice da 4ª série, e com os 

menores, da 3ª serie”. 

 

  A professora Antonia contou que, os/as professores/as que são 

unidocentes, participaram de todas as atividades como mediadores e, 

acrescentou: “Foram poucos os professores que participaram. Na verdade no ano 

passado participaram todos do 3º ano e do 4º ano, mas, de 5ª a 8ª série não. 

 

O vice diretor, Aristides, lembrou: “Quando eles – REDECRIAR - vinham 

trabalhar no horário da disciplina, os professores ficavam, trabalhavam mais 

diretamente”.  

Antonia auxilia a memória de Aristides, lembrando que tiveram uma 

atividade só com professores e ele acrescentou: “É, dai todo grupo de professores 

participou”. Ainda, segundo a professora: “A gente escrevia algo no retalho umas 
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perguntas; começamos com este trabalho a fazer reflexão sobre a 

sustentabilidade, reaproveitamento, a questão da separação do lixo, os valores... 

Respondemos as questões, escrevendo nos retalhinhos e aí a gente alinhavou e 

fez uma colcha que está com a professora de Artes. Ela ia ser mandada pra o 

projeto Criança Esperança”. 

 

Atenta a narrativa da professora Antonia, a representante da REDECRIAR 

disse: “Sim, mandamos por fotografia”. 

Neste momento, Aristides, o vice diretor comentou que quase não houve 

participação da direção da escola: “Sabe, nossa participação era abrir as portas. 

Todos os projetos que a Ariane ofereceu, dentro do que era possível pra nós, nós 

fizemos questão que eles viessem trabalhar. Porque qualquer parceria que vá 

trazer atendimento para os alunos, crescimento, informações a mais, coisas que 

vão fazer com que eles possam refletir sobre o momento ou futuro, a gente faz 

questão que as coisas venham acontecer”. 

Contou, na ocasião, que estavam com três trabalhos paralelos: “O projeto 

NASCAS que leva orientação sobre sexualidade, valores, costumes e outras 

coisas importantes, desenvolvido de 5ª a 8ª serie e o projeto da estagiária do 

serviço social da REDECRIAR. A estagiária está com duas sétimas séries que 

montam Informativos com o tema da sustentabilidade da comunidade. Sempre 

que possível quando vem coisas pra escola que vai desenvolver algo interessante 

com as crianças, a participação direta da direção seria esta. Infelizmente não há 

momento de ficarmos o turno todo com o pessoal; vontade a gente tem”. 

 

Diante destas reflexões, Ariovaldo, representante da comunidade, analisa:  

“Vendo as professoras falarem e o diretor, vemos que muitas coisas batem como 

espelho; o que era colocado dentro da associação, do centro comunitário, aos 

adolescentes e educadores, era feito lá e aqui de forma mais ou menos parecida. 

Por exemplo, roupas de jornais; e além de ser feito dentro de sala de aula foi 

levado na rua prá comunidade ver – uma passeata. Era bem legal pra mim como 

presidente. A gente ver isso acontecer, dentro de uma instituição de uma 

comunidade periférica de Porto Alegre, dita a 2º mais violenta do país, até alguns 

anos atrás. A REDECRIAR conseguiu fazer um laço, um laço de que? De 
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comunidade e de escola. A REDECRIAR trouxe muito, trouxe uma união de 

comunidade e escola”. 

 

A professora Antonia, contou ainda que, para algumas atividades, 

desenvolvidas pela REDECRIAR na escola, “foram abertos os portões para a 

comunidade”, citando um desfile de roupas produzidas com material de reuso, 

apresentações de dança afro e uma gincana socioambiental. O adolescente Dinei 

recordou orgulhoso: “o street dance se apresentou aqui”. 

 

E, o que foi descrito pela professora foi referendado pelo líder comunitário: 

“Nossa, tava muito aberto também na comunidade. Porque o que se aprendia nas 

oficinas dentro da associação a gente levava pra outro publico alvo, bem 

diferenciado na zona norte e em outras cidades. Tava sempre aberto pra outras 

pessoas que não eram da escola e nem da comunidade, até surgiu oficineiro lá 

dentro que está dando aulas em outras escolas. E essas atividades foram levadas 

pela REDECRIR pra se apresentarem em vários outros lugares de Porto Alegre, 

até na faculdade”. 

 

O adolescente chamado aqui de Levi afirma sua participação e a de outros 

adolescentes da Vila no projeto, não só como alunos atendidos na escola, mas 

como colaboradores nas atividades com as crianças menores; verificamos uma 

ação da ONG no sentido de empoderamento destes adolescentes. Uma das 

professoras evidencia a participação de todo o coro docente em atividade de 

planejamento dirigida a este coletivo – construção da “colcha-de-retalhos” – 

porém, em outras falas percebemos que nem todos estavam envolvidos nas 

atividades do projeto, não só porque algumas turmas não puderam ser 

contempladas, mas, não haver real interesse na proposta. O vice diretor afirma 

que a direção da escola não pode participar de todo o processo, tendo em vista a 

quantidade de afazeres sob sua responsabilidade, bem como, outros projetos que 

se desenvolviam concomitantemente. 

Há um forte participação de vários atores no projeto desenvolvido pela 

ONG na escola, inclusive, no intercambio da participação desses atores no 

cenário escolar. Há referencias, nas falas, sobre atividades que eram realizadas 
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dentro da escola,as, com os “portões abertos”, em uma nítida estratégica de 

aproximação com a comunidade local. 

Na fala do líder comunitário, podemos verificar que varias atividades eram 

desenvolvidas simultaneamente pelos educadores da ONG, tanto na escola, 

quanto no centro comunitário da Vila. E, possível comprovar este envolvimento da 

ONG com as questões locais e com o intuito de aproximação dos atores do 

território local: “A REDECRIAR conseguiu fazer um laço, um laço de que? De 

comunidade e de escola. A REDECRIAR trouxe muito, trouxe uma união de 

comunidade e escola”. 

Creio que um dado, fornecido também pelo líder comunitário, especial 

atenção: “A gente ver isso acontecer, dentro de uma instituição de uma 

comunidade periférica de Porto Alegre, dita a 2º mais violenta do país, até alguns 

anos atrás”. 

O fato da Escola Araucária e do centro comunitário estarem inseridas em 

uma Vila periférica pobre e violenta, mostra o quanto o trabalho da ONG no 

sentido de empoderamento e valorização dos adolescentes e crianças, moradores 

desta comunidade, bem como, de seus familiares. A estratégia de colocar a 

escola como ponto focal, dentro de uma metodologia participativa, mostra o 

objetivo da ONG em ter como elo aglutinador o centro comunitário local; centro 

este que se tronou palco de produção e disseminação de conhecimento, assim 

como deve ser a escola. O fato de ser uma escola pública também meche com as 

questões de pertencimento e apropriação devida do que é público e coletivo, 

dando um caráter de cuidado com o que é de toda a comunidade. 

O líder comunitário disse que era uma comunidade “dita violenta” até 

alguns anos atrás e este dado me intrigou e, embora esta pesquisadora ter 

sentido imensa vontade de saber o porque da intenção de dizer que isso ocorreu 

no passado – e como esta situação foi modificada – não havia tempo para 

detalhar esta investigação. Este ponto, com certeza, merece aprofundamento de 

pesquisa e, com certeza, será elemento de futuras investigações de minha parte. 

 

5. O que motivava as pessoas a participar? 

Para o vice diretor Aristides: “Acredito que é uma questão de cultura, 

enriquecimento cultural, informações a mais. Eles aprenderam coisas como o 
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mercadinho. Eles tinham várias atividades paralelas que não só aprender sobre materiais 

recicláveis e a pirâmide da alimentação, mas, aprenderam também matemática ou outros 

conteúdos que eles sabiam que iam ser de grande proveito em sala de aula. O que gerou 

muita expectativa neles, por exemplo, como nós vamos aprender este novo conteúdo”?  

Para a professora Antonia foi o fato dos alunos poderem trabalhar em casa todos 

aqueles itens aprendidos na escola: “Tipo, falar pra própria mãe começar a separar o 

lixinho, coisa que muitos não faziam e começaram a entender que seriam multiplicadores 

dessa consciência sustentável”. 

  Outra professora se sente instigada a falar do processo ocorrido, Ana relembra: 

“O professor de musica – o senhor D - que também era da comunidade, trazia o violão, 

os alunos escolhiam música pra cantar e ele fazia uma acolhida e fechamento do 

encontro. Levantou a questão dos alimentos e formou grupos; teve um grupo que fez 

sobre a música do Luan Santana, que tava em alta na época: ‘Te dei arroz te dei feijão 

pra ganhar teu coração’ e ficou muito legal”. 

Arnaldo, dirigente da ONG, enfatiza que o Senhor D, fazia parte da equipe da 

REDECRIAR. 

Antonia acrescenta: “Esse trabalho de expressão na atividade de Artes, eu fiz com 

meus alunos do 4º ano, que eram, na época, do 3º ano. Daí teve um menino que 

descreveu toda a música, e ele fez um menino com uma lixeira. Ele nem fazia parte do 

grupo que estava no projeto, mas, ele já estava reproduzindo o que estava sendo 

trabalhado com outras turmas da escola”. 

  Dinei contou: “No meu caso o que motivava era ver grande parte dos meus 

amigos traficando. E eu não tava fazendo aquilo... Quando a REDECRIAR chegou era só 

mais um trabalho educativo, mais uma atividade e dai a gente foi se interessando. A 

REDECRIAR chegou de uma forma muito boa para se relacionar com os adolescentes, 

com uma linguagem diferente que a gente nunca tinha ouvido falar: sobre alimentação, 

reaproveitamento de material, quanto tempo demora pra decompor uma pilha, coisas que 

a gente acaba se interessando e dai a gente começou a ver coisas do Brasil como a 

temperatura, o clima as coisas do tempo. E a gente levava o que acontecia nas oficinas 

para dentro de casa e me motivava mais”. 

Para Ariovaldo, o que motivava as crianças eram o tipo de atividade que a ONG 

desenvolvia e os equipamentos que ela conseguiu – através de seus projetos e da 

captação de recursos – trazer para a Associação do bairro:  tatame para judô, rádio, 
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televisor, data show. “Eles não tinham nada disso e, claro, essas coisas eram novidade e 

facilitava mais as atividades nas oficinas”. 

Denílson, ex aluno da escola, contou: “Sou educador social da comunidade e 

peguei o projeto Rede Nutri Vida desde o inicio em 2009. O projeto vinha com proposta 

de responsabilidade social e de nutrição sustentável, seguindo outros eixos como cultura 

com as oficinas de dança; lá no inicio eles – REDECRIAR - trouxeram produtos que os 

adolescentes puderam provar e decidir o que iam fazer. Os adolescentes fundaram o 

projeto do bolinho junto com a REDECRIAR e foram eles me ensinaram a produzir este 

bolinho. Hoje eu estou lá como multiplicador e alguns deles são multiplicadores também. 

Apesar de ainda ser pequeno, a gente já vê como uma geração de renda esse projeto do 

Orfolinho; já temos encomendas  periodicamente. Eles gostam de participar desta 

produção e saber que vão estar vendendo e isso vai trazer um retorno financeiro pra eles. 

Isso motivou eles e, a mim, motivou ver a felicidades deles”. 

O vice diretor deixou claro que o fato dos educadores da ONG utilizarem outras 

metodologias de ensino – diferentes das tradicionais – motivou a participação dos/as 

alunos/as, bem como, os temas diferenciados. Afirmou que causava curiosidade nos 

alunos o método como cada tema seria abordado, mostrando que este tipo de 

curiosidade instiga a participação e a colaboração, gerando conhecimento e criatividade. 

O dirigente afirma que até conteúdos além dos tradicionalmente tratados na temática 

ambiental foram abordados, por exemplo, matemática.  

Esta afirmação demonstra a possibilidade que a educação para a sustentabilidade 

tem de envolver temas atualmente divididos em “caixinhas” e conteúdos tradicionais de 

formação, com assuntos relevantes ligados diretamente a proteção da vida e dos 

problemas atuais que a sociedade vem enfrentando. Desta forma se caracteriza uma 

visão e uma ação inter e transdisciplinar. 

Devo ressaltar o quanto percebi que a utilização da dança e da música neste 

projeto, agradou professores e direção da escola e contribuiu sobremaneira como atrativo 

para os alunos. 

A capacidade de replicar o aprendizado se mostra através das falas qe contam 

como os/as alunos/as levavam estas informações para suas casas e respectivas famílias. 

O despertar do interesse nestes alunos, os fez capilarizar estas informações, ampliando a 

capacidade que a escola tem de envolver as famílias e  a comunidade local, em um 

amplo processo de aprendizado. 
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Algumas pessoas presentes ao Grupo Focal ficaram perplexas, quando o 

adolescente disse o que o motivava a participar das atividades desenvolvidas pela ONG 

socioambientalista. O fato de um adolescente, morador da Vila e ex aluno da escola, 

assumir sua proximidade com o universo das drogas e sua intenção de se afastar deste 

caminho, atraído por um projeto socioambiental desenvolvido no centro comunitário de 

sua comunidade, é muito importante. O adolescente afirma que a proposta diferenciada, 

o tipo de linguagem utilizada e as atividades práticas desenvolvidas pelos educadores da 

ONG, foram o divisor de águas entre percorrer um caminho de destruição ou se dedicar a 

uma proposta que o valoriza e o promove como ser humano e cidadão.  

Creio que políticas públicas de educação têm que levar em conta este tipo de 

reflexão e inovar, além de conteúdos e didáticas empregadas, as metodologias utilizadas, 

para que a educação possa, de fato, ser um diferencial de valorização e fortalecimento da 

sociedade. 

Outro jovem, na mesma condição de morador da Vila, ex aluno e membro do 

projeto da ONG na comunidade local, traz informações sobre um projeto de geração de 

trabalho e renda – Orfolinho – e sua importância, no sentido de atrair adolescentes para a 

proposta.   

Refletindo sobre este projeto me lembrei dos princípios da economia solidária e o 

quanto a educação para a sustentabilidade acolhe estes princípios, bem como, os 

emprega em suas estratégias. 

