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Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão

Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel

Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra propícia estação
E fecundar o chão
(Milton Nascimento, O Cio da Terra)

RESUMO
A presente pesquisa desenvolvida no contexto do Grupo de Pesquisa Educação, Estudos
Ambientais e Sociedade (GEEAS) – Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação
Profissional - do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí
– UNIVALI, teve como foco as ações de Educação Ambiental desenvolvidas pelo Programa
Terra Limpa – Educação Ambiental (PTL), em Balneário Camboriú-SC. O objetivo geral foi
compreender como o referido Programa traduz a Política Municipal de Educação Ambiental,
no desenvolvimento de ações para a formação de um sujeito responsável ambientalmente.
Especificamente, pretendeu-se reconhecer e interpretar nas falas dos sujeitos e nos documentos,
o que é o PTL e como se dá o planejamento e o desenvolvimento das ações de Educação
Ambiental; compreender a concepções de estudantes quanto ao desenvolvimento de ações de
Educação Ambiental pela escola e pelo Programa Terra Limpa; reconhecer os referenciais
teóricos que fundamentam as práticas do Programa Terra Limpa; compreender a concepção das
educadoras ambientais quanto aos obstáculos e avanços do Terra Limpa, considerando as linhas
de atuação estabelecidas na Política Municipal de Educação Ambiental. Os diálogos sobre EA
e consumo aconteceram com o apoio de autores como Freire (1996), Boff (1999), Sauvé (2015,
2013 e 2016), Bauman (2008), Leonard (2011) e Layrargues (2002), entre outros. A
hermenêutica foi escolhida para orientar o caminho da interpretação dos dados gerados durante
a pesquisa, e a metodologia que a secundou foi a Análise Textual Discursiva (ATD). A partir
da interpretação dos documentos, percebeu-se que há a inclusão de temas como consumo
consciente, resíduos sólidos e reciclagem. Pôde-se depreender, das concepções dos sujeitos,
que o consumo não pode ser justificado pelo fato de que o resíduo vai ser recolhido pela coleta
seletiva e encaminhado corretamente para a reciclagem. Outra concepção que emergiu das
entrevistas, relaciona a EA com o respeito pelo meio ambiente, pelos seres vivos e não vivos,
e que está diretamente relacionada aos valores de cada ser humano. Entre as concepções sobre
o PTL, pode-se depreender que os sujeitos que desenvolvem as ações do PTL traduzem a
PMEA como uma forma encontrada para garantir a permanência do PTL no município. A partir
do presente estudo, compreende-se que o PTL está no percurso para traduzir a Política
Municipal de Educação Ambiental (PMEA), embora parcialmente e com dificuldades, pois
para o desenvolvimento das ações, muitos fatores estão envolvidos. Dentre estes: a pouca ou
falta de disponibilidade de recursos financeiros; a dependência da vontade de gestores que estão
à frente das Secretarias que dividem a responsabilidade pela gestão do PTL e da PMEA, de
fornecer maior apoio; a disponibilidade de professores para trabalharem no PTL é insuficiente;
o pouco investimento na formação para as Educadoras Ambientais do PTL; a necessidade de
entendimento da PMEA e a clareza do que é o PTL, de parte dos gestores que estão à frente da
gestão das políticas de educação e meio ambiente no município. A partir da compreensão dessas
afirmações, é lícito afirmar, que o PTL é uma política pública colocada em prática no município,
e que por meio dele a sociedade e o governo podem elencar os problemas e traçar estratégias
para solucioná-los.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Programa Terra Limpa. Política Municipal. Consumo
consciente. Consumismo.

ABSTRACT
The present study, developed within the context of the Education, Environmental Studies and
Society Research Group (EESSRG) – Line of Research: Educational Practices and Continued
Professional Education – of the Graduate Program in Education of Itajaí Valley University –
UNIVALI, has as a main focus, the Environmental Education developed by the Clean Earth
Program (CEP) – Environmental Education in Balneário Camboriú-SC. The main objective
was to comprehend how the referred program interprets the City Policy of Environmental
Education, within the development of actions for the educational process of an environmentally
responsible individual. More specifically, the intention was to recognize and decipher the
speeches of the subjects and in the documents, what exactly is the CEP and how the planning
and the development of the actions of the Environmental Education happens; to comprehend
the concepts of the students related to the development of the actions of Environmental
Education through the school and through the Earth program; to recognize the theoretical
references that fundament the practices of the Program; to comprehend the concepts of the
environmental teachers related to the obstacles and advances, considering the lines of action
established in the City Policy of Environmental Education (CPEE). The dialogues about EE
and consumption pragmatized with the support of authors such as Freire (1996), Boff (1999),
Sauvé (2013, 2015, and 2016), Bauman (2008), Leonard (2011) e Layrargues (2002), among
others. The hermeneutics were chosen to guide the path of the interpretation of the data
generated during the research, and the methodology that seconded was the Discursive Textual
Analysis – DTA (MORAES; GALIAZZI, 2011). Based on the interpretation of the documents,
it was perceived that there is the inclusion of themes such as consumption awareness, solid
residues and recycling. It was acknowledged, through the concepts of the subjects, that the
consumption cannot be justified by the fact that the residue will be collected by the selective
garbage collection and forwarded correctly to the recycling process. Another concept that
emerged from the interviews relates EE with the respect for the environment, for living and
non- living beings, and what is directly related to the values of each human being. Among the
concepts about the CEP, it was inferred that the subjects that developed their actions translate
the CPEE as a way found to guarantee the permanence of the CEP in the city. Based on the
present study, it was understood that the CEP is on its way to translate the CPEE, although in a
partial manner and with difficulties, because of the development of the actions, many factors
are involved. Within these: the shortage or lack of responsibility of financial resources; the
dependence of the will of managers that command the Public Offices, who share the
responsibility for the management of the CEP and the CPEE of offering a greater support; the
availability of teachers to work in the CEP is insufficient, the little investment in the education
of the Environmental Educators of the CEP; the need of comprehension of the CPEE and clarity
of what the CEP is, on behalf of managers that command the management of educational and
environmental education policies in the city.
Key-words: Environmental Education. Clean Earth Program. City Policies. consumption
awareness. Consumption.
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INTRODUÇÃO
“Terra! Terra!
Por mais distante
O errante navegante
Quem jamais te esqueceria?
De onde nem tempo, nem espaço
Que a força mande coragem
Prá gente te dar carinho
Durante toda a viagem
Que realizas no nada
Através do qual carregas
O nome da tua carne.”
(Terra, Caetano Veloso).

A música de Caetano Veloso convida a refletir sobre o Planeta onde vivemos, sobre a
única casa que temos para coabitar e cuidar. Somos desafiados todo o tempo, na Educação
Ambiental, a nos mantermos firmes em nossos propósitos de proteger o ambiente onde vivemos
e despertar, nos demais, uma consciência planetária de cuidado. Vivemos um triste e assustador
cenário político e econômico, no qual muitas leis estão sendo reformuladas para tirar os direitos
das pessoas e desproteger a mãe Terra. Diante de momentos como esse, não podemos ficar
paralisados. É preciso unir forças e mobilizar os diferentes grupos que há tempos trabalham e
desenvolvem projetos e programas de Educação Ambiental.
Desde pequena, usufruí de vivências com a educação e com a natureza, e meus caminhos
foram se conduzindo para o ensino e para as práticas com e no meio ambiente. Participei, ainda
na adolescência, da construção do Instituto de Permacultura e Ecovilas da Pampa (IPEP) junto
com minha família e, quando iniciei meus estudos na área da Biologia, estes foram sempre em
torno da educação, da sustentabilidade socioambiental, da Permacultura e da Educação
Ambiental (EA). A Permacultura consiste no planejamento de ocupações humanas sustentáveis,
unindo práticas ancestrais aos conhecimentos modernos sobre moradia, geração de energia,
alimentação, gestão de água e de solos e uso de tecnologias alternativas. Ela está baseada em
três pilares propostos por um dos criadores do conceito da Permacultura, Bill Molisson (1991):
o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a partilha dos excedentes.
Todos os seres dependem do equilíbrio dos ecossistemas, precisam que os elementos da
natureza sejam saudáveis e que ofereçam alimento, água e ar para a sobrevivência. O primeiro
pilar da Permacultura fala sobre o Cuidado com a Terra, com todas as coisas, vivas ou não
vivas, princípios que também são refletidos e propostos por autores como Leonardo Boff (1999,
p. 135): “[...] cada pessoa precisa descobrir-se como parte do ecossistema local e da
comunidade biótica, seja em seu aspecto de natureza, seja em sua dimensão de cultura [...], isso
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significa cuidar do próprio nicho ecológico.” Esse cuidado parte do princípio de que as
atividades humanas sejam tão menos impactantes quanto possível.
No segundo pilar, nos princípios da Permacultura, está o Cuidado com as Pessoas, pois
as nossas necessidades básicas de alimentação, abrigo, educação e trabalho precisam ser
atendidas. Molisson (1991) complementa esse conceito ao lembrar que “o cuidado com as
pessoas é importante porque, mesmo que as pessoas sejam apenas uma pequena parte da
totalidade dos sistemas vivos do mundo, nós causamos um impacto decisivo neste.” (1991,
p.15). A Educação Ambiental vai ao encontro dessa afirmação quando faz o chamado para que
aprendamos a viver no mundo e com o mundo, de forma a respeitar as conexões entre todos os
seres e destes com os ecossistemas.
A Partilha dos Excedentes vem a ser o terceiro pilar da Permacultura e considera a
distribuição de qualquer excedente. Para Mollisson (1991), pode ser o “excedente de tempo, de
dinheiro e de energia para alcançar os objetivos de cuidado com a Terra e cuidado com as
pessoas” (1991, p.15). Dessa forma, pode-se ver que a ética da Permacultura abrange aspectos
dos sistemas ambientais, econômicos, sociais e da comunidade como um todo, onde o cuidado
e o valor de todas as formas de vida são reconhecidos como intrínsecos para o planeta.
Esse cuidado deve estar presente nas nossas atitudes, inclusive na relação com o que
consumimos e com o que acontece com os resíduos gerados. O consumo é tema de meu
interesse e, com ele, o destino dos resíduos que geramos e como devemos consumir para que
nossos impactos sejam menores. A forma como nossa sociedade vive, nos impõe que deixemos
de pensar na possibilidade de produzir, minimamente, o que necessitamos, e que nos
preocupemos apenas em ter dinheiro para nossas necessidades e para satisfazer nossos desejos
e vontades. Mollisson defende que a sociedade precisa ver a modificação pela qual passou e
que “a grande mudança que necessitamos fazer é a do consumo para a produção, mesmo que
em pequena escala, em nossos próprios quintais. Se apenas 10% de nós fizessem isso, haveria
o suficiente para todos.” (MOLISSON, 1991, p. 200). Esse pensamento está relacionado com
o que nos diz uma das grandes referências para esta dissertação, o sociólogo e filósofo polonês
Zygmunt Bauman (2008), sobre os efeitos da transição da sociedade de produtores para essa
atual sociedade de consumidores, entre eles o fato de que “na sociedade de consumidores,
ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria” (p. 20, grifo nosso). E,
virando mercadoria, esse sujeito entra em uma roda viva na busca por se tornar essa mercadoria,
perdendo-se da sua essência, das suas capacidades e de seus sonhos.
Acredito que minha trajetória conectada com o meio ambiente, com os padrões e ciclos
naturais, com a Permacultura, com a educação e com projetos de Educação Ambiental me
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trouxeram até aqui, no Mestrado em Educação na Univali, junto ao Grupo de Pesquisa em
Educação, Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS). As primeiras reuniões do grupo e as
primeiras disciplinas do mestrado auxiliaram no movimento de definição do tema da pesquisa,
o qual sempre esteve relacionado com o desenvolvimento de ações de Educação Ambiental.
Em uma das reuniões do Grupo de Pesquisa, esteve presente uma das Educadoras Ambientais
que participou do processo de construção do Programa Terra Limpa de Educação Ambiental, e
na ocasião, falou sobre esse trabalho desenvolvido no município de Balneário Camboriú.
Chamou-me a atenção o fato de existir um Programa de EA com mais de 20 anos de duração e,
mais ainda, quando soube que um dos focos das atividades se centrava na separação de resíduos.
Passei então a ler sobre esse programa, conversar com pessoas sobre o trabalho desenvolvido,
li reportagens e uma pesquisa feita no Programa Terra Limpa em 2006, por uma mestranda do
Grupo GEEAS, por sugestão de meu orientador. A partir desses primeiros passos as leituras do
referencial teórico foram sendo direcionadas, auxiliando na construção da pesquisa.
A presente dissertação foi desenvolvida no contexto do Grupo de Pesquisa Educação,
Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS), vinculado à Linha de pesquisa Práticas Docentes e
Formação Profissional, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale
do Itajaí (UNIVALI), tendo como foco, o Programa Terra Limpa de Educação Ambiental, e
como vem traduzindo a Política Municipal de Educação Ambiental de Balneário Camboriú
(PMEA/BC), Lei nº 2884, de 10 de setembro, 2008.

1.1 CONTEXTUALIZANDO BALNEÁRIO CAMBORIÚ E O PROGRAMA TERRA
LIMPA
O município de Balneário Camboriú está localizado no litoral norte do estado de Santa
Catarina, na região da Foz do Rio Itajaí-Açu (Figura 1). Conforme dados do IBGE (2017), a
população está estimada em 135.268 pessoas. Localizada a 80 km ao norte de Florianópolis,
capital do Estado, a Balneário Camboriú é um dos principais destinos turísticos do Brasil,
oferecendo uma diversidade de opções de lazer, entre festas, gastronomia, comércio, praias e
belezas naturais.
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Figura 1 - Localização do município de Balneário Camboriú – SC

Fonte: Google Maps

Juntamente com o município de Camboriú, a cidade faz parte da Bacia Hidrográfica do
Rio Camboriú, com cerca de 32 km de extensão, e que tem como principais afluentes o Ribeirão
dos Macacos, o Rio do Salto, o Rio do Braço, o Rio Canoas e o Rio Pequeno (SANTA
CATARINA, 2018). O ponto mais alto da bacia é o Morro do Gavião, com 735m. Mesmo com
70% da área coberta por florestas, com o uso intensivo da água para produção agrícola e
pastagens, acrescido pelo crescimento populacional e pelo fluxo constante de turistas,
principalmente no verão, a preocupação com a falta da água é constante (COMITÊ
CAMBORIÚ, 2017). Para ambos os municípios, a situação é um desafio, pois o consumo
precisa ser gerido, os esgotos devem ser tratados, a bacia do rio tem que ser preservada e mais
pesquisas precisam ser feitas, para que se possa exercer uma gestão adequada dos serviços
ambientais disponíveis.
Os resíduos no município são outra preocupação constante, considerando a necessidade
de separação, coleta e destinação final adequadas. Balneário Camboriú conta com uma
concessão de serviço de coleta de resíduos renovada em 2017, que prevê atualizações,
modernizações e novidades na oferta do serviço à população. De acordo com reportagem no
Jornal Diarinho on-line (2017)1, “as ações educativas serão bancadas com 1% da taxa de lixo a
ser repassada pro município, e pretende-se ampliar a coleta seletiva na cidade, passando de uma
para três coletas por semana nos bairros.” Ainda, de acordo com o jornal, “atualmente, somente
3,5% do lixo de Balneário é reciclado”, mas, já está prevista a construção do Centro de Triagem

1

DIARINHO JORNAL (Itajaí) (Org.). Prefeitura renova contrato do lixo por mais 20 anos. 2017. Disponível
em: <https://diarinho.com.br/noticias/geral/contrato-renovado-por-mais-20-anos/>. Acesso em: 03 abr. 2018.
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Modelo, que será equipado com esteira, cabines de separação, peneiras rotativas e sala de
controle. Centros como esse são importantes para o processo de separação dos resíduos e
encaminhamento para reciclagem.
A gestão dos resíduos deve ser organizada com base no que define a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Em seu Artigo 10 consta
que os municípios estão incumbidos de elaborar os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos
municipais:
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle
e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem
como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o
estabelecido nesta Lei. (BRASIL, 2010).

E para cumprir o que prevê a PNRS, Balneário Camboriú aprovou a Lei nº 3.603, de 23 de
setembro de 2013, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, “a fim de
promover a defesa, a proteção e a recuperação da salubridade ambiental.” (BALNEÁRIO
CAMBORIÚ, Prefeitura, 2013). A referida Lei dispõe sobre instrumentos econômicos,
objetivos, princípios e diretrizes acerca da gestão de resíduos sólidos, tratando também sobre a
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, do Plano de
Saneamento Básico. A Seção VII, no art. 13, que trata dos instrumentos de gestão de resíduos
sólidos, menciona, entre eles, a Educação Ambiental.
O estado de Santa Cataria foi um dos primeiros da região Sul a criar a Política Estadual
de Educação Ambiental (SANTA CATARINA, 2005). De acordo com o que prevê essa
legislação e com base na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Balneário
Camboriú instituiu a Política͒Municipal de͒Educação Ambiental (PMEA), por meio da Lei nº
2884, de 10 de setembro de 2008, a qual estabelece que as ações municipais de EA serão
planejadas e desenvolvidas pelo Programa Municipal de Educação Ambiental Terra Limpa.
O Programa Terra Limpa (PTL) iniciou sua trajetória em 1997. As ações de Educação
Ambiental envolviam palestras e formações sobre a separação de resíduos. Aos poucos, as
atividades foram sendo ampliadas e atualizadas e o PTL tornou-se fundamental para o
desenvolvimento das ações socioambientais no município. Para auxiliar na compreensão do
processo histórico de constituição do PTL, transcrevem-se as falas de duas educadoras
ambientais do Programa que participaram desde o início de sua formação. Chama a atenção o
fato de que o processo de constituição desse Programa aconteceu antes mesmo de a Política ser
instituída:
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Lógico, nosso caminho foi inverso, porque nós iniciamos com um projeto, e o correto seria iniciar com... [a
legislação] O programa é justamente o instrumento para colocar em prática a política existente, e nós fizemos o
caminho inverso, porque já tínhamos o programa.” (EDUCADORA AMBIENTAL DO PROGRAMA1, 2017). 2

Dessa forma, o que aconteceu em Balneário Camboriú (BC) foi o oposto da prática que mais
se observa nos municípios, onde para o atendimento das políticas já existentes, há a posterior
criação de projetos de EA.
Em meados de 2006, os gestores e educadores ambientais da época visualizaram que
seria necessária a criação de uma política pública3 para a manutenção e a permanência do PTL
no município, como se pode observar no relato de uma das educadoras:
Nós começamos a conhecer um pouco mais a Política Nacional de Educação Ambiental, a gente foi começar a
estudar esse contexto. A gente viu a necessidade já, um pouquinho antes de 2008, a ter implantada uma política
de EA no nosso município. (EAP1, 2017).

Outra educadora ambiental entrevistada e que participou da elaboração da Política Municipal
de EA de BC, destacou que o Estado teve sua parcela de contribuição nesse processo, na medida
em que instigou os municípios:
[...] a instituição dessa lei foi para garantir a permanência do Programa Terra Limpa como Política Pública.
[...]. Na época também tinha um movimento da Política Estadual de EA que estava sendo discutida [2005], o
estado está sempre provocando os municípios e pegamos essa deixa e iniciamos a nossa municipal.
(EDUCADORA AMBIENTAL DO PROGRAMA 2, 2017).

A leitura e a interpretação desses relatos e dos documentos selecionados auxiliaram no
movimento de compreensão da trajetória de formação do PTL e das ações de EA que ele
desenvolve, tanto nas escolas e núcleos quanto em sua sede, localizada dentro do Parque
Municipal Raimundo Malta.
No Parque Natural Municipal Raimundo Gonçález Malta está sediada a Secretaria de
Meio Ambiente, e nesta o PTL. Criado em 19934, o Parque tem como objetivo disponibilizar
um espaço para a população ter contato com a natureza, para o desenvolvimento de ações de
Educação Ambiental, além de preservação e pesquisas sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica.
Situado ao lado do prédio da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), possui uma área total
de 172.625 m², com seis trilhas ecológicas. Abriga um horto de plantas medicinais, um viveiro
de produção de mudas de árvores nativas, os setores administrativos e técnicos da Secretaria de

2

A transcrição da fala dos interlocutores e registros da pesquisadora será apresentada neste formato para
diferenciar das citações bibliográficas. Cada entrevistado será identificado por números: Educadora Ambiental do
Programa 1; Professora da Educação Infantil 1; Professora do Ensino Fundamental 1; Estudante1; e assim por
diante.
3 Conceito com base no que define Secchi (2010, p. 5): “política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar
um problema público.” SECCHI, Leonardo. Introdução: Percebendo as políticas públicas. In.: SECCHI, Leonardo.
Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise e casos práticos. São Paulo: CENGACE Learning, 2010.
4 Decreto Municipal 2.351 de 1993, que criou o Parque Ecológico Rio Camboriú. Em 2006, pela Lei
2.611/03/07/2006, o espaço recebeu o nome de Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta, em
homenagem a um dos seus fundadores.
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Meio Ambiente, a sede do PTL e o Ambiarte, um espaço destinado à realização de oficinas de
reciclagem de papel. Na Figura 3 é possível visualizar a área onde se situam a entrada do Parque
e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
Figura 2 - Imagem de satélite do Parque Natural Municipal Raimundo Malta e da Secretaria
de Meio Ambiente

Fonte: Google Maps

Consta no Artigo 11, inciso V, da Política Municipal de Educação Ambiental que “o
Parque Natural Municipal Raimundo Gonçales Malta será utilizado como sede do Programa
Terra Limpa de Educação Ambiental, sendo o mesmo um importante instrumento didático para
as práticas de educação ambiental.” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008). As fotos da Figura 4
mostram a entrada e estrutura do Parque.
Figura 3 – As imagens abaixo mostram: a - entrada para o Parque Natural Municipal Raimundo
Gonçález Malta; b - entrada para a Secretaria de Meio Ambiente; c e d - corredores de acesso
para a Secretaria de Meio Ambiente e para o PTL.
a

b

c

d

Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017.
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As ações de EA são desenvolvidas pelo PTL no âmbito formal e não formal. No âmbito
formal, na rede municipal de Balneário Camboriú, são atendidos os 26 núcleos de educação
infantil e as 17 escolas de ensino fundamental, além das escolas estaduais do município,
universidades e escolas técnicas. Já, em relação à Educação Ambiental não-formal, o
atendimento acontece para empresas, instituições ou outros segmentos da comunidade que o
solicitem. Entre as ações desenvolvidas estão palestras, oficinas, eventos, consultorias,
formações e orientações, como é possível observar na Figura 5, no organograma do PTL. O
planejamento e o desenvolvimento das ações mencionadas serão abordados no Capítulo 5 desta
dissertação.
Figura 4 - Organograma do Programa Terra Limpa

Fonte: Arquivo do Programa Terra Limpa, 2018.
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1.2 A PESQUISA: RELEVÂNCIA E OBJETIVOS

A presente pesquisa mostra-se relevante porque busca compreender, por meio da
interpretação de documentos e de entrevistas com os sujeitos envolvidos, como o Programa
Terra Limpa traduz a Política Municipal de Educação Ambiental. Este estudo se justifica por
considerar as ações desenvolvidas junto à educação formal, ouvindo professores, estudantes e
as Educadoras Ambientais que fizeram parte do início do PTL e da criação da Política
Municipal de Educação Ambiental (PMEA) de Balneário Camboriú. Além disso, a presente
pesquisa propõe reflexões acerca do consumismo, como forma de repensar a massiva geração
de resíduos, tema que é amplamente discutido nas ações orientadas pelo PTL. Outro aspecto
que chama a atenção é de o PTL ter sido criado há 20 anos, e que a Política Municipal de EA
foi instituída dez anos após a sua existência, como forma de garantir a permanência desse
Programa no município.
O estudo deste Programa faz-se relevante porque acredita-se que poderá contribuir com
o fortalecimento do PTL. É preciso saber cada vez mais o que se faz, como, com quem, por
que, para quem e onde, para auxiliar na consolidação dos Programas de EA, na disseminação
de metodologias empregadas nas ações de EA, na troca de informações e, mais ainda, para
incentivar sua permanência e sua contínua melhoria.
Muitos questionamentos foram surgindo a partir das primeiras leituras da PMEA, das
leituras dos Planos de Ação do PTL e dos primeiros contatos com as educadoras ambientais.
Que ações este Programa desenvolve? Como iniciou? Baseado em que? Como desenvolve suas
ações? Com quem? Para quem? E a partir das leituras e das tentativas de responder a essas
perguntas, a pesquisa teve o propósito de compreender, com a seguinte questão norteadora,
como as ações do Programa Terra Limpa traduzem a Política Municipal de Educação
Ambiental, no desenvolvimento de ações de EA para a formação de um sujeito
responsável ambientalmente?
Na busca por compreender o desenvolvimento desse Programa e contribuir com o seu
fortalecimento, fez-se uma leitura exploratória e de revisão de literatura da bibliografia
relacionada ao tema e ao objeto da pesquisa. Para isso, elaborou-se um Quadro de Revisão de
Literatura sobre os últimos cinco anos, de 2012 a 2016, a partir das principais bases de busca
de artigos, teses e dissertações, como na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD),
na Scientific Electronic Library Online (Scielo), no portal da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), no Banco de Teses e Dissertações do Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGE), e no acervo de teses e dissertações do Grupo de
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Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS). Essa busca localizou dois
estudos que contemplam o Programa Terra Limpa, além de dezenove artigos, cinco dissertações
e quatro teses relacionadas ao consumo consciente, consumismo, hermenêutica e Educação
Ambiental.
Os dois estudos que contemplam o PTL, fazem parte do acervo do GEEAS, junto ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da Univali. Um deles é a dissertação desenvolvida
por Dagnoni (2006), que teve como objetivo geral caracterizar a efetividade do Programa Terra
Limpa nas atividades pedagógicas de sala de aula, no comportamento e atitudes dos professores
e alunos. Nas considerações finais, a pesquisa demonstrou que faltava articulação entre as
secretarias de Educação e Meio Ambiente; ausência de valorização do trabalho realizado; falta
de tempo para as escolas desenvolverem o projeto; e que esses fatores impediam que os
participantes se tornassem agentes multiplicadores da EA. Algumas estratégias foram sugeridas
pela autora para a elaboração e o desenvolvimento de ações: conquista de espaço dentro do
horário escolar; consideração da realidade escolar; envolvimento de todos os educandos; e o
reconhecimento dos educandos e educadores como parte vital do processo.
A dissertação de Steuck (2016), por sua vez, também desenvolvida junto ao GEEASUnivali, incluiu em suas análises o Programa Terra Limpa. A pesquisadora investigou como se
constituiu a formação em EA de bolsistas licenciandas e da professora supervisora, em um
subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - UNIVALI.
O estudo foi desenvolvido em uma escola que, assim como as outras da rede municipal, tem
trabalhos desenvolvidos pelo PTL. Foram examinados por Steuck (2016) alguns programas de
governo e políticas que apresentam permeabilidade com a questão socioambiental, entre eles o
Plano de Ação do PTL, que é entendido como parte importante na formação dos docentes. Entre
os resultados da dissertação de Steuck (2016, p. 164), está que “a constituição de um espaço
educador sustentável, propostas pelo PDDE Escola Sustentável e pelo Subprojeto
Interdisciplinar do PIBID, ainda não figuram entre os objetivos do PPP do Centro Educacional
Municipal [estudado]”, mas que, como a proposta dos Educadores Ambientais do PTL, é
acompanhar os projetos do PDDE Escolas Sustentáveis nas unidades escolares, existe a
possibilidade de acontecer a transição das escolas para Espaços Educadores Sustentáveis
aconteça.
A partir dessas leituras, a presente pesquisa foi estruturada, com o propósito de
compreender melhor como esse Programa traduz a Política Municipal de EA de Balneário
Camboriú, sendo o Objetivo Geral definido para ela, o de compreender como o Programa
Terra Limpa traduz a Política Municipal de Educação Ambiental, de Balneário
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Camboriú, no desenvolvimento das ações de Educação Ambiental, na rede de ensino
municipal, para a formação de um sujeito responsável ambientalmente.
O PTL é a Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA) colocada em prática.
Criada para regulamentar, fortalecer e manter as ações de EA do PTL no município, a PMEA
define em seu Capítulo IV que:
A Política Municipal de Educação Ambiental valer-se-á do Programa Terra Limpa de
Educação Ambiental como eixo norteador para o estabelecimento do conjunto de
ações estratégicas, critérios, instrumentos e metodologias para a o fortalecimento das
práticas de educação ambiental desenvolvida ou a ser implementada. (BALNEÁRIO
CAMBORIÚ, 2008).

No Parágrafo Único do Capítulo IV, da PMEA, consta a finalidade do PTL:
Parágrafo Único - O Programa Terra Limpa de Educação Ambiental tem por
finalidade desenvolver ações que sensibilizem a criança, o jovem e a comunidade
para a conservação e preservação do meio ambiente, para garantir um mundo
sustentável para as presentes e futuras gerações, por meio de seu plano de ações e
diretrizes e a articulação com outros projetos e programas ambientais desenvolvidos
em cada unidade escolar e comunidade, relacionados à educação ambiental no âmbito
do Município de Balneário Camboriú. (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008, grifo
nosso).

Sensibilizar a todas e a todos para as questões socioambientais é o foco do PTL, e é por meio
do desenvolvimento de diferentes ações que esse processo acontece, em conjunto com as
Secretarias de Meio Ambiente e de Educação do município.
Com um maior conhecimento sobre o Programa, os Objetivos Específicos do presente
estudo foram assim definidos:
Ø Reconhecer e interpretar, nas falas dos sujeitos e nos documentos, as concepções
sobre o Terra Limpa e sobre o planejamento e o desenvolvimento das ações de
Educação Ambiental;
Ø Compreender a concepção de estudantes quanto ao desenvolvimento de ações de
Educação Ambiental pela escola e pelo Programa Terra Limpa;
Ø Reconhecer os referenciais teóricos que fundamentam as práticas do Programa Terra
Limpa;
Ø Compreender a concepção das educadoras ambientais quanto aos obstáculos e
avanços do Terra Limpa, considerando as linhas de atuação estabelecidas na Política
Municipal de Educação Ambiental;
A hermenêutica foi escolhida para orientar o caminho da interpretação dos dados
gerados durante a pesquisa, com base em Carvalho, Grün & Avanzi (2009), Pereira (2016) e
Carletto (2016). Porque propõe um nível de articulação metodológica que considera o contexto
histórico-social, o passado e a realidade e busca fazer a relação dos diálogos entre os sujeitos e
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deles com o meio. A hermenêutica apresenta contribuições significativas para a EA, pois
possibilita o caminhar em direção à compreensão das concepções dos sujeitos da pesquisa. Para
secundá-la, a interpretação dos dados gerados ocorrerá através dos postulados da Análise
Textual Discursiva (ATD).
Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos - educadoras ambientais,
professoras e estudantes da rede municipal de Balneário Camboriú - o projeto desta dissertação
foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa – CEP da Univali e aprovado por meio dos
Pareceres Consubstanciado nº 2.364.283, de 03 de novembro de 2017, e número 2.506.571, de
22 de fevereiro de 2018. O primeiro parecer é referente à aprovação do Projeto e o segundo à
aprovação de Emenda (APÊNDICE IV) submetida para a solicitação de inclusão de alunos do
ensino fundamental, conforme sugestão da banca na qualificação do projeto. Foram solicitados
Termos de Anuência de Instituição (APÊNDICE I) junto ao Secretário de Meio Ambiente, à
Secretária de Educação e à Educadora Ambiental do Terra Limpa, autorizando a realização e
dando apoio à pesquisa. Solicitou-se os Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
para as educadoras ambientais do PTL e para as professoras (APÊNDICE II), assim como o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Responsável de Menor (APÊNDICE V), no
sentido de obter autorização dos pais dos estudantes para a participação na pesquisa, assim
como foi apresentado o Termo de Assentimento para os estudantes (APÊNDICE VI) que
aceitaram participar. No início de cada entrevista, os Termos foram lidos junto com os sujeitos
com o propósito de esclarecer a pesquisa e as possíveis dúvidas. Esses processos ocorreram
conforme a Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a
pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.
A educação tem um papel decisivo no processo de desenvolvimento da cidadania,
especificamente, como uma dimensão política, crítica e reflexiva. As discussões sobre as
dimensões da EA contaram com o aporte teórico em Freire (1996), Boff (1999), Guerra e
Taglieber (2007), Sauvé (2005, 2013 e 2016), Sato (2001 e 2006), Carvalho, Grün e Avanzi
(2009) e Loureiro (2004). E o estudo sobre o consumo consciente e o consumismo foram
norteadas por Bauman (2008), Lipovetsky (2007), Leonard (2011), Layrargues (2002) e
Maduro-Abreu (2010), dentre outros.
Ao longo da pesquisa, as leituras se ampliaram, os encontros com os autores foram
acontecendo e os textos se construindo. As disciplinas e seminários temáticos do mestrado
contribuíram também com a busca e o aprofundamento das referências, com as interpretações,
com a construção dos textos e, claro, para o crescimento pessoal e profissional desta
pesquisadora. As reuniões com os pesquisadores e colegas do Grupo de Pesquisa GEEAS
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trouxeram o olhar externo, as críticas construtivas, e com elas as reflexões, ampliando a
possibilidade de trilhar novos caminhos e dar significados às palavras e saberes que muitas
vezes estavam escondidas.
No primeiro capítulo desta dissertação apresenta-se a introdução sobre a pesquisa, sua
relevância e seus objetivos, além das principais características do município de Balneário
Camboriú, bem como se faz uma breve apresentação do Programa Terra Limpa.
No segundo capítulo descreve-se a metodologia da pesquisa, os métodos para a geração,
a interpretação e a compreensão dos dados.
No terceiro capítulo consta uma breve cronologia sobre a EA no Brasil, no estado de SC
e no município. Será apresentada a Política de EA no Brasil e algumas considerações sobre a
Política de EA no estado de Santa Catarina. Será também elaborada uma cronologia e
considerações sobre a Política Municipal de EA de Balneário Camboriú, descrevendo-se a
formação do Programa Terra Limpa e seus Planos de Ação.
O quarto capítulo trata da temática dos resíduos, da separação e da reflexão sobre o
consumo, considerando seus desafios para a EA.
No quinto capítulo apresenta-se a compreensão dos dados gerados, considerando a
pesquisa documental, as observações e as entrevistas realizadas.
O sexto e último capítulo é formado pelas considerações da pesquisadora acerca do tema
investigado.
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2

O CAMINHO METODOLÓGICO

No presente capítulo descreve-se o caminho metodológico percorrido para a construção
desta dissertação. Inicialmente, relata-se o processo de escolha dos sujeitos e dos documentos
para a pesquisa. Após descreve-se as ferramentas utilizadas para geração das informações,
sendo elas: a pesquisa documental, a observação participante e as entrevistas semiestruturadas.
Explanou-se também sobre as contribuições da pesquisa qualitativa para a educação e os
subsídios da hermenêutica, como uma articulação metodológica para a Educação Ambiental.
Por fim, explica-se sobre o método da Análise Textual Discursiva (ATD) e seu uso para a
interpretação dos dados gerados. Para melhor compreensão, elaborou-se um esquema
explicativo, conforme Figura 6:

Figura 5 - Demonstrativo da metodologia utilizada

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2017.