 

6. Que tipo de mudança ocorreu com este projeto?  

 

Segundo o adolescente Dinei: “No meu caso a mudança foi eu ter mais 

responsabilidade com meus compromissos; antigamente eu não tinha 

responsabilidade com nada. Se tivesse que jogar futebol duas horas da tarde e 

não ir pro trabalho educativo eu simplesmente não ia porque eu não tinha esse 

negocio de responsabilidade. Depois da REDECRIAR - eles me lançaram como 

oficineiro de dança - tive que ter mais responsabilidade. Como que meus alunos 

iam confiar em mim se eu não passasse responsabilidade prá eles? Na época eu 

tinha 16 anos - quando entrei no projeto eu tinha 15 e já tinha que trabalhar isso, 

porque se não hoje eu não seria oficineiro e não teria vindo pra escola. Hoje eu 

dou aula em dois estabelecimentos, lá na Vila mesmo e em outra comunidade, 
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graças a REDECRIAR; que me passou responsabilidade e a consciência como 

meio ambiente”. 

 

Neste momento a professora Ana exclamou: “Eu estou encantada com a 

fala desse menino, do Dinei”. E acrescenta: “Minha turma foi em setembro, fui 

prejudicada por uma cirurgia, e casualmente quando marcava as atividades com a 

REDECRIAR tinha feriados, muito ficou pendente. Mas, vi um brilho e motivação 

nos meus alunos; era um dia que eles não faltavam, a quinta-feira era um dia 

muito esperado, a espera por aquele senhor era grande, o Senhor D, do violão. 

Eu sentia uma integração e um estímulo de aprender coisas novas e eles 

perguntavam: professora nós não vamos aprender o que outra turma fez? É que 

eles queriam fazer como a outra turma tinha feito nas atividades com a ONG”. 

 

Antonia avaliou: “Acho que além de trabalho, as crianças gostavam da 

nossa postura diante do tema, falávamos em sustentabilidade. Na verdade vai 

muito além e meus alunos ficaram muito antenados; a gente retomava e falava no 

assunto e agora eles têm outra postura. Lamento que não tenha com os alunos 

deste ano ainda. Percebi muita mudança positiva”. 

 

As mudanças no comportamento dos adolescentes foram visíveis, segundo 

Ariovaldo: “Até o jeito da Ariane da REDECRIAR se vestir, dentro da comunidade, 

fazia que os adolescentes tivessem vontade de se arrumar, de ser ela. Eu reparei 

que houve um desenvolvimento das meninas e modificação no comportamento 

dos meninos; houve uma diferenciação que não sei explicar. Foi mais rápido do 

que eu esperava: a gente faz um trabalho agora para daqui a alguns anos, mas, a 

REDECRIAR antecipou um pouco esses anos”. 

 

 A Professora Antonia concordou com o líder comunitário: “Eu noto que os 

alunos, em especial as meninas, que participam da atividade do núcleo fora da 

escola, têm agora, uma preocupação em se apresentar bem; a gente não 

percebia isso antes. Era um descuido consigo e hoje nota-se muito a diferença na 

postura e na forma de se vestir dos alunos que freqüentam essa atividade fora da 

escola”. 
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Ainda falando das mudanças ocorridas, como resultado do projeto, a 

professora analisa: “Acho que o próprio refeitório da escola repensou os 

alimentos, na questão do reaproveitamento. Antes da vinda da REDECRIAR não 

se reaproveitava, tudo ia fora. Depois houve uma mudança no comportamento 

das cozinheiras, inclusive em uma atividade da escola, se não me engano no Dia 

da Solidariedade no ano passado; elas fizeram uma oficina de receitas com 

alimentos, reaproveitando cascas e ramas da beterraba. Toda comunidade 

participou, foi aberto, prá quem quisesse. A iniciativa partiu das merendeiras da 

escola; fazer a oficina pra comunidade, influenciadas pelo projeto, pós Orfolinho, 

pós o trabalho das meninas da nutrição. E isso foi incentivo da REDECRIAR e do 

projeto desenvolvido na escola”. 

 

Contou-nos a professora Alice: “A influencia do projeto com um aluno meu 

que era, vamos dizer, apagado em termos cognitivos, o Levi. Depois do projeto 

ele teve a auto estima elevada, ele começou a fazer os bolos, e depois disso ele 

começou, como se diz, a ser o apaziguador da situação. Dizia ‘não faz isso, olha 

a professora tá falando’. Ele era muito falante, mas não escrevia; ele não lê, ele 

decodifica apenas, e depois disso, a auto-estima dele ficou tão elevada. Passou a 

ser uma pessoa importante dentro da sala da aula, posso dizer assim, para com 

as outras crianças. Ele não se metia mais em confusão, ele tava na turma do 

‘deixa disso’. Ele foi para o projeto da panificadora e vinha pra escola vender o 

Orfolinho”. 

 

Denílson, educador comunitário, comenta que “também percebeu um 

grande desenvolvimento do Levi, que sempre teve problemas de relacionamento 

e hoje é apaziguador”. Contou que Levi tem uma postura diferente e tenta 

melhorar a situação, pedindo calma, quando necessário. “O Levi, de todos os 

nossos atendimentos, é uma pessoa em que está muito visível tudo que foi 

trabalhado. Vem se desenvolvendo em todos os sentidos”. 

 

A professora Ana disse: “A Irmã do Levi também mudou e ela participa do 

grupo de dança; eu fiquei encantada com a mudança dos dois. A visão que se 

tinha deles era de alunos problema e agora ela tá bem centrada e cobra a postura 
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das meninas, dizendo: ‘respeita a tua professora’. E eu fiquei admirada, pois, essa 

gurizada mostra que precisa de um olhar diferente e a REDECRIAR trouxe isso”. 

 

Verifiquei, analisando diversas vezas as falas dos participantes do Grupo 

Focal, que muitas mudanças foram verificadas, referentes a este projeto 

desenvolvido pela ONG REDECRIAR dentro da Escola Araucária. Entre elas 

detectamos desde modificação de hábitos de consumo, até elevação da auto-

estima.  

Levi, o adolescente que se tornou “monitor” de atividades, conta o quanto 

reflete sobre o consumo de água e como modificou seus hábitos, inclusive 

instaurando a coleta seletiva em sua casa e em seu quarto. Juta esta ação de 

repensar sues hábitos de consumo com a responsabilidade decorrente destas 

reflexões. Demonstra claramente seu crescimento e amadurecimento quando 

reflete que para seus alunos confiarem nele e em seu trabalho, ele mesmo 

precisa demonstrar que é capaz de levar adiante o que está fazendo. Desta 

forma, o adolescente mostra o quanto apreendeu como aluno do processo e o 

como é importante ter sido elevado a categoria de “monitor”. 

 

Tanto o líder comunitário, quanto um das professoras relatam a visível 

transformação dos alunos em termos de cuidado com a aparência pessoal. Fica 

evidente nas falas, a transformação das meninas que antes, segundo eles, eram 

“desleixadas”, e que observando as educadoras da ONG, passaram a querer se 

arrumar.  

 

Devemos refletir porque estes mesmos alunos e alunas não sentiam 

vontade de se arrumar e cuidar, antes da chegada da equipe da ONG, Com 

certeza, professores/as e dirigentes da escola cuidam da aparência pessoal e 

poderiam ser esta fonte de inspiração. O que me parece é que esta vontade de se 

cuidar e de se arrumar ela mais relacionada ao fato da auto valorização e do 

quanto o trabalho da ONG mostrou a estas crianças e adolescente o quanto são 

capazes, quanto valor existe no que são e no potencial que tem, assim como, o 

papel que pode exercer na sociedade. 
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Creio que vai para além das aparências esta transformação no jeito de se 

arrumar, penso que o fato de se sentirem bem nas atividades do projeto e a 

possibilidade de ampliar conhecimentos é que motivou esta melhora no cuidado 

pessoal. 

Até em termos cognitivos, verificou-se uma mudança, segundo narrativa da 

professora Alice. Segundo ela dois irmãos – um menino e uma menina – tiveram 

seu aprendizado potencializado e suas relações com os demais modificadas para 

melhor.  

  O educador do centro comunitário confirma a constatação da professora, 

dizendo que percebeu isso também no cotidiano deste irmão, nas atividades que 

desenvolvem nas oficinas comunitárias. 

 Minha formação não me permite analisar problemas cognitivos com o 

cuidado que o tema merece, porém, devo deixar aqui – para pesquisadores que 

se interessarem – o seguinte questionamento: 

Pode uma proposta pedagógica diferenciada, ilustrada com temas 

instigantes, regada por didáticas de envolvimento e formulada a partir da 

construção coletiva, mexer com questões cognitivas de aprendizado? 

A elevação da auto estima e o sentimento de pertença pode contribuir com 

o aprendizado de tal forma eu estas limitações cognitivas, seja minimizadas ?? 

As avaliações e respectivos diagnósticos de deficiência cognitiva tem sido 

feitos por profissionais capacitados para esta finalidade?? 

O quanto rótulos de possíveis limitações ou “incapacidade” pode afetar, de fato, o 

aprendizado de crianças, adolescentes, jovens e adultos?? 

Auto estima baixa, pobreza extrema, violência urbana e doméstica, 

drogadição e exposição a riscos ambientais (poluição, contaminações, radiação, 

agrotóxicos) podem afetar a capacidade de aprendizagem ?? 

 

7. Houve algum tipo de avaliação?  

 

Aristides, vice diretor, contou que a Ariane – dirigente da REDECRIAR – 

esteve na escola, no final do ano passado, “com uma pasta interessante com 

registros e nós discutimos sobre o projeto’. Tiveram oportunidade de conversar 

sobre o que ficou de bom e o que aconteceu. Para ele “a avaliação foi o momento 

de fechamento que ela trouxe pré nós, com resultados do trabalho”.  
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A professora Antonia afirmou que a cada encontro fazia uma avaliação 

Para Ariovaldo, líder comunitário, “A avaliação na verdade foi diariamente, 

eles conversavam com os coordenadores e, automaticamente, estavam fazendo 

uma avaliação do que estava acontecendo dento do projeto. Nada foi feito sem 

nos informar e a responsabilidade sempre foi máxima”. 

 

Verificamos a presença constante de avaliação por parte das professoras, 

assim como, nas atividades desenvolvidas no centro comunitário 

Importante verificar a iniciativa da ONG em procurar a direção da escola para uma 

avaliação final do trabalho. 

 

 

 

4.1.2 - Bloco 2 – Financiamento: antes, durante  

 

Aqui o objetivo era analisar as verbas destinadas ao projeto e possíveis linhas de 

fomento. 

1. Alguma vez a escola deixou de fazer projeto semelhante por falta de 

verba? 

 

Segundo o vice diretor da escola: “Nossa, acho que todos os projetos são 

deixados de fazer por falta de verba. Nós temos profissionais com competência, com 

vontade, mas, tudo envolve o lado financeiro. Toda vez que pedimos pra alguma turma 

de alunos ajudar a fazer a limpeza do pátio, para o projeto ter uma seqüência, temos que 

ter, no mínimo, 30 sacos de lixo, vassouras, luvas em quantidade suficiente e por mais 

simples que possa ser a nossa idéia de projeto, envolve dinheiro. Se eu for gastar 30 ou 

40 sacos pra limpar o pátio do colégio, por dia, eu vou acabar defasando outros setores 

essenciais na escola com sacos de lixo, por exemplo, a cozinha e outros setores. Então a 

gente diminui os dias de limpeza do pátio”. 

 

A fala evidência falta de verba para projetos na Escola Araucária, enfatizando a 

vontade e “competência” dos profissionais da escola. Interessante observar a ênfase que 

o dirigente dá à limpeza do pátio e ao envolvimento – que para ele parece ser positivo – 

dos alunos/as nesta tarefa.  
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8. Como foram obtidos os recursos para este projeto - Escola e Ong?  

 

Segundo Ariane, uma das dirigentes da REDECRIAR: “Foram dois editais 

diferentes para as atividades nesta escola. Em 2009 as atividades que foram 

desenvolvidas aqui na escola vieram de uma verba da Rede de Parceria Social da 

Secretaria da Justiça e Desenvolvimento Social e, em 2010, a verba veio da 

UNESCO. Então, foram dois editais diferentes”. 

 Nota-se a dependência externa de financiamento para o desenvolver o projeto na 

escola. Verificam-se duas linhas de fomento: uma estadual – Secretaria de Justiça – e 

outra internacional UNESCO, em parceria com um canal de televisão ligado a uma 

empresa da iniciativa privada. Interessante notar a destinação de verba da Secretaria de 

Justiça para este tipo de proposta. Poderíamos resgatar aqui a condição de 

vulnerabilidade periférica desta comunidade – e da escola -  e a informação, do líder 

comunitário Ariovaldo, sobre a Vila ocupar elevada posição no ranking de violência.  Da 

mesma forma, o projeto da UNESCO com o canal de televisão visa comunidade carentes 

e iniciativas de empoderamento destas comunidade. 

Constata-se que não há financiamento, para este projeto, oriundo de políticas 

públicas de educação ou meio ambiente. 

 

 

4.1.3 - Bloco 3 – Futuro: continuidade, porque, como  

 

Tentei detectar neste bloco de perguntas, as intenções dos/das envolvidos/as em 

dar continuidade ao trabalho/projeto e de que forma pensavam em dar conta disso. 

  

9. O projeto pode ter continuidade?  

 

Para o representante da comunidade, o projeto pode ter continuidade e ele 

avaliou a questão, da seguinte forma: “Tem que ter o valor financeiro, pra 

REDECRIAR ter infra-estrutura, pra ela poder continuar ajudando a entidade. Tem 
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que ter continuidade e não sei como vão resolver, mas, sei que Deus vai 

abençoar e que vai existir um projeto maravilhoso para a Redecriar. Precisamos 

buscar financiamento para que a gente possa retomar com a mesma dimensão 

que teve esse projeto”. 

 

Na opinião do vice diretor da escola: “Eu acho importante esta parceria, a 

gente se motivou com isso né; tem que existir isso pra que a gente abra as portas, 

nós temos que oferecer oportunidades para nossos alunos; se a gente não tiver 

essas parcerias gratuitas, o que acontece: nós vamos morrer naquela mesmice 

que a gente tenta lutar para que se acabe um dia. Tudo depende da flexibilidade 

que a gente tem na relação com os professores e horários. Todo o projeto que a 

REDECRIAR for trazer prá nós, vamos ter que sentar e ver o quanto é viável ou 

não. E mostrar como seria melhor, não tem receita pronta. Vai depender do 

projeto que vão trazer e adequar”. 

 

Para Arnaldo, representante da ONG: “Eu entendo que esta continuidade 

está aí, nas professoras; elas incorporaram, tomando dimensões diferentes e 

procedimentos diferentes, mas, o projeto está presente aqui dentro, através das 

professoras”. 