O início do percurso se deu a partir do contato com as Educadoras Ambientais do PTL
e com o Secretário de Meio Ambiente, com o objetivo de esclarecer a finalidade da pesquisa e
saber da possibilidade de realização da mesma. Após o aceite, iniciou-se o movimento de leitura
sobre o PTL no site da Prefeitura de Balneário Camboriú, na legislação pertinente, no Blog do
Programa e em notícias publicadas. A partir dessa visão do todo, a questão norteadora emergiu,
alguns dos objetivos da presente pesquisa foram definidos bem como a metodologia a ser
aplicada para geração e análise de dados. Essa ordem no percurso aconteceu conforme prevê
Gamboa (2012):
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‘Investigação’ vem do verbo latino Vestígio, que significa ‘seguir as pisadas’.
Significa, portanto, a busca de algo a partir de vestígios. Como a investigação constitui
um processo metódico, é importante assinalar que o método ou modo, ou caminho, de
se chegar ao objeto, o tipo de processo para chegar a ele, é dado pelo tipo de objeto e
não o contrário. (2012, p. 26, grifos do autor).

Com a estrutura inicial da pesquisa definida, encaminhou-se o projeto da dissertação ao
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Univali. Após a aprovação do mesmo, deu-se início às
observações, às leituras dos documentos e às entrevistas. As observações participantes
ocorreram junto das Educadoras Ambientais do PTL, durante a realização de suas atividades,
na sede do Programa e nas escolas, em visitas, oficinas e palestras. Os documentos estudados
para esta pesquisa foram os Planos de Ação do PTL, dos anos de 2012 a 2016. As entrevistas
semiestruturadas aconteceram com três Educadoras Ambientais do PTL, com quatro
Professoras representantes do Terra Limpa, e com quatro Estudantes, sendo que todas foram
gravadas em áudio, transcritas e interpretadas pela própria pesquisadora. Com os dados gerados,
procedeu-se com a interpretação dos mesmos. O nível de articulação metodológica foi baseado
na hermenêutica e como método para interpretação, escolheu-se a Análise Textual Discursiva
(ATD).

2.1 A PESQUISA QUALITATIVA E AS CONTRIBUIÇÕES DA HERMENÊUTICA
PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Para este estudo escolheu-se uma abordagem qualitativa. O desenvolvimento da
investigação qualitativa em educação pode ser verificado no final dos anos sessenta, e Devechi
& Trevisan (2010, p. 3) lembram que “as abordagens qualitativas surgem na educação como
consequência das críticas às abordagens quantitativas, em que tudo era explicado pelo uso de
medidas, de procedimentos estatísticos.” A abordagem qualitativa tem características essenciais
para estudos em educação, entre elas que a fonte direta de dados é o ambiente natural, por ser
descritiva, e que os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números,
sendo assim, tem-se mais interesse pelo processo do que pelos resultados e o significado é de
grande importância. (BOGDAN e BICKLEN, 1991). Os dados gerados fornecem a base para a
pesquisa, e cabe ao pesquisador analisar a riqueza de detalhes e informações contidas neles,
considerando a realidade e as particularidades envolvidas.
O nível de articulação metodológica escolhido para esta pesquisa foi a hermenêutica. A
fenomenologia e a hermenêutica têm origens distintas, mas ambas partem da ideia da
compreensão da realidade. A Fenomenologia de Husserl teve importante influência na filosofia
contemporânea, que tem como fundamento a noção de intencionalidade. Para aprofundar a ideia
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da fenomenologia, Triviños (1987) afirma que “a fenomenologia é o estudo das essências, e
todos os problemas, segundo ela, tornam a definir essências: a essência da percepção, a essência
da consciência, por exemplo” (1987, p. 43). Ainda conforme o autor, “trata-se de descrever e,
não de explicar nem analisar”, e que a intenção é uma característica da consciência de estar
direcionada, orientada para determinado objeto, e esta vem a ser fundamental visto que
“vivência e consciência são ideias básicas nessa filosofia.” (TRIVIÑOS, 1987, p. 45). Ainda
buscando compreender a fenomenologia, trazemos Carletto (2016, p. 29) por esclarecer que o
filósofo “superou a filosofia cartesiana ‘Penso, logo existo’, que considerou incompleta, com
base em seu conceito de intencionalidade, segundo o qual, o ato de pensar se dirige ao que é
pensado e, dessa forma, ao que é intencionado.” Assim, com base na fenomenologia, o sujeito
existe no mundo e é capaz de fazer reflexões sobre esse estar no mundo, sobre fazer parte dele,
sobre relacionar-se com esse mundo, consigo e com os outros seres.
A Hermenêutica é a ciência da interpretação, e o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer
(1900 – 2002) apresenta esta como um fenômeno da compreensão. Carletto explica o
pensamento deste filósofo:
O ato da compreensão hermenêutica exige disposição para inserir-se na história e na
linguagem, buscando sentido nos fatos e no agir, entregando-se à íntima inter-relação
que se constitui entre o pesquisador e seus interlocutores, de sorte que, assim, a
experiência torna-se uma possibilidade integradora e reconfiguradora da nossa forma
de pensar e sentir. (CARLETTO, 2016, p. 46).

Por isso, o pesquisador que escolhe a hermenêutica precisa estar atento às suas vivências e ser
capaz de perceber, interpretar e compreender as vivências do outro.
Escolheu-se a reflexão hermenêutica para esta pesquisa, por estar em constante
movimento e por ser “a favor do processo que impõe riscos e incertezas na busca pelo
conhecimento” (PEREIRA, 2016, p. 70). A educação permite que o sujeito caminhe em busca
do autoconhecimento, que compreenda seus limites e vá em busca da superação destes. Para
esse processo, “a hermenêutica busca o estranhamento e a desestabilização [...] e para a pesquisa
qualitativa abre um grande caminho para além dos textos, entrevistas e discursos” (PEREIRA,
2016, p. 71). Entende-se, com isso, que a abordagem escolhida poderá trazer muitas
contribuições para este estudo, assim como propõe para a pesquisa qualitativa em educação.
A hermenêutica considera o contexto histórico social, o passado e a realidade, e busca
fazer uma relação dos diálogos entre os sujeitos e destes com o meio, e não está em busca da
certeza ou da verdade como um fim, e sim o estranhamento e o conhecimento. O embasamento
para o estudo sobre as contribuições da hermenêutica para a Educação Ambiental será feito
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com base nas obras de Carletto (2016), Carvalho, Grün e Avanzi (2009), Pereira, Claro,
Eichenberger e Dias (2016) e Eichenberger e Pereira (2016).
O movimento de compreensão e interpretação que propõe a hermenêutica vai de
encontro ao que preveem os métodos e lógicas positivistas. Pereira (2016, p. 36) afirma que a
“hermenêutica, diferentemente das tradições racionalistas que pretendem um domínio completo
do sentido real de seu objeto, radicaliza a ideia de compreensão como interpretação.” A EA, a
partir da abordagem hermenêutica experimenta
Um conceito de meio ambiente relacionado à realidade passível de diversas leituras.
A proposta interpretativa evidencia a historicidade das questões ambientais, tornando
o educador ambiental um intérprete do ideário ambiental contemporâneo, em meio a
um ‘repertório de sentidos sociais’, uma via compreensiva do meio ambiente enquanto
campo complexo das relações entre natureza e sociedade, em que o educador se
posiciona como intérprete dos nexos que produzem os diferentes sentidos do
‘ambiental’ em nossa sociedade, socialmente construídos. (PEREIRA, 2016, p. 114,
grifos do autor).

O entendimento sobre o que Pereira destaca, em relação à compreensão, pode receber uma
contribuição com o que diz Morin (2000):
A comunicação não garante a compreensão. A informação, se for bem transmitida e
compreendida, traz inteligibilidade, condição primeira necessária, mas não suficiente,
para a compreensão. Há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou
objetiva e a compreensão humana intersubjetiva. Compreender significa
intelectualmente apreender em conjunto, ‘comprehendere’, abraçar junto (o texto e
seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno). A compreensão intelectual passa
pela inteligibilidade e pela explicação (2000, p. 94, grifo do autor).

A hermenêutica como método para a pesquisa, pede esse movimento de interpretar o sujeito
como um todo, o que foi dito, suas expressões e até mesmo os silêncios. Para a presente
pesquisa, fez-se uso de entrevistas, e essa dialética foi fundamental, pois foram considerados e
respeitados a história e o contexto vivido de cada sujeito, e suas percepções sobre as ações de
Educação Ambiental que vêm desenvolvendo e que são desenvolvidas no município.
Por meio da linguagem e da interpretação dos sentidos contidos nela, pode-se buscar
compreender como o sujeito percebe o mundo. Para ampliar esta afirmação, trazemos o que
destacam Carvalho, Grün e Avanzi (2009, p. 101): “nesta direção, interessa-nos, sobretudo,
pensar uma educação ambiental compreensiva desde a dimensão do engajamento como
pertencimento ao mundo, em contraponto à externalidade que configura o mundo como objeto
de um sujeito fora dele.” Dentro da perspectiva hermenêutica, para a compreensão do mundo e
para o encontro do ser com o mundo, precisa-se considerar a linguagem como meio de
experienciar esse mundo, e esta linguagem, para a hermenêutica, relaciona-se à “significação,
onde o jogo da produção de sentidos vai se dar por meio da dialogicidade e da interpretação”
(PEREIRA, et al., 2016, p. 37). Com base nesse pressuposto, definiu-se como uma das formas
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de geração de dados para esta dissertação, a entrevista semiestruturada, no sentido de buscar
compreender os efeitos das ações de EA desenvolvidas pelo PTL, a partir das percepções e
concepções dos sujeitos entrevistados.
Defende-se uma EA crítica e transformadora5, que desperte o sentimento de
pertencimento do mundo nos sujeitos, e que contribua com a formação de uma responsabilidade
ambiental. Sobre isso, Freire (1996) lembra que ao nos percebermos como parte do mundo, e
que vivemos no e com o mundo e com os outros, nos inserimos e nos sentimos pertencentes a
ele, “afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se
insere. É na posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história.”
Freire, 1996, p. 53). E nesse sentido, Eichenberger e Pereira (2016, p. 125) afirmam que
com a hermenêutica aliada às questões ambientais, é possível lançar um novo olhar
de interpretação sobre os fenômenos relacionados à questão ambiental, que reatam a
sensibilização como tomada de consciência necessária à verdadeiras mudanças ao ser
humano e de seu modo de agir sobre o planeta, por meio da Educação.

Esses olhares auxiliam na interpretação das ações de EA desenvolvidas pelo PTL, das
concepções dos entrevistados e da sensibilização de sujeitos com a responsabilidade
socioambiental.
Caberá ao pesquisador, que escolher os princípios da hermenêutica para a sua pesquisa,
entender a importância desse olhar para ampliar a sua compreensão do fenômeno estudado.
Trazemos o que nos dizem Carletto, Rockett e Guerra (2016, p.109), sobre as contribuições da
hermenêutica para o pesquisador:
A abertura do pesquisador (a) para ver o horizonte do outro, durante a pesquisa, é de
extrema importância para que o movimento hermenêutico aconteça e possibilite uma
íntima interação dos saberes. A dialética é peça chave nesse processo, e a pergunta
inicia essa conversação, que ruma à explicação e ao entendimento do fenômeno em
questão, abrindo possibilidades de compreensão das visões negligenciadas, dos
pensamentos que não foram ditos e dos diversos saberes individuais.

Com base nisso, reafirma-se que a hermenêutica tem muito a contribuir com a pesquisa em EA
e com esta dissertação, bem como com o pesquisador em EA, pois possibilita a compreensão e
a interpretação sobre as percepções dos sujeitos sobre o seu ser e estar no mundo. E foi o que
aconteceu no presente estudo, a hermenêutica destacou a importância de observar o momento
e o contexto em que o outro está inserido, de ouvir os sujeitos e suas percepções, de conhecer
as minhas concepções como pesquisadora e a partir daí poder ampliar os horizontes, unir
saberes e interpretar o fenômeno pesquisado.
5

Usa-se a definição de Educação Ambiental crítica e transformadora com base no que propõe Loureiro (2004, p.
97): “a consciência crítica é uma atividade permanente que pressupõe [...] a capacidade de fazer com que estejamos
aptos a projetar para além desta, em um movimento contínuo de conhecimento da realidade, atuação e superação
das relações de dominação e opressão entre humanos e humanidade-natureza.”
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2.2 DESCREVENDO AS VOZES OUVIDAS
A escolha dos sujeitos que fizeram parte desta pesquisa, aconteceu a partir de um
processo de conversas informais, investigações e sugestões de pessoas envolvidas no PTL.
Estes procedimentos estão de acordo com o que prevê Triviños (1987, p. 144): “a escolha dos
sujeitos mais capacitados para prestar ajuda à pesquisa não é fácil. [...]. Para amenizar estas
dificuldades, o pesquisador deve realizar uma série de atividades preliminares tendentes a
esclarecer sua visão de cada um de seus possíveis informantes. [...].” Desta forma, a partir dos
diálogos prévios, foi possível definir os critérios para a escolha de cada um dos entrevistados.
Antes de prosseguir, serão descritos os sujeitos escolhidos para a pesquisa. O tempo e o
vínculo com o PTL foram critérios para a escolha desse grupo de pessoas, totalizando onze
entrevistados: três educadoras ambientais, duas professoras da educação infantil, duas do ensino
fundamental e quatro estudantes do ensino fundamental, conforme Figura 6.
Figura 6 – Relação dos sujeitos entrevistados

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018.

Após os primeiros contatos com a equipe do PTL, definiu-se que seriam entrevistadas a
Educadora Ambiental atual e a Educadora Ambiental que fundou o PTL, e que, naquele
momento, estava em processo de receber a sua aposentadoria. O nome da terceira Educadora
Ambiental foi sugerido por ela ter trabalhado por quase dez anos junto ao PTL. Uma das
Educadoras Ambientais entrevistadas, foi convidada para auxiliar na formação do PTL há vinte
anos; quatro anos mais tarde, a outra Educadora Ambiental, também foi convidada para fazer
parte do desenvolvimento das ações do Programa; e a terceira Educadora Ambiental está
atualmente à frente do planejamento e desenvolvimento das atividades do PTL, sendo que
trabalhou como guia por mais de oito anos nas visitação de grupos ao Parque Raimundo Malta.
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Os nomes das professoras representantes foram sugeridos durante as observações e
entrevistas com as Educadoras Ambientais do PTL. O critério para a escolha das professoras
foi que deveriam ter sido atuantes junto ao Terra Limpa nos últimos cinco anos. Duas
professoras relatam que têm vínculo com o PTL há mais de 18 anos, outra está a mais de dez
anos a frente do desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental em sua escola, e a com
menos tempo de vínculo, relatou que está há mais de cinco anos como professora representante
em sua escola.
Já os estudantes foram sugeridos pelas professoras entrevistadas, preferencialmente que
fossem do 6º ao 9º ano, que estivessem na escola há mais de quatro anos e que tivessem
participado de atividades de Educação Ambiental desenvolvidas pela escola e/ou pelo PTL.
Todos os estudantes entrevistados disseram conhecer o Parque Raimundo Malta, no entanto
apenas uma das estudantes reconhece o nome do Programa e algumas das atividades que o
mesmo desenvolve. Esta situação observada será descrita e discutida no Capítulo 5 desta
dissertação.

2.3 AS FERRAMENTAS PARA GERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E
MATERIAIS

O uso da abordagem hermenêutica utiliza algumas ferramentas qualitativas que são
também utilizadas em outras tendências epistemológicas. Para o presente estudo, utilizou-se,
para a geração de informações, as entrevistas semiestruturadas e documentos históricos.
Também como ferramenta de produção de informações, utilizou-se um Diário de Campo para
anotações durante as observações participantes. Já para a interpretação dos dados gerados
utilizou-se a Análise Textual Discursiva, com base no que prevê Pereira (2016). Nesta seção
descrevemos cada uma dessas ferramentas.

2.3.1 A pesquisa documental
Uma pesquisa documental envolve o estudo e tratamento de documentos que ainda não
tenham passado por esse processo analítico. E tudo o que for vestígio ou servir como
testemunho do passado, que contenha informações e uma história, pode ser considerado
documento (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Escolas, organizações e instituições produzem muitos
documentos como “memorandos, minutas de encontros, boletins informativos, documentos
sobre políticas, propostas, códigos de ética, dossiers, registros dos estudantes, declarações de
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filosofia, comunicados à imprensa e coisas semelhantes” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.180,
grifo dos autores). Alguns pesquisadores consideram que materiais como esses são muito
subjetivos, que podem querer representar uma realidade mais perfeita do que realmente é feito,
e por isso não os consideram como documentos oficiais. No entanto, justamente por essa razão
por essas propriedades (e outras) que os investigadores qualitativos os veem de forma
favorável. Lembre-se que os investigadores não estão interessados na ‘verdade’ como
é convencionalmente concebida. O seu interesse na compreensão de como a escola é
definida por várias pessoas impele-os para a literatura oficial. Nesses documentos os
investigadores podem ter acesso à ‘perspectiva oficial’, bem como às várias maneiras
como o pessoal da escola comunica. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.180, grifo dos
autores).

Os documentos pesquisados para a presente dissertação podem ser considerados como
documentos internos, conforme definem Bogdan e Biklen (1994), pois revelam informações
sobre o planejamento, organização e realização das ações de Educação Ambiental, bem como
podem fornecem pistas quanto à potencialidades e obstáculos enfrentados pelo PTL.
A coleta de dados foi feita na sede do PTL, dentro da Secretaria de Meio Ambiente. O
PTL conta com uma pequena biblioteca composta por diversos materiais. Entre eles estão
publicações, livros, materiais para divulgação, informativos, os Planos de Ação anuais, os
Relatórios Anuais de ações realizadas pelas Escolas de Ensino Fundamental e pelos Núcleos de
Educação Infantil. Todos esses documentos foram disponibilizados para a pesquisa, pelas
educadoras do Programa. A partir de estudo minucioso desses documentos, escolheu-se para a
presente dissertação os Planos de Ação dos anos de 2012 a 2016. A determinação destes atende
a um dos objetivos específicos desta pesquisa: o de reconhecer e interpretar nas falas dos
sujeitos e nos documentos, o que é o PTL e como se dá o planejamento e o desenvolvimento
das ações de EA.
As leituras e estudo dos Planos de Ação ocorreram durante três visitas, com duração de
quatro horas cada. Utilizou-se um Diário de Campo para anotações de observações sobre os
documentos e de comentários e explicações que as gestoras fizeram quando foi necessário e
uma câmera fotográfica para registrar informações relevantes, para serem melhor estudadas
posteriormente.

2.3.2 Observação participante
Observar vai muito além do que simplesmente olhar, requer atenção para que seja
possível destacar o que se procura especificamente em um grande grupo. Observar um
“‘fenômeno social’ significa, em primeiro lugar, que determinado evento social, simples ou
complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto para que em sua dimensão
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singular, seja estudado em seus atos, atividades, significados, relações, etc.” (TRIVIÑOS, 1987,
p. 153). Para esta pesquisa foi utilizada a técnica de observação participante, que parte do
princípio de que deve haver interação entre o pesquisador e o pesquisado, e as informações e
as respostas dependerão do envolvimento e das relações que o pesquisador desenvolve com o
grupo estudado (WHITE, 2005).
Para que o processo de observação participante aconteça de forma a contribuir
efetivamente com a pesquisa, é importante que o pesquisador tenha clareza dos objetivos da
sua pesquisa, das suas próprias limitações, do contexto em que estará inserido e do cuidado que
deve ter com o mundo dos sujeitos a serem observados. Os autores Bogdan e Biklen (1994, p.
128) lembram que “ser-se investigador significa interiorizar-se o objetivo da investigação, à
medida que se recolhem os dados no contexto. Conforme se vai investigando, participa-se com
os sujeitos de diversas formas.” É importante lembrar também que o fato de ele estar presente
no cotidiano dos sujeitos para observar, despertará curiosidade e deve-se pensar em tudo o que
pode ser feito para minimizar os efeitos disso. Triviños (1987, p. 142) esclarece que o
pesquisador participante “deve ser inflexível quanto à sua neutralidade, frente aos problemas
pessoais que possam apresentar os grupos e indivíduos [...]”, e ainda que este é “um sujeito
engajado no processo de melhoria de vida de algum grupo ou comunidade.” O pesquisador é
alguém que quer conhecer os pensamentos, valores, interesses e contextos de outros sujeitos, e
estes são diferentes do pesquisador e é preciso que estar ciente desses fatores.
O pesquisador participante vai descrever as pessoas, objetos, lugares, acontecimentos,
atividades e conversas, e além destas, o pesquisador registrará ideias, estratégias, reflexões e
palpites. Estas serão as anotações de campo, constituídas daquilo que o investigador ouve, vê,
vivencia e pensa, e que mais tarde, auxiliarão na análise dos textos gerados (BOGDAN E
BICKLEN, 1994). Os autores chamam a atenção para o fato de que “tirar notas de campo
extensas faz parte integrante de uma investigação qualitativa [...]. Sugerimos que tire as notas
após ter saído do local, no final do período de observação.” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.
130). Todas as anotações e descrições que puderem ser feitas no próprio local de observação,
ou logo após, serão de extrema importância para uma melhor compreensão do fenômeno
observado.
As observações participantes aconteceram com o objetivo de acompanhar as ações
desenvolvidas pelas educadoras ambientais do PTL, tanto na sede do PTL quanto nas escolas.
Ao total foram realizadas seis observações com duração média de três horas. As três primeiras
observações aconteceram na sede do PTL, enquanto as educadoras realizavam suas atividades
diárias de atendimento à comunidade e às escolas e elaboração de palestras e atividades. A
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quarta observação ocorreu durante uma palestra da equipe do PTL, em um dos Núcleos de
Educação infantil, quando os professores estavam realizando a parada pedagógica. Buscou-se
um trecho do Diário de Campo sobre a observação desse dia:
A palestra estava agendada para acontecer no Núcleo de Educação, como parte da
parada pedagógica da escola, e o meio ambiente foi um dos temas a ser trabalhado
naquela tarde com os professores. A Educadora Ambiental deu início à palestra,
chamando a atenção para o fato de que o principal problema ambiental hoje seria o
consumo. Destacou que tratar sobre resíduos, sobre separação de resíduos e colocar o
lixo na lixeira seria assunto passado, e que as crianças já nascem sabendo fazer tudo
isso, que é preciso ir além e pensar no consumo das coisas que geram lixo. Falou da
importância da sensibilização, que a consciência ninguém cria a de ninguém, que é
preciso sensibilizar sobre a temática e propor a reflexão: ‘será que eu realmente
preciso disso?’ (Diário de Campo da pesquisadora, 2017).

Outra observação foi no encontro de encerramento das atividades do ano, na sala de
reuniões da Secretaria de Educação do município (Figura 9). Neste evento estavam presentes
representantes das Escolas e dos Núcleos, toda a equipe de educadores do PTL e representantes
da Secretaria de Educação. As anotações do Diário de Campo ajudam a ilustrar o evento:
A reunião aconteceu em uma sala ampla, bem iluminada, na Secretaria de Educação.
As cadeiras estavam organizadas em formato de U. A equipe do Terra Limpa toda
vestida com a camiseta do Programa. Cada professor foi incumbido de levar um
lanche para compartilhar e uma caneca. No centro da sala quatro mesas forradas com
tecido, para a exposição de amostrar de chás e marcadores de livros reciclados,
produzidos no Ambiarte. Esses materiais foram distribuídos para os professores ao
final da reunião. Uma das educadoras ambientais do Terra Limpa fez a abertura do
evento destacando a importância da sustentabilidade para a vida. A anunciou que a
construção do Centro de Educação Ambiental foi aprovada, e lembrou que este centro
é importante para receber os visitantes no Parque, pois quando chove, é preciso ter
um espaço para dar palestras e formações. (Diário de Campo da pesquisadora, 2017).

Figura 7 - Registros de observações participantes

Fonte: arquivo da pesquisadora, 2017 e 2018.
A sexta observação aconteceu durante a reunião de abertura do ano, com os professores
dos Núcleos de Educação Infantil, no auditório de uma escola (Figura 8). As reuniões de
abertura acontecem separadamente, pois os planejamentos, discussões e ações precisam ser
direcionados. Destaca-se abaixo um trecho do Diário de Campo sobre esta reunião:
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A reunião de abertura aconteceu no auditório de uma das escolas do município. A
educadora do Terra Limpa iniciou o evento agradecendo a presença de todos, deu as
boas-vindas para o início das atividades, mencionou que as propostas para o ano
estavam no informativo distribuído e discorreu sobre as visitas e atividades
monitoradas no Parque para 2018. Depois destacou que a reunião seria também uma
formação para os professores sobre o uso da água, aspectos práticos e legislação,
ministrada em parceria com o Comitê Camboriú, com a indicação de atividades para
serem realizadas em sala de aula em formato de mini oficina. (Diário de Campo da
pesquisadora, 2017).

Figura 8 - Reunião de abertura e formação

Fonte: arquivo da pesquisadora, 2018.

É interessante destacar na Figura 8 a imagem de uma professora desenhando a folha de
uma árvore. A educadora do Comitê Camboriú explicava o conceito de bacia hidrográfica e
para auxiliar, distribuiu uma folha ofício com algumas instruções e uma folha de amoreira para
cada professor. Solicitou então que desenhassem a folha verde no papel e buscassem descrever
o que entendiam por bacia hidrográfica. O material que a professora está utilizando como base
de apoio para desenhar, foi distribuído pelo Comitê durante a oficina sobre Métodos simples
para monitoramento da qualidade da água. Nesta oficina propôs duas atividades: a análise
ambiental da paisagem, com a distribuição de um roteiro com desenhos e quantificação para
observação da margem, da cor e do cheiro do rio, e a análise química da água, para esta,
sugeriram o uso do repolho roxo para saber se a água está ácida ou básica. Ambas didáticas que
podem ser aplicadas com as crianças.
Os Diários de Campo foram essenciais com as anotações das observações, sentimentos,
ideias, percepções e indagações da pesquisadora, e foram utilizados durante as interpretações
dos dados e dos materiais gerados. Os registros realizados em cada observação trouxeram os
momentos da vivência da pesquisadora com os sujeitos e foram utilizados para a construção do
metatexto, que será explicado no item 2.4.
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2.3.3 Entrevista semiestruturada
A entrevista, geralmente acontece com a presença do entrevistador e do entrevistado,
em um encontro, guiados por perguntas para serem ser respondidas. Conforme Flick (2009, p.
106) “na maioria dos casos encontramos entrevistas únicas baseadas em um roteiro, que inclui
os tópicos a serem abordados nessa situação.” A entrevista é um dos instrumentos mais usados
na pesquisa qualitativa, principalmente quando o que se pretende é compreender significados.
Novamente Flick (2009, p. 108) pode ajudar a compreender essa afirmação, quando diz que o
momento da entrevista permite ao entrevistado “refletir sobre sua vida e que essa forma de
produção de sentido pode ser acessada para entender as questões dessa reflexão.”
Para a geração de dados desta dissertação, escolheu-se a entrevista semiestruturada, que
é aquela que “parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de
novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante.”
(TRIVIÑOS, p. 146). Esses questionamentos foram emergindo após as leituras das duas
dissertações que trataram sobre o PTL, da Política Municipal de Meio Ambiente de Balneário
Camboriú, das informações sobre o PTL no site da prefeitura e em notícias regionais e também
após o primeiro contato com as educadoras ambientais sobre a possibilidade da realização da
pesquisa.
Os roteiros para as entrevistas, propostos para esta dissertação (APÊNDICES III e VII),
propõe algumas perguntas chave, como forma de nortear a conversa. Mesmo com essa
estrutura, não se deixou de manter aberto o diálogo para novas perguntas e novos temas a serem
discutidos. Flick (2009, p. 107) afirma que as entrevistas podem acontecer de forma a combinar
a abordagem narrativa, “que significa pedir ao entrevistado que conte uma história”, com partes
de perguntas e respostas. É importante cuidar o tempo de duração, pois conforme Triviños
(1987, p. 147), “uma entrevista que se prolongue muito além de trinta minutos se torna
repetitiva e se empobrece consideravelmente.” Na busca por seguir esta orientação, as
entrevistas tiveram uma duração média de 40 minutos, com exceção da entrevista com a
educadora ambiental 01, que teve duração de 1hora e 30 minutos. Esta educadora iniciou a
formação e construção do PTL e a sua narrativa foi um misto de narrativa histórica pessoal
sobre a formação do programa, acrescida dos temas e questionamentos norteadores da
entrevista. Por esses fatores, a mesma não foi repetitiva e nem empobrecida de informação, mas
foi fundamental para o entendimento das origens do Programa.
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As primeiras entrevistas foram realizadas com as três educadoras ambientais do PTL,
que depois indicaram as quatro professoras representantes a serem entrevistadas, da educação
infantil e do ensino fundamental. Estas aconteceram na sede do PTL com as educadoras
ambientais e nas escolas com as professoras representantes. Duas entrevistas, de uma educadora
e de uma professora, tiveram o material previamente interpretado e organizado para ser
apresentado na banca de qualificação. Os membros da banca de qualificação, então, indicaram
o acréscimo de questões a serem feitas para as educadoras ambientais do Terra Limpa
(APÊNDICE VII), sobre os pressupostos, limites e possibilidades da Política Municipal de
Educação Ambiental (PMEA) e indicaram também que estudantes fossem incluídos como
sujeitos de pesquisa, e então entrevistados, representando assim mais um dos principais grupos
envolvidos com o Programa (APÊNDICE VII).
Todas as entrevistas foram gravadas com o auxílio do programa Gravador de Voz,
versão 4.40.13, instalado no celular LG – D337, versão 5.0.2. Cada entrevista foi transcrita,
pela pesquisadora, logo após terem acontecido, conforme prevê Triviños (1987, p. 147): “não
devemos esquecer que, se a entrevista tiver sido gravada, deve ser imediatamente transcrita e
analisada detidamente pelo pesquisador ou equipe de investigadores, antes de realizar outra
entrevista.” A interpretação das entrevistas aconteceu seguindo os princípios da Análise Textual
Discursiva (ATD), conforme será descrita na próxima seção 2.4.
No início de cada entrevista fez-se os esclarecimentos necessários acerca da pesquisa e
dos Termos de Consentimento e Assentimento, bem como sobre a necessidade de gravação das
mesmas. Após uma conversa inicial e informal, os sujeitos foram avisados do início da gravação
da entrevista, e como prevê Triviños (1987), inicialmente foi observado um pequeno
desconforto e inibição devido à presença do gravador, o que já nos primeiros minutos de
conversa deixou de ser um problema para o entrevistado. A ênfase das perguntas, que
compuseram o roteiro das entrevistas, foi dada no sentido de oferecer o máximo de clareza na
descrição dos fenômenos descritos pelos sujeitos.

2.4 A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (ATD)
A análise, interpretação e compreensão dos dados gerados foi realizada com base nas
orientações da Análise Textual Discursiva (ATD). De acordo com o método proposto por
Moraes e Galiazzi (2011, p. 7), “a análise textual discursiva corresponde a uma metodologia de
análise de dados e informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas

41

compreensões sobre os fenômenos e discursos.” E essa metodologia contribuiu para uma
interpretação alinhada com a hermenêutica.
A ATD é um método que poderia ser resumido em uma palavra: essência. Com base
nas leituras sobre a ATD, observa-se que os autores propõem que o pesquisador se encontre
com a essência dos sujeitos, das suas falas, das transcrições, dos fenômenos. Moraes e Galiazzi
(2011, p. 99) salientam que “os fenômenos podem ser examinados tanto em sua extensão como
em sua profundidade”, e considerando essa profundidade a base para a hermenêutica, afirmam
ainda que “o processo da ATD tem fundamentos na fenomenologia e na hermenêutica. Valoriza
os sujeitos em seus modos de expressão dos fenômenos.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.
169).
Descrever, interpretar e argumentar são as bases para que a ADT contribua com a
compreensão dos fenômenos e produção de novas ideias. Os argumentos são organizados em
torno de quatro focos: desmontagem de textos; estabelecimento de relações; captação do novo
emergente; processo de auto-organização. Os três primeiros constituem um ciclo e o quarto
propõe que se de continuidade a esse ciclo. Cada um dos focos é composto por elementos, como
descrevem os autores:
[...] a análise textual discursiva pode ser compreendida como um processo auto
organizado de construção de compreensão em que novos entendimentos emergem a
partir de uma sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos do
‘corpus’, a unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a
categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e
validada. (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12).

Uma metodologia que exige do pesquisador leituras atentas, repetidas, aprofundadas e
cuidadosas do material gerado, como forma de permitir a emergência da compreensão dos
fenômenos estudados. Esse processo de anotar e de expressar com as próprias palavras o que
foi compreendido é fundamental, Moraes e Galiazzi (2011) afirmam que
É preciso o exercício de uma atitude fenomenológica. Esta requer um esforço de
colocar entre parênteses as próprias ideias e teorias e exercitar uma leitura a partir da
perspectiva do outro. [...] é importante valorizar a perspectiva dos sujeitos das
pesquisas. (2011, p. 15).

Tanto as leituras, quanto as audições, foram acompanhadas de notas, observações, comentários
e interpretações feitas pela pesquisadora.
Ouvir as vozes dos sujeitos diversas vezes permitiu uma familiaridade cada vez maior,
aos poucos e naturalmente as falas vão se destacando e automaticamente conectando-se com as
que têm o mesmo sentido. Essa prática pode ser melhor explicada nas palavras dos autores, ao
dizerem que
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Uma análise textual qualitativa, voltada à produção de compreensões aprofundadas e
criativas, requer um envolvimento intenso com as informações do ‘corpus’. Exige
uma impregnação aprofundada com os elementos do processo analítico. Somente essa
impregnação possibilita uma leitura válida e pertinente dos documentos analisados.
(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 20).

Com base nessa premissa, as entrevistas foram escutadas mínimo três vezes cada uma, o que
levou à geração de notas, observações, comentários e interpretações da pesquisadora. Nos
apoiamos nessa forma de leitura e audição intensa, pois assim como preveem Moraes e Galiazzi
(2011), acreditamos que é preciso uma impregnação aprofundada com os textos, pois é dessa
forma que o pesquisador, a partir de seus prévios conhecimentos e teorias, vai construir
significados. Para esse processo, Moraes e Galiazzi (2011) explicam e reforçam que é preciso
“o exercício de uma atitude fenomenológica. Esta requer um esforço de colocar entre parênteses
as próprias ideias e teorias e exercitar uma leitura a partir da perspectiva do outro. [...] é
importante valorizar a perspectiva dos sujeitos das pesquisas.” (2011, p. 15). Podemos afirmar,
que esse movimento de se familiarizar e conectar-se com os textos, de fazer apontamentos sobre
as percepções do outro e ao mesmo tempo deixar as suas ideias de lado, foi fundamental para
as próximas etapas. As quatro etapas propostos para a ATD estão exemplificados na Figura 9.
Figura 9 - Esquema do processo de análise dos textos conforme os estudos sobre a ATD

Fonte: elaborado pela pesquisadora, com base nos estudos sobre a ATD, 2017.
A partir das leituras, tanto dos documentos quanto das entrevistas, deu-se início ao
processo de desmontagem dos textos. A medida que as leituras foram acontecendo, o olhar de
pesquisadora foi aprendendo a ver os detalhes, a identificar elementos que precisariam ser
destacados, e ao mesmo, nesse movimento de separar, esses elementos foram sendo unidos, no
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movimento de unitarização, considerando seus significados próximos, e que Moraes e Galiazzi
(2011) explicam:
A desconstrução e a unitarização do ‘corpus’ consistem num processo de
desmontagem ou desintegração dos textos, destacando seus elementos constituintes.
Significa colocar o foco nos detalhes e nas partes componentes dos textos, um
processo de decomposição que toda a análise requer. (2011, p. 18).

À medida que essa desconstrução do texto foi acontecendo, foram também surgindo unidades
de análise para agrupar cada um desses trechos desconstruídos, como pode-se acompanhar no
esquema da Figura 10.
Figura 10 - Processo de Unitarização

Fragmentação /
Desconstrução

Codificação das
unidades de
análise

Reescrita de cada
unidade para que
tenham significado

Dar um nome para
cada unidade

Fonte: elaborado pela pesquisadora, com base nos estudos sobre a ATD, 2017.
Aos poucos a descrição de cada unidade foi elaborada, recebeu sentido e tornou-se mais
clara para o processo. Prevê-se uma desordem do texto, o caos, e o que vai preparar o terreno
para que uma nova ordem possa ser constituída. Esse caminhar pode ser melhor esclarecido
com as palavras de Moraes e Galiazzi (2011):
É preciso desestabilizar a ordem estabelecida, desorganizando o conhecimento
existente. [...] A unitarização é um processo que produz desordem a partir de um
conjunto de textos ordenados. Tornar caótico o que era ordenado. Nesse espaço uma
nova ordem pode constituir-se à custa da desordem. [...]. Exercitar uma leitura
aprofundada significa explorar uma diversidade de significados que podem ser
construídos a partir de um conjunto de significantes. (2011, p. 21, grifos nossos).

Dessa forma, podemos afirmar que o processo de unitarização, com a proposta de desmontar
os textos, permitiu uma maior compreensão e preparação para a próxima etapa do método, a
categorização.
A categorização se deu em um processo misto, parte a priori, e outra parte emergiu das
entrevistas. Este formato, pode ser entendido com o que nos explicam Moraes e Galiazzi (2011,
p. 24)., pois foi feito com base no
[...] processo de análise misto pelo qual, partindo de categorias definidas ‘a priori’
com base em teorias escolhidas previamente, o pesquisador encaminha
transformações gradativas no conjunto inicial de categorias, a partir do exame das
informações do ‘corpus’ de análise.

Com base nessa premissa, as categorias foram estabelecidas com base nos objetivos específicos
da pesquisa e a partir das perguntas elaboradas para as entrevistas. Já as subcategorias
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emergiram das entrevistas, e foram se iluminando e sendo agregadas. Esse caminho também
foi percorrido por Steuck (2016, p. 92), que usou ATD em sua dissertação:
Por considerar pertinente e necessário ao estudo realizado, a leitura exaustiva dos
textos, em movimento espiral, na busca pelos sentidos expressos ou implícitos,
produziu recortes com diferentes amplitudes, nos quais, elementos de mais de uma
categoria se manifestaram e de onde emergiram categorias, em torno de uma ou
mais teses parciais, corporificando o argumento aglutinador.

Para exemplificar o processo de criação das categorias da presente dissertação, vamos usar a
categoria 1 e as subcategorias construídas, conforme Figura 11.
Figura 11 - Categoria 1 e as subcategorias
A Educação
Ambiental

Categoria

Subcategoria

As concepções
de EA

O despertar
para a EA

A EA na
Educação
Infantil

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2018.
A partir da identificação dos elementos significantes, as categorias foram emergindo em
torno de um argumento que aglutine as teses sobre elas. Moraes e Galiazzi (2011, p. 22, grifos
nossos) auxiliam esse entendimento: “é um processo de comparação constante entre unidades
definidas no momento inicial da análise, levando a agrupamentos de elementos semelhantes.
Conjuntos de elementos de significação próximos constituem categorias.” Para exemplificar
como aconteceu a construção desse processo, apresentamos as descrições da categoria 1,
mencionada na Figura 11, da presente dissertação: 1) A EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
Descrição da categoria: Esta é categoria que pretende atender a um dos objetivos específicos
da dissertação: reconhecer os referenciais teóricos que fundamentam as práticas do PTL.
Dessa forma, facilitará as compreensões sobre o próprio Terra Limpa, sobre a PMEA e sobre
as ações que vêm sendo desenvolvidas. Essa categoria tem como papel fundamental
proporcionar uma aproximação do pesquisador com o horizonte do entrevistado. O argumento
aglutinador foi que os sujeitos apresentam diferentes visões e concepções sobre a Educação
Ambiental, sobre como a mesma é desenvolvida em seus contextos, e essas concepções
possibilitaram a conexão com as ações de EA que vêm sendo desenvolvidas pelo PTL.
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E dessa mesma forma, todas as categorias e suas subcategorias foram sendo construídas,
descritas, cada uma com um argumento aglutinador para expressar as principais revelações
vindas dos textos.
A partir das categorias estruturadas, se dá início à próxima etapa, de comunicação das
novas compreensões, que resulta na construção de um metatexto. Esse processo foi feito com
base no que nos dizem Moraes e Galiazzi (2011, p. 30, grifo nosso): “uma vez que as categorias
estejam definidas e expressas descritivamente a partir dos elementos que as constituem, iniciase um processo de explicitação de relações entre elas no sentido da construção da estrutura
de um Metatexto.” A construção das categorias e subcategorias permitiram descrever,
interpretar e compreender os fenômenos da pesquisa, e por isso, pode-se afirmar que é uma das
finalidades a minuciosa construção do sistema de categorias, a abertura do caminho para a
construção de um metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2011). O metatexto é uma combinação
de descrições e interpretações, e sua estrutura parte dos argumentos aglutinadores construídos
e organizados, bem como nos reforça as palavras de Steuck (2016, p. 97): “o olhar da
pesquisadora representa a nova compreensão que, articulada com os sentidos dados pelos
sujeitos, é descrita e interpretada a partir das escolhas teóricas, em torno das categorias e de
seus argumentos aglutinadores.” Entendemos que a construção do metatexto se dá com as
interpretações da pesquisadora, acrescidas de sua compreensão e da dos sujeitos entrevistados,
comunicando assim o novo conhecimento e significados a partir do corpus da pesquisa.
A comunicação de novas compreensões envolve um movimento de desorganizar e
instalar o caos, para que então uma nova ordem possa ser estabelecida e sejam criadas as
condições para que novos entendimentos possam emergir. Complementando esse
entendimento, trazemos o que nos dizem Moraes e Galiazzi (2011, p. 45): “é um movimento
intuitivo de reconstrução. Não está, portanto, inteiramente sob controle do pesquisador. Ele
precisa estar atento para a emergência do novo, surpreendente e inesperado.”
E por fim, a ATD, como um processo cíclico auto organizado, possibilita a emergência
de novas compreensões acerca do fenômeno pesquisado. Os autores descrevem este quarto
foco:
O ciclo de análise, ainda que composto de elementos racionalizados e em certa medida
planejados, em seu todo pode ser compreendido como um processo auto organizado
do qual emergem novas compreensões. Os resultados finais, criativos e originais, não
podem ser previstos. Mesmo assim, é essencial o esforço de preparação e impregnação
para que a emergência do novo possa concretizar-se. (MORAES E GALIAZZI, 2011,
p. 12).

Acrescenta-se o entendimento de que a Análise Textual Discursiva é um exercício de
explicitação do novo e exige do pesquisador autoria, uma atitude fenomenológica, impregnação
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intensa com os dados e compreensão de que o novo vai emergir por um processo de autoorganização.
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3

O PROGRAMA TERRA LIMPA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
“Sim, todo amor é sagrado
E o fruto do trabalho
É mais que sagrado
Meu amor
A massa que faz o pão
Vale a luz do seu suor
Lembra que o sono é sagrado
E alimenta de horizontes
O tempo acordado de viver.”
(Amor de índio, Beto Guedes).

O trecho em epígrafe da letra da música de Beto Guedes foi escolhido como forma de
representar o trabalho das educadoras ambientais nesses últimos vinte anos, a frente do
Programa Terra Limpa. Os frutos que o município de Balneário Camboriú colhe são sagrados,
como diz a letra, e representam a resistência necessária para continuar alimentando os sonhos
e utopias possíveis de uma Educação Ambiental crítica e transformadora.
Neste capítulo apresenta-se, inicialmente, uma breve cronologia da Política de Educação
Ambiental no Brasil, no Estado de Santa Catarina e em Balneário Camboriú. Será descrito
também como aconteceu a regulamentação do Programa Terra Limpa, por meio da criação da
Política Municipal de Educação Ambiental.

3.1 O PERCURSO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E EM
SANTA CATARINA

O processo de consolidação da Educação Ambiental (EA) no Brasil teve início na
década de 1970 e se estabilizou durante os anos de 1980, com a instituição de importantes
legislações. Em 1981, a EA foi considerada como uma forma de capacitar os sujeitos para a
participação ativa na defesa do meio ambiente. Nesse mesmo ano, a Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA) foi instituída pela Lei no 6.938, de 31 de agosto, em cujo artigo 2º consta
que:
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 socioeconômico, aos interesses da segurança nacional
e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: [...]
X - Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente. (BRASIL, 1981).

Na Constituição Federal (1988), tanto a preservação ambiental quanto a EA são previstas e
atribuídas como responsabilidade do Poder Público e do povo. No Artigo 225, da CF, no
Capítulo VI está definido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como
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resta claro que a preservação e a defesa deste cabem, tanto ao Poder Público quanto à
coletividade. O parágrafo 1º prevê que, para assegurar a efetividade desse direito, o Poder
Público deve “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente.” (BRASIL, 1988, inciso VI).
Muitos foram os percalços enfrentados durante a consolidação da EA no Brasil,
principalmente na década de 1980. O enfoque biologizante e conservacionista, voltado para a
preservação do patrimônio natural, com o objetivo de resolver as questões ambientais de forma
a não atrapalharem o desenvolvimento do país, fez com que a EA não tivesse o aprofundamento
teórico necessário. Loureiro (2004, p. 81) faz uma observação sobre esse processo:
A falta de percepção da Educação Ambiental como processo educativo, reflexo de um
movimento histórico, produziu uma prática descontextualizada, voltada para a
solução de problemas de ordem física do ambiente, incapaz de discutir questões
sociais e categorias teóricas centrais da educação.

A EA começou a ser inserida nos setores governamentais, com o propósito de
estabelecer comportamentos e de ensinar ecologia, na busca por soluções para problemas
ambientais. Nesse contexto, a EA “[...] se constituiu de modo precário como política pública
em educação.” (LOUREIRO, 2004, p. 82), e essa situação pode ser observada até hoje na falta
de apoio, de incentivo, de recursos financeiros, pessoal capacitado e estrutura para o
desenvolvimento de programas. Por esses motivos é preciso
[...] implementá-la como parte constitutiva das políticas sociais, particularmente a
educacional, como uma política de Estado universal e inserida de forma orgânica e
transversal no conjunto de ações de caráter público que podem garantir a justiça social
e a sustentabilidade. (LOUREIRO, 2004, p. 82).

Mesmo com esse cenário, existiam possibilidades e processos acontecendo, os quais
fortaleceram as reflexões acerca das questões ambientais.
O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) é um exemplo de uma
possibilidade que auxiliou o fortalecimento da EA no Brasil. Em 1994, foi lançada a sua
primeira versão, com sete linhas de atuação, sendo que outras versões foram criadas, constando
da última de 2005, as cinco linhas de atuação: gestão e planejamento da educação ambiental
no país; formação de educadores e educadoras ambientais; comunicação para a educação
ambiental; inclusão da educação ambiental nas instituições de ensino e, monitoramento e
avaliação de políticas, programas e projetos de educação ambiental (BRASIL, 2005). Com base
nessas linhas de atuação, as plataformas estaduais e municipais desenvolvem os seus Programas
de Educação Ambiental. É importante frisar que
o ProNEA é um programa de âmbito nacional, o que não significa que sua
implementação seja de competência exclusiva do poder público federal, ao contrário,
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todos os segmentos sociais e esferas de governo são corresponsáveis pela sua
aplicação, execução, monitoramento e avaliação. (BRASIL, 2005, p. 15).

Assim sendo, cabe às empresas, aos governos, às instituições, aos órgãos da sociedade civil e
ao cidadão acompanharem, em conjunto, o andamento dos Programas de EA. O ProNEA, cujo
eixo orientador determina “[...] a perspectiva da sustentabilidade ambiental na construção de
um país de todos” (BRASIL, 2005, p. 33), deve ser reconhecido por todos os governos. Uma
de suas linhas de atuação prega a inclusão da EA nas instituições de ensino. Dois anos depois
do estabelecimento do ProNEA, foram fixadas as Diretrizes da Educação no Brasil, com a
previsão de que, na formação básica do cidadão, esteja prevista a compreensão do ambiente
natural.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída em 20 de dezembro
de 1996, prevê, na Seção III, que trata do Ensino Fundamental que, na formação básica do
cidadão, seja assegurada a compreensão do ambiente natural e social:
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá́ por objetivo a formação
básica do cidadão, mediante: [...]
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; [...]. (BRASIL, 2017, p.
23).

Dessa forma, não como uma disciplina isolada, nem como uma matéria a ser ensinada de forma
fragmentada, a EA foi sendo inserida na educação como um importante componente da
formação dos cidadãos brasileiros.
Em 1999, através da Lei nº 9.795, de 27 de abril, foi criada a Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA), regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002.
Ela institui a EA como componente essencial e permanente da educação brasileira, que deve
estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo.
Consta no Capítulo 1 da PNEA, em seu Artigo 1º, a concepção de EA, sendo importante atentar
para o uso do termo sustentabilidade:
Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL,
1999).

Esse processo de normatização fortaleceu a Educação Ambiental e assegurou que o ensino, a
reflexão e o debate sobre as questões ambientais estivessem presentes em todos os níveis da
educação.
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Os significados dos termos Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade precisam
ser discutidos, a fim de facilitar o entendimento da escolha do termo Sustentabilidade dentro da
pressente pesquisa. Conforme Guerra, Figueiredo e Pereira (2010, p. 192), “o significado dos
termos Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade é contraditório e variado”, e os
vocábulos são usados indistintamente, tanto nos discursos ecológicos de ambientalistas, quanto
nos documentos governamentais. Os autores destacam, ainda, que o termo Sustentabilidade
estaria conectado à ideia de um “modelo econômico de desenvolvimento que respeite a
natureza” (GUERRA, FIGUEIREDO E PEREIRA, 2010, p. 192) ou seja, que permita o
progresso econômico e social das nações considerando a necessidade de manter os recursos
ambientais para tal. Uma pesquisa desenvolvida por Mota (2015, p. 30) pode ajudar a
compreender o termo Sustentabilidade:
Ao realizar a busca etimológica da palavra no Dicionário Priberam da Língua
Portuguesa online, verificou-se que “sustentabilidade” é um termo composto
proveniente do latim sustentável+idade, direcionando seu conceito para um modelo
de sistema que tem condições para se manter ou conservar com o passar dos tempos.

Sobre esses dois termos, Boff (1999, p. 137) também faz suas considerações ao afirmar que
“diz-se que o novo desenvolvimento deve ser sustentável. Ora, não existe desenvolvimento em
si, mas sim uma sociedade que opta pelo desenvolvimento que quer e que precisa. Dever-se-ia
falar de sociedade sustentável ou de um planeta sustentável [...].” A sustentabilidade traria,
então, em suas premissas, a necessidade de uma ética ambiental, de uma responsabilidade
ambiental que permeie as gerações, pois é preciso a manutenção da vida ao longo dos tempos.
Dando continuidade à linha do tempo quanto à Educação Ambiental no Brasil, em 2012,
a EA teve outro grande avanço no contexto educacional, o qual veio para reforçar sua
legitimidade. A Resolução nº 2 CNE/CP, de 15 de junho de 2012, do Conselho Nacional de
Educação (CNE) e Conselho Pleno (CP), estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental, reconhecendo a “relevância e a obrigatoriedade da Educação
Ambiental” (BRASIL, 2010, p. 1). Consta ainda uma ressalva quanto ao termo ambiental junto
do substantivo educação, a qual, conforme a Resolução em apreço, não se refere a um tipo
especial de educação, mas sim a um “elemento estruturante que demarca um campo político de
valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica
transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental.” (BRASIL,
2012, p. 1). Ainda nesta Resolução, há o reconhecimento do papel transformador e
emancipatório da Educação Ambiental, e do fato de ser cada vez mais visível que se evidencia
na prática social, a preocupação com a problemática ambiental, local e global.
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A Educação Ambiental ainda está percorrendo o caminho para consolidar-se como uma
política pública. Loureiro (2004, p. 88) afirma que “[...] apesar da mobilização dos educadores
ambientais e da aprovação da lei que define sua política nacional, a EA ainda não se consolidou
em termos de política pública de caráter democrático, universal e includente [...]”, por isso,
iniciativas que trabalham com a EA precisam de permanente apoio para se fortalecer. Assim,
os estudos relatados na presente dissertação, têm a intenção de contribuir para este processo.
3.1.1 A Política De Educação Ambiental do Estado de Santa Catarina (PEEA – SC)
Considerada um avanço significativo para o Estado de Santa Catarina, em 2005 foi
instituída a Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA). Criada pela Lei nº 13.558, de 17
de novembro de 2005, a PEEA tem como documento norteador o Tratado de Educação
Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, e define, no Artigo 1º, o
que considera como Educação Ambiental:
Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (SANTA
CATARINA, 2005).

E ainda no seu Artigo 8º estão definidas as linhas de atuação que devem ser priorizadas no
desenvolvimento de ações de EA no ensino formal e não formal:
Art. 8o O Programa Estadual de Educação Ambiental compreende as atividades
vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental desenvolvidas na educação
formal e não- formal, priorizando as seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:
I - formação de recursos humanos para educação ambiental;
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III - produção e divulgação de material educativo;
IV - acompanhamento e avaliação continuada;
V - disponibilização permanente de informações; e
VI - desencadear ações de integração através da cultura de redes sociais. (SANTA
CATARINA, 2005, grifo nosso).

Fazendo uma comparação das linhas de atuação, observa-se que na Política Municipal de
Educação Ambiental de Balneário Camboriú (PMEA) estão contempladas as linhas de atuação
estaduais de número I, III, IV e V, e as mesmas estão também previstas no Programa Nacional
de EA - ProNEA (BRASIL, MEC, 2005). Entretanto, nas linhas de atuação da PMEA-BC, não
está previsto o desenvolvimento de estudos, pesquisa e experimentações, conforme definem a
PEEA-SC e o ProNEA. Destaca-se ainda a linha VI da PEEA-SC, quanto à utilização das
mídias sociais para a divulgação do PTL e da PMEA, que não consta nem no ProNEA nem na
PMEA-BC, mas uma das educadoras ambientais destacou em sua entrevista que
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É um desejo, está no plano de ação a pedido do secretario, de desenvolver um site, Instagram, mídias sociais, só
para a EA e questionamentos da secretaria de meio ambiente. (EAP 3).

Dessa forma, o PTL estaria atendendo também à uma estratégia da Política Estadual, sobre
“desencadear ações de integração através da cultura de redes sociais.” (SANTA CATARINA,
2005).
Destaca-se também duas linhas de atuação previstas na PMEA-BC, e que não estão
presentes nem pelo ProNEA nem pela Política Estadual, e que, no entanto, são fundamentais
para o bom funcionamento do PTL e para o desenvolvimento das atividades:
IV - A promoção da gestão compartilhada entre os órgãos de meio ambiente e
educação;
VI - A articulação do envolvimento de pais, alunos e comunidades na gerência de
projetos ambientais nas unidades escolares, na conservação e preservação dos
recursos naturais locais, para a manutenção melhoria da qualidade de vida;
(BALNEÁRIO CAMBORIU, 2008).

Assim como na Política Nacional de Educação Ambiental, está previsto que são
instrumentos da PEEA/SC o Programa Estadual e o Sistema Estadual de informação sobre EA,
O Programa Estadual de Educação Ambiental de Santa Catarina (ProEEA/SC) é resultado de
um processo de Consulta Pública realizada em 2008, por meio de sete encontros regionais. A
sistematização das contribuições para o ProEEA ficou a cargo do Colegiado da Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA/SC), entidade vinculada à Gerência de
Planejamento e Educação Ambiental, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico
e Sustentável (SDS). Apesar de todo o processo participativo envolvido na sua criação, o PEEA
foi lançado somente em 2010 pela CIEA-SC e “visa estabelecer um conjunto de ações
estratégicas, critérios e metodologias.” (SANTA CATARINA, 2005), bem como define as
linhas de ação a serem priorizadas.

3.2 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ:
CRONOLOGIA E CONSIDERAÇÕES

As primeiras ações de Educação Ambiental em Balneário Camboriú tiveram início em
1997, com o Projeto Terra Limpa na Onda da Coleta Seletiva. Este previa conscientização
sobre a coleta seletiva de resíduos e como objetivo principal mostrar a valorização do
reaproveitamento do lixo reciclável. Desenvolvido por incentivo do Secretário de Meio
Ambiente da época e em parceria entre as Secretarias de Educação e de Meio Ambiente, o
projeto envolvia professores da rede municipal e técnicos do meio ambiente, fato que chama a
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atenção, pois antes mesmo de estar definido em legislação, o trabalho em conjunto entre as duas
secretarias já acontecia no município. Essas primeiras ações deram início ao processo de
implantação da coleta seletiva no município.
A partir dos registros feitos durante as observações e das falas de uma das Educadoras
Ambientais do Programa, constatou-se que, após a implantação da Política Estadual de
Educação Ambiental, em 2005, iniciou um movimento, nos municípios, para que também
encaminhassem a construção de suas Políticas Municipais de Educação Ambiental. Transcrevese aqui, o trecho da entrevista com uma das educadoras ambientais sobre esse fato:
Nós começamos a conhecer um pouco mais a Política Nacional de EA, a gente foi começar a estudar esse contexto,
e a gente viu a necessidade já, um pouquinho antes de 2008, a ter implantada uma politica de EA no nosso
município. (EAP1).

Pode-se afirmar que os primeiros anos de desenvolvimento das ações de EA, foram
determinantes para a aquisição de experiência e para o fortalecimento dos educadores.
O processo de construção da Política Municipal de EA, em Balneário Camboriú, foi um
processo lento e penoso. A fala da educadora ambiental EAP1 pode auxiliar oferecendo uma
explicação mais objetiva acerca desse período:
Durante um ano, foi um ano muito penoso até escrevermos todo o documento. Ele foi para articulação, voltava,
tinha que arrumar isso, aquilo, e a gente conseguiu amarrar o Programa de uma forma que ele não viesse mais,
por mudanças políticas, a de repente simplesmente deixar de existir. (EAP 1).

A Educadora chama a atenção para o fato de que o Programa corria riscos de ser extinto a cada
troca de governo, e a saída encontrada para a permanência desse trabalho de quase 10 anos, foi
a sua normatização com a criação da Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA) e,
por meio desta, a instituição de que as ações de EA seriam desenvolvidas pelo Programa Terra
Limpa (PTL).
Esse processo de construção da PMEA para a instituição do PTL como eixo norteador
para o desenvolvimento das ações de EA é peculiar. Normalmente há a criação de políticas e
posteriormente a elaboração de programas e projetos para colocar em prática o que foi previsto.
O relato da educadora pode ajudar a confirmar essa observação:
Lógico nosso caminho foi inverso, porque nós iniciamos com um projeto, com um programa, e o correto seria
iniciar com.... O programa é justamente o instrumento para colocar em prática a política existente, e nós fizemos
o caminho inverso, porque já tinha o programa. (EAP1).

Instituída em 10 de setembro de 2008, pela Lei nº 2884, a Política Municipal de
Educação Ambiental (PMEA) de Balneário Camboriú está em consonância com as Políticas
Federal e Estadual de EA. Em seus nove Capítulos, estão definidos o conceito, os princípios,
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os objetivos e as competências da Educação Ambiental. É no Capítulo IV da PMEA que está
estruturado o funcionamento da política municipal de EA, e está definido como eixo norteador
o Programa Terra Limpa, bem como as sete linhas de atuação, por meio das quais as atividades
de EA devem ser desenvolvidas. Está previsto também o desenvolvimento da EA no ensino
formal e não formal, além de estarem definidas as competências dos órgãos gestores e a
alocação dos recursos. A análise dessas linhas de atuação encontra-se no Capítulo 5 da presente
dissertação.
3.2. 1 A Formação do Programa Terra Limpa
Nos primeiros anos, o Programa Terra Limpa era chamado de Projeto Terra Limpa na
Onda da Coleta Seletiva. De acordo com registros nos documentos pesquisados, era um Projeto
da Secretaria de Meio Ambiente, e teve início junto à Rede Municipal de Ensino de Balneário
Camboriú no segundo semestre de 1997. (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2001). A fala de uma
das Educadoras Ambientais descreve esse processo:
[...] foi também iniciado um trabalho nas escolas, naquela época e começaram com um projeto que se chamava
então Projeto Terra Limpa na Onda da Coleta Seletiva. Na realidade toda a nossa história começou ali, com esse
viés da reciclagem, tudo começou pela questão da reciclagem. (EAP 01).

Com o passar do tempo, outros temas e atividades foram sendo incluídos e abordados em
palestras e formações com professores.
Inicialmente, as atividades desenvolvidas eram voltadas à conservação do espaço
escolar e domiciliar. Conforme os documentos, as práticas eram relacionadas à “redução,
reutilização e reciclagem de materiais [...]; conscientização de que lugar de lixo é no lixeiro [...]
e plantio de árvores.” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2001). Nesse sentido, a Prefeitura
Municipal de Balneário Camboriú implantou o Programa Coleta Seletiva de Lixo, que foi
ampliado e chegou às escolas com o Projeto Terra Limpa, na onda da Coleta Seletiva:
O ‘Projeto Terra Limpa, na onda da Coleta Seletiva’ é uma ação que pretende
contribuir significativamente para repensar a educação ambiental no contexto escolar,
pois entende que formar cidadão consciente requer o seu comprometimento com o
meio em que vive. (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2001).