 

Para Ariane, também representante da ONG: “Eu penso mais adiante... a 

política que rege uma escola é a política de educação e as ações de uma escola 

se viabilizam a partir de diretrizes que essa política determina. Quem contribui 

com essa formação de diretrizes? É a gestão da escola, são os alunos, existe a 

participação dos professores? Eu penso numa coisa mais ampla, porque a gente 

veio caminhando com pequenos projetos – ao longo destes cinco aos - ações 

pontuais, mas, vindos de uma metodologia que nós acreditamos que é possível 

de ser multiplicada. Os professores falaram que estão dando continuidade, não só 

por resultados que eles acompanharam com alunos do projeto, mas, com 

resultados que estão vendo mesmo em outras turmas; na postura, no 

posicionamento. Então, é o momento de mostrar pra alguém que é influente na 

criação de políticas publicas desta natureza; eu acredito que os nossos 

governantes precisam prestar atenção neste tipo de resultado que está sendo 

gerado dentro de escolas. Quando a professora Antonia diz que os alunos vinham 
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no ouvido dela falar que a REDECRIAR criou oportunidades dando voz a cada 

um, de uma forma mais coletiva, onde todos se respeitam e que foram atividades 

desenvolvidas em apenas seis encontros, só seis encontros. Me pergunto, ‘e se 

trabalhássemos a formação continuada dos professores para eles modificarem a 

‘mesmice do dia a dia deles’? De que forma pode chegar lá, nos ouvidos dos 

formuladores destas políticas de educação, da área social, da área da educação 

ambiental? Creio que o projeto possa continuar, desde que, a gente pense em 

uma amplitude maior, pra garantir estas verbas, que são importantes”. 

Os três representantes, das categorias aqui analisadas, defendem que o 

projeto pode/deve continuar. Porém, fica evidente que sem políticas públicas 

voltadas para este tipo de projeto não há como dar continuidade a este trabalho. 

Todo o diálogo deixa evidente que quem trouxe a verba que possibilitou que as 

atividades fossem desenvolvidas na escola, foi a ONG. 

Como pesquisadora em políticas públicas de educação, na temática da 

educação para a sustentabilidade, evidencio a fala da representante da ONG, 

sobre a questão aqui colocada e a deposito como eixo norteador na reflexão das 

condições de continuidade deste tipo de projeto. 

 

10. Quem deve continuar o projeto?  

Para Arnaldo, da ONG: “Acho que tem estes limites pra REDECRIAR, sempre vai 

ter esse impasse financeiro e a gente precisa de financiamento. Acho que o projeto em si, 

está implantado, agora é claro que isso que a Ariane está dizendo é importante; quando a 

gente tem contato com a direção da escola, a gente vê que tem uma política do estado 

que direciona algumas ações, o que pode e o que não pode. Mas, aqui nesta escola, se 

encontrou uma receptividade muito grande e visão política da própria escola quando ela 

incorpora essa proposta. Esta escola pode, talvez, mostrar um caminho; como nós 

podemos levar para aos gestores do estado essa proposta? A gente sabe que, em 

determinado momento, pode mostrar para os poderes constituídos na área da educação 

este projeto, que envolveu a comunidade, que o resultado foi esse e a repercussão que 

teve dentro da escola. Acho que devemos sim pensar em estratégias políticas, não dá 

pra ficar só entre nós, temos que pensar juntos como levar em outras instancias. Talvez, 

prá nós que somos uma ONG, pode ser mais fácil do que para uma escola que está 

dentro de toda uma estrutura. Às vezes, as escolas dentro desta estrutura, não tem como 
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chegar nas autoridades por outros impasses, até hierárquicos, ou realmente já bateram 

tanto que já cansaram”. 

Na opinião de Ariovaldo, da comunidade: “Acho que não tem como uma ONG 

séria, que faz um papel de cidadania dentro do município, uma entidade com toda 

documentação em dia, ficar dependendo só de licitações e de editais. Eu acho que os 

órgãos públicos tinham que abrir os olhos e repassar um conveniamento para as ONGs, 

como no caso da REDECRIAR. Estas ONGs dão continuidade ao trabalho dos órgãos 

públicos; trabalhos de assistência dentro do município. Estes órgãos não tem gente, 

pessoas, recursos humanos pra colocar dentro das comunidades. Quantas vezes eu 

mesmo falei para o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania - 
FASC - do quanto nós tínhamos necessidade de ter alguns deles lá dentro, não nos 

vigiando, mas, nos ajudando, nos orientando; coisa que a REDECRIAR fez. Então, acho 

que eles poderiam aproveitar toda essa magnitude que é essa REDECRIAR e outras 

ONGs sérias dentro do Brasil, prá fazer com que se exista conveniamento: municipais, 

estaduais e federais”. 

Sobre que deve dar continuidade ao projeto, Ariane, da ONG disse: “Recai sobre 

o que eu falei sobre “políticas de educação”, como uma possibilidade de dar continuidade 

aos projetos nas escolas, e a política de assistência social para dar continuidade nas 

comunidades. Porque é através de política pública que os projetos devem acontecer, 

como no caso das atividades extracurriculares, que a gente chama de turno inverso da 

escola”. 

  Armênia, outra representante da ONG, contou que conversando com uma das 

professoras, soube que havia verbas para projetos na escola, mas, que não sabiam 

preencher os formulários de editais. Sobre isto, o vice diretor respondeu: “É uma verba 

que recebemos do governo federal, por exemplo, eles dizem: a escola de vocês foi 

escolhida, vocês têm que elaborar um projeto que faça, que diminua, e evasão escolar e 

o índice de repetência. Então, antes liberar as verbas, pediram que nós fizéssemos um 

projeto, aí foi que a gente incluiu esta tela para projetor– que está sendo usada na sala 

agora – há coisas que nós não podíamos colocar, por exemplo, o aparelho que prá nós é 

fundamental. Eles ofereciam pra nós o dinheiro, mas determinadas coisas nós não 

podíamos comprar, pois, não estavam dentro do quadro de exigências do MEC. A linha 

de financiamento é o PDE, eu não sei responder exatamente o que eles permitem se, por 

exemplo, contratar membros de ONGs para fazer um trabalho aqui, sei que parte da 

verba pode ser usada para contratar palestrantes para falar sobre formação e que o 

formador não tenha vinculo com o Estado, e eles tem algumas exigências, pré requisitos”. 
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O representante da comunidade é enfático em dizer que e a ONG que deve 

continuar o projeto, bem como, demonstra a clareza com que vê a vulnerabilidade das 

ONGs sérias e comprometidas, com relação a falta de verbas para este tipo de trabalho , 

Importante ressaltar que Ariovaldo demonstra o quanto estas instituições acabam por 

“cumprir o papel do estado” nas temáticas sociais e de educação. Faz importantes 

reflexões acerca das políticas públicas no Brasil e a necessidades de revê-las. 

Para o dirigente escolar, que visivelmente se atrapalhou ao responder o 

questionamento sobre verbas vindas para a escola, demonstra fragilidade ao tratar do 

tema financiamento de projetos. 

O representante da ONG faz uma análise da condição de vulnerabilidade da 

instituição, por estar sempre em busca de verbas e sobre o papel que a escola pública 

pode ter neste sentido, dando visibilidade ao trabalho realizado e a parceria estabelecida, 

dando visibilidade e publicidade aos resultados alcançados. 

Fica evidente que estes resultados devem chegar às autoridades e aos 

formuladores de políticas publicas, senão, sua continuidade pode ser abalada. 

 

 

4.1.4 - Bloco 4 – Outros: sugestões/distintas informações no contexto 

  

A intenção, neste momento, foi dar espaço para que as pessoas falassem mais 

alguma coisa que pudesse contribuir com o levantamento dos dados ou alguma 

informação relevante, ainda não detectada. 

Denílson, educador comunitário, retomou o tema do “Orfolinho”, dizendo que o 

projeto também foi contemplado em um concurso de empreendedorismo da PUC/RS e, 

atualmente, o projeto tem continuidade, através desse apoio da PUC. “A gente buscou 

outras alternativas de dar continuidade a esse projeto”. 

Segundo Arnaldo, dirigente da ONG a questão da dança teve repercussão maior. 

Alguns jovens que saíram do projeto foram para uma escola de dança de Porto Alegre, 

que tem uma representação social bastante significativa, sendo a mais importante escola 

de balé de Porto Alegre. 
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O dirigente falou da importância de terem trazido, durante a realização do projeto 

na Escola Araucária, uma turma do Serviço Social da PUC, alunos da professora Macia 

Faustini. 

E, sobre esta visita, Aristides, o vice diretor da escola, comentou: “Nós fomos 

convidados pela REDECRIAR e pela Professora Márcia Faustini, pra ir ate a PUC, pra ter 

uma conversa com os alunos. Isso foi muito bom, fomos apresentar nosso trabalho, a 

escola pra eles. Agradecemos a oportunidade que a REDECRIAR nos deu, porque o que 

aconteceu foi a valorização profissional. Quando fomos convidados pra apresentar a 

escola foi o momento de apresentar a eles a nossa realidade. Fomos primeiro lá e depois 

ele vieram aqui. Eles me chamaram por causa da REDECRIAR, do trabalho que a ONG 

fazia aqui. Foi um bate papo, foi muito interessante, surgiram assuntos muito importantes 

e foi muito rica a troca. Universitários se relacionando com alunos da noite, alunos de 15 

ate 27/28 anos, ensino regular, fundamental de 5ª a 8ª série. Ver aquelas moças, ver 

professores, é tudo novo para nossos alunos.Eles ainda fizeram uma prática, uma 

dinâmica sobre a “CARTA DA TERRA” e nossos alunos também participaram. Nossos 

alunos comentaram depois que ficaram envergonhados porque eram alunos 

universitários, mas, foi muito positivo”. Ariane concluiu, dizendo: “Uma das alunas 

acadêmicas foi aluna daqui”. 

Pergunte se queriam acrescentar mais alguma informação e os participantes 

disseram que se sentiam contemplados com o que foi exposto. Sendo assim, encerramos 

as atividades do Grupo Focal, apreciando o tão famoso “Orfolinho”. 

Finalizando a analise do projeto realizado pela ONG Redecriar na Escola Araucária, 

verificamos, ainda as iniciativas da ONG em envolver a escola com outros atores sociais 

importantes como a Academia e a escola de dança. Estes atores também tiveram, 

através da iniciativa da Redecriar, oportunidade de conhecer a realidade da escola 

publica e refletir sobre as condições em que ela se encontra. 

Importante detectar que tanto a ONG quanto a Universidade utilizaram a Carta da 

Terra em suas atividades dentro da Escola Araucária. 
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4.2 - Escola Erva Mate 

 

Na escola Erva Mate contamos com 13 (treze) participantes, sendo 10 (dez) 

adultos e 03 (três) adolescentes, caracterizados da seguinte forma: 

A) Gênero = nome femininos e masculinos  

 

B) Faixa etária 

 Adultos = iniciados pela letra E 

 Adolescentes = iniciados pela letra L 

 

C) Categoria de inserção: 

 Escola 

 ONG 

 Comunidade 

 

 

1- Elvira – professora - escola 

2- Elizete – professora - escola 

3- Esmeralda – professora – escola 

4- Elena – professora - escola 

5- Edite – coordenadora - direção da escola 

6- Emílio - ONG 

7- Eleonora - ONG  

8- Elisabete - ONG 

9- Edinéia – Comunidade (mãe de ex aluno) 

10-  Elza - Comunidade (mãe de ex aluno) 

11-  Levi – Comunidade (ex aluno) 

12-  Leila – Comunidade (ex aluna) 

13-  Luci – Comunidade (ex aluna) 
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Para iniciar a análise dos dados, elaborei alguns gráficos que demonstram 

a composição dos Grupo Focal na Escola Erva Mate, levando-se em conta, as 

categorias já mencionadas: 
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4.2.1 - Bloco 1 – O projeto: preparo, desenvolvimento, avaliação 

 

Como dito, anteriormente, o objetivo deste bloco era analisar a fase de 

elaboração do projeto, bem como, os caminhos percorridos para e estabelecimento das 

relações.  

 

1.Como se estabeleceu a relação entre a escola e a REDECRIAR? 

 

 A coordenadora e representante da direção da escola, Edite, iniciou o diálogo, 

dizendo que: “Houve convite da escola para a ONG conhecer o trabalho 

desenvolvido na escola e ver a possibilidade de inserção do projeto especifico de 

sustentabilidade e, a REDECRIAR aplicar este projeto com professores e alunos. 

O convite partiu da equipe diretiva feito fora do período de aula, período de férias.  

No inicio do ano letivo a REDECRIAR veio, se apresentou numa reunião de 

quarta-feira e voltou posteriormente numa reunião do núcleo de professores”. 
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A representante da ONG, Elisabete, esclareceu: “Viemos num período 

onde estávamos elaborando o projeto ‘Criança Esperança’, apresentamos a 

proposta que ainda não estava aprovada, estava em avaliação – conversamos 

com a direção. Quando foi aprovada, voltamos a falar com a direção pra confirmar 

isso, e a direção achou interessante voltar a falar com os professores na reunião 

de quarta-feira. Grande parte dos professores se interessou e foram escolhidas 

umas turmas pra gente poder trabalhar, não dava pra trabalhar com toda escola 

em função do tempo”. 

 

Edite acrescentou: “Nós tivemos o primeiro conhecimento do trabalho que 

a REDECRIAR tinha feito nas Ilhas, e na Vila ‘O’ - bem próximo de nós. Tivemos 

então a apresentação do trabalho da REDECRIAR; esta apresentação foi muito 

interessante para nós e nós “compramos” a idéia de fazer esta parceria com a 

ONG”. 

 

Diante desta fala, Elza, representante da comunidade e mãe de ex aluno 

da escola, recordou: “Primeiro a REDECRIAR foi na Vila “O” e, no primeiro ano, 

trabalharam só com o  SASE - Serviço de Apoio Sócio Educativo - programa para  

crianças de 7 a 14 anos, no turno inverso da escola – iniciando um trabalho com 

as jóias ecológicas e um desfile no final do ano. No outro ano com a padaria; 

nesse momento, veio o projeto Criança Esperança.Quando veio o projeto Criança 

esperança, a REDECRIAR foi ver onde as crianças - que participavam do projeto 

Sase com REDECRIAR – estudavam. Foi assim a relação da REDECRIAR com a 

escola, as crianças estudavam aqui na Escola Erva Mate e na Escola Araucária”. 