Para isso, o Projeto previa o envolvimento de dez monitores de cada Escola para a divulgação
sobre a coleta seletiva e a reciclagem do lixo, sobre a necessidade de diminuir o desperdício
dos recursos naturais e sobre a importância de evitar que o lixo acabasse nos rios, matas, mares,
ruas, etc. Além desses monitores no Projeto, estava previsto o envolvimento de um gestor por
escola, um coordenador da Secretaria do Meio Ambiente e um coordenador da Secretaria de
Educação (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2001).
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O Terra Limpa foi ganhando espaço, apoio, parcerias, foi ampliado e recebeu
reconhecimento por parte do governo e da população. E, em 2008, a Lei Municipal número
2884, de 10 de setembro de 2008, instituiu a Política Municipal de Educação Ambiental. De
acordo com o Capítulo IV da referida Lei, a Política vale-se do Programa Terra Limpa “para o
estabelecimento do conjunto de ações estratégicas, critérios, instrumentos e metodologias para
a o fortalecimento das práticas de educação ambiental desenvolvida ou a ser implementada.”
(BALNEÁRIO CAMBORIU, 2008).
As Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente passaram então, da mesma
forma que na Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA6, a ser responsáveis pelas ações
desenvolvidas no município no tocante à educação ambiental, tendo como eixo norteador o
então Projeto que passou a se chamar Programa Municipal Terra Limpa - Educação Ambiental.
O Terra Limpa está sediado junto à Secretaria de Meio Ambiente, no Parque Ecológico
Raimundo Gonçález Malta, assim nomeado em homenagem ao Secretário de Meio Ambiente
da época da criação do Programa. Por localizar-se dentro de um Parque, oferece um espaço
riquíssimo para receber os estudantes e a comunidade para visitas educativas com trilhas,
piqueniques, oficinas e palestras e, além disso, nas escolas e núcleos são realizadas atividades
como palestras, formação de professores, oficinas e consultoria. No processo de estudo dos
documentos para a presente dissertação, observou-se que, nos últimos cinco anos (de 2012 a
2016), foram recebidas mais de 25.000 visitas de estudantes no Parque e foram realizadas mais
de 700 palestras nas escolas. Conforme os documentos “as atividades realizadas têm como foco
a sensibilização, a mobilização, a participação individual e coletiva, visando o bem-estar
coletivo no que tange questões ambientais locais e globais.” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
2014). Esses dados ajudam a mostrar a relevância do Terra Limpa para a cidade, como promotor
de ações de Educação Ambiental.
3.2.2 Os Planos de Ação do Programa Terra Limpa
O Programa tem como objetivo realizar ações de EA orientadas pelo seu Plano de Ação
e suas diretrizes. Essa definição está descrita no Capítulo IV, Artigo 7 da Política Municipal de
Educação Ambiental (BALNEÁRIO CAMBORIU, 2008, grifo nosso),
Parágrafo único - O Programa Terra Limpa de Educação Ambiental tem por finalidade
desenvolver ações que sensibilizem a criança, o jovem e a comunidade para a
conservação e preservação do meio ambiente, por meio de seu Plano de Ações e
diretrizes e a articulação com outros projetos e programas ambientais desenvolvidos
6

Decreto nº 4.281 de junho de 2002, que regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e cria o órgão Gestor da PNEA, formado pela DEA-MMA e CGEAT-MEC.
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em cada unidade escolar e comunidade, relacionados à educação ambiental no âmbito
do Município de Balneário Camboriú.

Os Planos de Ação são elaborados geralmente em fevereiro. Ao final do ano as
Educadoras Ambientais do PTL, juntam esses Planos com fotos, registros das atividades
realizadas, registros das quantidades de óleo e papel coletadas, bem como da quantidade de
visitas realizadas no Parque, além de matérias de jornal e fôlderes produzidos.
No Plano de Ação consta o objetivo geral e os objetivos específicos do Programa, que
podem sofrer alterações conforme os planejamentos do ano. São definidas também as Ações
Diferenciadas e Cotidianas a serem realizadas, como por exemplo:
Ações Diferenciadas: [...]
• Revitalização do Parque - Plano de Manejo;
• Concurso Fotográfico – Calendário Ecológico;
• V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (água); [...]
Ações Cotidianas:
• Agendamento, planejamento e monitoramento das atividades e visitas ao Parque
Natural Municipal Raimundo Gonçalves Malta;
• Atendimento aos munícipes abordando questões de cunho ambiental; [...].
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2018).

Estão descritos também os conteúdos a serem desenvolvidos nas ações planejadas. Ao final do
documento encontra-se o Cronograma de Atividades, com as prováveis datas, locais e parcerias
para as atividades a serem desenvolvidas, além de um Calendário Ecológico com as principais
datas relacionadas ao meio ambiente. Este Plano de Ação (Figura 14) é flexível e pode
apresentar mudanças e sugestões de ações, conforme necessidade ou oportunidades que surjam.
Figura 12: Exemplo de Plano de Ações

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2017.
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O processo de elaboração e planejamento das ações considera as Linhas de Atuação
definidas no Artigo 8 da PMEA. Estas elaboradas com base nas linhas de atuação estabelecidas
nas Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental. Consta, então no Artigo 8
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008, grifo nosso):
Art. 8º O Programa Municipal de Educação Ambiental compreenderá as atividades
vinculadas à Política Municipal de Educação Ambiental desenvolvidas no ensino
formal e não-formal por meio das seguintes linhas de atuação:
I - Formação de profissionais na área de meio ambiente;
II - Produção e divulgação de material educativo, buscando apoio às instituições
privadas e medidas compensatórias;
III - Avaliação e monitoramento das ações desenvolvidas;͒
IV - A promoção da gestão compartilhada entre os órgãos de meio ambiente e
educação;
V - A mobilização em torno da Educação formal e não-formal nas comunidades para
estimular o interesse pelo aprendizado e a importância do desenvolvimento
sustentável;
VI - A articulação do envolvimento de pais, alunos e comunidades na gerência de
projetos ambientais nas unidades escolares, na conservação e preservação dos
recursos naturais locais, para a manutenção melhoria da qualidade de vida;
VII - A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão
ambiental local, estadual, nacional e global.

Para o planejamento e o desenvolvimento das ações, essas linhas de atuação devem ser
priorizadas de forma que estejam inter-relacionadas, orientando assim o que será definido no
Plano de Ações.
A elaboração do Plano de Ações envolve reuniões, discussões e sugestões da equipe do
PTL, para posterior apresentação às Secretarias de Meio Ambiente e Educação. O depoimento
de uma das Educadoras Ambientais pode elucidar melhor como acontece esse processo:
[...] na primeira semana de fevereiro, quando a gente retoma, a gente conversa o que o PTL vai fazer esse ano,
um caldeirão de ideias. [...]. Pensamos nas Ações Cotidianas: produção de camiseta, produção de adesivo,
palestra nas escolas, isso é o que acontece já todo o ano, mas é aí, o que vamos fazer de diferente para o PTL
esse ano? Ações de ponto de coleta de lixo eletrônico, beleza, mas a gente sempre tem o desejo de fazer diferente!
(EAP3).

E em outro momento, a mesma Educadora destaca a apresentação do Plano de Ações:
[...] todos os anos apresentamos para o Secretário de Meio Ambiente, o Plano de Ação. Esse Plano é enviado
para o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação. Ele é um norteador, ele não é uma regra. É um
Plano de Ação, ele é um norteador. As escolas têm autonomia, assim como nós temos autonomia para trocar isso
no decorrer do ano. Se surge uma oportunidade que não está no plano de ação, daí a gente insere. (EAP3).

Pode-se concluir, a partir dos relatos, que o planejamento do Plano de Ações é feito pela equipe
do PTL, com posterior apresentação à Secretaria de Meio Ambiente e só então, ocorre o
encaminhamento para a Secretaria de Educação.
Esse planejamento e desenvolvimento das ações de EA foi tema debatido nesta pesquisa,
durante as entrevistas com as Educadoras Ambientais do Programa e com as professoras
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representantes. As interpretações dos depoimentos e do processo estão descritas no Capítulo 5
desta dissertação.
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4

DA SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS À REFLEXÃO SOBRE O CONSUMISMO
“Para cuidar do planeta precisamos todos
passar por uma alfabetização ecológica
e rever nossos hábitos de consumo.
Importa desenvolver uma ética
do cuidado.” (BOFF, 1999, p. 134).

O trecho em epígrafe, do livro Saber Cuidar, de Leonardo Boff, justifica a introdução
ao tema deste capítulo. Dependemos todos de uma ética do cuidado para com o planeta em que
vivemos, e dessa forma estamos cuidando da nossa própria existência e de todos os seres que o
coabitam.
Nesse século, e especialmente na última década, experenciamos um modo de vida que
exige uma massiva produção de bens de consumo e uso insustentável de serviços
ecossistêmicos, o que acarreta uma geração de resíduos maior do que a capacidade do planeta
em absorvê-los. Consome-se sem refletir sobre a verdadeira necessidade de um determinado
produto ou serviço e, muitas vezes, sem considerar tudo o que envolve a sua produção ou
descarte. Diante desse cenário, repensar e reduzir ao mínimo os impactos que causamos ao
planeta faz-se urgente. Rever escolhas, buscar estratégias e soluções é, para essas e outras
questões ambientais, por assim dizer, um movimento de cidadania planetária, de
responsabilidade cidadã7. Um possível caminho para a construção de uma cidadania ambiental,
é pensá-lo como um movimento provocador de mudanças, que se revela e manifesta-se a partir
do momento em que consideramos os impactos de nossas ações e pensamos em possibilidades
para amenizar esses impactos. Nesse sentido, a Educação Ambiental pode favorecer a reflexãoação sobre como podemos agir como cidadãos ambientalmente críticos e responsáveis quanto
aos nossos hábitos de consumo e quanto ao processo de produção.

4.1 CONSUMO, CONSUMO CONSCIENTE E CONSUMISMO: CONCEITOS E
CONSIDERAÇÕES

Neste item pretende-se conceituar e refletir acerca dos conceitos mencionados no
título: consumo, consumo consciente e consumismo. Para tal, buscaremos apoio nas obras de
autores como Bauman (2008), Leonard (2011), Lipovetsky (2007) e Layrargues (2002), e para
facilitar a compreensão, fez-se um resumo das principais ideias destes, como pode ser

7

Art. 4º A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos
seres humanos entre si e com a natureza. (BRASIL, 2012, p. 2).
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observado no Quadro 1. A definição destes termos auxiliará na compreensão das discussões
dos documentos e entrevistas que compõe os dados desta dissertação.
Quadro 1 - Ideias centrais dos principais autores estudados sobre os conceitos de consumo,
consumo consciente e consumismo
Autor
Leonard
(2011)

Bauman
(2008)

Lipovetsky
(2007)

Layrargues
(2002)

Ideia central

Consumo

Consumo
Consciente
O problema está
É preciso,
“Trata-se de
na “máquina fatal todos podem produzir um novo
do extrair-fazere devem
nível de
descartar.” (p. 21) consumir,
consciência
inclusive
quanto ao
além do que é consumo”.
somente
(p.184)
necessário,
para o lazer,
alimentação e
diversão.
A transformação
“[...] o
Quando o ato de
dos consumidores fenômeno do consumir é
em mercadoria é consumo tem precedido por
a principal
raízes tão
reflexão, por um
característica da
antigas
senso de
sociedade de
quanto os
responsabilidade
consumo e a
seres vivos
nas escolhas.
padronização dos [...]”. (p. 41)
comportamentos
dos consumidores
a serviço do
mercado.
A felicidade
Faz parte da
Quando o
paradoxal da
condição
consumo for
sociedade do
humana e da redefinido
segundo novos
hiperconsumo,
busca
critérios, e
permanente
que acredita ser
de realização contendo críticas
livre, mas é
à satisfação total
pessoal.
dependente do
e imediata.
que define o
mercado.
O consumidor
O consumo
O consumidor
verde deve ser
inicialmente
consciente é
aquele que cobra era sinônimo aquele que cobra
do Poder Público, de bem-estar. do Poder Público
por meio de
modos de
processos
produção não
coletivos de
baseados na
obsolescência
pressão, que o
planejada nem na
mercado ponha
descartabilidade.
um fim na
obsolescência
planejada e na
descartabilidade.

Consumismo

Soluções

É preciso repensar
sobre o consumismo
e o superconsumismo. Estes estão
cada vez mais
desconectados da
verdadeira
necessidade dos
objetos em si.

Pensar sobre
como
consumimos.
Equidade,
sustentabilidade,
química verde,
zero resíduos.
Redução radical
da extração de
materiais.

“O consumismo é
um tipo de arranjo
social, resultante da
reciclagem de
vontades, desejos e
anseios humanos
[...], transformandoos na principal força
propulsora e
operativa da
sociedade.” (p. 41)

Convida à
reflexão sobre a
dependência do
ato de consumir e
ainda o retorno
aos conceitos de
responsabilidade
e escolha
responsável.

Transformou os
estilos de vida e
costumes.

O consumo deve
ser redefinido
segundo novos
critérios e precisa
reinventar-se de
forma
permanente.

O consumismo é
responsável por
uma série de
problemas
ambientais.
É cultural,
relacionado à
incessante
insatisfação com os
objetos.

Libertação do ato
de consumir e
busca de outros
valores. “A
frugalidade
desponta como a
alternativa
viável”. (p. 4)

Fonte: Organizado pela pesquisadora, a partir da síntese das ideias dos seguintes autores:
Layrargues (2002); Lipovetsky (2007); Bauman (2008); Leonard (2011).
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O consumo é algo inerente à sociedade, uma vez que, é através dele que obtemos e
trocamos produtos. Bauman (2008), em sua obra Vida para Consumo – a transformação das
pessoas em mercadoria, apresenta e analisa a marca da vida contemporânea: a transformação
das pessoas em mercadoria. Nessa nova organização social os indivíduos vêm-se dentro de um
sistema onde produzem mercadorias, e, ao mesmo tempo, tornam-se mercadorias para servir ao
que costumamos chamar de mercado. O produto desse cenário é uma sociedade infeliz,
angustiada, sem tempo, consumista, depressiva e endividada.
Por meio do consumo, nos proporcionamos experiências de vida, prazeres, estudo e
alegrias. Bauman (2008) lembra que o consumo é uma característica e uma ocupação dos seres
humanos como indivíduos, ele compara e reduz o consumo ao processo de “ingestão, digestão
e excreção, o consumo é uma condição [...]. Visto dessa maneira, o fenômeno do consumo tem
raízes tão antigas quanto os seres vivos.” (BAUMAN, 2008, p. 37). Lipovetsky (2007) nos diz
que o consumo faz parte da condição humana, da busca permanente de realização pessoal. Neste
cenário, o grande desafio talvez seja o de identificar o momento em que o consumo se torna um
consumismo desenfreado, quando o consumo vai muito além do atendimento às necessidades
e aos prazeres da vida, quando entramos nesse ciclo vicioso chamado consumismo.
Chegamos ao ponto em que a aceitação de um sujeito pela sociedade é definida pela
capacidade de consumir e de se moldar às exigências da lógica de mercado. Bauman (2008)
critica a cultura consumista da sociedade que passa a definir como válido, para o mercado de
consumo, aquele consumidor que tem um bom desempenho em seu estilo de vida. Nas palavras
do autor:
‘Consumir’, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que numa
sociedade de consumidores, traduz-se em ‘vendabilidade’: obter qualidades para as
quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as que já se possui,
transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode continuar sendo
criada. (BAUMAN, 2008, p.75).

E esse estilo de vida esperado, aliado à produção ambientalmente insustentável, vem causando
e agravando a degradação ambiental e a exclusão social de minorias, o que acaba por afetar o
equilíbrio necessário para manutenção da vida.
O equilíbrio ecossistêmico pode ser afetado pela perda da capacidade de suporte do
planeta. Esta é medida de acordo com a possibilidade de a natureza repor os bens naturais
extraídos para produção e de absorver esses produtos transformados quando jogados fora.
Conforme as ideias de Leonard (2011), coisas são produzidas sem considerar as implicações
ambientais, tanto no processo de produção quanto no momento do descarte. Bauman (2008, p.
37) afirma que consumimos a ponto de podermos observar que
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aparentemente, o consumo é algo banal, até mesmo trivial. É uma atividade que
fazemos todos os dias, por vezes de maneira festiva [...], mas na maioria das vezes é
de modo prosaico, rotineiro, sem muito planejamento antecipado nem
reconsiderações.

E como contribuição para essa discussão, trazemos a afirmação de Ruscheinsky (2004, p. 17),
quando explica que:
[...] as ações sustentáveis deveriam ser todas as medidas que visam manter a
capacidade de reposição de uma população de uma determinada espécie, animal ou
vegetal. Do ponto de vista ideal, seria a sustentação da biodiversidade sem perdas ou
o funcionamento de um ecossistema idêntico por longo prazo.

Enquanto continuarmos nesse ritmo, estaremos ameaçando o equilíbrio ecossistêmico e a
biodiversidade do ambiente planetário onde convivemos e, por consequência, a sobrevivência
de seres vivos e não vivos, conscientes e sencientes 8.
Para Leonard (2011, p. 158) “consumo significa adquirir e utilizar bens e serviços para
atender às necessidades, consumismo refere-se à atitude de tentar satisfazer carências
emocionais e sociais através de compras e demonstrar o valor pessoal por meio do que se
possui.” Somos seres humanos e por essência seres com necessidades que precisam ser
satisfeitas, e isso por meio do consumo. (BOFF, 1999). Os princípios que norteiam as nossas
escolhas para satisfazer nossas necessidades, e os valores pessoais que permeiam a definição
do que precisamos para satisfazer nossas carências nutricionais, emocionais e socais.
Já o consumismo ocupa lugar na sociedade ao definir, por meio do mercado de
consumo, como as pessoas devem conduzir suas vidas. Para Layrargues (2002), inicialmente o
consumo era sinônimo de bem-estar, mas ele defende que atualmente esse consumismo não
pode mais ser visto dessa forma, pois é visto também como responsável por uma série de
problemas ambientais. Assim como Leonard (2011), Layrargues aponta a obsolescência
forçada e a planejada como os elementos principais da cadeia de produção, e que fundamentam
o consumismo desenfreado. E indo ao encontro das ideias de Bauman (2008) e Lipovetsky
(2007), o autor demonstra ainda um outro aspecto do consumismo, como uma questão cultural
“relacionada à incessante insatisfação com a função primeira dos objetos em si.”
(LAYRARGUES, 2002, p. 4). Com base no exposto acima, podemos afirmar que o
consumismo, por meio do mercado de consumo, define como as pessoas devem conduzir suas
vidas, baseado no que, quando e quanto podem consumir.
A sociedade desenhada para o consumo, espera que o consumidor esteja em um nível
de desempenho definido pelo mercado de consumo. Bauman (2008) aborda esse tema como
sendo uma cultura consumista da sociedade, que espera de um consumidor o desempenho

8

Definição de ser sencientes: “ser que sente; que tem sensações ou impressões” (Dicionário Aurélio, 2010).
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individual de acordo com as regras estabelecidas pelo mercado de consumo. Espera-se que esse
consumidor seja capaz de passar no teste pelo qual onde precisa remodelar-se como uma
mercadoria, como um produto, e que seja capaz de atender às necessidades e demandas que o
mercado exige. Com isso, ele irá alcançar o prêmio social de ser aceito, de ser uma mercadoria
vendável, uma mercadoria atraente e desejável. Esse processo de se transformar em mercadoria
nada mais é do que a adaptação de comodity, um problema nesse contexto de mercantilização
de toda atividade humana.
A propaganda é uma das ferramentas mais utilizadas para conduzir o consumidor ao que
deseja o mercado. Bauman (2008) descreve a cultura consumista a partir do exemplo de uma
propaganda que dizia "meia dúzia de visual chave para os próximos meses vão colocar você à
frente da tendência de estilo.” O autor destaca três pontos críticos da propaganda: a liberdade
de escolha limitada quando o anúncio promete meia dúzia de visuais; a advertência sobre o
vencimento desses visuais que serviriam apenas para os próximos meses; e sobre estar à frente
da tendência de estilo, destacando a eterna preocupação de boa parte das pessoas de buscarem
o sentido de pertencimento à sociedade de consumo. O conceito de sociedade de consumo será
definido com base em Bauman (2008, p.70): “[...] representa o tipo de sociedade que promove,
encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, e
rejeita todas as opções culturais alternativas”. Assim sendo, a forma que vivemos na
modernidade está estruturada em uma sociedade que espera a normalidade da adequação de
todos a um padrão de vida criado e estabelecido a partir de critérios definidos por segmentos
dessa mesma sociedade.
Essa constante necessidade de aprovação pelo outro, pelo mercado, pela sociedade, e a
adequação aos padrões definidos pela mesma, traz para os sujeitos uma permanente aflição.
Bauman (2008) destaca ainda o conceito de complexo de inadequação9, como a grande aflição
da vida líquido-moderna10. Essa inadequação seria o fato de não conseguir tempo para atingir
a perfeição entre esforço e recompensa. A necessidade de sentir-se adequado, como
pertencente, ou aceito pela sociedade, faz com que os indivíduos pensem apenas no tempo, em
correr para fazer apenas porque deve ser realizado, e com isso ser aceito e ser bem-sucedido,
não importando o conteúdo da tarefa. Esse viver em estado de emergência, de correria, de estar

Definição de complexo de inadequação: “Incapacidade de atingir o ajuste perfeito entre o esforço e sua
recompensa (em particular a incapacidade revelada de modo sistemático que com o tempo solapa a crença na
própria supremacia) pode ser uma fonte prolífica do ‘complexo de inadequação’” (BAUMAN, 2008, p. 122).
10
Definição do termo líquido-moderno: “instabilidade dos desejos e a insaciabilidade das necessidades, assim
como a resultante tendência ao consumo instantâneo e à remoção, também instantânea, de seus objetos”
(BAUMAN, 2008, p. 45).
9
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sempre tendo que fazer alguma coisa, sempre em atividade permanente, fazendo uma ação ou
outra, não permite a cada um e a cada uma reservar um certo tempo para pensar e refletir sobre
a vida, ou mesmo sobre o seu Eu ou, ainda, sobre a sua existência e reais necessidades.
Além de nos adequarmos a esses padrões, espera-se que nos desenvolvamos de acordo
com o que o mercado necessita e que estejamos aptos a oferecer nossa força de trabalho para
assim poder comprar o que quisermos, pois, só comprando nos tornaremos felizes. Sobre isso,
Bauman (2008, p. 73) apresenta o termo vocação consumista, que se baseia nos desempenhos
individuais, não importando idade ou gênero, é "ao mesmo tempo um direito e um dever
humano universal que não conhece exceção.” Muitas são as opções de serviços e produtos
oferecidos pelo mercado como sugestões para esse indivíduo se equipar e melhorar o seu
desempenho na sociedade. Na maioria das vezes, o marketing desses produtos vem
acompanhado de avisos e alertas sobre a inadequação a que estaremos sendo sujeitos, ou nos
distanciando do alcance da felicidade, caso não possamos atender a esses apelos de consumo.
Quem não passar no teste que avalia as capacidades como consumidor, é considerado, conforme
Bauman (2008), um consumidor falho, e por isso é excluído e tratado como inválido, e essa
exclusão gera consequências para a sociedade, como cidadãos angustiados, insatisfeitos e
depressivos por não atenderem ao que lhes é exigido.
A problemática desse consumidor falho é a não observação do ciclo de produção. Este
ciclo nem sempre visível, é mais problemático ainda quando a extração, a produção, o consumo
e a geração de resíduos, não seguem bases sustentáveis. Como observa Crespo (2013, p. 68):
“não podemos extrair mais recursos naturais do que a natureza é capaz de repor quando se trata
de recursos renováveis, e não podemos extrair indefinidamente recursos finitos, não
renováveis.” Temos tecnologias de ponta sendo desenvolvidas que atendem a uma série de
necessidades, mas não com a capacidade de sustentar e destinar a crescente demanda por espaço
de todo o resíduo gerado pelos mais de 7,5 bilhões de humanos que consomem os bens e
serviços do planeta.
Por outro lado, se nos reportarmos a como viviam nossos avós, sabemos que temos
inúmeras ferramentas para vivermos com relativo conforto. Desde a eletricidade para aquecer
nossos banhos, até cápsulas com café que encaixamos em máquinas que automaticamente
preparam uma deliciosa bebida para aquecer o corpo e estimular o cérebro. Para Lipovetsky
(2007, p. 2), “o capitalismo de consumo tem ocupado o lugar das economias de produção”, e a
sociedade transformou os estilos de vida e os costumes e deu início a uma nova forma de
relacionar-se com o meio, com as coisas, com o tempo, com outros e consigo mesmo. Ele trata
como uma religião essa incessante necessidade de melhoria de qualidade de vida, e nomeia
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essa sociedade como sendo a sociedade do supermercado e da propaganda, do carro e da
televisão.
A definição de qualidade de vida vem sendo transformada, a partir dos desejos e
vontades individuais. “Esse arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e
anseios humanos rotineiros, permanentes”, para Bauman (2008, p. 41) é o que caracteriza o
consumismo, e esses desejos e vontades vêm a ser a “principal força propulsora e operativa da
sociedade.” Ao mesmo tempo que têm papel importante na construção da identidade cultural,
o autor chama a atenção para o fato de que orientam a escolha de políticas de vida individuais.
Lipovetsky (2007), por sua vez, afirma que a nova forma de relação dos mercados de consumo
está conectada com as estratégias das empresas e do funcionamento das economias globais. Os
critérios de competitividade foram alterados, a padronização fordiana 11 deu lugar à intensa
renovação dos produtos, à constante inovação e à variedade na qualidade. Essas estratégias
unidas às de marketing e de logística são o motor do crescimento, e ao mesmo tempo que esse
consumo doméstico é impulsionado, são responsabilizados quando se trata de catástrofes
ecológicas e desequilíbrios na ecosfera. Esse cenário caótico nos impõe um ciclo vicioso, como
demonstrado na Figura 16, pois assistimos na televisão as propagandas que nos dizem o que
devemos comprar e o que devemos ser para termos qualidade de vida, e, com isso, nos
colocamos nessa corrida sem tempo para as relações que permeiam a vida.
Figura 13 - O ciclo vicioso do consumo e a busca por felicidade

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, a partir das imagens do vídeo A história das Coisas, (2007).
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Modelo desenvolvido segundo as necessidades de expansão da indústria automobilística, pelo empresário
norte-americano Henry Ford, desenvolveu a chamada linha de produção.
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Para melhor descrever a Figura 15, selecionou-se um trecho do documentário A História das
Coisas:
Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes: amigos,
família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que
não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal, e sabe quais são as duas
atividades que mais fazemos no tempo livre que temos: ver televisão e fazer compras.
(Trecho do documentário A História das Coisas, 2007).

A partir desse cenário, nasce uma nova terminação para essa espécie de
turboconsumidor. Lipovetsky (2007) apresenta o termo Homo consumericus para se referir
àquele que consome diferentes ofertas de experiências em qualquer lugar, em qualquer
momento. O consumericus é flexível e está liberado de costumes previsíveis e das antigas
culturas de classe, ele busca por qualidade de vida e bem-estar, se informa sobre diversos
assuntos tornando-se crítico e reflexivo, sendo, portanto, infiel à marcas e produtos. Esse
consumidor não está conectado à uma marca, mas ao que deseja, quando, como e de acordo
com o que pensa.
E vem daí a condição profundamente paradoxal do hiperconsumidor, porque por um
lado, ele afirma ser livre e informado sobre o mercado de consumo e seus produtos, e por outro
lado, seu estilo de vida, seus prazeres e gostos são dependentes desses mesmos produtos do
mercado de consumo. Esse paradoxo gera uma diversidade de desordens subjetivas e
educacionais. Lipovetsky afirma que por um lado a sociedade consumista valoriza o que traz
bem-estar, harmonia e equilíbrio, mas por outro lado “se apresenta como um sistema
hipertrofiado e incontrolado, [...] que convive com o aumento das desigualdades e do
subconsumo. [...]. E os prejuízos são em dobro: afetando tanto a ordem subjetiva das existências
quando o ideal de justiça social.” (LIPOVETSKY, 2007, p. 5, tradução nossa). De onde veio a
matéria prima, ou que processos foram necessários, ou quem precisou estar envolvido e por
quanto tempo para a produção de determinado produto, não importam para o mercado nem para
o consumidor, basta que o produto esteja pronto e disponível para ser consumido.
A discussão sobre esse consumismo nos leva à reflexão sobre a complexidade do
processo para uma sociedade viver de forma sustentável12. Muitas propostas emergem com
diferentes soluções e visões do que poderia ser tentado, com o objetivo de vivermos de forma
menos impactante ao ambiente natural. Crespo (2013, p. 73) argumenta que

12 Conforme Ruscheinsky (2004, p 18) “Sustentabilidade ambiental é inseparável das questões e da
sustentabilidade econômica e social. Entretanto, desde já importa precaver-se e ultrapassar uma apreciação que
tenha como base unicamente a subjetividade e os interesses imediatos”.
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Discutir o consumismo é como discutir o sexismo, o vício do trabalho (workahoolic),
da internet, etc. São todas distorções de um padrão. Mas não nos interessa discutir a
distorção, o exagero, estamos querendo discutir o padrão, me parece, sobretudo a
inspirar processo educativos e comunicativos.

Uma alternativa viável para esse cenário que vivemos é proposta por Layrargues (2002, p. 4),
que aponta a frugalidade como a possibilidade de “libertação da obrigação de consumir,
permitindo substituir a devoção ao consumo pela busca de outros valores” e, com isso a
migração de um consumo material para um não material, como por exemplo o consumo de
cultura, arte e educação. Nesse sentido, Morin (2000, p. 73) discorre sobre as contribuições das
contracorrentes, e acredita que devemos considerar a “contracorrente de resistência à vida
prosaica puramente utilitária, que se manifesta pela busca da vida poética, dedicada ao amor, à
admiração, à paixão, à festa.” Novas visões, novas possibilidades, novas percepções, que
podem contribuir com uma forma de vida mais sustentável
Além dessa proposta, a de buscarmos um modo de viver mais simples e com mais
valores não materiais, poderíamos acrescentar um sentido de coletividade para nossas ações, de
pensamentos altruístas e de cooperação. Ainda que as propostas de Crespo (2013) e Layrargues
(2002) tragam alguma esperança, o questionamento proposto por Ruscheinsky (2004, p. 32)
parece ainda permanecer um tanto complexo de ser respondido: “como seria possível a
sociedade sustentável a partir de aspectos objetivos e subjetivos?”.
Quando consumimos, não temos a nosso alcance, no ato da compra, informações sobre
a história de vida do produto que estamos levando, de onde veio, por que mãos passou, que
estradas ou ferrovias percorreu, nem mesmo a relação de todos os componentes necessários
para a confecção de sua embalagem ou do próprio produto. No livro A História das Coisas,
Leonard (2011) traz detalhes sobre essa cadeia de produção, desde a extração de matéria prima
até as implicações para o ambiente e para o ser humano. O tema é exposto com dados,
informações, relatos e exemplos, passando pela produção, no que diz respeito à escolha dos
projetos para o desenvolvimento dos produtos e à composição destes, bem como pela
distribuição desses produtos pelo mundo, que permitem o consumo de qualquer coisa, em
qualquer lugar, vinda de qualquer parte do mundo. A autora lembra também que o consumo é
necessário, mas que é preciso repensar o consumismo e o superconsumismo, que estão cada
vez mais desconectados do que realmente é importante e necessário, pois o descarte desses
produtos, significam a transformação desses em lixo, em algo que não serve mais, e que causará
impactos no ambiente.
O consumo consciente faz parte dos discursos ambientais empresariais, escolares,
governamentais e institucionais como uma forma de minimizarmos os impactos que causamos.
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Entretanto, antes de utilizarmos o termo, é preciso compreender o que significa. O Ministério
do Meio Ambiente (BRASIL, MMA, on-line) define o consumo consciente como sendo
Um consumo com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade. O
consumo consciente é uma questão de hábito: pequenas mudanças em nosso dia-a-dia
têm grande impacto no futuro. Assim, o consumo consciente é uma contribuição
voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta.

Nos questionamos, então: quer dizer que se for consciente o consumo pode acontecer? E os
impactos causados nos processos para a produção dos produtos, não precisariam que
estivéssemos conscientes deles também?
O Instituto Akatu, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com 17
anos de funcionamento, é o único no Brasil especializado nesse trabalho pela conscientização
e mobilização da sociedade para o consumo consciente. Conforme informações do site, o
Instituto foi criado em 15 de março de 2001, no Dia Mundial do Consumidor, e define que
consumo consciente “não significa deixar de consumir, mas consumir melhor e diferente, sem
excessos, para que todos vivam com mais bem-estar hoje e no futuro.” (AKATU, 2017). Ou
seja, o consumo consciente depende de ações individuais com pensamentos e preocupações
coletivas, como defendem os autores trazidos para o diálogo nesta dissertação.
Essas ações individuais podem ser relacionadas com a preocupação no momento da
compra. Mais importante do que produtos verdes, ao escolhermos o consumo consciente, é
preciso ir além e considerar a complexidade que envolve a produção de determinado produto.
Dito isso, reafirmamos e concordamos com o que diz Leonard (2011), que é preciso “dar
preferência a produtos menos tóxicos, exploratórios e poluentes – e passar longe daqueles
produtos associados à injustiça ambiental, social e de saúde.” (2011, p. 184). Além dessas
propostas, Leonard explica que o sentido de viver em comunidade faz as pessoas mais felizes
e saudáveis, além de reduzir o consumo e incentivar a participação política e gerar soluções
coletivas. Também destaca que a cidadania seria uma forma de provocar mudanças, a partir do
momento em que consideramos os impactos de nossas ações e pensamos em estratégias e
soluções. Com o empoderamento enquanto cidadão, com o reconhecimento de habilidades e
interesses, é possível engajar-se em uma organização, possibilitando atingir objetivos bem
maiores.
Retomando à questão conceitual, pode-se pensar em diminuir o consumo e em repensar
nossas necessidades, mas se considerarmos que vivemos em conexão com outros seres, talvez
precisemos começar a pensar de forma mais coletiva e cooperativa. Nesse sentido, Ruscheinsky
(2004, p. 31) ressalta que a “diminuição do consumo desenfreado há que ser substituída por
outro significado a ser criado e legitimado socialmente, como mediação e possibilidade para a
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criação de uma esfera crescente de vida comunitária.” Complementando essa reflexão, MaduroAbreu (2010) conclui em sua tese Valores, consumo e sustentabilidade, que é possível verificar,
por um lado, “que as pessoas com valores individualistas têm uma maior frequência e padrões
menos sustentáveis de consumo [...] e as pessoas com valores coletivistas têm menor frequência
e padrões mais sustentáveis de consumo.” (2010, p. 181). Talvez todos esses movimentos
possam ser considerados para atingir objetivos bem maiores, em torno da minimização dos
impactos causados pelo consumo, mas com certeza é um complexo desafio.
Essas breves considerações sobre o consumo consciente, nos levam a seguinte
compreensão: o consumo faz parte da condição humana, e se este for consciente de todo o
processo que envolveu a produção de determinado produto, e se for orientado por escolhas que
respeitem o meio ambiente e os seres humanos, poderemos ter um consumo reflexivo, crítico,
coerente e ambientalmente responsável. Dessa forma, estaremos indo contra um sistema que
vende, um consumo consciente que molda e torna natural nossas condutas, apenas para que
estejamos adequados ao modelo econômico.
É preciso pensar em propostas para mudar a situação da produção e do consumo no
mundo. Leonard propõe que devemos “reduzir radicalmente a demanda dos materiais extraídos,
aumentar a eficiência e a produtividade dos recursos usados e estimular programas de
reutilização e de reciclagem.” (LEONARD, 2011, p. 69). Ela aponta dois estágios como
fundamentais para que tal objetivo seja alcançado. Um deles seria redesenhar os sistemas de
produção, para que utilizem menos energia, planejem produtos mais duráveis, recicláveis, e
aproveitem melhor os recursos: a chamada desmaterialização. O outro estágio proposto
incluiria a reutilização e a reciclagem, como forma de manter esses materiais já extraídos em
uso, aumentando o tempo de vida útil dos aterros sanitários.
Refletir sobre como e o que estamos comprando pode ser a chave para a constituição de
uma cultura de compromisso socioambiental. Morin (2000, p. 64) aprofunda essa afirmação ao
dizer que “é preciso considerar a um só tempo a unidade e a diversidade do processo planetário,
suas complementaridades ao mesmo tempo que seus antagonismos. O planeta não é um sistema
global, mas um turbilhão em movimento, desprovido de centro organizador.” A compreensão
desse sistema em movimento e de suas interconexões, faz parte do que propõe a Educação
Ambiental. A EA convida a refletirmos sobre o nosso ser e estar no mundo, e essa compreensão
estará profundamente conectada com as nossas escolhas de consumo.
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4.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FRENTE AOS DESAFIOS DA REFLEXÃO SOBRE O
CONSUMISMO

Vivemos em um organismo único, um planeta onde dividimos a água, o ar, o solo e tudo
o que nós e outros seres vivos e não vivos precisam para garantir a sobrevivência. Como seres
racionais, de uma espécie que se auto intitulou Homo sapiens, temos o dever de proteger e zelar
pela saúde da rede de conexões existente entre todos os seres que coabitam esse planeta. Sobre
isso, Carvalho, Grün & Avanzi (2009) citam o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, para
quem não existem fronteiras entre o sujeito e o ambiente, nem a dualidade entre interno e o
externo, mas sim o “reconhecimento das relações simétricas com o ambiente, bem como da
atividade do ambiente (não humano) nesta relação.” (p. 101, grifos dos autores). Se estamos
todos conectados, precisamos cuidar do único lugar que temos para viver. Por detrás da
constante falta de cuidado que observa-se, está “a perda da conexão com o Todo; o vazio da
consciência que não mais se percebe parte e parcela do universo” (BOFF, 1999, p. 24).
A Educação Ambiental faz um chamado a todos nós, que sejamos capazes de nos ver
indissociáveis das relações com o meio onde vivemos. Trazemos Sauvé (2016, p. 290 - 291).
para auxiliar a compreender esse papel da EA:
A educação ambiental nos desafia em torno de questões vivas; ela responde às
inquietudes maiores. Ela nos faz aprender a reabitar coletivamente nossos meios de
vida, de modo responsável, em função de valores constantemente esclarecidos e
afirmados: aprender a viver juntos – entre nós, humanos, e também com outras formas
de vida que compartilham e compõem nosso meio ambiente.

A EA propõe o aprofundamento das relações e das conexões conosco mesmos, com os outros
e com o espaço onde vivemos, em um caminho de aprendizagens e definições do nosso nicho
ecológico e dos nichos ecológicos do “nosso ecossistema de pertencimento”, e que sejamos
responsáveis ao ocupar esse nicho (SAUVÉ, 2016, p. 291). Nessa mesma direção, Morin (2000,
p. 76) acredita que “precisamos doravante aprender a ser, viver, dividir e comunicar como
humanos do planeta Terra, não mais somente pertencer a uma cultura, mas também ser
terrenos.” Se a EA conseguir contribuir no processo dessa compreensão, de que somos
indissociáveis do ambiente onde vivemos, se ela tiver apoio e espaço para colocar em prática
seus princípios, talvez possamos vislumbrar o desenvolvimento de sociedades ambientalmente
responsáveis.
Precisamos da complexa visão do todo e das partes e das suas inúmeras conexões. Morin
(2000, p. 67) afirma que “o mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz,
mais e mais, parte do mundo e o mundo, como um todo, está cada vez mais presente em cada
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uma de suas partes.” Vivemos em uma casa comum, somos todos interdependentes, e
precisamos conhecer esse todo que nos envolve e suas partes, nos tornando responsáveis pelas
nossas escolhas.
A educação é uma práxis política, e toda a educação é ambiental, e por isso é preciso o
desenvolvimento e fortalecimento de argumentos que favoreçam e incentivem a consideração
da EA na elaboração de políticas públicas. Para esta discussão, Sauvé (2013) aponta a dimensão
política da EA para o desenvolvimento de uma ecocidadania e sobre a importância do apoio
vindo de políticas públicas para estimular e apoiar iniciativas de formação e aprendizagem
cidadãs. Consta na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Artigo 5º, inciso IV,
como um dos objetivos fundamentais da EA o incentivo à “participação individual e coletiva,
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a
defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania” (BRASIL,
2002). Mais uma vez, Sauvé (2013) pode contribuir ao discorrer sobre os níveis de
comprometimento político, considerando os gestos individuais em um primeiro nível, como a
adoção de práticas ecológicas na gestão dos resíduos em casa, e a ação política em segundo
nível, como os movimentos de resistência e as mobilizações cidadãs.
São inúmeros os desafios da EA para sensibilizar e propor uma reflexão quanto às
consequências dos nossos hábitos de consumo. O desenvolvimento de uma percepção sobre o
consumo consciente, como já dissemos, está intimamente ligado à noção de cidadania, e
Layrargues discorre sobre essa afirmação: “o cidadão consciente é aquele que cobra do Poder
Público, por meio de processos coletivos de pressão, que o mercado ponha um fim na
obsolescência planejada e na descartabilidade” (LAYRARGUES, 2002, p. 20). O cidadão pode
exigir do poder público, mas para isso precisa ter conhecimento e se sentir apto a refletir sobre
os hábitos de consumo, e esse é um dos tantos desafios do processo de sensibilização da EA
para a formação de sujeitos responsáveis ambientalmente.
Será que estamos conscientes do fato de que se repensarmos nossos hábitos de consumo,
em relação à quantidade, qualidade, materiais, processo de produção, onde e como queremos
consumir, talvez possamos avançar quanto à geração de resíduos que produzimos? É necessário
refletirmos sobre nossas necessidades de consumo, sobre o destino dos resíduos que mais de 4
bilhões de pessoas produzem, sobre o fato de que temos apenas um lugar para coabitar, e que
somos dependentes da complexidade que é a manutenção do equilíbrio ambiental do Planeta.
Essas foi a reflexão principal que se propôs neste terceiro capítulo: pensarmos sobre as nossas
verdadeiras necessidades de consumo. E a partir daí, nos questionarmos: de onde vem a matéria
prima para a produção dos bens e produtos que queremos consumir?; e para onde vão seus
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resíduos, depois que não queremos mais, ou que se tornam obsoletos?. Dessa forma poderemos
refletir sobre nossas atitudes, talvez repensar nossos hábitos de consumo e assim possibilitar a
permanência da vida no Planeta.
Essas e outras questões foram pesquisadas e interpretadas nesta dissertação, a partir dos
documentos e das entrevistas realizadas com os sujeitos. As compreensões e discussões sobre
esses dados gerados serão desenvolvidas e apresentadas no Capítulo 5.
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5

COMPREENDENDO OS DADOS GERADOS
“Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram
conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores
antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já
sabia também que as palavras possuem no corpo muitas
oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas.
Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro
esgar de cada uma. Para escutar os primeiros sons, mesmo
que ainda bígrafos.” (BARROS, 2003, sp.).

É com as palavras de Manuel de Barros que inicio a apresentação deste capítulo, pois
para que os dados gerados e pudessem ser decifrados, “escovei cada palavra” dos documentos
e das entrevistas, na busca por compreender o que estavam a me dizer.
Nesse capítulo, apresentam-se as interpretações e compreensões realizadas dos dados
gerados. A partir das leituras do corpus da pesquisa, constituído pelos documentos e pelas
entrevistas, e pelo envolvimento da pesquisadora, os sentidos desses textos foram emergindo.
À medida que se percorreu esse caminho de interpretações, novas compreensões sobre os
fenômenos pesquisados foram sendo propiciadas, à luz do referencial teórico e com base no
método escolhido para a interpretação dos dados, a Análise Textual Discursiva (ATD).

5.1 OS DOCUMENTOS DO PROGRAMA TERRA LIMPA

Nesta seção, relata-se a interpretação da pesquisa documental a partir dos Planos de Ação
do Programa Terra Limpa, dos anos de 2012 e 2016. A presente dissertação tem como objetivo
geral compreender como o Programa Terra Limpa traduz a Política Municipal de Educação
Ambiental, de Balneário Camboriú, no desenvolvimento das ações de Educação Ambiental, na
rede de ensino municipal, para a formação de um sujeito responsável ambientalmente, e a
pesquisa documental atende- a um dos objetivos específicos, o de reconhecer e interpretar, nas
falas dos sujeitos e nos documentos, o que é o Terra Limpa e como se dá o planejamento e o
desenvolvimento de suas ações.
Com base no que prevê a análise textual discursiva (ATD), a partir das leituras
aprofundadas e à medida que a pesquisadora foi-se impregnando com os elementos dos
documentos analisados, outros conjuntos de elementos de significação próximos foram sendo
construídos e agrupados. Todos esses levantamentos dos dados nos textos, das palavras e seus
significados, foram direcionados para o foco do que se propôs pesquisar nesta dissertação. As
unidades de elementos semelhantes que emergiram dos textos foram as seguintes: consumo,
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lixo, resíduos, resíduo reciclável, reciclagem, consumo consciente, separação de lixo, papel,
coleta seletiva e consumismo. Essas unidades foram então agrupadas em elementos de
significação próximos, constituindo três subcategorias: Consumo consciente; Resíduos;
Reciclagem, facilitando a organização, a interpretação e a compreensão da pesquisa documental
realizada.
Os Planos de Ação são documentos que contém o registro do planejamento das ações a
serem desenvolvidas. A partir dos estudos desses documentos, buscou-se compreender como
se dá o planejamento e o desenvolvimento das ações de EA pelo Programa Terra Limpa. Nos
Planos de Ação constam os elementos necessários para nortear as ações a serem desenvolvidas
durante o ano, quais sejam: Objetivo Geral do Programa, Objetivos Específicos, Ações
Diferenciadas e Cotidianas a serem realizadas, estão descritos os conteúdos a serem
desenvolvidos, além de um cronograma de atividades e um calendário ecológico. Esses
componentes são interpretados em cada subcategoria, de forma a permitir novas compreensões
sobre o fenômeno pesquisado. Antes de tratar das subcategorias, é importante chamar a atenção
para a construção do Objetivo Geral do Programa nos últimos anos.
No início de cada Plano de Ação consta o Objetivo Geral do Terra Limpa, o qual, nos
anos de 2012 e 2013, era: “promover a EA em todos os níveis de ensino e o engajamento da
sociedade na preservação, conservação, recuperação e melhoria do Meio Ambiente”
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012; 2013). Este engajamento foi citado nas entrevistas das
Educadoras e das professoras, como sendo fundamental para acontecer com sucesso o
desenvolvimento das ações de EA, colocando na prática o que está previsto em termos de
engajamento da sociedade. No entanto, o engajamento por parte do governo, foi destacado por
ambos os grupos, como um obstáculo que precisa ser vencido.
A partir de 2014, o Objetivo Geral foi modificado. Essa alteração demonstra a
preocupação de cumprir as determinações quanto à oferta de ações de EA para o ensino formal.
A redação do texto ficou da seguinte forma: “promover a EA em todos os níveis de ensino e o
engajamento da sociedade na preservação, conservação, recuperação e melhoria do Meio
Ambiente e atender os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Ambiental.” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2014 – 2016). Esse acréscimo, de atender às
DCNEA, está de acordo com a Resolução n° 02, de 15 de junho de 2012, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), e passou a fazer parte
do marco legal da Educação Ambiental no Brasil, tornando-se uma referência para a promoção
da Educação Ambiental no ensino formal. As DCNEA são formas de auxiliar na orientação de
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pensamentos sobre o tema e no desenvolvimento de ações. Os princípios das DCNEA constam
em seu Artigo 12:
A partir do que dispõe a Lei no 9.795, de 1999 13, e com base em práticas
comprometidas com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos
valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade, sustentabilidade e educação como direito de todos e todas, são
princípios da Educação Ambiental:
I - Totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, estudos
e produção de conhecimento sobre o meio ambiente;
II - Interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque humanista, democrático e participativo;
III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV - Vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de
continuidade dos estudos e da qualidade social da educação;
V - Articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos
desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas
dimensões locais, regionais, nacionais e globais;
VI - Respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, racial,
social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o valor da
multicultural idade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania
planetária. (BRASIL, MEC/CNE, 2012).

Por estar se propondo a atender os princípios das DCNEA, o Terra Limpa está também firmando
um compromisso com a EA. Essa preocupação pode ser observada no Artigo 14 da DCNEA,
Inciso III:
Aprofundamento do pensamento crítico reflexivo mediante estudos científicos,
socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental,
valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da
comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração
presentes na realidade atual. (BRASIL, MEC/CNE, 2012, p. 4).

Dessa forma, pode-se afirmar que o PTL se propõe a atender os princípios das DCNEA e isso
se dá, principalmente, no sentido de oferecer aos estudantes, a compreensão sobre a interação
entre os seres vivos e um meio ambiente equilibrado e com qualidade de vida.

5.1.1 Consumo Consciente
Esta subcategoria compreende os objetivos específicos dos Planos de Ação e o
planejamento de ações que envolvem o tema consumo consciente. O argumento que aglutina
os elementos de significação próximos, é que nos últimos sete anos, a reflexão sobre o consumo
consciente ocupa espaço no planejamento e desenvolvimento das ações do Programa Terra
Limpa. O superconsumo e a superprodução são consideradas responsáveis primários pelos
problemas ambientais. Assim, busca-se compreender o que consta nos documentos do
Programa em relação a esta temática.
13

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).
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Incluir o consumo consciente na gestão ambiental do ambiente escolar pode ser uma
ótima proposta, a partir do momento em que se convide a comunidade escolar, como um todo,
a refletir sobre seus hábitos de consumo, como pode ser observado no Quadro 2.
Quadro 2 - Plano de Ação do Programa Terra Limpa - Tema: Consumo Consciente
Ações
Consumo
consciente

2012
Objetivos
específicos:
Propiciar a
reflexão, o debate e
o reconhecimento
dos princípios do
Tradado de EA
para Sociedades
Sustentáveis.
Estimular práticas
de consumo
consciente.
Promover a gestão
ambiental do
espaço escolar por
meio de práticas
sustentáveis, como
separação do lixo
reciclável.
Ações cotidianas:
Promover a gestão
ambiental do
espaço escolar:
consumo
consciente.

2013
Objetivos
específicos:
Promover a
gestão ambiental
do espaço
escolar:
consumo
consciente.
Ações
cotidianas:
Promover a
gestão ambiental
do espaço
escolar:
consumo
consciente.

2014
Ações
cotidianas:
Promover a
gestão
ambiental do
espaço escolar:
consumo
consciente.

2015
Objetivos
específicos:
Promover o
consumo
consciente:
água, materiais,
energia,
transporte.
Ações
cotidianas:
Promover a
gestão
ambiental do
espaço escolar:
consumo
consciente.

2016
Objetivos
específicos:
Promover o
consumo
consciente:
água, materiais,
energia,
transporte.
Ações
cotidianas:
Promover a
gestão
ambiental do
espaço escolar:
consumo
consciente.

Fonte: Organizado pela pesquisadora, a partir da síntese dos documentos do Programa Terra
Limpa (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012; 2013; 2014; 2015; 2016, grifos nossos).
Para auxiliar na interpretação do exposto, trazemos o que afirma Sauvé (2013, p.14,
tradução nossa): “ao nível pessoal, a educação ambiental aponta a construção de uma
‘identidade’ ambiental, a dar um sentido a nosso ser-no-mundo, a desenvolver um
pertencimento com o meio de vida e a promover uma cultura de compromisso”. Portanto, o uso
do termo consumo consciente pode ser revisto, pois
Fala-se no uso consciente da água e da energia elétrica [...], ao mesmo tempo em que
também se multiplicam os apelos ao uso consciente do crédito e do dinheiro. A ênfase
muda, mas o que me parece é que se trata de um mesmo discurso que naturaliza certas
verdades relacionadas aos nossos hábitos de consumo e que precisam ser adotadas em
nosso cotidiano a fim de nos salvarmos e salvarmos o Planeta. (MUTZ, 2013, p. 1).

Visto dessa forma, tornam-se urgentes o questionamento e a reflexão dos nossos velhos e ditos
normais, hábitos de consumo, que vêm causando impactos irreversíveis ao ambiente onde
vivemos e, por consequência, à nossa espécie e àquela de outros seres no Planeta.
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Pode-se observar que, dentre os Objetivos Específicos do Programa Terra Limpa,
destaca-se um deles que foi proposto apenas para o ano de 2012. Este apresentou a intenção de
“propiciar a reflexão, o debate e o reconhecimento dos princípios do Tratado de Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis” (BALNEÁRIO CAMBORIU, 2012). O Tratado
constitui um marco referencial da EA e foi ratificado durante o Fórum das Organizações Não
Governamentais e Movimentos Sociais, evento paralelo à reunião de chefes de Estado ocorrida
na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de
Janeiro, em 1992 (ECO-92). Da introdução consta que:
As causas primárias de problemas como o aumento da pobreza, da degradação
humana e ambiental e da violência podem ser identificadas no modelo de civilização
dominante, que se baseia em superprodução e superconsumo para uns e subconsumo
e falta de condições para produzir por parte da grande maioria. (BRASIL, 1992).

A referência ao Tratado, nos documentos do Terra Limpa, foi feita apenas no ano de 2012, mas
este segue sendo uma importante referência que dá a identidade da EA que se quer: que seja
política e transformadora, pela construção de sociedades sustentáveis.
O consumo consciente é um tema que vem sendo questionado por diversos autores: até
que ponto pode-se continuar consumindo o que se quer, quando se quer e como se quer? O fato
de ser consciente não quer dizer que esse consumo cause menos impacto ambiental, pois ele
continua a acontecer e acaba por se tornar normal, desde que seja consciente. Para contribuir
com a compreensão dessa afirmação, recorre-se a Mutz (2013, p.13): “acredito que a própria
noção de consumidor consciente, entendido como sujeito ideal de consumo para o capitalismo,
seja uma posição de sujeito ambivalente desde sua concepção.” Por isso, é sempre válida uma
reflexão sobre o consumismo e sobre como o consumo “tornou-se especialmente importante,
se não central para a vida da maioria das pessoas, o verdadeiro propósito da existência.”
(BAUMAN, 2008, p.38).

5.1.2 Resíduos
A segunda subcategoria que emergiu da compreensão dos documentos foi a dos resíduos
sólidos. Estes ocupam amplo espaço nos objetivos e nas ações do Programa, conforme Quadro
3, especialmente no que diz respeito à separação e coleta seletiva. Contudo, salienta-se
novamente que é preciso avaliar a possiblidade de acrescentar a reflexão que propõem
Layrargues (2002) e Bauman (2008), sobre que espaço está tomando o consumismo em nossas
vidas e a quantidade de resíduos por ele gerada.
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Quadro 3 - Plano de Ação do Programa Terra Limpa: Resíduos Sólidos
Ações

2012

2013

2014

2015

2016

Resíduos
Sólidos

Ações
cotidianas:
-Promover a
gestão
ambiental do
espaço
escolar:
separação do
lixo
reciclável.
Ações
anuais:
Consultoria
ambiental a
estudantes do
ensino médio
sobre coleta
seletiva.

Objetivos
específicos:
-Promover a
gestão ambiental
do espaço escolar
por meio de
práticas
sustentáveis,
como separação
do lixo reciclável.
-Desenvolver
campanhas, ações
de sensibilização
envolvendo
Saneamento
Ambiental (água,
resíduos sólidos,
esgotamento
sanitário).
-Promover ações
que visem a
proteção dos rios
da região com
relação ao
descarte de
resíduos.
Ações
diferenciadas: Ações de
sensibilização
envolvendo
Saneamento
Ambiental (água,
resíduos sólidos,
esgotamento
sanitário)
Ações cotidianas:
-Promover a
gestão ambiental
do espaço escolar:
separação do lixo
reciclável.
Ações anuais:
-Consultoria
ambiental a
estudantes do
ensino médio
sobre coleta
seletiva.

Objetivos
específicos:
-Desenvolver
campanhas, ações
de sensibilização
envolvendo
Saneamento
Ambiental (água,
resíduos sólidos,
esgotamento
sanitário).
-Promover a
gestão ambiental
do espaço escolar
por meio de
práticas
sustentáveis,
como separação
do lixo reciclável.
Ações
diferenciadas:
-Campanha
educativa e ações
de sensibilização
envolvendo
Saneamento
Ambiental (água,
resíduos sólidos,
esgotamento
sanitário)
Ações cotidianas:
-Promover a
gestão ambiental
do espaço escolar:
separação do lixo
reciclável.
Ações anuais:
-Consultoria
ambiental a
estudantes do
ensino médio
sobre coleta
seletiva.

Objetivos
específicos:
-Desenvolver
campanhas,
ações de
sensibilização
envolvendo
Saneamento
Ambiental
(água, resíduos
sólidos,
esgotamento
sanitário).
-Promover ações
que visem a
proteção dos rios
da região com
relação ao
descarte de
resíduos.
-Promover a
gestão ambiental
do espaço
escolar por meio
de práticas
sustentáveis,
como separação
do lixo
reciclável.
Ações
cotidianas: Promover a
gestão ambiental
do espaço
escolar:
separação do
lixo reciclável.
Ações anuais:
-Consultoria
ambiental a
estudantes do
ensino médio
sobre coleta
seletiva.

Objetivos
específicos:
-Desenvolver
campanhas,
ações de
sensibilização
envolvendo
Saneamento
Ambiental
(água, resíduos
sólidos,
esgotamento
sanitário).
-Promover ações
que visem a
proteção dos rios
da região com
relação ao
descarte de
resíduos.
-Promover a
gestão ambiental
do espaço
escolar por meio
de práticas
sustentáveis,
como separação
do lixo
reciclável.

Fonte: Organizado pela pesquisadora, a partir da síntese dos documentos do Programa Terra
Limpa (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012; 2013; 2014; 2015; 2016).

79

Os resíduos sólidos são apontados como um dos mais graves problemas ambientais
urbanos da atualidade. Layrargues (2002) chama a atenção para a necessidade de os programas
de EA, como o Terra Limpa, estarem atentos ao abordarem a coleta seletiva de resíduos, para
que ela não fique relacionada apenas à reciclagem, deixando de lado uma “reflexão crítica e
abrangente a respeito dos valores culturais da sociedade de consumo, do consumismo, do
industrialismo, do modo de produção capitalista e dos aspectos políticos e econômicos da
questão do lixo.” (LAYRARGUES, 2002, p. 2).
Mesmo que ainda seja necessário trabalhar ações sobre resíduos sólidos, no sentido de
orientar a população sobre a correta separação e destino, elas precisam ser acrescidas de
reflexões mais profundas, incluindo a extração de bens naturais, a cadeia de produção, de
distribuição e o consumo dos produtos.

5.1.3 Reciclagem
A reciclagem, a terceira subcategoria, constitui-se num dos elos da cadeia de
produção. Dependendo da forma como for discutida, pode ser encarada apenas como uma parte
técnica sobre como fazer a separação dos resíduos corretamente, com o único objetivo de
cumprir com o que é preciso para que a reciclagem aconteça. Observa-se que o Programa
desenvolve ações de coleta de papel nas escolas e encaminha o material coletado para um
espaço, chamado Ambiarte, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, como se especifica no
Quadro 4:
Quadro 4 - Plano de Ação do Programa Terra Limpa - Tema: Reciclagem
Ações

2012

2013

2014

2015

2016

Reciclagem

Ações
cotidianas:
-Coleta de
papel e
encaminhar
para o
Ambiarte.

Ações cotidianas:
-Coleta de papel e
encaminhar para o
Ambiarte.

Ações cotidianas:
-Coleta de papel e
encaminhar para o
Ambiarte.

Ações cotidianas:
-Coleta de papel e
encaminhar para o
Ambiarte.

Ações
cotidianas:
- Coleta de papel
e encaminhar
para o Ambiarte.

Fonte: Organizado pela pesquisadora, a partir da síntese dos documentos do Programa Terra
Limpa (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012; 2013; 2014; 2015; 2016).
Carniatto (2012, p. 45) lembra que “torna-se importante ressaltar que mesmo a
reciclagem sendo uma alternativa viável, a mesma produz resíduos e gastos energéticos em sua
produção.” Por isso, busca-se em Layrargues (2002, p. 180) o convite à reflexão sobre essa
prática, e sobre as
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implicações para a educação ambiental reducionista, mais preocupada com a
promoção de uma mudança comportamental sobre a técnica da disposição domiciliar
do lixo (coleta convencional x coleta seletiva) do que com a reflexão sobre a mudança
dos valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo da sociedade
moderna [...] tornando a reciclagem do lixo uma atividade-fim, ao invés de considerála um tema-gerador para o questionamento das causas e consequências da questão do
lixo.

O espaço Ambiarte é destinado à realização de oficinas de reciclagem de papel, com as
crianças e jovens das escolas que fizeram a separação dos papéis em suas unidades. Após as
oficinas, os participantes podem levar o material produzido e a escola também pode escolher
materiais que esteja precisando, como porta-canetas, quadros, caixas organizadoras, entre
outros. Indo ao encontro do que propõe o Ambiarte, Carniatto (2012, p. 46) defende que: “a
consciência da separação dos resíduos deve ser um tema abordado desde o início na Educação
básica. Portanto, assim como promover uma educação ambiental precoce, deve partir da escola
a iniciativa, e o exemplo.” Sem dúvida as atividades que se propõem no Ambiarte merecem
destaque e têm seu mérito, quando fomentam tal envolvimento gerando ainda a criação de
produtos. Estas ações podem ser ampliadas com a discussão sobre o tema, incluindo a reflexão
sobre a normalização desse ciclo de consumir, gerar resíduos, separar resíduos, reciclar.
As leituras e as interpretações dos documentos selecionados permitiram a compreensão
do planejamento das ações em relação ao consumo. Os registros nos documentos mostram a
inclusão do consumo consciente, resíduos sólidos e reciclagem, e não fazem menção ao
consumismo. No entanto, nas falas da Educadora EAP1 e da Professora PEF1, podemos
observar que há a preocupação em discutir o tema:
[...] toda a sociedade que a gente vive que incentiva cada vez mais esse consumismo desenfreado, essa loucura
toda de descartável. Então existe a necessidade de a gente consumir e com responsabilidade, e que venha gerar
menor impacto ao nosso ambiente. (EAP1, 2017, grifo nosso).
Então quando a gente fala sobre o consumismo, a gente, A GENTE, tem que mudar, EU tenho que mudar. Porque
a gente sabe que vivemos em um mundo capitalista, que é um horror do horror, então a gente está se policiando
o tempo inteiro para... evitar o máximo do consumismo e a gente trabalha isso com as crianças também,
diariamente. (PEF1, 2017, grifo nosso).

A inclusão do tema consumo consciente nos documentos estudados, pode ser entendida como
um aspecto positivo, pois Dagnoni (2006, p. 68), em sua dissertação sobre o desenvolvimento
das atividades do PTL, em 2006, destacou que este não fazia parte das atividades sugeridas:
“observamos que a redução de consumo e o reaproveitamento dos resíduos sólidos são pouco
abordados, as atividades pedagógicas sugeridas pelos participantes do Projeto ‘Terra Limpa’
priorizam a reciclagem.” A interpretação dos relatos e documentos revela que, de parte das
professoras e das educadoras ambientais, existe a reflexão sobre o consumismo, a qual não está
registrada no planejamento das ações a serem desenvolvidas, portanto não constam nos Planos
de Ação.
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Pode-se observar, então, que diversas ações são planejadas e descritas nos Planos de
Ação de 2012 a 2016. Entre elas estão: registros das atividades de coleta de material reciclável
nas escolas, oficinas de reciclagem de papel, de compostagem, de pintura com tintas naturais,
palestras, consultorias, gestão ambiental escolar, contação de histórias sobre temas ambientais,
campanhas sobre uso de sacolas retornáveis, recebimentos de escolas para visitas ao Parque
Ecológico Raimundo Gonçález Malta, projetos de limpeza dos rios da região, projeto de
sensibilização ambiental com banhistas durante o verão, sobre o lixo, coleta e destino de óleo
de cozinha para reciclagem e atividades em bairros para sensibilização da comunidade sobre
gestão de resíduos. (BALNEÁRIO CAMBORIU, 2012 - 2016).
Na tentativa de ampliar e aprofundar a compreensão dos documentos, quanto ao
desenvolvimento de atividades, propõe-se considerar que o Programa se aproxima de uma
corrente conservacionista/recursista. Essa concepção de Educação Ambiental é definida por
Sauvé (2005, p. 19) como uma corrente que “agrupa as proposições centradas na ‘conservação’
dos recursos, tanto no que concerne à sua qualidade como à sua quantidade” e tem seus
objetivos centrados em adotar comportamentos de conservação e em desenvolver, junto aos
estudantes, habilidades relativas à gestão ambiental. Por essa concepção “geralmente se dá
ênfase ao desenvolvimento de habilidades de gestão ambiental e ao ecocivismo” (SAUVÉ,
2005, p. 25), e suas estratégias estão voltadas a desenvolver guias de comportamento e projetos
de gestão e conservação. A autora destaca que a proposta de agrupar as diferentes proposições
de EA em correntes “torna-se uma ferramenta de análise a serviço da exploração da diversidade
de proposições pedagógicas e não um grilhão que obriga a classificar tudo em categorias
rígidas, com o risco de deformar a realidade.” (SAUVÉ, 2005, p. 18). Nesse sentido, o
entendimento, que se pode retirar da análise documental realizada, que inclui o Terra Limpa
dentro de uma corrente, possibilita compreender melhor suas características, suas
possibilidades e seus limites, contribuindo, assim, para o fortalecimento do Programa.

5.2 AS FALAS DOS SUJEITOS: ATRIBUINDO SENTIDOS E SIGNIFICADOS

Nesta seção, apresentam-se as interpretações e compreensões feitas acerca das
percepções dos sujeitos sobre o Programa Terra Limpa, as quais emergiram das entrevistas
semiestruturadas. Desta forma, atende-se aos quatro objetivos específicos do presente estudo:
reconhecer e interpretar, nas falas dos sujeitos e nos documentos, o que é o Programa Terra
Limpa e como se dá o planejamento e o desenvolvimento das ações de Educação Ambiental;
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compreender a percepção dos estudantes quanto ao desenvolvimento de ações de Educação
Ambiental pela escola e pelo Programa Terra Limpa; reconhecer os referenciais teóricos que
fundamentam as práticas do Programa Terra Limpa; compreender a percepção das educadoras
ambientais quanto aos obstáculos e avanços do Terra Limpa, considerando as linhas de atuação
estabelecidas na Política Municipal de Educação Ambiental.
Buscou-se entender como acontece esse fenômeno e com quem, quais seus propósitos
e sua história, indo além dos documentos nesse processo, localizaram-se, nas vozes dos sujeitos,
as suas percepções. A entrevista semiestruturada foi a ferramenta utilizada para a geração
desses dados. A interpretação se deu por meio dos diálogos com os sujeitos, das conexões, das
falas que foram ouvidas, gravadas, transcritas, interpretadas e ouvidas, com base nos
fundamentos da Análise Textual Discursiva (ATD), que se constituiu o movimento de
compreensão do Programa Terra Limpa, como tradução da Política Municipal de Educação
Ambiental de Balneário Camboriú.
Esta seção compreende quatro grandes categorias, algumas delas apresentando
subcategorias. Para melhor exemplificar essa divisão, observe-se o esquema representado na
Figura 16.
Figura 14 - Esquema das categorias e subcategorias que emergiram das entrevistas

As vozes dos
sujeitos

Categorias

Educação
Ambiental

Consumo

O Programa
Terra Limpa

A PMEA

Limites e
Possibilidades

O
desenvolvimento
das Açoes

Subcategorias

As concepções de
EA

O despertar para a
EA

A educação
ambiental na
educação infantil

O que é o PTL?