 

Nota-se uma pequena confusão, por parte da representante da direção da 

escola, sobre esta aproximação. Ela insiste em que a escola é que convidou a 

ONG, por já conhecer os trabalhos desenvolvidos no entorno da escola. 

 

Porém, verificamos que, segundo afirmação da representante da ONG e da 

representante da comum idade, a REDECRIAR iniciou suas atividades no centro 

comunitário da Vila “O”, através de projeto financiado pelos poder publico, na 

linha socioeducativa. Posteriormente a ONG procurou a direção da Escola Erva 

Mate, pois, esta escola atendia boa parte das crianças e adolescentes que já 
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eram atendidos nas atividades da ONG, dentro da comunidade. E, como a ONG 

estava concorrendo em um Edital que contemplava parcerias com escolas 

públicas, nada mais acertado que procurar aquelas que atendiam uma população 

já envolvida na proposta da Redecriar.  

 

2- Como foi a elaboração do projeto? Quem fez? 

 

Para a coordenadora Edite, direção da escola, o projeto se deu em 

conjunto, a ONG trouxe suas idéias, formas de organização e experiências 

anteriores, seu portfólio de trabalho, os locais onde já tinham feito estas 

experiências e o produto destas experiências. “Realizou, juntamente com os 

professores, um levantamento do que poderia ser interessante – dentro da linha 

da ONG - ser trabalhado aqui para esta realidade. A partir daí foram tirados sete 

eixos e organizadas atividades para cada eixo; esta organização do meu ponto de 

vista foi muito boa e extremamente bem elaborada”. 

A representante da ONG, Elisabete, recordou que, neste encontro com o 

s/as professores/as fizeram uma atividade denominada “colcha-de-retalhos”, onde 

cada um/a expões suas idéias e, ao final, se junta tudo, para elaborar um projeto. 

  Sobre a elaboração do projeto, a professora Elizete comenta: “Foram dois 

momentos: no momento inicial os grupos participaram do trabalho já estruturado 

pela REDECRIAR; e o segundo momento foi no semestre seguinte – em função 

do trabalho realizado no primeiro semestre - alguns professores se engajaram e, 

a partir dos desejos dos professore e seu grupo de trabalho, a gente montou um 

projeto específico para cada turma, de acordo com o que cada turma estava 

trabalhando e aquilo que a REDECRIAR também tinha a nos oferecer”. 

Outra professora, Esmeralda, se manifestou: “Os meus alunos 

participaram, mas dentro das turmas mais fechadas - um planejamento mais 

direto. Em alguns momentos eu consegui participar, foi bem positivo pra mim, eu 

tinha alguns alunos com dificuldades até de organização dentro dos tempos e 

espaços da escola. A questão da horta, tudo isso me favoreceu na tentativa 

diferenciada que propiciava o trabalho desse aluno num outro espaço. A Elvira 
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tem muito mais a contar porque ela teve a turma toda, o tempo todo, eu consegui 

estar em alguns momentos, mas, não o tempo todo”. 

 

Edite - Escola 

Neste momento, Edite, a coordenadora - representante da direção - pediu a 

palavra para dar esclarecimentos e disse: “Talvez tenha ficado um pouco 

diferente a minha resposta da professora Elizete, pelo seguinte: eu me referi mais 

ao primeiro semestre e foram dois semestres que a REDECRIAR esteve aqui. E 

aí no segundo foi feito a “colcha de retalhos”, onde cada grupo de professores, 

por interesse, se juntou às idéias da REDECRIAR e fizeram pro seu grupo de 

alunos um projeto de tipo diferenciado. Foram sete temas em sete grupos 

diferentes. Foram dois momentos bem distintos, no primeiro semestre funcionou 

de uma forma geral, diretamente com duas turmas de alunos e mesmo quem não 

estava sendo trabalhado pela sua turma podia participar. Vinham dois 

profissionais da REDECRIAR que sempre estavam na sala dos professores, com 

material de apoio e totalmente a disposição dos professores que quisessem 

interagir com eles, fazendo perguntas, trazendo sugestões. Utilizar do material da 

REDECRIAR na sala de aula foi uma riqueza que extrapolou a questão de 

trabalhar apenas com duas turmas, a REDECRIAR conseguiu invadir toda a 

escola. Quem se interessou, quem sentiu afinidade e demonstrou interesse, pode 

usufruir e interagir com toda a proposta da REDECRIAR ao longo do ano. 

Fica evidente que a elaboração do projeto se deu de forma participativa e 

colaborativa, apesar do fato da ONG já ter apresentado uma proposta estruturada 

à direção da escola e ao corpo docente. Entende-se isto, devido ao fato de que a 

ONG havia apresentado um projeto, em resposta a um Edital e neste sentido, 

teve que delinear uma proposta, Nota-se, porem, que esta posposta foi adequada 

a especificidade da escola, bem com, foi aberta contribuições do coletivo. 
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3- Onde as atividades foram realizadas? 

 

Segundo a professora Elizete, dependia da proposta de cada grupo: 

“Nosso grupo da tarde fez trabalhos aqui na sala de aula, nos diferentes espaços 

da escola e a gente expandiu pra fora da comunidade também. A gente fez uma 

caminhada para analisar a questão do cuidado que as pessoas têm e como as 

pessoas lidam com o lixo, todo o tipo de resíduos. A gente saiu fotografando, 

analisando o ‘arroio’ que passa ali embaixo, mais perto do córrego ‘Cristal’, prá ter 

esse olhar mais geral, daquilo que a gente viu aqui na teoria e como se efetiva na 

prática, nessa comunidade; a gente trabalhava muito na rua. Fazíamos nosso 

plantio de chá aqui neste corredor, o que também despertava, nos alunos que não 

estavam diretamente no processo, esta curiosidade: o que estão fazendo”? 

 

A coordenadora Edite disse que o refeitório foi usado, bem como, outros 

espaços coletivos. A questão do lixo envolveu todo o entorno da escola. “Uma 

coisa que lembro é que, desde início do ano, nos gostaríamos de trabalhar a 

questão do lixo, que os alunos às vezes colocavam na calçada. Esta escola 

ocupa todo o quarteirão, então, esta questão do lixo foi trabalhada quando a 

turma da Elizete fez um trabalho com os alunos que saíam em todo o entorno da 

escola para fotografar, pra depois eles verem o resultado. Realmente não era um 

trabalho só de sala de aula, pegou todo o espaço da escola”. 

 

A professora Elvira contou-nos que o trabalho feito com seus alunos, eram 

verificados no dia a dia; a questão da organização, a questão do lixo, o cuidado 

com a água. Segundo ela: “Eles eram relativamente pequenos e eu observava 

como passavam o que aprendiam aqui prá casa, prás famílias. O que foi mais 

interessante foi no final do ano - porque isso era observado dia a dia, toda 

semana – eu vinha sentindo a questão do envolvimento deles, eu fui fechar 

mesmo a idéia do envolvimento e o que tinha ficado do projeto no final do ano 

quando resolvi fazer uma avaliação com eles. Na verdade eu queria presentear a 

ONG com um trabalho deles, e no fim foi muito rico porque deu pra perceber tudo 

o que eles haviam aprendido. Como eles já estavam escrevendo, eu pedi que 

desenhassem e escrevessem o que eles tinham aprendido, o que eles tinham 

gostado. Prá minha surpresa, eles conseguiram retomar tudo o que tinham 
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aprendido em todo o ano, e ali naquele trabalho apareceu. Naquele fechamento é 

que ficou mais interessante o que tinha ficado e como tinha ficado”. 

 

Percebe-se que vários espaços dentro da escola foram utilizados e que as 

atividades extrapolaram os muros da escola, saindo para as ruas. 

 

A diversidade das atividades citadas vai desde o plantio de mudas de ver 

mate em horta localizada no pátio, até fotografias da situação dos resíduos no 

entorno do prédio e observação das águas do riacho localizado nas imediações.  

 

Dá-se ênfase a estão do “lixo” e ao fato perceptível para algumas 

professoras, dos alunos multiplicarem estas informações e o resultado destas 

atividades, em suas casas. 

 

 

4- Quem participou das atividades? De que forma? 

 

Elvira continuou suas reflexões e disse que ela e outras professoras 

participavam, mas, sobre a direção da escola, comentou: “Foi muito falha a 

participação da direção, não só da direção, mas, também da coordenação, pelo 

menos para mim como grupo. Também lembro o pouco de entrosamento que a 

direção teve com o meu grupo, com a REDECRIAR e com as pessoas que 

trabalharam no projeto”. 

 

A manifestação dos adolescentes se faz, após minha intervenção 

garantindo a eles/as que não se tratava de uma atividade da escola e que de 

modo algum eles poderiam ser julgados ou mal interpretados pelo que contassem 

ao dentro do Grupo Focal. Reafirmei se tratar de uma pesquisa acadêmica e que 

a opinião deles/as era de suma importância para o estudo em questão. 

 

Contamos, à partir de então, com a contribuição dos adolescente presentes 

no Grupo Focal e Leila, moradora da comunidade e ex aluna da escola disse: 

“Participei dando aula de dança, no inicio foi difícil, fiquei meio tensa, mas, eu 

tinha sempre a companhia de uma pessoa da ONG”. 
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Instigado por Leila, Levi outro ex aluno da escola e também morador da 

comunidade, contou: “Eu participei aqui mais ou menos no fim do projeto, na área 

do meio ambiente, a área que eu mais foquei – ou que focaram. Peguei mais no 

fim, porque eu ficava mais lá em cima, na outra escola, na Araucária. A gente 

ficava meio dividido, o pessoal da equipe de dança ficava tanto lá em cima quanto 

aqui embaixo. No grupo de ‘meio ambiente’ ainda não tinha muita gente, por isso, 

eu vim para colaborar aqui no final do semestre.  Nós fomos chamados, também, 

para apresentar o “Orfolinho” para quem estava participando do projeto, e eles 

gostaram”. 

 

Interessante notar a crítica que a professora faz a direção da escola e a 

coordenadora – presente no grupo Focal – e como reforça a falta de 

entrosamento da equipe diretiva escolar com a proposta e com a ONG. 

A jovem demonstra ter recebido apoio e estímulo para se tornar monitora 

de dança. 

 

Na fala do jovem rapaz, verifica-se que o projeto – que nasceu do trabalho 

da ONG no centro comunitário local – foi replicado quase que simultaneamente 

nas Escolas Araucária e Erva Mate e que ele teve a oportunidade de atuar em 

ambas. 

Nota-se referencia explicita a temática de meio ambiente e a formação de 

grupo específico para trabalhar a questão, O envolvimento dos adolescentes se 

faz presente nas falas, evidenciando uma satisfação por estarem envolvidos. 

 

 

5- O que motivava as pessoas a participar? 

 

Levi lembrou que já tinha respondido esta pergunta em outra ocasião, para 

outras pessoas e disse: “Eu podia tá na rua, parado sem fazer nada, fazendo 

coisas ruis ou boas, ou necessárias... vai de cada pensamento... E aí eu vi o 

trabalho que eles estavam fazendo, desenvolvendo, com um caso, nosso caso”. 

 

Leila, interrompeu dizendo: “Foi mais a parte da curiosidade”. E Levi 

continuou sua reflexão: “Chamou muito atenção da gente, é uma coisa que você 
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não vê todo dia na rua. Devia ter mais vezes, em mais lugares, mais ONGs. Você 

não tem chance pra isso, não somos agregados, não temos muito espaço pra 

essa área... então quando começamos a ganhar, não foram todos que souberam 

aproveitar, mas, os que souberam aproveitar se deram bem. Souberam produzir 

para outros jovens. Crianças, mesmo pequenas, podem repassar para suas casas 

e seus pais”. 

 

O entrosamento entre os adolescentes continuou na fala concatenada e 

Leila disse: “Eu era bem desleixada, eu não gostava de participar. E eu acho que 

foi a curiosidade de ver eles ensinando, fazendo as coisas, que me despertou 

alguma coisa aquilo. E, por eu ter continuado e não ter desistido que eu estou 

vendo um resultado agora”. 

 

Neste momento, Luci, também adolescente e ex aluna desabafou: “Eu era 

praticamente obrigada a participar. Tinha aula que tinha que fazer; tinha coisa 

chata, mas, depois fizemos pulseira, colar, mas era com material reciclável né! A 

gente achava interessante, nunca tinha visto coisa igual, foi por curiosidade 

também”. 

 

Diante destas importantes reflexões trazidas pelos adolescentes a 

professora Elvira enfatizou: “Eu vejo que, para as crianças e os adolescentes, foi 

a questão do acolhimento, pela questão carismática, das próprias pessoas que 

chegavam, os educadores da ONG REDECRIAR”. Eles adoravam, era um dia 

muito esperado. Primeiro pelas pessoas, depois claro, pela proposta de trabalho, 

as crianças gostavam muito”. 

 

Na opinião da coordenadora Edite – representante da direção escolar – o 

que motivava as pessoas a participar era a possibilidade de um conhecimento 

diferenciado. “Uma forma diferente da escola. Uma proposta diferente de trabalho, 

com objetivos bem claros, objetivos que são cada vez mais necessários, ou seja,  

formas de cuidar do planeta, ensinar nossos alunos a encontrar uma forma 

criativa e uma forma motivadora. Prá ensinar os alunos a darem valor, a olhar o 

seu espaço de outra forma, e a poderem até, pela questão da sustentabilidade, 

produzir coisas a partir daquilo que antes era considerado como lixo, que poderia 
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ser descartado. Então, a proposta era nova. Um conhecimento que, de alguma 

maneira todos nós professores temos acesso, mas, de uma outra forma de 

organização desse conhecimento, um outro olhar.  

 

E, depois de uma breve pausa, ainda acrescentou: “Isso era muito 

motivador na REDECRIAR, o empenho com que faziam as coisas. Também tem 

essa questão do carisma, da gente perceber que as pessoas da ONG traziam 

uma energia muito boa, um impulso, uma disponibilidade em todos os sentidos, 

de estar aqui e estar bem aqui. De estar aqui porque estavam com vontade de 

estar aqui e isso era contagiante pra gente, isso era estimulante”. 

 

A professora Elvira reafirmou que o fato da ONG ter um objetivo muito claro 

foi fundamental para o trabalho. “Era bom pra gente se organizar. Eu, durante a 

semana, seguia dentro do foco que tinha sido trabalhado; se retomava, não era 

um trabalho isolado, e ficava muito claro para os alunos. Um item muito claro, era 

o planejamento”. 