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018.

5.2.1 A Educação Ambiental
O argumento aglutinador desta categoria está embasado na ideia de que os sujeitos
apresentam diferentes visões e concepções sobre a Educação Ambiental, e sobre como ela é
desenvolvida em seus contextos. Essas concepções possibilitaram a conexão com as ações de
EA que vêm sendo desenvolvidas pelo PTL. Para auxiliar na interpretação das falas dessa
categoria, é importante lembrar o que ensina Sauvé (2016, p. 292): “em nível pessoal, a
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Educação Ambiental visa construir uma ‘identidade’ ambiental para dar significado ao nosso
ser no mundo, para desenvolver um pertencimento ao meio de vida e a promover uma cultura
do engajamento.” A partir das leituras das entrevistas, foi possível, então, perceber que os
sujeitos apresentavam diferentes visões e concepções sobre o que é a EA e como ela é
desenvolvida em seus diferentes contextos.
Devido a essa diversidade, três subcategorias emergiram dos diálogos com as
entrevistadas. A partir da fragmentação das entrevistas e da unitarização dos elementos de
significação próximos, as subcategorias formadas foram: As concepções de Educação
Ambiental, A Educação Ambiental na Educação Infantil e O Despertar para a Educação
Ambiental. Essas subcategorias facilitaram a compreensão sobre quais concepções têm os
sujeitos acerca da EA.
Com esta primeira categoria, atendeu-se a três objetivos da dissertação: reconhecer e
interpretar a percepção dos sujeitos sobre o Terra Limpa e sobre o planejamento e o
desenvolvimento das ações de EA; compreender a percepção de estudantes quanto ao
desenvolvimento de ações de EA pela escola e pelo Programa Terra Limpa; reconhecer os
referenciais teóricos que fundamentam as práticas do Programa Terra Limpa. Durante as
entrevistas, os sujeitos foram questionados: O que é a Educação Ambiental para você? Essa
categoria teve como papel fundamental proporcionar uma aproximação da pesquisadora com o
horizonte dos entrevistados sobre a Educação Ambiental.
O desenvolvimento da Educação Ambiental como uma prática educativa é obrigatório
em todos os níveis de ensino. Consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental (DCNEA) e na Resolução CNEP/CP nº 2 do Conselho Nacional de Educação (CNE)
e Conselho Pleno (CP), na qual é reconhecida a relevância e a obrigatoriedade da Educação
Ambiental, destacando-se a importância de que se faça:
(...) o reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação
Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial
em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a
redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades
planetárias evidencia-se na prática social. (BRASIL, CNE – MEC, 2012, p. 2).

Dessa forma, se reconhece que a Educação Ambiental tem o papel de propor, a cada pessoa, o
desafio de rever o ser e estar no mundo, de colocar a necessidade de dialogar, de criar coragem
para exercer s cidadania e ser parte da solução dos problemas socioambientais. Foi possível
constatar que, em Balneário Camboriú, a Educação Ambiental vem sendo colocada em prática
na rede municipal, pelo Programa Terra Limpa.
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5.2.1.1 As concepções de Educação Ambiental
O argumento aglutinador desta subcategoria, é que os sujeitos têm diferentes visões e
concepções sobre a Educação Ambiental e sobre como ela é desenvolvida em seus contextos.
Essas concepções estarão conectadas com o que pensam sobre o Programa Terra Limpa, sobre
qual o papel deste e o que deve ser desenvolvido a partir dele.
A EA chama os indivíduos para um envolvimento na sociedade e para a interação destes
com o meio ambiente. Na fala de uma das Educadoras Ambientais, tanto o envolvimento quanto
a coletividade são concepções de EA:
[...] é tudo o que a gente consegue envolver as pessoas em prol do bem-estar, da vida coletiva, isso para mim é
EA. (EAP2).

E para a EAP1 esse envolvimento que a EA proporciona é prazeroso:
É amor, é amor por algo que tu acreditas que é a vida, né?! Todas as formas de vida, nós, os ambientes naturais,
então EA ela é bem complexa quando se fala em EA. Ela envolve um todo [...], e é prazerosa porque tu trabalhas
com pessoas, tu te envolves com essas pessoas [...]. (EAP1).

Essas concepções nos remetem ao mesmo sentido dado pela EA no que diz respeito às atitudes
e valores de aprendermos a viver coletivamente, e que estamos todos conectados, uns com os
outros, com o mundo, com todos os seres vivos e com as suas conexões. A fala da EAP1, sobre
ser a EA amor por algo que se acredita, nos remete ao que diz Freire (1996): “é digna de nota a
capacidade que tem a experiencia pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós o
gosto de querer bem e o gosto da alegria, sem a qual a prática educativa perde o sentido.” O
sentido de coletividade, citado pela EAP2 também é defendido por Sauvé (2016, p. 291): “’ser
humano’ corresponde essencialmente a uma aventura coletiva: nós construímos nossas
identidades na relação com o outro [...].” E dessa forma, visto que as falas anteriores são das
educadoras do Programa, o papel da EA, de nos fazer refletir e aprender a viver juntos, se faz
presente no Terra Limpa.
Outra concepção de EA que emergiu das falas dos sujeitos, está relacionada ao respeito
pelo meio ambiente, pelos seres vivos e não vivos, estando também diretamente relacionada
aos valores de cada ser humano. Na fala da professora é possível observar o entendimento de
que a EA tem o papel de mostrar esse respeito:
E a EA está ali para mostrar ou para direcionar... desde aquele papelzinho de bala que a gente jogou no chão,
que entrou no bueiro, deu enchente e encheu a casa, está tudo relacionado. (PEI1).

No mesmo sentido, a Estudante 3 deu exemplos que corroboram a concepção de que a Educação
Ambiental envolve o cuidado e o respeito com o meio ambiente.
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Bom, cuidar da nossa escola, cuidar, preservar, plantar coisas para a gente colher depois, penso assim. [...]. as
pessoas deveriam também parar de jogar lixo na rua. Depois da enchente, essas coisas, [...] e foi quem jogou o
lixo na rua, então um tem que pensar no outro. (E3).

Os dois relatos abordaram o respeito pelo meio ambiente ao afirmarem que ‘está tudo
relacionado’ e que ‘tem que pensar no outro’, e vão ao encontro do que argumenta Capra (1996,
p. 28), quando afirma: “todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas
umas às outras numa rede de interdependência”. A esse respeito, Boff (1999) destaca que:
Tudo isso significa cuidar do próprio nicho ecológico, vivenciá-lo com o coração,
como o seu próprio corpo estendido e prolongado; descobrir as razões para conserválo e fazê-lo desenvolver, obedecendo à dinâmica do ecossistema nativo. (1999, p.
136).

Concordando com o autor, as professoras e os estudantes demostram que a EA tem o papel de
sensibilizar para a importância da relação de pertencimento, tanto com o local, quanto com o
global, contribui com o sentimento de responsabilidade socioambiental, e amplia a percepção
de que a ação de fazermos algo que prejudique um determinado local, pode reverberar com
proporções desconhecidas, inclusive com desequilíbrios ambientais.
Na concepção de dois estudantes, as ações de EA proporcionam o aprendizado sobre
preservação, sobre cuidado com as plantas, sobre não destruir a natureza e sobre o cuidado e a
limpeza da escola. Ambos entendem que a EA ensina a cuidar da natureza:
Aprender a preservar, aprender a cuidar, quando está em casa cuidar das plantas, regar, não desmatar, cuidar
das árvores, tem gente que risca em árvores, e sobem nas árvores. (E1).
Eu acho que a EA é para cuidar, vai lá limpa, daí eu acho que é isso. Saber cuidar da natureza. (E4).

Esse cuidado relatado pelos Estudantes é entendido por Boff (1999, p. 34) da seguinte forma:
“o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano, antes que ele faça qualquer coisa.”
Poderíamos aproximar essas duas falas às correntes de Educação Ambiental propostas por
Sauvé (2005) e já utilizadas na compreensão dos documentos estudados do Programa Terra
Limpa, as quais aproximam-se de uma concepção Recursista/ Conservacionista, em cujo
âmbito, a Educação Ambiental é vista como tendo o objetivo de “adotar comportamentos de
conservação; e desenvolver habilidades relativas à gestão ambiental.” (SAUVÉ, 2005, p. 40).
Sobre essas correntes Mota (2015, p. 28) destaca que:
Embora as correntes possam parecer distintas entre si no que tange às suas
especificidades, algumas possuem aspectos semelhantes. Assim sendo, muitas vezes,
os sujeitos apresentam diversas proposições acerca da EA, transitando por zonas de
convergência entre as diferentes correntes existentes.

Pelos relatos, pode-se afirmar que, para os estudantes, o cuidado com o meio ambiente e com a
escola são ensinamentos proporcionados pela Educação Ambiental.
Outra concepção de EA está relacionada ao fato de que todos os seres vivos, inclusive
os humanos, fazem parte e estão imersos em uma rede social, formada por diferentes setores
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ligados uns aos outros, e onde a EA deve estar presente. Uma das professoras da Educação
Infantil destaca, em sua fala, a importância de a EA ser desenvolvida nesses diferentes setores
e evidenciando que esta salvará o planeta:
A EA é o que vai salvar nosso planeta, o que vai salvar nossa humanidade, ela tem que estar caminhando lado a
lado em todos os setores, é naquela empresa, é na escolinha pobre que só tem uma carteira, é na universidade,
na minha casa. [...]. É um processo, e muitas vezes lento [...]. (PEI2).

Se por um lado, parte dessa concepção da professora, ainda mantém uma visão salvacionista
dos anos 1970 sobre o papel do educador ambiental, por outro, entende a EA como um processo
educativo. Sauvé (2016) ajuda a compreender essa afirmação ao enunciar que
A educação ambiental coloca em evidência as conexões estreitas entre os valores que
sustentam as relações sociais e os que regem a relação com o meio ambiente: para
além do respeito, é importante desenvolver uma ética da solicitude (do cuidado) e da
solidariedade, o que demanda aprender a viver juntos, COM o meio ambiente. (2016,
p. 294).

Esse reconhecimento, na fala da professora, de que a EA deve estar presente em todos os setores
da sociedade, fortalece programas como o Terra Limpa e mostra que ele tem desdobramentos
dentro das escolas.
Todas essas concepções nos mostram diferentes olhares do que representa a EA para
cada um dos sujeitos entrevistados. Somos seres com histórias e contextos que nos tornam
diversos e complexos, por isso cada um vai desenvolver uma sensibilidade sobre a natureza, e
com o direito de exercer a sua liberdade, poderá tomar decisões com base nos valores, na ética
e nos princípios que construiu durante a sua existência. (BOFF, 1999).

5.2.1.2 A Educação Ambiental na Educação Infantil
Entre as concepções de Educação Ambiental das professoras, algumas foram
relacionadas diretamente à importância que tem o desenvolvimento de atividades de EA com
as crianças, durante a Educação Infantil nas escolas. Estes foram os elementos de significação
próxima que constituíram esta subcategoria, sendo o argumento aglutinador a relação que as
professoras estabeleceram entre a concepção de EA e a importância do desenvolvimento de
ações de EA na Educação Infantil.
Para discorrer sobre essa temática, primeiramente será abordado o desenvolvimento da
criança durante a Educação Infantil, bem como a importância da escola para esse processo. Para
apoiar a fundamentação teórica, buscamos Tiriba (2010) como uma referência para os estudos
sobre a educação infantil e Silva, Raitz e Ferreira (2009), para os estudos de educação ambiental
na educação infantil.
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Durante os primeiros anos de vida, a criança se constitui como um ser social. Auxiliando
na compreensão desta afirmação, Silva, Raitz e Ferreira (2009, p. 78) destacam que “as
crianças, sem sombra de dúvidas, são atores sociais dotados de pensamento crítico e reflexivo,
por isso mesmo, chama-se a atenção para suas ações como prova de si.” A infância é um período
de construção ativa do seu ser e estar no mundo, ela vai se modificando e modificando aqueles
que estão a sua volta e construindo a sua identidade (SILVA, RAITZ E FERREIRA, 2009).
Nesse período de construção de seu ser, Tiriba (2010) acredita ser importante “desde a primeira
infância, a importância da Educação Ambiental enquanto processo que religa ser humano e
natureza, razão e emoção, corpo e mente, conhecimento e vida.” (TIRIBA, 2010, p. 2). Podese afirmar que a EA é importante durante os primeiros anos de vida, como parte da formação
da criança.
A EA deve ser desenvolvida em todos os níveis de ensino. Esta previsão está
estabelecida nas Políticas Nacionais e Estadual de EA nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Ambiental (DCNEA):
Art. 8º. A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e
acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e
interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e
modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou
componente curricular específico. (BRASIL, MEC-CNE, 2012, grifos nossos).

Da mesma forma, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil consta como
um princípio ético o respeito ao bem comum e ao meio ambiente:
Artigo 6º. As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os
seguintes princípios:
I - Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.

Com base nas legislações supracitadas, afirma-se que o desenvolvimento da EA nas Instituições
de Educação Infantil (IEI), como uma prática educativa, contribui com a ampliação de atitudes
e valores socioambientais e de cuidado com a vida na Terra. Nesse sentido, Silva, Raitz e
Ferreira (2009, p. 78) afirmam que a escola é promotora da constituição da criança como um
ser social e que
a escola assume um papel de destaque, principalmente como agência promotora de
interações sociais. Nesta perspectiva, o processo de escolarização é positivo para o
desenvolvimento humano. Para Ferreira (2002), as crianças não deixam de se
constituir em seres inteligentes, socialmente competentes e com capacidades para
realizarem suas ações, ademais, possuem emoções e sentimentos à luz das suas
próprias evidências.

Com estes estudos, reafirma-se a importância de a EA ser desenvolvida em todos os níveis de
ensino, especialmente nas Instituições de Educação Infantil (IEI).
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Ao encontro dessas premissas, a concepção de EA de algumas professoras, foi
relacionada diretamente à prática educativa com as crianças. Quando questionada: ‘O que é a
EA para você?’, a Professora do Ensino Fundamental relatou:
A gente traz aqui para a escola essas ações, essas práticas para que a gente possa cada vez mais sensibilizar as
crianças e eles, o trabalho com as crianças é magnífico, porque a gente consegue trabalhar muito bem, eles têm
uma receptividade muito boa, e eles levam isso tudo para casa. (PEF1).

Essa observação, de que o desenvolvimento de atividades com as crianças acontece, e que elas
acabam levando para casa o que aprendem, pode ser melhor compreendido com o que discorrem
Silva, Raitz e Ferreira (2009): “[...] as crianças, adolescentes e jovens fazem parte de uma
sociedade em processo de socialização recebendo mensagens que estão disponibilizadas
conforme suas necessidades, interesses e representações.” Dessa forma, essas mensagens
devem estar conectadas com “uma educação infantil ambiental fundada na ética do cuidado,
respeitadora da diversidade de culturas e da biodiversidade [...]” (TIRIBA, 2010, p. 2). Como
se vê, essa autora se aproxima dos conceitos apresentados por autores da EA, como Lucie Sauvé
e Michele Sato, e com isso, percebe-se, uma vez mais, a importância de o educador
compreender que, durante o seu desenvolvimento, a criança vai dando significados às vivências
que tem, vai fazendo escolhas, e vai se constituindo como indivíduo com uma identidade, que
poderá estar conectada com a perspectiva de sua formação para a ética e a cidadania,
contribuindo assim para a construção de uma sociedade sustentável.
Como já foi afirmado anteriormente, é preciso iniciar os trabalhos de Educação
Ambiental desde a Educação Infantil. Observa-se na fala da PEF 2 esse entendimento:
[...] para mim a EA deveria ser do início, a partir da educação infantil, e a partir daí você coloca, quanto mais
cedo melhor, na verdade. E daí quando você coloca essas atitudes com um pequenininho é mais fácil uma criança
tão novinha levar essas atitudes para casa e os pais se sentirem sensibilizados [...]. (PEF2).

Vale a pena ressaltar que esta é uma professora de Biologia, e que hoje desenvolve atividades
com todos os estudantes por estar coordenando o laboratório de biologia da escola. Pelo relato
citado, pode-se afirmar que a criança precisa ter contato, desde os seus primeiros anos de vida
com atitudes de responsabilidade socioambiental, para que ela possa desenvolver os
conhecimentos, as habilidades e os valores para tal.
A criança precisa conhecer o meio ambiente, o que é preciso fazer nele, com ele e por
ele, e esse saber deve ser compreendido por ela. Ela pode ser capaz de sensibilizar os que estão
a sua volta, e para a PEI1, quando a criança entende e acredita, poderá sensibilizar os familiares
mais próximos:
Eles levam muito a sério, se eles compreendem, acreditam na proposta, eles defendem, e não tem pessoa que vá
sensibilizar mais uma mãe, um pai, uma avó, um tio, do que uma criança. (PEI1).
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Tiriba (2010, p.7) pode ajudar a entender melhor a fala dessa professora, quando afirma que
“Conhecer é sentir, [...]. É a possibilidade de estar neste lugar que pode promover o encontro
com aquilo que verdadeiramente importa a cada criança ou ao grupo e, portanto, será́ capaz de
mantê-las interessadas.” Ainda, para complementar esse pensamento, no sentido hermenêutico,
Carvalho, Grün & Avanzi (2009, p.101) salientam que é interessante pensar “[...] uma educação
ambiental compreensiva desde a dimensão do engajamento como pertencimento ao mundo.”
Ainda buscando a compreensão hermenêutica desse processo de constituição da criança,
Carvalho, Grün & Avanzi (2009, p. 101) apontam que
O jogo, a arte, a paisagem e o encontro social (com os outros humanos) rementem à
aventura da compreensão e da auto compreensão que supõe um sujeito implicado na
relação de conhecimento, recusando a ideia cartesiana de um sujeito da razão,
observado, situado em algum lugar fora do mundo.

A partir das diversas relações sociais da criança, a compreensão sobre o cuidado com o outro
vai sendo construída, e quanto mais exposta a atitudes e conhecimentos acerca da
sustentabilidade socioambiental, mais ela poderá desenvolver valores nesse sentido.
A criança é uma multiplicadora, e no depoimento abaixo, também é um juiz, e vai passar
para os pais o conhecimento que tiver, cuidando para que estes o apliquem corretamente. Para
a PEI2, as crianças devem receber as informações e disseminá-las em casa:
E a criança é o melhor juiz e o melhor multiplicador. [...] A gente sabe que tem pessoas que não separam o lixo
da cozinha, mas eles têm consciência [...] que está misturado com o lixo do banheiro, mais o lixo da comida, e é
só ele ter essa consciência de dizer para a mãe que tem que separar pois outra pessoa vai pegar, só isso já é uma
vitória para gente!!! [...]. Daí diziam: "Mãe, não é mais pra jogar óleo na pia.", mas muitos vieram me falar: "A
minha mãe joga, tudo ali assim, ela frita o peixe e joga ali na pia." E eles vinham e contavam tudo para mim. Daí
eu falei assim: “É um segredo nosso, vem contar, espia ela e me conta". E daí a gente depois conversava. (PEI2).

Considera-se natural e importante que as crianças disseminem e ensinem o que aprendem, mas
é preciso ter atenção para que não haja uma inversão de papeis. Em alguns casos, essas atitudes
podem ser até preocupantes, quando a criança, ao invés de ensinar o que aprendeu, passa a ser
uma espécie de fiscal, controlador das ações dos pais em casa. Talvez, possa ser tão mais valioso
considerar o processo de desenvolvimento da criança, como um ser da natureza, por meio de
uma EA baseada na “relação com o meio ambiente advinda de um projeto pessoal e social de
construção de si mesmo e ao mesmo tempo de reconstrução do mundo pela significação e pelo
agir.” (SAUVÉ, p. 292, 2016). A PEI2 relatou que as crianças têm consciência, e sobre isso
destacamos que esta é uma exigência humana, que a consciência é um dos caminhos para que,
por meio da curiosidade, o conhecimento seja construído, e que ela é acima de tudo natural.
(FREIRE, 1996). Afirma-se que a criança poderá ser uma multiplicadora, quando se perceber
como um ser do mundo e compreender que faz parte dessa rede de conexões.
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A vivência das ações de EA na escola produz efeitos no que as crianças pensam e fazem
em casa. Na entrevista com outra professora, ela relata que as crianças ministravam o processo
de separação dos resíduos dentro da escola e o repetiam em casa:
Então nós começávamos, passávamos para as crianças e deixávamos as crianças ministrarem esse processo.
Tanto que nas nossas atividades, nas nossas estratégias chegava um ponto que as crianças que faziam para as
serventes toda essa orientação sobre a separação do lixo [...]. E então fazíamos todo esse estudo com as crianças,
e os pais reclamavam muito ‘Meu Deus, a gente não pode sair que o fulano apaga a luz atrás de mim, ou lavar a
louça que a fulana pede para fechar a torneira, não brincam mais em baixo do chuveiro’, sempre muitos relatos.
(PEI1).

Essas vivências e atitudes de responsabilidade socioambiental são importantes para as crianças,
e como já foi destacado anteriormente, é preciso cuidar para que esses processos façam parte
da constituição de um ser social responsável ambientalmente, não porque precisa cumprir
regras, mas porque compreende o seu ser e estar no mundo. Tiriba (2007, p. 224) sugere que,
nas práticas cotidianas das IEI estejam presentes atitudes de cuidado com a natureza:
Nas instituições de educação infantil, visamos uma educação ambiental atenta à
qualidade de vida, à qualidade do existir cotidiano. Nessa perspectiva, o cuidar é uma
referência central [...]. Mas como ter cuidado e aprender a cuidar numa sociedade que
não cuida da natureza, das outras espécies nem da própria espécie, que destrói em
função dos objetivos do capital?

Pode-se depreender que, por meio de uma EA baseada em vivências e atitudes de cuidado de si
e do outro, e de respeito com natureza, a criança se constituirá um ser consciente do todo do
qual faz parte, e multiplicará seus saberes naturalmente.
A troca de saberes intergeracionais dentro da escola contribui muito com o processo de
desenvolvimento da criança. A Professora da Educação Infantil 1, descreveu uma situação que
envolveu esse processo de ensino aprendizagem mediado pelas crianças:
E era engraçado que as meninas da limpeza diziam assim ‘Nossa, fiquei com vergonha, porque as crianças vêm
ensinar para a gente, me senti intimada’. [...] e as crianças iam lá dar parabéns quando isso tudo acontecia.
(PEI1).

Para Tiriba, situações que proporcionem difusão de conhecimento com a mobilização das
crianças, abrem portas para a formação de um indivíduo que pense na sustentabilidade:
As Instituições de Ensino Infantil (IEI) podem exercer um papel importante na difusão
de informações e na mobilização de crianças, famílias e comunidades em relação à
preservação da Terra. Ao abrirmos espaço e tempo para encontros entre todos os
sujeitos que, cotidianamente, circulam nas creches e pré-escolas, descobrimos
infinitas formas de contribuir [...]. (TIRIBA, 2010, p. 11).

Essa troca de saberes, partindo das crianças, com a comunidade escolar, ajuda na formação de
um sujeito que valoriza o próprio conhecimento e o do outro.
As práticas pedagógicas no cotidiano das IEI devem ser impregnadas de experiências
com e no meio natural. A fala da professora PEI1 vai ao encontro dessa definição:
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Nós temos o eixo natureza e sociedade, e elenca a importância das crianças conhecerem o seu meio ambiente, de
apresentar para as crianças o preservar e cuidar, de trabalhar as questões ambientais relevantes. (PEI1).

Nesse sentido, as práticas pedagógicas devem garantir experiências, como define o Artigo 9º
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI):
As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil
devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo
experiências que:
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício
dos recursos naturais. (BRASIL, MEC – SEB, 2010).

Tiriba entende que “as crianças são, ao mesmo tempo, seres da natureza e seres de cultura. Na
escola, a conjugação dessas duas concepções assegurará o respeito à diversidade cultural com
o respeito à biodiversidade.” (TIRIBA, 2007, p. 223). Concordo com a autora quando afirma
que a criança precisa estar em contato com elementos do ambiente natural, que ela precisa ter
exemplos de atitudes que respeitem o meio ambiente, que ela precisa vivenciar experiências de
sustentabilidade da vida na Terra, pois assim ela poderá constituir-se como um ser social
responsável ambientalmente.
Pelo exposto nesta subcategoria, pode-se afirmar que a Educação Ambiental precisa ser
desenvolvida no ambiente escolar das Instituições de Educação Infantil, proporcionando
vivências que estimulem a constituição de um ser ambientalmente responsável. Para apoiar essa
afirmação, invoca-se o que dizem Claro e Pereira (2016), sobre a EA não estar voltada à
reprodução de uma racionalidade que entende a natureza como fonte de riqueza, e que é
necessário conhecer para não esgotá-la, pois:
Consideramos que esse trajeto é possível por um viés compreensivo, que anima os
sentidos não enquanto verdades, mas enquanto entendimentos sobre um fenômeno
que carrega sua verdade e que é reconfigurado a partir da apreensão do sujeito que
não se limita a descrevê-lo, mas que o experiencia. (CLARO e PEREIRA, 2016, p.
157).

As vivências no e com o meio ambiente ajudam a ampliar a percepção da criança para a
responsabilidade de cuidado com o outro e com o lugar onde vive.

5.2.1.3 O despertar para a Educação Ambiental
Dando continuidade aos questionamentos quanto à concepção de Educação Ambiental
dos sujeitos, emergiu das falas uma subcategoria relacionada ao despertar de cada uma das
professoras para a EA. Esta subcategoria atende a um dos objetivos da dissertação, o de
reconhecer os referenciais teóricos que fundamentam as práticas do Programa Terra Limpa. O
argumento que aglutina essas falas é que os sujeitos relataram diferentes momentos e situações
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que consideram ter sido o despertar para a necessidade de preocupação com a problemática
ambiental e para a Educação Ambiental. Nas falas o Terra Limpa foi citado como divisor de
águas, mosquito que picou, o antes e o depois dentro desse processo de despertar.
Durante a entrevista, a Educadora Ambiental 1 destacou que a sua participação em um
projeto de Educação Ambiental teria provocado esse despertar. Esse depoimento chamou a
atenção por ser de uma das Educadoras Ambientais do Programa Terra Limpa e que esteve
presente desde o início do Programa, inclusive durante a construção da Política Municipal de
Educação Ambiental:
[...] eu já tinha um outro olhar, o meu olhar, apesar que naquela época em 1997, não se falava ainda em EA
dentro do contexto da escola, não existia isso ainda, [...] a gente trabalhou durante uns dois anos. Alguns
professores foram selecionados e fizemos todo um trabalho dentro da bacia hidrográfica do Rio Camboriú. Então
aquilo que começou a me despertar pela EA. A gente fez um trabalho muito bacana voltado para o rio Camboriú.
(EAP1).

Conhecer a caminhada e as vivências dessa professora revelou-se imprescindível, uma vez que
um dos objetivos dessa pesquisa foi justamente compreender o funcionamento do Programa
Terra Limpa. O fato relatado aconteceu em 1997, quando uma universidade comunitária local,
a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), iniciou um trabalho na bacia do Rio Camboriú,
e os professores da rede municipal foram convidados. Esse relato pode ser compreendido
quando Carvalho, Grün e Avanzi (2009, p. 107) propõem uma reflexão sobre uma intervenção
educativa de pesquisa em educação ambiental, e relatam que:
Olhar para as experiências do grupo-pesquisador, sob a perspectiva da hermenêutica
filosófica, permite identificar, na metodologia da pesquisa-intervenção desenvolvida,
uma construção mútua dos sentidos da ação, da compreensão/interpretação do mundo
e da experiência vivida e, ainda, dos sentidos da educação ambiental que pautava o
trabalho.

Dessa forma, a medida que o sujeito busca compreender a situação em que está inserido, e que
tem a sua história, os seus pressupostos e pré-conceitos, ele vai modificando esses pré-conceitos
e, à medida que vivencia as experiências, aqueles se iluminam e orientam a compreensão
(CARVALHO, GRÜN & AVANZI, 2009). A partir da interpretação do seu depoimento, podese afirmar que foi a participação neste projeto que despertou na educadora o interesse pela EA.
A participação em um projeto que trabalha com a percepção de professores quanto às
questões socioambientais de um local, contribuiu para o despertar para a EA. Ainda relatando
a experiência da Educadora Ambiental 1, ela considera que o processo de terem desenvolvido
o trabalho na e com a comunidade foi essencial:
[...] meu primeiro contato com o rio Camboriú, ele [o professor coordenador do projeto] nos levou numa das
nascentes do Rio Camboriú, que foi no Alto dos Macacos. Nós fizemos daí um trabalho de percepção. Cada um
tinha um local, nós tínhamos máquina fotográfica na época, para registramos os locais, os momentos, fazíamos
entrevistas com a comunidade. E a partir daquilo deu um up, começou a me dar um up. [...] E ele me despertou
para essas questões ambientais que a gente ainda não tinha muito firme dentro de nós naquela época. (EAP1).
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É interessante prestar atenção para um detalhe: quando a Educadora Ambiental 1 falou em “dar
um up”, ela deu um sorriso e abriu bem olhos, demonstrando que essa experiência de participar
do projeto e as vivências de percepção realmente a motivaram, despertando-a para os seus
primeiros passos na EA. Observou-se, também, que o seu processo de sensibilização ocorreu
no meio natural, em um projeto que envolveu a comunidade e os professores na proteção do
mais importante rio da cidade, o Rio Camboriú. Para auxiliar essa compreensão, invoca-se o
que diz Carletto (2016, p. 148):
Esse encontro e esse despertar para o mundo sensível, que as práticas em ambientes
naturais buscam estimular, proporcionam a possibilidade de uma abertura do ser em
sua subjetividade, para a compreensão a aproximação do que confirma a sua
existência.

É importante destacar ainda que a referida educadora é uma das fundadoras do Programa Terra
Limpa, e que as suas primeiras vivências se deram no e com o meio natural e com a comunidade
local, e este processo é considerado por ela como um marco que desencadeou o seu interesse
por questões ambientais e pela EA.
Projetos e programas que desenvolvam ações de EA envolvendo professores, têm papel
importante no despertar, pessoal e profissional, de sujeitos que percebam e se preocupem com
questões ambientais. Dos relatos de três professoras, é possível observar que a participação das
mesmas, como representantes do Terra Limpa em suas escolas, foi o que deu início ao processo
de despertar para a EA, como se pode comprovar nas falas abaixo:
[...] para a minha pessoa, foi o início, um acordar para isso [...]. Foi um mosquitinho que me picou, o Terra
Limpa é isso, um mosquitinho que me picou, mas não era o da Dengue ((risos)), muito pelo contrário, é um rico
de um mosquito. E foi um início mesmo, foi o que me acordou para esse tema tão importante, tão fundamental.
(PEF1).
O PTL ele foi assim um marco, um divisor de águas para mim foi um divisor de águas mesmo! [...]. Eu mesmo
não fazia nada, e eu comecei a separar [...]. (PEI2).
[...] quando eu comecei a trabalhar com o PTL eu não fazia a separação do lixo reciclável, eu jogava minha pilha
em qualquer lugar, não usava sacola retornável. Levar para sala de aula e representar para as crianças... eu me
senti na obrigação de tentar [...]. (PEI1).