 

A professora Esmeralda concordou com Elvira: “É um item bastante 

importante o do planejamento, era muito organizado. Esse carisma, esta 

satisfação de estar na escola, isso motivava mesmo. Não precisava ser firme com 

os alunos – e eles eram, mas de uma forma muito doce de tratar as crianças - 

trazendo para as atividades. Mexer com a terra, ver o cultivo das ervas, das 

plantas é o que motivou também os funcionários da cozinha a perguntar o que 

estava sendo plantado. Os alunos nos perguntarem e perguntavam aos outros 

alunos, eles buscaram pesquisar, foi bastante importante”. 

 

E Esmeralda resumiu: “O passeio no entorno da escola pra ver o que tinha 

de lixo e material reciclável nas ruas; eles pontuaram, fotografaram, com um 

didática e planejamento super bem organizado pela ONG.” 

 

A primeira análise se dá sobre a motivação dos adolescentes: temos desde 

aquela que era “obrigada” a participar até aquele que afirma que tinha livre 

escolha, mas, foi atraído por conta do tipo de atividade proposta. Para estes 

adolescentes o fato de ser algo novo foi um atrativo, bem como, a forma como 
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foram “agregados” à proposta. A curiosidade é motivo recorrente e dão pistas de 

que aqueles/as que saíram ou não continuaram por algum motivo, “saíram 

perdendo”. 

 

Uma das professoras fala do acolhimento às crianças e adolescentes e do 

carisma dos educadores da REDECRIAR; Isto provocava uma ansiedade de 

espera positiva nas crianças. 

 

A coordenadora da escola fala da motivação pela possibilidade de 

conhecer o novo e, assume que, a ONG tem uma “uma forma diferente da escola. 

Uma proposta diferente de trabalho, com objetivos bem claros...”. 

 Evidencia, também, a forma de trabalhar da ONG em termos de 

criatividade e motivação. 

 

As professoras reforçam a questão do carisma dos educadores/as da Ong 

e a organização do trabalho, com ênfase no planejamento que, segundo elas foi 

cumprido com exatidão. 

 

Também observamos que a pesquisa foi estimulada na proposta de 

trabalho da ONG e que os/as alunos/as apreciavam isso. 

 

Pergunto-me por que propostas de investigação e pesquisa são tão bem 

aceitas pelos alunos, quando apresentados pelos educadores da ONG. Seria pela 

forma acolhedora como tratavam as crianças e adolescentes? Mas, respeito e 

acolhimento não são pré requisitos para todo e qualquer educador/professor? 

Outras questões também foram suscitadas pelos resultados atingidos pela 

metodologia dos grupos focais. Por que as didáticas e metodologias inovadoras 

utilizadas pela ONG, através de seus educadores, são elogiadas pelos docentes 

como se fossem possíveis apenas para o primeiro grupo, ou seja, para a ONG?  

Mas a organização e o planejamento com bases inovadoras não fazem parte da 

condição de gestão e organização escolar? 
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 O tipo de motivação, demonstrado nas respostas não poderia ser 

estimulado no cotidiano escolar, atraindo alunos/as para propostas de ensino 

onde eles/as acolhidos/as e valorizados/as? 

 

O que impede os professores e dirigentes da escola de praticar ações 

semelhantes, que tornem a educação mais atraente para os alunos e a escola, 

mais alegre e excitante? 

 

Baixos salários, auto-estima empurrada para baixo por políticas de 

recursos humanos cada vez mais desumanos, cansaço decorrente de jornada de 

trabalho demasiadamente longa e desgastante não estariam na base do 

desinteresse e do desempenho insatisfatório? 

 

Todos estes itens, que se apresentam como possíveis desagregadores do 

coletivo de gestão escolar, seriam diferentes da realidade vivida pelos educadores 

da ONG? 

 

As condições que cercam os educadores ligados à ONG parecem ser mais 

favoráveis e menos desgastantes em relação a dos professores e gestores da 

rede pública. Será? 

 

As crianças e adolescentes atendidas no projeto realizado pela ONG em 

estudo eram as mesmas para os dois grupos de profissionais, com suas 

bagagens de vida, costumes, hábitos, traumas, condições de vulnerabilidade 

socioambientais e econômicas, etc. 

 

Precisamos refletir e encontrar respostas e, este trabalho, em seu caráter 

preliminar e exploratório, ainda não dá conta desta tarefa, sendo necessário 

desenvolver outras pesquisas e diálogos a este respeito e aos questionamentos 

levantados acima. 
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6- Que tipo de mudança ocorreu com este projeto? 

 

Contamos, neste momento, com a reflexão e o desabafo de Elza, moradora 

da comunidade e mãe de aluno: “Eu trabalho há muitos anos como educadora no 

SASE – Serviço de Apoio Sócio Educativo. Sempre o pessoal, as universidades, 

todo mundo que chega aqui trata a gente como um “rato branco”... é verdade.... 

Chegam lá, entram dentro das salas e dizem: “eu vim aqui fazer um trabalho, 

mas, tu ficas aqui cuidando deles”.... O contato é muito longe, a gente fica 

sentada quietinha, aí tu viras guarda, guarda das crianças pra eles trabalharem.... 

A REDECRIAR trouxe isso de novidade. Eles realmente pegavam as crianças e 

trabalhavam com elas. A ligação foi muito forte e, até hoje, eles chegam lá 

abraçam e beijam, ou eles passam retos se não estão com vontade de 

cumprimentar, pois, ‘viraram de casa’ mesmo, e essa foi a grande diferença. Se o 

projeto for continuar, espero que seja a REDECRIAR mesmo. Não me venha com 

aquilo de ‘tu ficas aí sentado’, de ficar vigiando as crianças pra eles trabalharem, 

e daí não tem relação nenhuma com eles”. 

 

A representante da ONG, Elisabete, confirmou o que disse Elza: “Havia um 

envolvimento maior entre os educadores da Sase, as crianças e os oficineiros da 

REDECRIAR”. 

 

E Elza completou: “Eu sei. Trabalharam mesmo, diretamente com as 

crianças, nada de ficar só olhando como eles se comportavam”. 

 

O adolescente Levi, retomou sua reflexão acerca das mudanças ocorridas: 

“Tempos atrás, antes de conhecer a REDECRIAR, eu tomava banho de duas 

horas, escovava os dentes e deixava a água correndo; não me importava se a 

casca da laranja e papel estavam na mesma lata, não tinha a separação do lixo. 

Agora, até no meu quarto eu tenho separação de materiais. Digamos que antes, 

se ficasse duas, três, quatro horas no banho, não tinha problema... e minha mãe 

tá aí prá confirmar. E ela me dizia que ‘não tem resistência que dure’ e também 

que era muito tempo que eu fica debaixo do chuveiro. Outra situação, por 

exemplo, quem olha muito televisão; na televisão tem muitas reportagens de 
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carro, cada vez que sai um novo com um ‘não sei que, não sei que’, mas, não 

falam do mal que estão fazendo para o meio ambiente, da poluição que vão estar 

piorando, porque eles querem saber da moda e do dinheiro que tem no bolso, não 

falam do prejuízo que estão causando ao meio ambiente”. 

 

Outra moradora da comunidade, Edinéia, educadora social e mãe de aluno, 

quis falar sobre as mudanças ocorridas: “O que mudou pra mim foi que aprendi a 

ver a ONG com outros olhos. Eu tinha pavor de ONG porque chegam lá no nosso 

grupo – como a colega falou - começam projetos e não terminam. Acabam 

atrapalhando o programa; marcam e não aparecem ou aprecem fora de hora. Tu 

programas tal coisa, prá tal horário - porque eles deveriam vir antes - e eles vêm 

depois; e tu tem que mudar tudo às pressas; aí as crianças já ficam agitadas, 

ficam lá brigando... e a gente fica obrigando eles a participarem, porque já não 

querem. Então, eu tinha pavor de ONG”. No começo, quando disseram a 

REDECRIAR vai vir, eu disse: ‘mais um pra encher o saco’. Mas, aí, conforme foi 

passando o tempo, eles chegaram, começarem o projeto e terminaram. Tinham 

um compromisso com a gente; se marcassem tal horário, eles estavam lá, senão, 

eles avisavam antes. Desenvolviam um trabalho bem legal e as crianças 

gostavam de participar. Aprendi muito, tanto no projeto como na minha vida 

pessoal, que também interferiu bastante. Mudou minha visão sobre as ONGs”. 

 

A professora Edite, reflete sobre as mudanças ocorridas: “Eu penso que, 

pra escola a gente não conseguiu ver muitas mudanças em função do pouco 

tempo do projeto. Não sei se as gurias – professoras – concordam comigo. Nós, 

na verdade, gostaríamos muito de continuar, a gente acredita que, com a base no 

que foi feito no ano passado, este ano os resultados iam começar a aparecer 

mais”. 

 

Elvira, outra professora, completa: “Ia ser legal se tivesse essa 

continuidade, porque os alunos estão maiores e avançando, prá ficarem cientes e 

passar pro restante do grupo também”. 

 

Edite retoma suas reflexões: “Pra escola, eu pelo menos, não consigo ver 

mudanças. Mas, talvez, as gurias que trabalharam mais diretamente com os 
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alunos, tenham conseguido ver mudanças. Eu tinha muitas expectativas no ano 

passado, em função de acompanhar toda a movimentação, todo o trabalho, de 

que, se a gente tivesse condições de continuar pelo menos mais um ano, mais 

um semestre, a gente pudesse ver sim, ótimos resultados, ótimas mudanças. 

 

Mais uma professora - Esmeralda - se pronuncia: “As mudanças não 

aparecem tão rapidamente, como tu gostarias, como resultado. Porque são 

pequenos movimentos que eles vão passar prás famílias e a escola vai plantando 

sementinhas. É pouquíssimo tempo na verdade, para dizer se refletiu alguma 

coisa. Talvez nem nós mesmas possamos nos dar conta de uma avaliação tão 

rápida. Talvez os maiores possam aplicar já isso no seu dia a dia, porém, os 

menores ainda não, é pouco tempo. Algumas coisas a gente vai notando, mas, 

não da pra mensurar se isso já deu efeito”. 

 

Ainda, segundo Esmeralda, o projeto da Redecriar chegou com o todo o 

planejamento da escola já em andamento: “A Redecriar teve que se acomodar no 

projeto que já existia dentro escola, dentro do que o currículo tem que dar conta. 

Se a ONG vai para uma continuidade, ela já vai fazendo parte sem sentir e aí 

esses frutos poderiam ser bem maiores. A continuidade do projeto permitiria que 

o pedagógico da escola incluísse esse projeto da REDECRIAR nos seus 

afazeres”. 

 

Um dos representantes da ONG, Emílio, disse ao coletivo: “Nas relações 

interpessoais dos alunos, talvez vocês pudessem dizer se houve alguma 

mudança”.  

 

A professora Elizete contou: “Minha formação é em Pedagogia e eu me 

subsidiei muito no trabalho da REDECRIAR. É uma caminhada difícil e de 

catequização dos próprios alunos, dos próprios colegas, da equipe diretiva, pra ter 

uma parceria e seguir adiante este trabalho. Então, quando se consegue 

minimamente ver o inicio dos resultados, o projeto acaba e a gente não consegue 

ver esses frutos. Hoje eu tenho alunos que trabalharam comigo no turno da 

manhã e, continuam comigo, e eu estou trabalhando agora a disciplina de 

Ciências com eles e, às vezes, pergunto se lembram de tal tema. Eles dizem que 
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lembram e que era daquele trabalho da REDECRIAR. Nestes momentos a gente 

vê que foram pequenas ações em um semestre ou dois, mas, que as coisas vêm 

à tona na lembrança dos alunos”. 

 

  Inicio a análise, sobre as mudanças ocorridas, com as reflexões das 

representantes da categoria comunidade. Ambas são educadoras sociais no 

centro comunitário local e mães de alunos e ex alunos da Escola Erva Mate. Para 

elas a principal mudança foi a aceitação e o respeito que passaram a ter pelas 

ONGs. Ambas tinham experiências negativas de atuação com este tipo de 

instituição e sentiram –se “usadas” em determinadas ocasiões, assim como, as 

crianças e adolescentes com as quais trabalhavam. Cabe-nos refletir acerca da 

constatação que a educadora social – aqui chamada de Elza – faz sobre 

pesquisadores e Universidades que iniciam trabalhos com alguns coletivos não os 

terminam, nem tampouco, dão qualquer devolutiva ao coletivo envolvido. 

 

As representantes da comunidade demonstram, através de suas falas e 

expressões, que a ONG em questão – REDECRIAR – atuou de forma 

diferenciada e respeitosa na comunidade, “cumprindo o que prometeu” e criando 

um vínculo profissional, social e educativo com a comunidade. 

 

Uma delas chega a afirmar que as mudanças vão além das descritas 

acima, diz que a convivência com os membros – educadores e dirigentes – da 

REDECRIAR mudou sua vida pessoal. 

 

Resumindo, para as representante da comunidade houve mudanças 

significativas com o desenvolvimento do projeto. 

 

Para o adolescente, a mudança descrita diz respeito a si próprio e a seus 

hábitos de consumo. Pede até para que sua mãe, que estava presente no Grupo 

Focal, confirmar isso e, ela o faz prontamente, sinalizando mudanças 

significativas na postura do filho frente a questões ligadas aos recursos naturais e 

a responsabilidade que passou a ter, depois, de iniciar as atividades propostas 

pela ONG. 
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Em se tratando de representantes da escola – direção e professores/as – 

nota-se que falam de poucas mudanças ou de pouco tempo de trabalho para 

podem mensurá-las. Reconhecem que alguns alunos demonstraram ter mudado 

em alguns pontos como, por exemplo, e que o trabalho da ONG os marcou, mas, 

criticam o pouco tempo da relação entre escola e ONG, deixando claro que o 

projeto precisa ter continuidade para que se possa colher “os frutos”. 

 

Interessante notar que, a coordenadora e as professoras falam o tempo 

todo de seus /suas alunos/as e, em momento algum, avaliam se houve alguma 

mudança, fosse em si mesmas, fosse no coletivo dos profissionais da escola, 

diferentemente dos representantes da comunidade. 

 

É como se o projeto só fosse destinado aos alunos/as e só pudesse 

interferir no universo deles. 