Esses relatos demonstram o quanto é relevante a existência de Programas de Educação
Ambiental como o Terra Limpa, e que as ações que envolvem os professores provocam
mudanças pessoais e profissionais, repercutindo nas práticas pedagógicas e sala de aula. Para
melhor compreender esse processo de despertar que relataram as professoras, Orsi (2016)
oferece as palavras sobre a importância da oferta de formação continuada em Educação
Ambiental para professores, no sentido de proporcionar reflexões que despertem para as
questões ambientais:
A EA está intimamente relacionada a práticas que organizam as condições necessárias
para o viver do ser humano, neste planeta e para o viver deste planeta em relação com
esse ser humano, pois tanto a vida dele, quanto dos demais seres do planeta, são
complexas, mas também extremamente frágeis. (ORSI, 2016, p. 169).
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Compreende-se, dos relatos, que as ações de EA que envolvem professores podem auxiliar no
processo de despertar, pessoal e profissional, para as questões ambientais e que o Programa
Terra Limpa teve papel fundamental nesse processo.
O despertar para a percepção do ser e estar no mundo depende da exposição do sujeito
a experiências e vivências significativas, que modifiquem suas concepções e ampliem sua visão
de mundo. Buscando a compreensão hermenêutica deste processo de despertar dos professores
para a EA, de que tratou esta subcategoria, aponta-se o que dizem Saraçol, Dolci e Pereira
(2016, p. 70): “a ação educativa é um processo de autoconhecimento que exige a possibilidade
da experiência e da vivência.” E foi o processo de ouvir, interpretar e conectar horizontes, que
possibilitou a compreensão da importância do Programa Terra Limpa na vida das professoras
entrevistadas, e como elas mesmas destacaram, perceberam mudanças pessoais e nas suas
práticas pedagógicas. Pode-se concluir que de alguma forma, o PTL fez, e ainda faz diferença
no percurso de desenvolvimento da EA no município de Balneário Camboriú, quando
proporciona vivências para as professoras e acaba por despertar-lhes o interesse em uma
Educação Ambiental crítica e transformadora.

5.2.2 As concepções sobre consumo e consumismo
Esta categoria pretendeu atender a dois dos objetivos específicos desta dissertação:
compreender as concepções de estudantes quanto ao desenvolvimento de ações de Educação
Ambiental pela escola e pelo Programa Terra Limpa e reconhecer os referenciais teóricos que
fundamentam as práticas do PTL. Essa identificação possibilitou a ampliação dos horizontes da
pesquisadora sobre o tema, pois as ações desenvolvidas no início do PTL, na década de 1990,
eram relacionadas à correta separação dos resíduos e encaminhamento para a reciclagem, e
nos últimos, anos as discussões vêm sendo ampliadas para a reflexão sobre o consumo. O
argumento que aglutina as falas nesta categoria relaciona as diferentes concepções dos sujeitos
sobre o consumo.
Entre as concepções, encontra-se a de que o consumo consciente estaria relacionado à
responsabilidade de consumir um produto que gere menor impacto e menos resíduos.
Apresenta-se a fala da EAP1 que afirmou:
[...] a sociedade que a gente vive que incentiva cada vez mais esse consumismo desenfreado, essa loucura toda
de descartável. Existe e houve a necessidade de a gente consumir e realmente com responsabilidade e que venha
gerar menor impacto ao nosso ambiente. E só que é ao mesmo tempo complicado, porque a gente está a frente de
uma sociedade totalmente, praticamente capitalista, que incentiva a cada dia que passa, ela incentiva o consumo
em massa, coisas novas, a gente é bombardeada diariamente, bombardeado em todos os sentidos. (EAP1).
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Essa percepção conecta-se com o que defende Bauman (2008, p. 71), quanto à pressão exercida
sobre os consumidores: “A ‘sociedade de consumidores’, em outras palavras, representa o tipo
de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia
existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais alternativas.” Além dessa
interpretação, para compreender o que disse a EAP1, acerca de consumir com responsabilidade,
pode-se convocar os conceitos de personalidade cidadã e personalidade consumidora, citadas
por Leonard (2011, p.183): “Nossa personalidade consumidora é tão desenvolvida que soterrou
a outra, a que deveria constituir nossa personalidade central, [...]. Assim, falta-nos uma
compreensão básica de como empregar o músculo da cidadania.”
Em outra fala, a concepção sobre o consumo está relacionada a real necessidade de
adquirir determinado produto. A EAP2 destaca o que entende por consumo:
Consumo consciente... é tudo aquilo que eu vou consumir de uma forma menos agressiva possível. O consumo
consciente é pensar em comprar um produto que tenha sido produzido o mais próximo da minha casa, o menos
processado possível, menos impacto, menos... é... o mais natural, o mais próximo do natural. (EAP2).

E ainda, em um dos relatos pode-se identificar um importante questionamento que se refere à
atitude de cada um e cada uma frente ao consumo:
Para mim resume em uma frase, muito pequena e muito fácil de ser colocada em prática: "Eu realmente preciso
disso?". Eu penso que basta isso, eu realmente preciso disso, essa reflexão. (EAP3, grifo nosso).

Para compor com essa percepção sobre a real necessidade de consumirmos, Leonard faz uma
importante pergunta (2011, p. 185): “O que devo comprar?”, a qual coloca em cheque as
escolhas efetuadas antes do ato de consumir, considerando as possíveis reflexões a serem feitas
por um sujeito ambientalmente responsável. Para aprofundar o entendimento sobre essas
reflexões propostas pela EAP3, trazemos um trecho do Diário de Campo, que relata uma
palestra solicitada por uma escola, durante a parada pedagógica:
Deu início então à palestra propriamente dita, chamando a atenção para o fato de que
o principal problema ambiental hoje seria o consumo. Que tratar sobre resíduos,
sobre separação de resíduos e colocar o lixo na lixeira seria assunto passado, e
que as crianças já nascem sabendo fazer tudo isso, que é preciso ir além e pensar no
consumo das coisas que geram lixo. Falou da importância da sensibilização, que a
consciência ninguém cria a de ninguém, que é preciso sensibilizar sobre a temática e
propor a reflexão: será que eu realmente preciso? (Diário de Campo da pesquisadora,
2017).

E em outras observações, foi possível notar o mesmo questionamento, chamando a atenção das
pessoas para o fato de que precisamos refletir sobre as nossas verdadeiras necessidades no ato
de comprar.
Em outros relatos, percebeu-se que o consumo não pode ser justificado pelo fato de que
o resíduo vai ser recolhido pela coleta seletiva, e com isso encaminhado corretamente para a
reciclagem. Conforme a professora PEF1:
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[...] que ser consciente, que ter um consumo consciente, não é consumir porque tem uma coleta seletiva que vai
passar, e sim a gente estar realmente pensando o que é necessário, quais outras formas que nós podemos estar
fazendo para não estar consumindo [...]. (PEF1).

Esse pensamento vai ao encontro do que defende Layrargues (2002):
Dessa forma, ao invés de se reduzir o consumo, cria-se a oportunidade de manter o
padrão convencional de consumo, pois a ameaça torna-se relativamente controlada, e
a reciclagem passa a desempenhar a função de compensação do risco do consumismo.
Contudo, trata-se de uma falsa segurança, que significa a alienação da realidade, a
qual cumpre a função de gerar a sensação de que um comportamento ambientalmente
correto - a reciclagem - contribuirá́ para a resolução de um problema. (2002, p. 6).

A concepção da PEF1 mostra que há uma clareza quanto à relação estabelecida pelo mercado,
de que se pode consumir o que, e quanto se desejar, desde que encaminhado corretamente para
a reciclagem, por meio da coleta seletiva, nas palavras de Layrargues (2002, p. 6, grifo nosso)
“Recicla-se para não reduzir o consumo.”
A mesma professora salienta ainda que muitas vezes há uma confusão de professores
sobre a proposta de trabalhos com o uso de material reutilizável. Ela destaca que isso pode
acabar estimulando o consumo para a realização dos mesmos, conforme sua fala abaixo:
Eu penso que pela falta de clareza, pela falta de informação, de entendimento de muitos profissionais e
professores, acabamos incentivando esse consumo porque vai ter a Semana do Meio Ambiente [...], e fazer aquelas
crianças tomar mais refrigerante, mais água mineral, para poder ter aquela tampinha. Esse consumo consciente,
ele inverteu os valores, então temos que ter sempre esse olhar sobre essa questão. (PEF1).

É interessante observar que para esta professora há uma falta informação e de entendimento por
parte de muitos professores quanto à prática educativa em torno das questões ambientais.
Guerra e Guimarães (2007, p. 156) afirmam que “transformar a teoria e os discursos em ações
pedagógicas crítico-reflexivas ainda é um grande obstáculo”, e destacam ainda que falta
formação dos professores para o planejamento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas
em EA. Em outro estudo mais recente, os mesmos obstáculos foram observados “lacunas ou as
deficiências na formação dos docentes e gestores no campo socioambiental; a inexistência ou a
precariedade de materiais educativos e tecnologias que tenham a sustentabilidade como tema
gerador para a EA.” (GUERRA, FIGUEIREDO e PEREIRA, 2010, p. 198).
A política dos 3Rs – Reduzir, Reutilizar e Reciclar, foi salientada por duas professoras
e uma estudante como aspecto essencial quando o assunto é consumo. Conforme consta no site
do Ministério do Meio Ambiente, a definição da Política dos 3R’s é:
Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado pelo
Princípio dos 3R's - Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Fatores associados com estes
princípios devem ser considerados, como o ideal de prevenção e não-geração de
resíduos, somados à adoção de padrões de consumo sustentável, visando poupar os
recursos naturais e conter o desperdício. (BRASIL, MMA, grifos nossos).

97

Quanto ao discurso sobre a Política dos 3R’s, Layrargues (2002, p. 4) provoca a nossa reflexão
ao considerar uma “sequência lógica a ser seguida: a redução do consumo deve ser priorizada
sobre a reutilização e reciclagem; e depois da redução do consumo, a reutilização deve ser
priorizada sobre a reciclagem”, refere também que esta visão vai na contramão do que necessita
o mercado, ou seja, que o consumidor não deixe de consumir. A cultura do consumismo precisa
da obsolescência planejada e “dobrar a vida útil de um produto significa diminuir pela metade
o consumo de energia, o lixo e a poluição gerada.” (LAYRARGUES, 2002, p. 5). No
depoimento seguinte, a professora PEF1 afirma que o consumo consciente está relacionado à
necessidade de Reduzir e Reutilizar.
Então aí quando fala do consumo, do reduzir, é o primeiro R, que é o reduzir. [...]. Quando a gente fala sobre o
consumismo, a gente, A GENTE, tem que mudar, EU tenho que mudar. Porque a gente sabe que vivemos em um
mundo capitalista, que é um horror do horror. Então a gente está se policiando o tempo inteiro para... evitar o
máximo do consumismo e a gente trabalha isso com as crianças também, diariamente. [...] todo o trabalho aqui
também é feito muito em cima da reutilização dos materiais, para evitar o máximo de consumo, e com a produção
deles mesmos. (PEF1).

E conforme o relato da professora PEF1, a mudança vem de dentro, a mudança começa por
cada um, e com isso pode se instaurar uma reflexão sobre o consumismo, fazendo com que seja
evitado ao máximo. Justamente é o que a escola vem propondo para as crianças.
O questionamento sobre o consumo também foi apresentado para os estudantes.
Inicialmente, quando questionada sobre o consumo, a E4 relacionou diretamente com o lixo,
com não jogar lixo no chão. Por esse entendimento parcial do conceito, durante a entrevista,
decidiu-se desenvolver um diálogo sobre as concepções dos estudantes acerca do consumo,
explicando a relação entre o que se compra e que vai para o lixo. E nesse momento, a estudante
salientou que é preciso maneirar quando vai comprar, e então relacionou-o com a reutilização
de materiais. Assim, restou claro que, para a E4, o consumo está relacionado com a reutilização
de materiais. Ela citou também o exemplo de um trabalho que fizeram na escola:
Teve até um trabalho de ciências que era sobre os biomas, a maioria dos materiais que a gente usou foi daqui da
escola, a gente tinha que fazer maquete, e a gente usou pedrinhas, tudo o que tinha aqui na escola. (E4).
Acho que seria legal o que umas séries fizeram aqui na escola ano passado, trabalhos com material reciclável.
Fizeram algumas árvores, castelos... ficou bem legal! (E2).

Durante o relato dessa atividade, a estudante demonstrou interesse e entusiasmo ao contar, o
que vivenciou no trabalho. Contou que o grupo teve que sair no pátio da escola para procurar
os materiais e que foi legal fazer o mesmo em casa, para que o trabalho fosse feito sem ter que
pedir dinheiro para os pais e sem ter que comprar material que poderia poluir depois.
Podemos depreender, dos relatos, que os sujeitos entendem que o consumo está
relacionado à responsabilidade de consumir um produto que gere menor impacto e menos

98

resíduos e à real necessidade de adquirir determinado produto. Ainda foi destacado que o
consumo não pode ser justificado pelo fato de que o resíduo vai ser recolhido pela coleta seletiva
e encaminhado para a reciclagem. É um desafio, para professores, trabalhar esse tema de forma
que as reflexões necessárias sejam feitas com e pelos estudantes, a fim de construir uma cultura
ambiental de responsabilidade socioambiental quanto ao consumo. Algumas estratégias para
este percurso são definidas nas linhas de atuação da PMEA, que será discutida na próxima
seção.

5.2.3 A Política Municipal de Educação Ambiental
Esta categoria aborda as concepções das Educadoras Ambientais do Programa Terra
Limpa, sobre a Política Municipal de Educação Ambiental de Balneário Camboriú. O
argumento aglutinador que agrupa os elementos constituintes desta categoria, relaciona as falas
das educadoras e suas percepções quanto aos limites e possibilidades da gestão da PEMA e do
PTL a partir das linhas de atuação estabelecidas na PMEA/BC. Partindo do objetivo geral
desta dissertação, o de compreender como o Programa Terra Limpa traduz a Política Municipal
de Educação Ambiental, no desenvolvimento das ações de Educação Ambiental, no ensino
formal, para a formação de um sujeito responsável ambientalmente, esta categoria atende
também, a um objetivo específico do presente estudo, o de compreender as concepções das
educadoras ambientais quanto aos obstáculos e avanços do PTL, considerando as linhas de
atuação estabelecidas PMEA.
A conversa teve início com o convite à leitura dos Artigos 7º e 8º, que já foram
discutidos em outros pontos desta pesquisa, e que serão apresentados já no próximo parágrafo.
Após, fez-se o seguinte questionamento: Considerando essas linhas de atuação: que aspectos
têm sido alcançados, quais são os limites e possibilidades?
Entende-se necessário destacar alguns cuidados que foram tidos na construção desta
categoria. Durante todo o processo das entrevistas, desde a elaboração das perguntas, do
momento de conversa, da interpretação e da escolha dos trechos para fazerem parte da presente
dissertação, foram observadas as possíveis consequências éticas. Nos ancoramos no que
recomendam Mainardes, Ferreira e Tello (2011, p. 151):
os pesquisadores desse campo [de análise de políticas públicas] precisam refletir sobre
as possíveis consequências éticas das suas pesquisas uma vez que elas, por exemplo,
podem legitimar ou intensificar situações e condições de opressão e desigualdade ou,
ao contrário, desvelá-las e problematiza-las.
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Por isso, reforçamos que buscamos todo o cuidado ao apresentar as vozes dos sujeitos, para que
o presente estudo possa contribuir com o fortalecimento do PTL, e lembramos o que nos diz
Saraçol, Dolci e Pereira (2016, p. 63) “a compreensão de um texto pressupõe deixar o texto vir
à fala, à procura pelo verdadeiro sentido no deixar acontecer. O texto acontece para o intérprete
como se fosse uma escuta.”
Antes de iniciar a descrição e interpretação das falas dos sujeitos, considera-se
importante destacar que a Política Municipal de Educação Ambiental de Balneário Camboriú,
assim como preveem as Políticas Nacional e a Estadual, define as linhas de atuação por meio
das quais, serão desenvolvidas as ações de EA. A PMEA determina que o PTL é o eixo
norteador para o desenvolvimento destas ações. Essas deliberações constam nos Artigos 7 e 8,
destacados abaixo:
Art. 7º A Política Municipal de Educação Ambiental valer-se-á do Programa Terra
Limpa de Educação Ambiental como eixo norteador para o estabelecimento do
conjunto de ações estratégicas, critérios, instrumentos e metodologias para a o
fortalecimento das práticas de educação ambiental desenvolvida ou a ser
implementada.
Parágrafo Único - O Programa Terra Limpa de Educação Ambiental tem por
finalidade desenvolver ações que sensibilizem a criança, o jovem e a comunidade para
a conservação e preservação do meio ambiente, para garantir um mundo sustentável
para as presentes e futuras gerações, por meio de seu plano de ações e diretrizes e a
articulação com outros projetos e programas ambientais desenvolvidos em cada
unidade escolar e comunidade, relacionados à educação ambiental no âmbito do
Município de Balneário Camboriú.
Art. 8º O Programa Municipal de Educação Ambiental compreenderá as atividades
vinculadas à Política Municipal de Educação Ambiental desenvolvidas no ensino
formal e não-formal por meio das seguintes linhas de atuação:
I - Formação de profissionais na área de meio ambiente;
II - Produção e divulgação de material educativo, buscando apoio às instituições
privadas e medidas compensatórias;
III - Avaliação e monitoramento das ações desenvolvidas;͒
IV - A promoção da gestão compartilhada entre os órgãos de meio ambiente e
educação;
V - A mobilização em torno da Educação formal e não-formal nas comunidades para
estimular o interesse pelo aprendizado e a importância do desenvolvimento
sustentável;
VI - A articulação do envolvimento de pais, alunos e comunidades na gerência de
projetos ambientais nas unidades escolares, na conservação e preservação dos
recursos naturais locais, para a manutenção melhoria da qualidade de vida;
VII - A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão
ambiental local, estadual, nacional e global. (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008).

A partir da leitura dessas linhas de atuação, juntamente com cada educadora, procedeu-se as
entrevistas com cada uma.
A interpretação desses relatos está organizada da seguinte forma: a apresentação da
Linha de Atuação; um breve resumo das principais considerações que emergiram das falas
sobre a linha apresentada seguida de trechos dessas falas, inicialmente sobre os limites e em
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seguida sobre as possibilidades; depois um fechamento; e, ao final dessa apresentação, das
interpretações de todas as linhas, resumem-se as concepções das educadoras sobre todas as
linhas.
A primeira linha de atuação aborda a formação de profissionais na área de meio
ambiente. Por profissionais, entende-se tanto as educadoras ambientais quanto as professoras
representantes do PTL nas escolas. Considera-se interessante traçar um paralelo quanto ao uso
dos termos formação na área de meio ambiente, com o previsto nas Políticas Nacional e
Estadual. Na PNEA consta no Artigo 8º, que:
Art. 8º As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem
ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das
seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:
I - capacitação de recursos humanos; [...];
§ 2º A capacitação de recursos humanos voltar-se-á́ para:
I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e
atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; [...];
IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio
ambiente; [...]. (BRASIL, 1999, grifos nossos).

Observa-se que o disposto na Política Municipal está de acordo com o que define a Política
Nacional. No entanto, chama a atenção o que propõe a Política Estadual, quando, no Artigo 8,
se refere à “I - formação de recursos humanos para educação ambiental” (SANTA
CATARINA, 2005, grifo nosso). Para aprofundar a reflexão proposta, cita-se o que diz Sato
(2001, p. 2): “assistimos a disputa político epistemológica da EA em diversos campos pedagogia, sociologia, biologia, geografia, engenharias, ora acentuando a EA na área
educacional, ora nos campos ambientais.”, e ela acrescenta: “precisamos definir a identidade
d@ educador@ ambiental. [...] uma identidade política que se consolide nas ações quotidianas,
e que, efetivamente, seja capaz de ousar a transformação necessária.” Propõe-se essa reflexão
com o propósito de contribuir com o processo de constituição da identidade do Educador
Ambiental, pois quanto mais discutido, esclarecido e embasado for esse tema, mais poderá
acrescentar para o fortalecimento de Programas de Educação Ambiental como o PTL.
A respeito o que determina essa primeira linha de atuação, sobre formação de
profissionais na área de meio ambiente, as Educadoras Ambientais destacaram alguns limites.
Para exemplificar cada um destes pontos apresentamos alguns trechos das falas das Educadoras:
- A dificuldade de liberação de professores para participarem das formações, por conta
da logística nas escolas e núcleos;
[...] a gente teve pouca representatividade das escolas, porque o gestor não tinha aquele pensamento da
importância da Educação Ambiental, de permitir a saída desse profissional, porque vai tirar da escola, a escola
vai ficar desfalcada. Então nesse sentido, a gente fazia todo um preparo, não com os núcleos, a gente tinha
praticamente a presença de 80% dos professores, mas nas escolas a gente não tinha mais nos últimos anos, nos
três quatro anos, a gente já não tinha mais a participação efetiva desses profissionais. (EAP1).
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Talvez um dos desafios do PTL seja realmente na formação continuada dos professores, [...], no meu
entendimento, não é o suficiente para se chamar de formação continuada, eu penso que pelo menos uma vez no
ano parte da carga horária direcionada para formação obrigatória no município fosse direcionada para as
questões socioambientais. (EAP2).

- A necessidade de um aprofundamento de fundamentação teórica;
[...] na própria formação dos Educadores Ambientais, acho que falta um referencial teórico, sabe indica um artigo
para o pessoal ler, faz uma discussãozinha, sabe, provocar um pouco. (EAP2).

- A necessidade de conhecimento sobre o PLT por parte dos gestores que assumem as
secretarias;
[...] nós temos a troca constante de gestores, e nem todos eles chegam ou habilitados ou com uma equipe que está
habilitada ou que está a par de tudo... até pode não ser habilitada, mas sabe o que acontece, como é o Terra
Limpa, que verba temos, [...]. Quanto à questão dos profissionais que executam que trabalham no PTL, o
investimento é praticamente nulo. [...]. Então essa formação se dá hoje, até então, assim, através de parcerias,
muito muito muito esporadicamente se consegue um gestor que concorde em contratar alguém. (EAP3).

Outros limites apontados pelas Educadoras foram: falta de apoio e de recursos, para ambas as
formações, vindo da Secretaria de Meio Ambiente e de Educação; a aceitação por parte dos
professores das escolas principalmente dos anos finais; a pouca frequência com que as
formações acontecem, dentre outros. A formação das Educadoras do PTL é a base para o
desenvolvimento da EA no município, e Freire (1996, p. 134, grifo nosso) reflete sobre esse
processo:
A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber
necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável que
tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao
saber desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade concreta
em que os professores trabalham.

Para a compreensão desses relatos, destaca-se o que diz Orsi (2016, p. 167): “o Educador
Ambiental sente-se sozinho ou isolado no espaço escolar. No entanto, numa perspectiva de
trabalhar com a EA, esse exercício exige relações entre as pessoas com o ambiente em constante
construção e desconstrução.” Nesse sentido, se faz mister concordar com as Educadoras quanto
à necessidade de apoio por parte dos gestores das escolas e dos núcleos, como também dos
gestores que estão à frente das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente. Ainda, retoma-se
o que já disse Sauvé (2013, p. 15):
na confluência entre essas duas esferas - educação e meio ambiente -, a educação
ambiental pode ser apoiada ou abandonada, favorecida ou restringida por opções
políticas [...]. Estas opções podem ou não desafiar o desenvolvimento de uma cultura
ambiental dentro das sociedades e estimular, ou não, a participação do cidadão na
sociedade.

Portanto, concorda-se com os relatos e aportes apresentados das suas autoras, de que a formação
das Educadoras Ambientais do PTL é imprescindível, pois é a partir dela que os professores
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receberão os necessários conhecimentos e instrumentos para levarem adiante o estabelecimento
e o desenvolvimento da EA nas escolas, que funcionarão como foco irradiador para as
comunidades.
As Educadoras destacaram também as possibilidades quanto à formação. Entre elas
estão as participações nas reuniões do GTEA14; as diferentes instituições e até mesmo pessoas
que oferecem parcerias para a realização de formações com os professores; a possibilidade do
uso de diversidade de dinâmicas para as formações. Sobre estas, as Educadoras destacam:
[...] a participação nos GTEA, [...]. [...] e conhecer o que os outros municípios estavam fazendo, para agregar o
nosso trabalho do dia a dia, que além de conhecer o que está sendo feito, em cada município, a gente sempre
tinha uma formação junto, sempre tinha alguém da área ambiental, da educação junto, e isso foi um crescimento
assim, maravilhoso né, para nossa formação. (EAP1).
A formação se dá através de reuniões, encontros bimestrais, [...] com um representante que está em sala de aula
e um do departamento pedagógico da unidade escolar. Consideramos como formação, porque nessas reuniões
passamos conteúdo, nós conseguimos, como aconteceu recentemente, uma capacitação com o Comitê Rio
Camboriú sobre recurso hídrico, uma formação com o Barco Escola do IFSC, uma formação com pessoal da
EPAGRI, sempre estamos buscando formação e parcerias. (EAP3).
Então foram trabalhos variados de formação, desde saídas técnicas, oficinas, dinâmicas, pessoas de fora, a gente
fez bem diversificado os tipos de formações. (EAP1).

Na compreensão desta pesquisadora, para que o processo de formação dos profissionais
aconteça com sucesso, o conhecimento acerca do PTL, e o apoio do mesmo, por parte dos
gestores das duas Secretarias é igualmente fundamental, como está previsto na própria PMEA,
no seu Artigo 17:
Art. 17 São atribuições dos órgãos gestores no âmbito de suas competências:
IV - Estimular e apoiar processos de educação ambiental na construção de valores,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para
participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis;
VII - Promover formação continuada, seminários, palestras, visitas técnicas aos
educadores; (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008).

Dessa forma, as ações de EA no município de Balneário Camboriú, podem fortalecer-se, os
indivíduos envolvidos poderão sentir-se valorizados e capacitados para desenvolver suas
atividades e fazer com que o Programa tenha cada vez mais reconhecimento. Assim, o desafio
apresentado nas DCNEA, de transição das instituições para sociedades sustentáveis, poderá ser
efetivado.
A segunda linha de atuação da PMEA, no seu Artigo 8º, trata da produção e divulgação
de material educativo, buscando apoio às instituições privadas e medidas compensatórias. As
Educadoras Ambientais elencaram diversos materiais como fôlderes, folhas de atividades,
14
Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica 07 de Santa Catarina (GTEA RH07SC).
Mais informações em: <http://educacaoambiental.sds.sc.gov.br/index.php/projetos/165-grupo-de-trabalho-deeducacao-ambiental-da-regiao-hidrografica-07-de-santa-catarina-gtea-rh07sc>. Acesso em: 25 maio de 2018.
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camisetas e outros. As três foram unânimes ao citarem como um limite, o fato de que a produção
de materiais depende de recursos financeiros:
Então a cada ano, dentro da dotação orçamentária da Secretaria, tem uma verba específica para a EA, mas aí
essa verba também é de acordo com a verba da própria secretaria, então tinha anos que a gente tinha x para
gastar, que a gente divide em material de escritório, material gráfico, esse material é dividido. (EAP1).
E nos governos anteriores a gente até que conseguia fazer algumas coisas... [...]. De produção mesmo, assim,
faltou um pouco, talvez até de previsão né... orçamento. (EAP2).
Sempre dependendo da gestão. Aí nesse caso da gestão da Secretaria do Meio Ambiente, do gestor. (EAP3).

De acordo com as Educadoras Ambientais, como já declarado no parágrafo anterior, a produção
de materiais depende da alocação de recursos financeiros disponíveis e do quando pode ser
destinado para a EA. De qualquer forma, está previsto na PMEA, no Artigo 17 que: “são
atribuições dos órgãos gestores no âmbito de suas competências: I - Coordenar o
desenvolvimento de instrumentos e metodologias na execução das diretrizes do Programa
Municipal de Educação Ambiental.” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008).
Além dos limites apontados, sobre produção e divulgação de material educativo, as
Educadoras Ambientais destacaram também as possiblidades, valorizando o que conseguiram
produzir até então. Entre os relatos, destaca-se o da EAP1:
[...] na medida do possível a gente conseguiu produzir. Teve ano que dava uma parada, mas no decorrer de todos
esses anos a gente conseguiu produzir assim um material bacana. (EAP1).

Pode-se compreender que as Educadoras entendem a importância da produção e distribuição
de materiais, como complementos do que é discutido nas visitas ao Parque Raimundo Malta,
nas formações com os professores, nas oficinas e em outros momentos, e que as dificuldades
encontradas partem principalmente da falta de disponibilidade de verbas.
A terceira linha de atuação da PMEA propõe a avaliação e monitoramento das ações
desenvolvidas. As Educadoras foram unânimes ao considerar que esses processos são
importantes, tanto para as atividades desenvolvidas pelo PTL, quanto para as desenvolvidas
pelas escolas. Segundo elas, os limites destacados relacionam-se ao reconhecimento da
necessidade de realização do processo de avaliação pelos gestores das Secretarias; e à
importância de auto avaliação da equipe do PTL.
Nós temos Relatórios Anuais, com todas as ações, que são impressos, encadernados, em brochura, e tem gestor
que diz "O que eu quero com encadernação em brochura???", mas é preciso ter esse documento. (EAP3).
A avaliação eu acho que é um ponto crucial para o sucesso das ações. [...]. É e até porque avaliação não é todo
mundo que gosta, porque te tira da tua zona de conforto. Elimina algumas ações que já se vinha fazendo há não
sei quantos anos... (EAP2).

104

O Relatório de Atividades citado é o documento que contém o Plano de Ações do PTL, e os
Registros das Atividades realizadas durante o ano. É notável o desabafo das Educadoras o qual,
ao mesmo tempo, não deixa de ser um apelo para que esse processo de avaliação e
monitoramento receba a devida atenção e importância, pois o que não é avaliado não tem a
chance de ser melhorado e fortalecido. Esse processo está previsto na própria PMEA, no Artigo
17, inciso XII: “acompanhamento e avaliação dos projetos e programas em consonância com
os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
2008).
Quanto às possibilidades, as Educadoras destacaram que, além de produzirem os
registros das atividades desenvolvidas pelo PTL, há também um Relatório de Atividades
elaborado pelas Escolas e pelos Núcleos, com os registros das ações que realizam com as
crianças durante o ano, e que é igualmente encadernado e arquivado na biblioteca do Programa,
servindo assim de material para consulta. Elas destacaram que essa é uma produção organizada
com muita dedicação pelos professores, e é material que auxilia a compor a história do PTL,
podendo até mesmo ser objeto de estudo e pesquisa, como o foi para esta dissertação.
A quarta linha de atuação destaca a promoção da gestão compartilhada entre os órgãos
de meio ambiente e educação. Este foi um aspecto muito discutido por cada Educadora e
considerado como fundamental para o desenvolvimento das ações do Programa. Os limites
apontados por elas foram a necessidade de maior clareza sobre a PMEA e sobre o PTL, por
todos os envolvidos:
A cada ano tinha que fazer uma formação com esses gestores, ou ir na Secretaria explicar o que é o Programa,
qual a finalidade, para eles entenderem, que é uma gestão compartilhada [...]. (EAP1).

Ainda, questionaram a forma como se dá a gestão compartilhada, entre as duas Secretarias – de
Educação e Meio Ambiente:
Pesquisadora: Pois eu gostaria de saber se há alguma periodicidade de reuniões entre os dois secretários?
EAP2: Não. Eles se reúnem para assuntos específicos, como o problema da reforma do Ambiarte, para tratar
disso, mas não... é bem pontual. E que é um dos desafios. (EAP2).

A EAP3 destacou a situação das professoras educadoras ambientais atuantes dentro do
Programa:
[...] nós somos a educação dentro do processo, esses quatro profissionais que estão atuando no PTL. Nós temos
aqui dentro, somos os únicos que temos a visão de como a coisa acontece dentro de uma escola. Porque nós
trazemos uma bagagem de anos de sala de aula. (EAP3).

105

Esse relato conduz ao que diz a PMEA, no Artigo 16: “ficam instituídas as Secretarias do Meio
Ambiente e Educação como órgãos responsáveis pela coordenação, gestão e planejamento
da Política Municipal de Educação Ambiental.” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008, grifos
nossos). Ou seja, a gestão compartilhada prega, justamente, que ambas as Secretarias devem
estar presentes e atuantes para colocar a Política em prática por meio do PTL. Além desse
desafio, há o desafio das questões político-partidárias, interferindo no trabalho a ser realizado,
como o relato da EAP1:
E além do Secretário, a gente trabalhava diretamente com os diretores de departamento, da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental. A gestão passada foi conturbada, desde o primeiro ano que eu entrei, porque eles tinham
aquela coisa de misturar o político. Eu não fiz na época campanha, mas a partir do momento que a política
acabou, eu trabalho é para a cidade, e não para partido político, mas eles não tinham esse entendimento. (EAP1).

Interpretando e resumindo os limites enfrentados pelo PTL, a partir dos relatos, é possível
afirmar que, de 2008 a 2016, a gestão foi conturbada. Havia uma mistura das questões políticas
com os trabalhos desenvolvidos, além da dificuldade de entendimento de que as professoras
cedidas para atuarem como Educadoras Ambientais no PTL estavam lá para trabalhar a
educação, conforme estabelece a PMEA:
Art. 19 À Secretaria de Educação caberá disponibilizar educadores ao Setor de
Educação Ambiental, afeto a Secretaria do Meio Ambiente, localizado junto ao
Parque Natural Municipal Raimundo Malta, sede do Programa Terra Limpa de
Educação Ambiental, cabendo aos mesmos a coordenação e execução da Política
Municipal de Educação Ambiental, por meio da gestão compartilhada entre estas duas
Secretarias. (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008, grifo nosso).