 

Haveria, embutida, atitude em relação às atividades da ONG como se não 

servissem para os adultos e profissionais da escola pública, como se esse tipo de 

trabalho não estivesse à altura destes profissionais? 

Somente crianças, adolescentes, suas famílias e a comunidade do entorno 

da unidade escolar é que precisam rever seus conceitos, mudar seus hábitos de 

consumo/descarte de resíduos e rever suas ideias e ações a respeito da 

preservação dos recursos naturais e do cuidado com a vida de todos os seres? 

 

 

7- Houve algum tipo de avaliação? 

 

Elvira, professora, diz: “Avaliei com as crianças, fiz um fechamento no final 

do ano”. 

Uma professora - chamada aqui de Elena - que até então, somente 

prestava atenção nas falas, recordou: “A nossa avaliação - nesta turma de 

progressão onde éramos três professoras - era praticamente diária, semanal. 

Porque o projeto agregou valor ao que já vinha sendo desenvolvido em sala de 

aula, a gente trabalhava naquele dia com a REDECRIAR e continuava a semana 

aproveitando aquele tema, as atividades, e, trabalhando as outras áreas do 
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conhecimento. Então essa avaliação fazia parte dentro da característica do 

trabalho”. 

 

Elvira, refletindo sobre a fala da colega professora e comenta: “Dentro da 

característica do trabalho de vocês, em grupo, tinha essa questão sempre de 

retomar e avaliar; era uma coisa que eu de fora observava. Acho que entrava 

junto o trabalho da REDECRIAR. 

 

  E, novamente Elena disse: “Na verdade motivou muito esse trabalho da 

REDECRIAR porque agregou ao projeto de turma”. 

 

Nota-se, nas falas das professoras, que há diferentes propostas e 

metodologias de avaliação dentro da mesma equipe de professores/as. Para certo 

grupo, a avaliação foi um processo constante e participativo. 

 

Fico a refletir sobre a fala da professora Edna e me pergunto se, quando 

ela afirma que o “trabalho da REDECRIAR motivou muito, porque agregou ao 

projeto de turma”, ela não estaria apontando um avanço e até uma mudança 

ocorrida, “fruto” do projeto. 

 

 

 

4.2.2 - Bloco 2 – Financiamento: antes, durante 

 

Reitero que, neste bloco, o objetivo era analisar as verbas destinadas ao projeto e 

possíveis linhas de fomento. 

 

8- Alguma vez a escola deixou de fazer projeto semelhante por falta de 

verba? 

 

Todas as professoras presentes disseram que não, porém, uma delas - 

Elizete – quis comentar: “Entrei em 2009, não posso responder. Mas, no ano 

passado dentro do projeto que a gente fez com a REDECRIAR, quando 
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precisamos de verba pra comprar semente, terra, floreira, a gente teve este 

suporte – verba. Fora isso, desconheço se teve ou não teve outra tentativa”. 

 

A coordenadora Edite – representante da direção da escola – se manifesta: 

“Estou na escola desde 2000, e o item financiamento ou recursos não é 

impedimento pra escola realizar qualquer tipo de projeto - até peço ajuda das 

colegas prá falar sobre isso – recursos não é impedimento. Nós realizamos o 

projeto muito mais por interesse no trabalho, independente de que a ONG teria já 

seu subsidio ou não. Estabeleceu-se uma parceria em termos de materiais, 

quando precisavam de materiais que a ONG não dispunha, a escola colocava”. 

 

Tendo em vista o que a coordenadora da escola disse, a representante da 

ONG, Elisabete, questionou: “Se fosse pra repetir o projeto, com os recursos da 

escola, poderia repetir”? Edite respondeu que sim. 

 

Verifica-se que as verbas destinadas a escola são utilizadas nos projetos 

elaborados pelos docentes e direção e que este coletivo tem conhecimento da 

destinação destes recursos. 

 

 

 

9- Onde foram obtidos os recursos para este projeto? 

 

 

A professora Elizete, sempre disposta a colaborar com o Gruo Focal, disse: 

“Os recursos vieram em grande parte da ONG. No trabalho que envolvia o plantio 

foi a escola que comprou sementes, mudas, vasos, floreiras. A verba pra essas 

compras – sementes- vem do governo federal, não sabemos o nome do 

programa, a escola recebe de vários programas”. 

 

Sobre isso, a coordenadora Edite, comentou: “A verba tem que ser bem 

administrada, não pode ser assim ‘queremos tudo’; ela tem que ser distribuída 

dentro do planejamento, no decorrer do ano. Pode ser utilizadas para material 
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pedagógico, palestrantes, oficineiros. Algumas coisas são pré determinadas 

dentro deste leque, pode se encaixar pra outras coisas”. 

 

Elvira e Esmeralda, respectivamente reforçam que a verba da escola tem 

que ser bem distribuída dentro do interesse de todos e que algumas coisas já são 

determinadas, mas, podem ser encaixadas outras. 

 

O representante do ONG, explica que a verba para o projeto na Escola 

Erva Mate, veio através de um Edital, no qual a REDECRIAR, por atender aos pré 

requisitos, foi contemplada.  

 

Elisabete, também da ONG REDECRIAR completou: “A verba veio da 

UNESCO, através do ‘Criança Esperança’ da TV Globo”.  A UNESCO administra 

em termos técnicos, seleção, avaliação e acompanhamento do projeto. Toda a 

parte contábil é com a UNESCO e quem depositava a verba na conta da 

REDECRIAR era a UNESCO.” 

 

Fica evidente que a escola apoiou o projeto com alguma verba, porém, o 

montante principal foi trazido pela ONG. Averba para este projeto foi oriunda de 

projeto financiado pela UNESCO (pública) em parceria com a iniciativa privada 

para apoiar ações socioeducativas. 

 

Constata-se que tanto a Escola Araucária, quanto a Escola Erva Mate 

foram contempladas pela linha de financiamento, conseguida pela ONG 

REDECRIAR, através de Edital. 

 

 

4.2.3- Bloco 3 – Futuro: continuidade, porque, como 

 
Tentei detectar neste bloco de perguntas sobre as intenções dos/das 

envolvidos/as em dar continuidade ao trabalho/projeto e de forma pensavam em dar 

conta disso. 
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10- O projeto pode ter continuidade?  

 

A professora Elvira foi enfática ao dizer que o projeto deve continuar, assim 

como, a coordenadora Edite que completou: “Eu acredito que deva continuar da 

mesma forma como esta acontecendo, não precisaria haver nenhuma 

reformulação. Acho que o principal seria haver uma sensibilização de todo o 

corpo de funcionários, professores da escola, para acolher novamente a ONG e, a 

partir daí, a gente fazer o planejamento em conjunto; é só dar continuidade”. 

 

O adolescente Levi colabora: “Deve ter continuidade, mas acredito que 

deveria ser final de semana. Poderia pegar um numero maior de pessoas não só 

de crianças, mas, os pais também, porque eles também estão aqui na Terra. O 

objetivo é alcançar as crianças porque elas são o nosso futuro, mas, passar para 

os pais também, porque eles também estão aqui na Terra, eles também tem que 

fazer parte, pra cuidar do mundo. Eu acho que se a gente pegasse também aos 

finais de semana, poderia alcançar uma cumplicidade maior”. 

 

A professora Elvira conta ao coletivo: “Tive oportunidade de trabalhar no 

projeto ‘Escola Aberta’ e, ter o projeto aos sábados e domingos, realmente seria 

ótimo. Esta colocação do Levi sobre poder acolher também as é muito importante, 

mas, eu acho que teria que ter as duas partes. A que já acontecia com o 

professor e as crianças, durante a semana, e essa do final de semana; porque vai 

atingir uma comunidade maior, os pais que, em geral, dia de semana não tem 

oportunidade, nem disponibilidade”. 

 

Edite, a coordenadora da escola disse: “Eu também achei muito 

interessante a colocação do Levi e me lembrei de uma questão que às vezes a 

gente não conseguia aproveitar tudo o que queria, em função do tempo. É tudo 

muito corrido, nós trabalhamos por períodos de 45 minutos, então a gente não 

conseguia dar conta. Eu gostaria de ter mais tempo, por exemplo, numa manhã 

de sábado, que a gente pudesse ter mais espaço pra troca e poder ter os alunos 

participando mais”. 
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  Levi retomou a palavra: “Eu estava dando algumas aulas aqui e me lembro 

que estava trabalhando com os alunos no pátio, havia tonéis para separação do 

lixo, nós perguntamos quem trabalhava nisso e disseram que era o pessoal da 

cozinha e eles não tinham tempo pra separar o lixo, por exemplo, separar cascas 

para fazer adubos. Eles realmente não têm tempo. No final de semana seria 

melhor até para se pensar sobre separação adequada destes materiais”. 

 

Elvira também ajuda na reflexão: “Algumas coisas, durante nosso 

planejamento, não deu tempo de fazer. Por exemplo, fazer sabão; a gente queria 

ter feito, ter chamado as famílias e não dava, por ser dia de semana. Reaproveitar 

a as cascas e fazer alimentos, nada disso foi feito por falta de tempo. Então, se 

tivesse no final de semana, estas crianças que a gente trabalhou, poderiam trazer 

as famílias para participar”. 

 

A representante da ONG, Elisabete, recordou: “Nós tínhamos uma 

nutricionista, mas, tinha receitas que não dava tempo pra executar durante a 

semana”.  

 

Elvira finaliza a reflexão: “Uma das avaliações que eu fiz com os 

educadores da ONG REDECRIAR, foi a respeito disso; o que faltou foi a 

oportunidade, em função do tempo, da participação das famílias e, ai entraria 

então, o final de semana”. 

 

O coletivo, presente ao Grupo Focal, por sua vez, manifestou-se a favor da 

continuidade do projeto desenvolvido pela REDECRIAR na escola Erva Mate.  

 

Representantes das três categorias de inserção (escola, ONG e 

Comunidade) são a favor de que as atividades sejam desenvolvidas, também, nos 

finais de semana; para que familiares dos/as alunos/as e moradores da 

comunidade do entorno possam participar. Questões como coleta seletiva 

produção de materiais, bem como atividades de formação, foram elencadas por 

sua importância, e embora tivessem sido previstas na elaboração do projeto, não 

puderam ser desenvolvidas por falta de tempo dos/as professores/as e dirigentes 
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escolares, bem como pela impossibilidade das famílias participarem durante a 

semana. 

 

11 - Quem deve continuar o projeto? 

 

A este respeito, a professora Elvira diz que deve ser principalmente quem 

já participou. Já a adolescente Leila acha que pode ser quem quiser participar 

Levi concorda com a professora Elvira e disse sobre quem deve continuar 

o projeto: “Estes que já participaram, com nós. Digamos que já estamos 

preparados para reproduzir tudo que aprendemos, nós saímos desta origem, a 

gente aprendeu desta forma e conhecemos outros espaços e passamos a 

reproduzir mais vezes. Essas pessoas que aprenderam, acredito que possam 

fazer a mesma coisa que fazemos aqui dentro”. 

Observa-se, na fala do adolescente, seu sentimento de pertença e a 

responsabilidade que tem como multiplicador da proposta, para que o trabalho 

possa ser capilarizado. 

 

4.2.4 - Bloco 4 – Outros: sugestões/distintas informações no contexto 
 

A intenção foi dar espaço para que as pessoas falassem mais alguma coisa que 

pudesse contribuir com o levantamento dos dados ou alguma informação relevante, ainda 

não detectada. 

A professora Elvira desabafa: “Ficou claro da minha parte que tenho 

elogios ao trabalho realizado. Como critica penso que tivesse sido feito, não sei 

como, mostrar tudo isso que se conseguiu em sala de aula, que teve momento 

que ficou tão só pra nós. E, volto de novo a dizer, puxar então a direção e outros 

setores da escola a participar mais, porque ficou só entre nós, a ONG 

REDECRIAR e as pessoas que de verdade participavam”. 

A representante da direção da escola, coordenadora Edite, diz em seguida: 

“Também concordo com a Elvira que houve pouca participação da direção da 

escola, pouco envolvimento com os profissionais que vieram da Redecriar fazer o 
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trabalho aqui; porque se tivesse maior participação teria sido muito maior do que 

foi e, já foi muito positivo”. 

Levi nos contou: “O colégio onde dou aula é diferente. À noite os 

professores são mais tranqüilos e a direção tem mais liberdade, pois, acho que de 

tarde têm mais tarefas a cumprir”. 

A coordenadora Edite explicou-se: “No ano passado tivemos muitos 

projetos, muitas atividades e eu que fazia a coordenação destes projetos. Foi uma 

loucura, eu era chamada pra mil coisas, e teve coisa que a gente perdeu. Eu fazia 

também a parte cultural, todo evento fora da escola que os alunos participavam, 

e, além disso, a parte de projetos. Teve um momento de reunião com a equipe 

diretiva que sentimos que teríamos que priorizar algumas coisas, por exemplo, o 

trabalho da REDECRIAR; investir mais, dar mais atenção e ter mais envolvimento 

com a ONG, em função dos resultados e da consistência do trabalho que estavam 

fazendo aqui. Reforço a questão da credibilidade. Quando aquela mãe falou, a 

Edinéia falou que não acreditava em ONG nenhuma, eu posso concordar que a 

imagem que a gente tinha de ONG não era muito boa. Um traço muito importante 

da REDECRIAR é a credibilidade; tudo que foi falado, tudo que foi planejado, foi 

realmente executado. Não teve nenhum tipo de enganação, nenhum tipo de coisa 

que foi prometida e não foi feita. A escola perdeu por não ter aderido mais a este 

projeto, e de repente, não ter deixado outros que não estavam sendo tão 

importantes naquele momento”. 

 

Elizete, professora, resgata: “Essa coisa do fechamento, a idéia final era 

junto com o LIAU – Laboratório de Inteligência Ambientes Urbanos - fazer um 

fechamento. O LIAU é um projeto do município ligado ao meio ambiente, e por 

vários motivos esta atividade acabou sendo prejudicada um pouco, ela aconteceu, 

mas, num tempo muito curto; aconteceu em metade de um dia, um turno e já no 

final do ano, já com muita gente finalizando tarefa. Então, algumas pessoas não 

conseguiram participar por falta de tempo, porque a idéia era mostrar o projeto do 

LIAU junto com o da REDECRIAR. O projeto foi mostrado pra pouca gente; ou 

algumas pessoas não puderam ou realmente não queriam, não tinham interesse. 

Muitas coisas prejudicaram esta atividade”. 
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Elisabete, da ONG REDECRIAR, auxilia a professora Elizete: “Tentamos 

varias vezes agendar um fechamento do que a gente chama de “ação integrada”, 

mas, foram várias tentativas durante dois ou três meses pra agendar e foi 

complicado; aí nós resolvemos fazer o fechamento junto com o LIAU assim 

mesmo, e tinha pouca gente”. 

A representante da comunidade e educadora social Elza, faz mais algumas 

reflexões: “Nós, da comunidade, estamos há mais tempo com a REDECRIAR; na 

verdade, a ONG não parou de trabalhar nunca lá. Trabalhamos com street dance; 

a REDECRIAR trouxe o professor que formou outros e, agora, é um guri de lá da 

comunidade que está ensinando os outros. Já tinha dança afro, mas nada além, e 

agora chegou a Leila que tá reproduzindo, dando aula, e ganha o dinheiro dela e 

assim queremos que muitos façam isso. Tem o Dinei que dá aula em outra 

comunidade, então, a REDECRIAR criou o projeto do street dance, que criou o 

Dinei, que tá dando aula em outra comunidade. Daqui a pouquinho são outros 

que estarão em outras comunidades, e isso espalha, tem que ter esse olhar 

também.  As famílias têm que envolver os filhos nisso; os meus filhos, se vão 

jogar bola, eu vou lá ver, meu filho adora jogar um jogo que chama ‘bonito’, eu 

vou ver ele jogar ‘bonito’ e bato palmas. E tem essa importância; lá na rua as 

pessoas falam ‘os filhos da Elza participam de tudo, e são bons em tudo’. Desde 

pequenininho começaram e eu dava apoio e dizia ‘tu vai lá, vai participar, e esse é 

ponto; tem muita gurizada dentro da vila que dá certo, tu não precisa ter medo’.E 

hoje eles estão no grupo da “L” participando de um festival de dança. Já 

participaram de eventos de dança na PUC. E isso eu trago como mãe, que ‘não é 

porque tu é pobre, de uma comunidade, que não tem dinheiro, que não pode 

pensar maior’. Eu nunca pensei que eles iam ser bailarinos, mas, vamos botando 

eles em tudo de bom que aparece, vamos botando, vamos botando”. 

 

Elisabete da REDECRIAR explica que o grupo da “L” é um festival de 

dança pra todo Brasil. 
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Fechando o Bloco 4, onde as pessoas puderam dizer mais algumas coisas a 

respeito do projeto desenvolvido ente a ONG REDECRIAR E A Escola Erva Mate, 

Eleonora, uma das representantes da ONG - que até então não havia se 

pronunciado - disse: “A REDECRIAR é muito importante prá mim, me ajudou a 

crescer acadêmica e pessoalmente”. 

E, por todos e todas se sentirem contemplados com as condições dadas ao 

coletivo, em termos de participação e expressão de suas opiniões sobre o projeto, 

encerramos o Grupo Focal. Novamente pudemos saborear o gostoso “Orfolinho”, 

feito pelos adolescentes, no projeto do centro comunitário da região. 

Em minha análise, verifico pela fala de uma professora, que a direção é 

cobrada por não ter se envolvido com mais dedicação com o projeto. A 

coordenadora – representante da direção – faz uma longa justificativa a respeito 

desta falta de envolvimento, elencando vários motivos e atividades que 

“atrapalharam” a aproximação, de fato. Mas, deixa evidente, que reconhecem o 

valor do trabalho realizado e que deveriam ter sido mais atentos/as à proposta da 

ONG e a iniciativa dos/as professores/as envolvidos no projeto. 

Outra professora, referendada pela representante da ONG fala da tentativa de 

aproximação da proposta do projeto em análise com um projeto municipal 

relacionado a questões ambientais e a falta de interesse e de apoio de algumas 

pessoas – professores e direção – na tentativa de fusão das propostas. 

Novamente notamos o envolvimento da comunidade do entorno com a ONG 

REDECRIAR. A mãe de aluno e educadora social ressalta a importância da 

parceria com a ONG e o quanto esta relação tem mudado, prá melhor, as 

condições de algumas crianças e adolescentes envolvidos nas atividades que a 

ONG realiza. Enfatiza a importância da família no fortalecimento e encorajamento 

destes indivíduos e demonstra que a comunidade já se apropriou da proposta e 

dos ensinamentos trocados com a ONG. Denota a força da relação e a 

continuidade das ações, independente da presença da instituição. 

Assim, no meu entender, a representante da comunidade do entorno, que 

também traz o olhar de mãe de aluno e de educadora social, mostra que quando 
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há envolvimento e interesse em progredir, aproveita-se a oportunidade e se faz 

dela um caminho, uma ponte, para se atingir os objetivos. 

A comunidade, até por saber que estes projetos têm começo, meio e fim, está 

atenta e disposta a absorver tudo o que for possível durante o tempo que lhe é 

dada a oportunidade. O acesso a políticas públicas é bastante escasso e o pouco 

que vem deve ser aproveitado e valorizado. 

Creio que a semente plantada pela ONG REDECRIAR, através das atividades 

que desenvolve no centro comunitário – e regada pelos beneficiários do projeto - 

dará frutos ainda melhores daqui a algum tempo. 

Porém, verifico, pela análise dos resultados obtidos que na escola Erva Mate 

ainda levará algum tempo para que propostas desta natureza tenham seus frutos 

identificados. 

Importante ressaltar que os adolescentes participantes dos Grupos Focais 

já foram alunos das escolas em análise, porém, estão acolhidos na categoria de 

inserção Comunidade, por terem participado como “monitores” nos projetos 

desenvolvidos pela ONG nas escolas. 

As mães de alguns destes adolescentes estavam presentes nos grupos 

focais e, também, constam da categoria Comunidade pelo motivo acima exposto 

e, por serem educadoras do Centro Comunitário localizado nos arredores das 

duas escolas. 

Portanto, na categoria de inserção Escola, foram contemplados 

professores/as e direção das unidades de ensino, haja vista que, não contamos 

com a participação de outro tipo de funcionário no encontro. 

Para analisar os dados levantados nos grupos focais me baseei nas 

seguintes orientações: “A análise é um processo de elaboração, de procura de 

caminhos, em meio ao volume de informações levantadas (...). De início pode-se 

proceder à construção de um plano descritivo das falas, em que sejam 

destacadas as diferenças entre as opiniões ou relatos”. (GATTI, 2005, p. 44-46). 

Elaborei, então, um “quadro síntese” – matriz de dupla entrada – que traz 

as respostas de cada participante para cada item/pergunta realizada e possibilita 
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analisar o que cada indivíduo pensa a respeito. Utilizei a técnica de transcrição 

das falas, colocando entre “aspas” as frases que mantive “intactas” durante a 

construção do texto. 

Apesar de ter optado por centralizar minha análise nas opiniões individuais, 

evidenciando a qual categoria o indivíduo pertence, posso analisar o presente 

estudo de outras formas. O quadro síntese foi gerado em aplicativo que permite o 

cruzamento de várias questões, entre elas a somatória de opiniões de cada 

categoria de inserção, ou seja, o que pensa a escola, a ONG e a comunidade a 

respeito de cada tema abordado no grupo focal. Desta forma, podem ser gerados 

quadros temáticos que possibilitem visualizar as opiniões refletidas em cada 

escola, por categoria de inserção (escola, ONG, comunidade) por faixa etária 

(adultos, adolescentes) e por gênero (homens, mulheres).  

Pretendo dar seguimento a publicação destes dados, através da publicação 

de artigos e desta forma, poderei apresentar os dados, bem como refazer minhas 

análises, de outras formas. Não pretendo esgotar o tema com esta dissertação, 

nem, tampouco, pretendo que as análises feitas até agora sejam um retrato fiel do 

que foi o projeto estudado e as relações estabelecidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação de Mestrado está dividida em quatro capítulos e o 

primeiro buscou apresentar os aspectos conceituais da pesquisa e mostrar quem 

são meus referenciais teóricos. Esclareço que não é intenção deste trabalho fazer 

uma análise conceitual do tema, mas, apenas apresentar aqueles com os quais 

me sinto alinhada, e que utilizo em minha prática cotidiana. Peço desculpas 

antecipadamente se, por ventura, fiz análises equivocadas dos estudos e 

investigações de meus referenciais teóricos e assumo toda a responsabilidade 

por esta possível inadequação. 

Na segunda parte faço o que chamo de “relevante”, porém, breve 

levantamento histórico do movimento ambientalista e da educação socioambiental 

no Brasil. Digo relevante, pois, trata-se de uma longa e rica historia, escrita muitas 

pessoas, em meio a desconfianças e a títulos de “devaneios. Digo breve por não 

dar conta, neste trabalho, de mostrar toda esta história e seus importantes 

desdobramentos no cenário nacional e internacional. 

Em seguida, apresento, no terceiro capitulo, a REDECRIAR – meu Estudo 

de Caso – trazendo dados institucionais, assim como, descrevo a trajetória da 

pesquisa. 

No quarto e último capitulo apresento os resultados da pesquisa de campo 

– Grupos Focais - e inicio minhas análises sobre os dados obtidos. Digo que inicio 

as análises porque não tenho a intenção de dissecá-las por completo neste 

trabalho, bem como, pretendo gerar, à partir dos dados obtidos, outras análises e 

publicações a respeito. 

Seria inapropriado, de minha parte, achar que posso dar conta da riqueza 

de informações e dos detalhes das respostas neste trabalho, tendo em vista a 

importância do temas levantados e a teia de relações que se formou durante o 

desenvolvimento dos projetos da ONG REDECRIAR, nas escolas públicas 

pesquisadas. 
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Percebo a influencia do projeto nos indivíduos que participaram dos 

projetos – adultos, crianças e adolescentes – e o impacto positivo que a iniciativa 

causou. 

Elevação da auto estima, sentimento de pertença, senso de coletividade, 

reavaliação de hábitos de consumo e descarte de material, bem como, sentido de  

cuidado com todas as formas de vida são alguns elementos de mudança 

observados. Estes elementos revelam que o impacto é positivo no sentido de 

melhorar as relações e “empoderar” os indivíduos, auxiliando-os a identificar o 

potencial que carregam dentro de si e as qualidades inerentes a este potencial. 

Cuidados com a saúde e alimentação, assim como, melhoria da aparência 

são constatados pelos membros dos Grupo Focal e estas mudanças são fruto das 

reflexões acerca de outras possibilidades de conviver em um mundo melhor e 

mais justo, onde ações de organização coletiva local põem fazer toda a diferença. 

Na Escola Araucária havia um ambiente acolhedor a nossa volta e, apesar 

de a sala não estar devidamente arrumada - por conta de obras no local e de final 

do semestre letivo - houve muita sintonia durante a realização da atividade no 

grupo focal.  

As falas se entrelaçavam, de maneira a “costurar” as idéias e as reflexões 

dos participantes num ritmo ordenado, participativo e estimulante. 

O grupo interagiu durante todo o processo e, nem mesmo, quando houve 

interrupção de energia elétrica, os diálogos se perderam. 

Foi-se tecendo uma rede de informações sobre o projeto que a Redecriar 

desenvolveu na Escola Araucária, a partir das atividades que já vinham sendo 

desenvolvidas na comunidade do entorno. Ficou evidente que havia uma 

integração muito forte da comunidade com a escola retratada em várias falas. 

Em determinado momento instiguei o grupo a refletir sobre a intenção da 

Redecriar em criar um vínculo da escola com a comunidade, como se estivessem 

utilizando a estratégia da Agenda 21 – no que diz respeito a envolver setores da 

sociedade na busca de soluções – e notei nas falas que, á a partir deste 

envolvimento, algumas coisas boas começaram a acontecer. 
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O termo “parceria” foi utilizado por vários atores do processo, bem como, a 

palavra “relação”. 

Por várias vezes ficou evidente a participação ativa dos alunos que 

“ficavam esperando o dia das atividades da REDECRIAR” e deu pra notar que os 

alunos gostavam das atividades propostas e que a comunidade 

incontestavelmente também apoiava o trabalho da ONG. 

Outra constatação foi que o portão da escola estava aberto pra 

comunidade e que usar música e dança como estratégia de aproximação, motiva 

a participação. 

A análise sobre a falta de políticas públicas também permeou as falas e os 

questionamentos dos participantes, principalmente, quando analisaram a 

continuidade do projeto e da possibilidade da presença da ONG neste tio de 

intervenção. 

A Carta da Terra, utilizada como estratégia pedagógica pela Redecriar, é 

citada na fala de várias pessoas como tendo sido de relevância para as atividades 

e reflexões acerca da temática socioambiental e cultural. 

O protagonismo juvenil aparece nas falas sobre os adolescentes que, 

inicialmente, eram alunos no projeto da Redecriar na comunidade e que, 

posteriormente, passam a ser monitores de dança e outras oficinas na escola; 

reforçando a ação de empoderamento destes adolescentes e a capilaridade de 

sua inserção na sociedade. 

Nota-se, nos adolescentes presentes no grupo focal que houve uma 

elevação e um fortalecimento da auto estima destes atores sociais, decorrente da 

valorização que tiveram durante o projeto desenvolvido entre a ONG 

socioambientalista e a escola. 

Existe um “sentimento de pertença” bastante significativo no grupo e isto 

fica evidente quando me entregam um exemplar da revista “PUC RS Informação”. 

A revista traz uma matéria sobre a – recém lançada - incubadora da 

universidade, que apóia empreendimentos sociais e que conheceu o projeto do 
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Orfolinho, realizado na comunidade pela Redecriar, decidindo apoiar a iniciativa 

tornando-o projeto piloto da incubadora. 

Na página do artigo há uma foto dos adolescentes na padaria comunitária e 

vários deles/as são ou foram alunos da escola Araucária, atuando inclusive como 

monitores de dança no projeto da Redecriar com a escola. Quatro adolescentes 

que aparecem na foto participaram dos grupos focais e se mostraram bastante 

satisfeitos com sua participação no projeto.  

O bolinho de casca de banana une simbolicamente os atores; existe um 

laço entre ONG socioambientalista, escola e comunidade através do “Orfolinho”. 

Interessante ressaltar a análise de duas professoras da escola e do 

educador comunitários a respeito das mudanças ocorridas no aluno Levi e em sua 

irmã. Professoras e educador elencaram as diversas transformações que o 

projeto possibilitou e os resultados concretos observados no referido aluno; 

durante estas reflexões houve várias manifestações simultâneas referendando a 

modificação significativa ocorrida, vinda dos demais participantes do grupo focal. 

Ao final da atividade alguns adolescentes que participaram do grupo focal, 

presentearam os presentes com os “Orfolinhos” e, pude então, saber exatamente 

do que se tratava. De fato, o bolinho de cascas de banana é saboroso e bem 

atraente, visualmente falando. Uma das representantes da Redecriar me informou 

que a ONG havia comprado os bolinhos para servir após a atividade, como 

encerramento do trabalho no grupo focal. Fechamos as atividades do grupo focal 

com “chave de ouro”. 

No inicio da atividade no grupo focal na Escola Erva Mate, percebe-se um 

desalinho entre as colocações feitas pela representante da direção da escola, da 

ONG e das professoras. Havia um desencontro de informações referentes ao 

inicio do projeto na escola e como se estabeleceu a relação entre as partes 

envolvidas no processo. 

Outros momentos de “incômodo” foram percebidos, principalmente, quando 

algumas professoras falaram da falta de envolvimento da direção da escola no 

projeto desenvolvido pela ONG e em seus frutos dentro da escola. 
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Notou-se, ao final do encontro, um sentimento de “mea culpa” por parte da 

representante da direção quando esta reflete sobre a devida falta de atenção ao 

trabalho realizado e a falta de decisão em abandonar outros projetos que não 

estavam dando o resultado esperado, possibilitando ter dado mais apoio ao da 

Redecriar. 

Durante vários momentos do encontro, o grupo se “ajudou” na formulação 

das respostas e na reconstituição histórica dos fatos, notadamente na pergunta 

que se referia ao que motivava as pessoas a participarem. Ao mesmo tempo 

várias pessoas falavam a palavra disponibilidade – referindo-se aos monitores/as 

da ONG.  

Também se ajudaram quando refletiam sobre “se era motivador prá gente 

que é adulto, imagina pras crianças”. O envolvimento dos participantes se deu 

bastante evidente quando elencaram os objetivos trabalhados durante o projeto. 

Momento interessante de entrelaçamento de idéias se deu quando o 

adolescente Levi falava do tempo que demorava no banho – antes da intervenção 

da Redecriar na escola – e dirigiu-se a mãe que estava presente no gruo focal. No 

mesmo instante ela interagiu com o coletivo e comentou que “agora é uma hora 

só, já economiza o mínimo”, referindo-se ao tempo de permanência do filho no 

banho. Simultaneamente uma professora emenda: “mas fez a mudança”! 

Outro momento, de troca efetiva e desenrolar de reflexões bem 

concatenadas, se deu no andamento das falas sobre a avaliação do processo. 

Depois de uma professora contar ao grupo como avaliava o trabalho que estava 

sendo desenvolvido em conjunto com a ONG, outra professora comentou como 

acompanhava a avaliação que a colega fazia e como procedia neste sentido. 

Disse que “observava de fora” e achava interessante o modo como a colega 

avaliava. Em meio a esta reflexão sobre a avaliação outra professora comenta 

que o trabalho da Redecriar “agregou ao projeto da turma”. 

Quando falávamos de verba de financiamento para desenvolver o projeto 

ouve uma interrupção para tratarmos de apoio financeiro que a escola fornece 

para alguns itens que não estavam previstos no projeto inicial. 
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Neste momento várias pessoas – da escola e da ONG – comentaram que 

existia uma verba da escola, oriunda do Governo Federal – que foi utilizada para 

comprar mudas, sementes, vasos, entre outros insumos para a horta. 

Perguntei a qual programa do governo Federal esta verba estava 

vinculada, mas, a representante da direção não soube dizer. 

Disseram – professoras e representante da direção – que podiam utilizar a 

verba para várias coisas, desde compra de material pedagógico até a contratação 

de palestrantes. Que tem liberdade para usar o recurso como quiserem, desde 

que, seja usado com parcimônia e distribuído ao longo do ano, contemplando 

várias modalidades de compras e atividades programadas no planejamento anual. 

Nota-se nas falas das professoras o envolvimento pedagógico das ações 

da Redecriar com o conteúdo que já estava sendo trabalhado em sala de aula. É 

expresso nas falas o quando os alunos/as gostavam das atividades desenvolvidas 

pela ONG e o quanto se sentiam envolvidos no processo. 

Os adolescentes que já conheciam o trabalho da Redecriar na comunidade 

são envolvidos, como monitores – principalmente de dança – nas atividades 

desenvolvidas na escola. O Aluno Levi, que participou deste grupo focal, foi citado 

na fala de uma professora participante do outro grupo, na escola Araucária. A 

professora comenta sobre sua mudança após a chegada da Redecriar, bem com, 

da evolução que teve em termos de convivência com os colegas. 

Responsabilidade, elevação de auto estima e aprendizado. Um educador 

comunitário, participante do mesmo grupo focal da referida professora, reforça o 

que ela comenta sobre as significativas mudanças ocorridas com os/as 

adolescentes. 

Como a intenção deste trabalho é, principalmente, lançar um olhar sobre o 

tema das relações entre ONG socioambientalista e escolas públicas na tarefa de 

educar para a sustentabilidade, penso que posso dizer que a hipótese 

inicialmente levantada se confirma em alguns aspectos, entre eles o das relações 

de parceria. Porém, as mudanças ocorridas nos indivíduos atendidos nos projetos 

decorrentes destas relações ainda não são tão fáceis de esmiuçar apesar de 

visivelmente detectadas. Creio que o maior desafio é saber qual a extensão do 
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impacto positivo dos projetos e por quanto tempo estas mudanças – já 

identificadas – podem perdurar. 

Relações são recheadas de melindres, intenções e objetivos e esta mistura 

resulta em uma potente poção que pode envenenar ou nutrir, Prefiro acreditar que 

se trata de uma poção que nutre, pois, carrega em si a possibilidade pás 

parcerias, do envolvimento e da noção de cuidado com a vida. 

Podemos ter o "nosso" conceito de sustentabilidade, fruto de tudo que 

vimos estudando, verificando in loco, analisando e refletindo nos coletivos dos 

quais participamos. Este conceito pode e deve ser o eixo norteador das relações 

que se estabelecem para promover a Educação para a Sustentabilidade. 

Políticas públicas precisam ser implementadas, para tornar possíveis as 

transformações que, por sua vez, podem modificar as relações de produção e 

consumo, que tanto interferem nas relações das pessoas e em suas relações com 

o entorno. O meio ambiente não pode ser avaliado como “metade”, ou caminho 

para se obter os recursos infinitamente. Precisa ser encarado como o meio em 

que vivemos – nosso habitat – nossa casa, que deve ser tratada com respeito, 

responsabilidade e instinto de preservação. 

A necessidade é real e o tempo é agora. 
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Anexos: 

 

 

 

 - Declaração de instituição co-participante da pesquisa – Instituto 

Redecriar 

 

- TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Modelo 01 – para maiores de 18 anos 

 Modelo 02 – para responsáveis por menores participantes dos 

Grupos Focais 

 

- Parecer consubstanciado do CEP/UMESP 
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Declaração de instituição co-participante da pesquisa – Instituto Redecriar 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

(Termo 01) * 

 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “Educação para a Sustentabilidade: a relação entre a ação das 

ONGs ambientalistas e as escolas públicas” O caso da REDECRIAR de Porto 

alegre – RS. 

 

Pesquisadora Responsável: Doroty Aparecida Martos – bolsista CAPES  

 

Orientadora da Pesquisa: Profª Drª Roseli Fischmann 

 

Instituição vinculada: Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

 

Telefone para contato: (11) 7253-2501 

 

E-mail: ddoamartos@yahoo.com.br 
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*Termo a ser assinado pelos (as) participantes - maiores de idade- nos Grupos 

Focais. 

 

Eu,____________________________________________________________, 

 

RG n.º:______________ CPF n.º:________________________ estou sendo 

convidado (a) a participar de um Projeto de Pesquisa de Mestrado denominado: 

“Educação para a Sustentabilidade: a relação entre a ação das ONGs 

ambientalistas e as escolas públicas” O caso da REDECRIAR de Porto Alegre – 

RS, cujo objetivo é analisar a relação entre ação das ONGs ambientalistas e as 

escolas públicas na tarefa de educar para a sustentabilidade. 

 Entendo que a participação voluntária nesta pesquisa é fundamental para 

sua continuidade. Deste modo, declaro que caso aceite participar desta pesquisa, 

na qual participarei dos Grupos Focais, coordenados pela pesquisadora, com o 

objetivo de diagnosticar as relações existentes no Estudo de Caso que ela 

pesquisa e do qual participo. Contribuirei com minhas opiniões e percepções a 

respeito das atividades socioambientais desenvolvidas, ciente de que serão dois 

os eixos estruturadores do encontro do grupo focal: iniciativa e mudanças 

ocorridas. 

Estou ciente que os resultados obtidos deverão ser divulgados (sem 

mencionar os dados pessoais dos voluntários) em revistas e eventos científicos, 

tão logo se alcancem resultados consistentes. Tenho ciência, também, que a 

pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos ao final desta 

pesquisa. 

Estou ciente, também, de que minha privacidade será respeitada, ou seja, 

meu nome ou qualquer outro dado confidencial serão mantidos em segredo. A 

sistematização final dos dados será uma compilação, ou seja, uma junção geral 

de dados, acatando os princípios da ética, da confiança e do respeito. 
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Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar explicar, nem sofrer qualquer 

prejuízo.    

As pesquisadoras envolvidas com o referido projeto são a aluna de Mestrado 

em Educação Doroty Aparecida Martos e a Profª Drª Roseli Fischmann, 

orientadora do projeto, com quem poderei manter contacto pelos telefones e por 

e-mail - conforme apresentados na abertura deste termo. Também declaro estar 

ciente de que estão a mim garantidas todas as informações que eu queira saber 

antes, durante e depois das atividades sobre os métodos, riscos, benefícios e 

resultados relacionados com a pesquisa. 

Li este termo e fui orientado (a) quanto ao teor da pesquisa acima 

mencionada e compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidado 

(a) a participar. Declaro que concordo, voluntariamente em participar desta 

pesquisa, sei que não receberei nenhuma espécie de pagamento por minha 

participação e nem pagarei para fazer parte do projeto. 

 

(   ) Sim, aceito participar.                                     (   ) Não aceito participar. 

________________________________ 

                   Assinatura 

 

Local e data 

 

___________________________________________________________  

 

 

Obs.: A autorização será validada, quando enviar este documento via e-mail para 

as pesquisadoras. A data e horário do envio constarão no e-mail.            
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

 

(Termo 02) * 

 

Dados de identificação 

 

 

Título do Projeto: “Educação para a Sustentabilidade: a relação entre a ação das ONGs 
ambientalistas e as escolas públicas” O caso da REDECRIAR de Porto alegre – RS. 

 

 

Pesquisadora Responsável: Doroty Aparecida Martos – bolsista CAPES  

 

Orientadora da Pesquisa: Profª Drª Roseli Fischmann 

 

Instituição vinculada: Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

 

Telefone para contato: (11) 7253-2501 

 

E-mail: ddoamartos@yahoo.com.br 
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*Termo a ser assinado pelo (a) responsável, em caso de participação de menor de idade 
nos Grupos Focais. 

 

 

 

 

Eu,____________________________________________________________,  

 

RG n.º:______________ CPF n.º:________________________ estou sendo 

convidado (a) a participar de um Projeto de Pesquisa de Mestrado denominado: 

“Educação para a Sustentabilidade: a relação entre a ação das ONGs ambientalistas 

e as escolas públicas” O caso da REDECRIAR de Porto Alegre – RS, cujo objetivo é 

analisar a relação entre ação das ONGs ambientalistas e as escolas públicas na 

tarefa de educar para a sustentabilidade. 

 Entendo que a participação voluntária nesta pesquisa é fundamental para sua 

continuidade. Deste modo, declaro que caso aceite participar desta pesquisa, na qual 

participarei dos Grupos Focais, coordenados pela pesquisadora, com o objetivo de 

diagnosticar as relações existentes no Estudo de Caso que ela pesquisa e do qual 

participo. Contribuirei com minhas opiniões e percepções a respeito das atividades 

socioambientais desenvolvidas, ciente de que serão dois os eixos estruturadores 

do encontro do grupo focal: iniciativa e mudanças ocorridas. 

Estou ciente que os resultados obtidos deverão ser divulgados (sem mencionar os 

dados pessoais dos voluntários) em revistas e eventos científicos, tão logo se 

alcancem resultados consistentes. Tenho ciência, também, que a pesquisadora se 

compromete a divulgar os resultados obtidos ao final desta pesquisa. 

Estou ciente e aceito a participação do meu (minha) filho (a) na pesquisa, na 

medida em que participará dos Grupos Focais, coordenados pela pesquisadora, para 

que expresse suas opiniões a respeito das atividades que participou e que foram 

desenvolvidas pela ONG ambientalista e pela escola pública. 
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Estou ciente também de que minha privacidade e a do (a) meu (minha) filho 

(a) serão respeitadas, ou seja, nossos nomes, ou qualquer outro dado confidencial, 

serão mantidos em segredo. A sistematização final dos dados será uma compilação, 

ou seja, uma junção geral de dados, acatando os princípios da ética, da confiança e 

do respeito. 

Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar explicar, nem sofrer qualquer 

prejuízo.    

As pesquisadoras envolvidas com o referido projeto são a aluna de Mestrado em 

Educação Doroty Aparecida Martos e a Profª Drª Roseli Fischmann, orientadora do 

projeto, com quem poderei manter contacto por telefone e por e-mail - conforme 

apresentados na abertura deste termo. Também declaro estar ciente de que estão a 

mim garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois das 

atividades sobre os métodos, riscos, benefícios e resultados relacionados com a 

pesquisa. 

Li este termo e fui orientado (a) quanto ao teor da pesquisa acima mencionada e 

compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidado (a) a participar. 

Declaro que concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa, sei que não 

receberei nenhuma espécie de pagamento por minha participação e nem pagarei 

para fazer parte do projeto. 

(   ) Sim, aceito participar.                                     (   ) Não aceito participar. 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pelo menor  

 

(   ) Sim, aceito participar.                                      

_____________________________________ 

Assinatura do (a) menor – acima de 12 anos 

 

Local e data 

___________________________________________________________  
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Obs.: A autorização será validada, quando enviar este documento via e-mail para as 

pesquisadoras. A data e horário do envio constarão no e-mail.      
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Parecer consubstanciado do CEP/UMESP 

 

 

 