Quanto às possibilidades, sobre a gestão compartilhada, uma das Educadoras destacou
o cumprimento da incumbência da Secretaria de Educação, de disponibilizar as professoras para
aturem como Educadoras Ambientais do PTL. A partir do exposto anteriormente, é possível
depreender que a gestão compartilhada da Política Municipal de Educação Ambiental de
Balneário Camboriú, pelas Secretarias de Meio Ambiente e da Educação, abrangendo ambos
os gestores e as equipes, é um desafio a ser superado, para que o desenvolvimento das ações de
Educação Ambiental possa acontecer de forma permanente, com qualidade, com apoio e com
os recursos necessários.
A quinta linha trata da mobilização em torno da educação formal e não formal nas
comunidades para estimular o interesse pelo aprendizado e a importância do desenvolvimento
sustentável. As percepções sobre esta linha de atuação foram diferentes entre as três educadoras.
Entre os limites apontados, uma das Educadoras desabafa que a disponibilidade de pessoal para
o trabalho não é suficiente; e outra destaca que é preciso maior clareza quanto às competências
e abrangência do trabalho que o PTL pode desenvolver, considerando a educação não formal.
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Era para ter uma equipe de quatro ou cinco pessoas, para trabalhar forte mesmo a EA, para atender todas aquelas
demandas de munícipe, de descarte de lixo eletrônico, é tudo conosco e essa parte de gestão ambiental. E
deveríamos ir mais visitar as escolas, mas não. Nós conseguimos dar consultoria quando o professor pede apoio,
orientações, materiais. (EAP1).
[...] a questão da educação formal e não formal, e daí o desafio primeiro de fazer as pessoas entenderem que não
formal também são ações que já existem. [...] E é difícil mesmo saber o que é e o que não é, até o professor lá na
sala de aula, ele também acha que PTL é só da escola. (EAP2).

Interpretando os relatos anteriores, nota-se, primeiramente, que existe a necessidade do
reconhecimento e do fortalecimento das ações de EA na educação não formal, e talvez a
definição que consta na PMEA possa esclarecer melhor essa questão: “Art. 13. Entende-se por
educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
comunidade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da
qualidade de vida” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008). Em segundo lugar, percebe-se que a
quantidade de profissionais disponíveis no PTL não é suficiente para o atendimento das
necessidades da comunidade como um todo, nem das escolas nem dos núcleos.
As possibilidades apontadas estão sintetizadas no relato da EAP3 sobre o que vem sendo
desenvolvido:
Nós temos livre acesso, em todos os núcleos e escolas. E sempre tem alguém de dentro da secretaria de educação
que faz essa ponte conosco, essa articulação do PTL lá dentro da escola. Na não-formal, nas comunidades, são
os trabalhos que a gente faz através da secretaria de meio ambiente, palestras, ações nos bairros, com os
pescadores, palestras, que são qualquer entidade ou órgão publico, escritório ou empresa que solicitar. (EAP3).

Para aprofundar as reflexões sobre o exposto acima, transcreve-se o que afirma Sauvé (2013)
sobre a educação não-formal:
Nesses contextos informais, a educação ambiental adquire um significado particular,
trata-se de aprender juntos no decorrer de uma tarefa cognitiva ou dentro de um
projeto de ação social; aprendemos a construir e mobilizar conhecimento para
transformar as realidades socioecológicas enquanto nos transformamos, individual e
coletivamente. (2013, p. 17).

Interpretando os relatos das Educadoras, nota-se que, para essa mobilização acontecer, é preciso
clareza, por parte dos envolvidos com o Programa, quanto à abrangência das atividades junto à
comunidade, em termos de temas a serem discutidos, espaços utilizados e metodologias, e
abertura dentro das escolas para o desenvolvimento das atividades. Entende-se, também, que o
sucesso dessas ações depende da quantidade de Educadores disponíveis.
A sexta linha de atuação trata da articulação do envolvimento de pais, alunos e
comunidades na gerência de projetos ambientais nas unidades escolares, na conservação e
preservação dos recursos naturais locais, para a manutenção melhoria da qualidade de vida.
Sobre esta linha, uma das educadoras destacou que os limites estariam relacionados à
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necessidade de recursos e apoio, e outra relatou que o envolvimento acontece, mas de forma
pontual, como se destaca nas falas abaixo:
Aqui também em Articulação, envolvimento dos pais, alunos e comunidade, na gerência, isso seria algo inovador
também, porque isso não acontece, não tem projeto assim. Às vezes tem pontual, se vai em alguma escola que está
fazendo alguma coisa. (EAP2).
Acontece. Essa articulação vai ser menos ou mais intensa de acordo com os itens elencados anteriormente, de
acordo com o quanto eu tenho para investir, de quanto meu gestor está disposto a integrar esse processo. (EAP3).

Uma das educadoras destacou ainda um aspecto que pode ser considerado tanto um limite
quanto uma possibilidade: o fato desse envolvimento acontecer com alguns pais, em algumas
escolas e projetos, e que depende dos professores, conforme sua fala abaixo:
Alguns projetos acabam não pegando, porque vai da vontade dos pais, dos profissionais que estão na escola, nem
todos pegam junto, nem todos têm entendimento, mas os alunos levam para casa [...]. Acho que isso é uma
conquista dos profissionais que conseguem trabalhar dentro da unidade. (EAP1).

Sobre essa articulação de pais, alunos e comunidade, Sauvé (2013) destaca que mobilizar é
integrar, é coordenar, é conduzir um conjunto de pensamentos complexos, e que, quando
conectados às situações, transformam o conhecimento. Dessa forma, a Educação Ambiental
valoriza a aprendizagem coletiva, tanto no meio formal quanto no não-formal,
porque o ambiente é um modo de vida compartilhado, o objeto de decisões e ações
comuns: a dinâmica coletiva permite o compartilhamento de recursos cognitivos e de
ação; estimula o desenvolvimento de várias competências. Esta é uma questão de
‘mobilização’ do conhecimento. (SAUVÉ, 2013, p. 19).

E a EA é também uma questão de ética, e podemos nos apoiar nos diz Freire (1996, p. 55) sobre
isso:
A consciência do inacabamento entre nós, mulheres e homens, nos fez seres
responsáveis, daí a eticidade de nossa presença no mundo. Eticidade, que não há
dúvida, podemos trair. [...]. Por isso mesmo a capacitação de mulheres e de homens
em torno de saberes instrumentais jamais pode prescindir se sua formação ética.

Concordando com Sauvé (2013), e ainda como forma de complementar a fala da última
educadora, sobre as possibilidades do Programa, expõe-se das entrevistas com as professoras,
dois relatos de atividades desenvolvidas nas escolas e que tiveram o envolvimento de pais e
alunos:
[...], mas todo o trabalho aqui também é feito muito em cima da reutilização dos materiais, para evitar o máximo
de consumo, com a produção deles mesmo. A gente tem um Clube de Mães também que trabalha com esses
materiais, para reaproveitamento e que volta para as salas de aula, as vezes jogos, uma lembrancinha, reutiliza.
(PEF1).
O De Óleo do Futuro, foi lá [no Programa Terra Limpa] que foi lançado, mesmo a gente está fazendo, está muito
lindo, foi maravilhoso ver a comunidade, os pais fazerem participarem e fazer o sabão, o passo a passo, com todo
o cuidado, foi perfeito! (PEF2).

A partir dos relatos, entende-se que o envolvimento dos pais e da comunidade acontece, mas
de forma pontual, conforme o proposto pelas professoras e que, na medida em que existirem
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mais recursos e apoio, o PTL terá mais condições de desenvolver ações que propiciem o
envolvimento de pais, alunos e comunidade da gerência de projetos.
A sétima e última linha de atuação da PMEA aborda a difusão de conhecimentos,
tecnologias e informações sobre a questão ambiental local, estadual, nacional e global. A
partir das entrevistas com as Educadoras, foram enumeradas algumas formas pelas quais essa
difusão de conhecimentos acontece, como por exemplo, nas formações com os professores, nos
eventos, seminários e conferências de EA, nas oficinas, palestras e saídas de campo, tanto para
estudantes quanto para professores da rede.
Uma das Educadoras entende como um limite, as ações de EA junto às comunidades,
ao destacar que é preciso mais conexão e envolvimento com o público, para que as informações
e conhecimentos sejam difundidos e apreendidos com interesse pelas pessoas. Para que isso
aconteça, a Educadora Ambiental afirma que o PTL:
[...] precisa ter uma inovação, do jeito que está, ele não seduz mais ninguém, porque ele tinha que arrebanhar,
catar, ele já... ele precisa de inovação. (EAP2).

Entendemos como um apelo a fala da EAP2, de que o PTL precisa se reinventar para que cada
vez mais pessoas se interessem pela EA. Interpretando o que diz a Educadora, é preciso pensar
sobre as ações realizadas e como torná-las mais atraentes, que despertem cada vez mais a
curiosidade sobre a EA, sobre a natureza e sobre as problemáticas ambientais que enfrentamos.
Buscamos em Freire (1996, p. 39) um esclarecimento sobre essa reflexão: “A prática docente
crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, entre o fazer e o pensar
sobre o fazer.” E ainda para apoiar e fortalecer o que defende a EAP2, a PMEA define, em seu
Artigo 17, como atribuições dos órgãos gestores o processo de agregar a comunidade e informar
sobre as questões ambientais:
VIII - Estimular os segmentos da sociedade a participarem e serem parceiros em ações
voluntárias que visem contribuir para a conservação da vida;
XIII - Promover a informação ambiental educativa, objetivando a formação de uma
consciência pública sobre a preservação, conservação e qualidade ambiental;
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008).

A fala de outra Educadora também serve para destacar as possibilidades que podem ser
vislumbradas para o PTL:
É um desejo, está no plano de ação a pedido do secretario, de desenvolver site, Instagram, mídias sociais, só
para a EA e questionamentos da secretaria de meio ambiente. (EAP3).

É importante atentar para esta fala e para a conexão com o que prevê a Política Estadual de
Educação Ambiental em uma de suas linhas de atuação, na qual destaca a integração com as
redes sociais, que compreende, por exemplo a integração com redes e movimentos sociais:
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Art. 8o O Programa Estadual de Educação Ambiental compreende as atividades
vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental desenvolvidas na educação
formal e não-formal, priorizando as seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:
VI - Desencadear ações de integração através da cultura de redes sociais. (SANTA
CATARINA, 2005).

Compreendemos, a partir das falas dos sujeitos e das interpretações da PMEA, sobre o que trata
a sétima linha de atuação, que o PTL poderia se beneficiar bem mais com a integração com
grupos como do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica – GTEA
RH 07, vinculado à CIEA-SC, bem como com as atividades de instituições-elo da Rede Sul
Brasileira de Educação Ambiental – REASul, da qual a própria Univali, faz parte. Inclusive um
dos seus campi, está localizado no mesmo bairro das secretarias de Educação e Meio Ambiente
do município. Entendemos que tanto a formação quanto a difusão de conhecimentos e saberes
ambientais é um desafio para o PTL, como pode-se compreender a partir dos relatos acima.
Esta categoria abordou as concepções das Educadoras Ambientais do PTL, sobre a
PMEA de Balneário Camboriú. Foram discutidos os limites e as possibilidades da gestão da
PMEA e do PTL, considerando as linhas de atuação estabelecidas na política. Pode-se
depreender, do movimento de interpretação e compreensão das falas das entrevistadas, que o
apoio dos gestores das Secretarias de Educação e Meio Ambiente são fundamentais; que a
disponibilidade de recursos e de pessoal para o trabalho podem fazer toda a diferença quanto à
sua qualidade; que a formação das Educadoras e professores precisa acontecer visando a
capacitação da equipe e o fortalecimento do PTL e que a formação continuada das Educadoras
e professores precisa acontecer visando a capacitação da equipe e fortalecimento do PTL.
5.2.4 O Programa Terra Limpa – Educação Ambiental
Esta categoria abrange as concepções das professoras, das educadoras ambientais e dos
estudantes sobre o Programa Terra Limpa. Partindo do objetivo geral desta dissertação, o de
compreender como o PTL traduz a Política Municipal de Educação Ambiental, no
desenvolvimento das ações de EA, no ensino formal, para a formação de um sujeito responsável
ambientalmente, esta categoria atende, também, a dois objetivos específicos do presente estudo,
reconhecer e interpretar as concepções dos sujeitos sobre o PTL e sobre o planejamento e o
desenvolvimento das ações de EA; e compreender as concepções de estudantes quanto ao
desenvolvimento de ações de EA pela escola e pelo PTL. Agrupados nesta categoria, os
elementos de significação próxima permitiram ampliar a compreensão sobre o Programa Terra
Limpa – Educação Ambiental.
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Seguindo as bases da Análise Textual Discursiva (ATD), definiu-se o argumento
aglutinador para esta categoria. Este refere-se às diferentes percepções dos sujeitos
entrevistados sobre o PTL: o que consideram como obstáculos e possibilidades do PTL; sobre
o que este Programa vem fazendo quanto à EA no município; refere-se também aos efeitos dele
provenientes na vida pessoal e profissional das educadoras ambientais e das professoras.
Devido à identificação de diferentes unidades constituintes destes elementos, entendeu-se que
esta categoria deveria ser dividida em três subcategorias: 1. O que é o Terra Limpa; 2.
Obstáculos e Possibilidades; e 3. As ações de EA desenvolvidas pelo PTL, pelas escolas e pelos
núcleos na visão das educadoras, das professoras e dos estudantes. Com a definição dessas
subcategorias e a construção dos argumentos aglutinadores, o caminho para a compreensão do
que é o PTL foi emergindo das falas com maior clareza e significado.

5.2.4.1 O que é o Terra Limpa?
Esta subcategoria apresenta as concepções dos sujeitos sobre o que é o Programa Terra
Limpa – Educação Ambiental. O argumento aglutinador desta categoria foi construído para unir
as concepções acerca do que representa o PTL para cada entrevistado, dentro do município, nas
escolas e na comunidade.
Umas das concepções do que representa o PTL está relacionada com o fato de que ele
possibilita mudanças e crescimento pessoal e profissional. Nas falas da PEF1 e da EAP3 é
possível observar essas percepções:
[...] para a minha pessoa, foi o início, um acordar para isso [...]. Foi um mosquitinho que me picou, o Terra
Limpa é isso, um mosquitinho que me picou, mas não era o da Dengue ((risos)), muito pelo contrário, é um rico
de um mosquito. E foi um início mesmo, foi o que me acordou para esse tema tão importante, tão fundamental.
(PEF1).
[...] o PTL para mim, foi... foi um engrandecimento... não foi profissional, sabe, eu cresci como ser humano!!! É
verdade, eu cresci como ser humano, eu melhorei como ser humano com o PTL. (EAP3).

Essas falas, que representam o que significa o PTL, são as mesmas que o declararam
responsável pelo seu despertar para a EA. De acordo com Moraes e Galiazzi (2011) é comum
que alguns métodos usados para a interpretação dos dados exijam que a categorização seja
excludente, ou seja, que as unidades de sentido estejam classificadas em apenas uma categoria.
No entanto, dentro da Análise Textual Discursiva (ATD), uma mesma unidade pode ter
múltiplos sentidos, pois depende do foco ou da perspectiva. Dessa forma “isso representa um
movimento positivo no sentido da superação da fragmentação, em direção a descrições e
compreensões mais holísticas e globalizadas.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, P. 27). Pode-se
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observar que os sujeitos envolvidos se sentem seres humanos melhores, que podem fazer a
diferença e colaborar positivamente. As palavras de Sauvé (2016, p. 292) lembram que a
Educação Ambiental “para além de uma educação ‘com o objetivo de, na, em, para ou pelo’
meio ambiente, o objeto da educação ambiental é essencialmente nossa relação com o meio
ambiente.”
O depoimento de outra professora, vem no mesmo sentido, de que o PTL é um programa
de EA que proporcionou mudanças nos seus hábitos diários:
[...] quando eu comecei a trabalhar com o PTL eu não fazia a separação do lixo reciclável, eu jogava minha pilha
em qualquer lugar, não usava sacola retornável. Levar para sala de aula e representar para as crianças... eu me
senti na obrigação de tentar, e no tentar eu vi que era o correto, e estou há 17 anos fazendo isso. [...]. Então, o
PTL é o grande responsável pela minha consciência socioambiental, sou muito grata por esse programa. (PEI1).

Observa-se, nas três falas anteriores, que as entrevistadas entendem ser o PTL um programa de
EA que proporcionou mudanças pessoais e profissionais em suas vidas. Convoca-se Freire
(1996, p. 96) para entender esse processo, por declarar que a educação é “uma forma de
intervenção no mundo”, e há o reconhecimento de que, depois que iniciaram sua jornada como
professoras representantes do Terra Limpa em suas escolas, sentiram-se sensibilizadas sobre a
importância da EA, e observam que desenvolveram uma consciência socioambiental. É
interessante ver expressões como o acordar, engrandecimento pessoal, divisor de águas,
usadas pelas professoras para descrever uma política pública, um Programa Municipal de
Educação Ambiental. No estudo sobre formação continuada de professores em EA, Orsi (2016,
p. 194) faz a seguinte consideração: “a sensibilidade de olhar o ambiente integrado e não
isolado, por isso as pedras preciosas [as professoras] conectaram a relação da práxis como
essencial no movimento de constituição da nossa identidade.” Pode-se afirmar que as ações de
EA desenvolvidas pelo PTL, relatadas pelas professoras, proporcionam um processo de
crescimento pessoal e profissional, e com isso possibilita a construção de uma identidade
ambiental.
Outra representação acerca do PTL foi a de qualificá-lo como uma política pública
colocada em prática no município. As professoras e educadoras relataram que o PTL é uma
forma de abertura para a troca entre a sociedade e o governo, e que possibilita parcerias na
observação de problemas, na busca por soluções, no planejamento de atividades e
desenvolvimento das ações, conforme as falas abaixo:
É uma Política Pública que os governantes têm a possibilidade de interferir nas escolas e nos núcleos e viceversa, e a escola interferir nas políticas públicas, digamos assim, de forma coletiva. (EAP2).
Acho que o PTL é uma política de EA colocada em prática, defendida e amparada por uma lei municipal, então
nós fazemos parte de um município, Balneário Camboriú, que tem uma lei própria de EA, uma lei ambiental,
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dentro dessa lei, que veio as ações o PTL, tanto que nem projeto é, é um programa, ele caminha realmente, ele
tem essa legitimidade. (PEI1).

O depoimento da professora PEI1, foi recheado de muito carinho, emoção e orgulho ao falar
do PTL, e ao reconhecer que existe no município onde ela vive, uma Política Municipal de EA
e que ampara as práticas de EA desenvolvidas. Apoiando o pensamento das professoras Sauvé
(2016, p. 296) afirma que a Educação Ambiental
[...] estimula a participação nos debates públicos em nosso bairro, vilas, coletividades.
[...] A educação ambiental contribui para o desenvolvimento de uma democracia
participativa, na legitimação de um poder cidadão: poder fazer, poder negociar, poder
convencer, poder decidir, poder transformar.

A partir da compreensão dessas afirmações, é lícito afirmar, que o PTL é uma política pública
colocada em prática no município, e que por meio dele a sociedade e o governo podem elencar
os problemas e traçar estratégias para solucioná-los.
Há também o entendimento, pela maioria das professoras, de que o PTL é um espaço
que oferece apoio para que as questões ambientais sejam trabalhadas em aula. Transcreve-se
aqui, o depoimento de uma professora do ensino fundamental que relata claramente o
entendimento quanto a esse apoio oferecido pelo PTL:
Ele é apoio. É o nosso respaldo, para que nós possamos até mesmo colocar em prática muitas das atividades. Se
a gente não tiver um respaldo vai ficar bem complicado. Então é um apoio, um suporte. (Professora do Ensino
Fundamental 02).

Conforme os depoimentos, essa relação acontece na busca por materiais para o
desenvolvimento das atividades, na apresentação de palestras sobre temas ambientais para os
professores da escola, no compartilhamento de informações, na oferta de formações com
palestrantes de fora, na proposição de campanhas e ações como o Projeto de Óleo no Futuro,
na possibilidade de os professores e estudantes fazerem oficinas de reciclagem de papel no
Ambiarte e nas vivências proporcionadas para estudantes e professores no Parque Raimundo
Malta. Depreende-se, do depoimento e da interpretação de outras falas, que o PTL oferece
segurança para os professores no desenvolvimento de suas práticas em sala de aula.
Os estudantes relataram suas percepções sobre o que é o PTL, a partir do seguinte
questionamento durante as entrevistas: Se alguém te perguntasse o que é o Programa Terra
Limpa, o que você diria? Apenas uma das estudantes reconheceu o nome o PTL, e o relacionou
com o Parque Raimundo Malta, que foi um espaço visitado por ela, com a escola.
Eu diria que é um parque, onde é muito lindo, muito bem preservado, é um lugar que quando você vai lá você
sente a natureza. (E1).

Observa-se que na sua concepção, o PTL é o parque onde o Programa está sediado. Ainda
relacionando o PTL com o Parque, outra estudante comentou que não conhece a Terra Limpa,
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mas que já esteve no Parque com o professor de educação física. A aula passeio foi realizada
no período que o parque encontrava-se fechado para reformas, e por isso não estavam recebendo
visitas, dessa forma, a turma esteve apenas na entrada do parque, mas já foi suficiente para
marcar a estudante.
Em determinado momento das conversas com todos os estudantes, foi decidido explicar
que o PTL é um Programa municipal de EA e que desenvolve ações com a comunidade e com
as escolas por meio dos professores representantes. Feito o relato, os estudantes comentaram
achar interessante a proposta, como se pode observara seguir:
Ah... pelo que você contou eu gostei bastante desse Terra Limpa. Acho que as pessoas fazendo isso daí é uma
coisa boa para nós aqui no município e deveriam fazer mais, eu mesmo não conhecia. (E3).
Eu acho bem legal porque ajuda bastante a não ter poluição, acho bem legal, e as pessoas vêm e ajudam, acho
muito legal. (E2).

Observou-se nesta categoria, a partir dos relatos, que para alguns sujeitos o PTL
representa um marco na vida pessoal, para outros é uma política pública de EA sendo colocada
em prática, além de apoio e uma referência para as práticas de EA na sala de aula. Para os
estudantes, a relação com o PTL é pouca, no entanto os exemplos e as referências de ações de
EA relatados por eles, foram todas propostas que partiram do PTL. Essas percepções mostram
a diversidade com que o PTL chega nas escolas e o efeito que tem o trabalho desenvolvido.
5.2.4.2 Limites e possibilidades
Esta subcategoria tem como foco e argumento aglutinadores: compreender as
concepções das Educadoras Ambientais e das professoras quanto aos limites e possibilidades
do Programa Terra Limpa. Dessa forma, atende a um dos objetivos específicos do presente
estudo, o de reconhecer e interpretar as concepções dos sujeitos sobre o PTL e sobre o
planejamento e o desenvolvimento das ações de Educação Ambiental. Os relatos contribuíram
para o entendimento dos aspectos de destaque e reconhecimento, bem como para a
compreensão dos desafios do PTL e dos enfrentamentos que podem fortalecê-lo ainda mais.
A intenção das perguntas que deram origem a esta categoria tem fundamento no que
reflete Freire (1996) acerca de pensar criticamente sobre o que se está fazendo, sobre “a prática
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (1996, p. 40). A reflexão crítica
sobre o discurso teórico e sobre a prática precisa ser constante, pois ajuda na superação e na
visualização das situações que podem ser mudadas (FREIRE, 1996). Neste estudo, é possível
afirmar que os sujeitos percebem uma diversidade de limites e possibilidades do PTL, com a
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mesma intenção, de fazer a reflexão para contribuir com o fortalecimento e a permanência do
PTL.
Entre os limites que emergiram das falas, um deles refere-se à potencialidade que tem
o PTL de avançar muito mais. Uma das Educadoras Ambientais destaca que a PMEA garante
a sua permanência, mas faz uma avaliação:
São 20 anos, mas com o potencial de Balneário Camboriú, já era para estar bem mais para frente. É uma crítica
construtiva porque eu já estive dentro do processo. A gente já poderia ter avançado muito mais. Mas com a
implantação da Política Municipal de EA a gente já garantiu algo para não eliminarem a EA de Balneário
Camboriú. (EAP2).

Esse depoimento pode ser esclarecido com as declarações de Sauvé (2016), sobre a necessidade
dessa legitimação formal, do PTL por meio da Política Municipal, mas também esclarece que
é preciso questionar a respeito de como o governo pode dar a sustentação indo além de apenas
querer cumprir com suas obrigações:
Mas a dimensão Política da educação ambiental se abre também para outra questão –
outro lado: Como as instâncias políticas podem sustentar o desenvolvimento de uma
educação ambiental? Sabemos bem que a educação ambiental precisa da legitimação
formal, de estruturas, de estratégias de institucionalização e de meios de
implementação para além dos engajamentos verbais das vitrines políticas. (2016, p.
297).

A crítica construtiva, manifestada pela educadora ambiental, tem seu fundamento no
reconhecimento da potencialidade de o PTL de avançar muito mais.
Outra concepção quanto aos limites do PTL, é o entendimento de que o governo deveria
conhecer e dar mais atenção ao trabalho nele desenvolvido. Para exemplificar essa afirmação,
transcreve-se o desabafo da EAP3, que será discutido sob dois aspectos, um em relação ao apoio
necessário por parte do governo e outro quanto à importância de o governo conhecer a PMEA:
Se o meu poder legislativo não sabe nem que tem uma política municipal de EA... [...]. Então falta conhecimento
de legislação, de legislador, de gestor, da importância do que se trata. Porque aí também chega muito leigo e
acha que é só fazer cartilha e palestra, e não se trata disso, é muito mais profundo, é muito mais difícil, não é do
dia para a noite, é um trabalho que se constrói com o tempo, é como alfabetizar, não é botar a criança na escola
e semana que vem ela vai sair lendo e escrevendo... não é assim, é um trabalho a longo prazo, EA é ética do
cidadão, é a longo prazo, é cultural. (EAP3).

A fala dessa educadora ambiental mostra que ela tem a visão do todo e que compreende as
partes necessárias para o bom funcionamento do PTL no desenvolvimento das ações de EA. O
apoio político ou a falta dele é fundamental para Programas de EA como o PTL, conforme
destaca Sauvé (2013):
A educação e o meio ambiente são ‘assuntos públicos’, objetos de gestão coletiva.
Corresponde a uma esfera de interação social marcada pelas políticas públicas. E
assim como na confluência entre estas duas esferas – educação e ambiente -, a
educação ambiental pode ser apoiada ou abandonada, favorecida ou restringida por
opções políticas que influem sobre a sua integração nos currículos formais e nas
iniciativas da educação não formal. Estas opções podem interpelar, ou não, o
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desenvolvimento de uma cultura ambiental no sentido das sociedades e estimular, ou
não, a participação cidadã nos assuntos da ‘cidade ecológica’. (2013, p. 15).

Com base na interpretação da concepção da EAP2, pode-se afirmar que há possibilidade do
desenvolvimento de uma cultura ambiental, desde que o governo consiga dar mais atenção e
apoio para o trabalho desenvolvido pelo PTL.
Já, quanto à necessidade do conhecimento sobre o PTL e sobre como acontece o
processo de aprendizagem, que não ocorre do dia para a noite, como comentou a educadora
EAP3, Freire lembra que
[...] somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo,
muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir,
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura
do espírito. (1996, p. 68, grifos do autor).

Pelo depoimento em apreço, sente-se que, sem dúvida, é esse trabalho de EA, é desafiador,
podendo as palavras dessa educadora encontrar alento na definição de Educação Ambiental
transformadora proposta por Loureiro (2004):
É aquela que possui um conteúdo emancipatório, em que a dialética entre forma e
conteúdo se realiza de tal maneira que as alterações da atividade humana, vinculadas
ao fazer educativo, impliquem mudanças individuas e coletivas, locais e globais,
estruturais e conjunturais, econômicas e culturais. (2004, p. 99).

Essas inquietações recebem ouvidos e espaço nesta dissertação, além de fundamentação e apoio
teórico, pois o foco da pesquisadora é o mesmo desses sujeitos, ou seja, contribuir com a
permanência e o sucesso do PTL.
Nesse mesmo sentido, outras falas reforçam a necessidade de reconhecimento do PTL
e de as Secretaria de Educação e Meio Ambiente trabalharem em conjunto. As falas de uma
professora e de uma educadora ambiental podem elucidar essa percepção:
é como se dissesse que o Programa não interessa mais para o município. (PEI1).
Eu penso que tem que ter um pouco mais de engajamento. Digamos Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de
Educação, para devolver para as escolas, para trocar com as escolas, precisa um pouco mais de
comprometimento nisso tudo. (EAP2).
[...] os gestores provavelmente, ou por falta de conhecimento, ou... eles não... muitos deles não deram o valor
fundamental para que ela venha a acontecer de uma forma mais efetiva, que poderiam... não deveria acontecer
isso, mas infelizmente ainda acontece. (EAP1).

Esse mesmo fato, a necessidade de as Secretarias trabalharem juntas, já foi destacado em 2006
na dissertação de Dagnoni (2006, p. 61): “observa-se um vazio, uma falta de articulação entre
as secretarias, aspecto que interfere diretamente nas na EA e nas práticas educacionais
desenvolvidas no município.” O reconhecimento da importância do PTL faz-se essencial para
que Programas como esse aconteçam, e o comprometimento e trabalho em conjunto entre as
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duas Secretarias responsáveis está previsto no Art. 16, da Política Municipal de EA: “ficam
instituídas as Secretarias do Meio Ambiente e Educação como órgãos responsáveis pela
coordenação, gestão e planejamento da Política Municipal de Educação Ambiental”
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2008).
Um aspecto comentado por algumas professoras e educadoras foi sobre a necessidade
de mais estrutura para o desenvolvimento das ações pelo PTL. Os principais elementos citados
foram a falta de transporte, de recursos financeiros destinados e de disponibilidade de mais
profissionais, como se pode observar nos trechos das entrevistas:
[...] não ter a visibilidade e a credibilidade que deveria ter, por ser uma peça tão fundamental na vida das
pessoas, social, da comunidade, na formação das pessoas. Se eu estou tratando da formação ética de indivíduos
de uma cidade, e de uma comunidade, ele deveria ser estruturado, inclusive com a estrutura física, financeira,
recursos. Porque aí é muito difícil trabalhar sem recursos, humanos, econômicos. (EAP3).
[...] e eu já vi elas terem que pagar do próprio bolso para irem a Blumenau assistir uma palestra e uma formação
para elas próprias. (PEFI1).

Para um Programa como o PTL se desenvolver, é preciso que a equipe tenha recursos à
disposição para que as ações aconteçam com qualidade. Vê-se que no seu depoimento, a
educadora ambiental 3 lamenta e salienta que um dos limites do Programa é a falta de recursos
e estrutura. A alocação de recursos está prevista e definida no Capítulo VIII da PMEA:
Art. 18 A Secretaria do Meio Ambiente, na elaboração dos seus respectivos
orçamentos deverá consignar recursos (orçamento anual e plano plurianual) para
realização das atividades do Programa Terra Limpa de Educação Ambiental,
objetivando o cumprimento da Política Municipal de Educação Ambiental.
(BLANEÁRIO CAMBORIÚ, 2008).

Situações como essa demonstram que à equipe a frente do PTL tem que desenvolver os projetos
e ações contando com uma quantidade reduzida de recursos perto do que têm de demanda.
Recursos não apenas financeiros, mas recursos humanos também foram apontados
como insuficientes por alguns sujeitos. Nas falas de duas professoras, observa-se o
entendimento de que quanto mais próximas as educadoras ambientais do PTL puderem estar
do corpo docente e da escola, melhor será o desenvolvimento das atividades e maior será o
envolvimento dos professores e estudantes:
Falta gente!!! Porque esse suporte, esse respaldo, nós precisamos com mais efetividade, não que eles não deem,
mas precisaríamos mais. [...]. Mas realmente falta pessoal, para que eles [educadores do Terra Limpa] pudessem
estar mais conosco. Então quando eles estão mais diretamente nas escolas, isso também... "Ah não pera aí, o
pessoal vai vir, então vamos ter algo para mostrar”. (PEF1).

Concordando com a declaração da professora, uma das Educadoras do PTL afirma:
O correto seria nós [educadores do Terra Limpa] estarmos presente mais ainda dentro das escolas, mas a questão
às vezes de carro, de outras demandas, que tu já viste que é uma loucura na secretaria. [...] Era para ter uma
equipe de quatro ou cinco pessoas, para trabalhar forte mesmo a EA, para atender todas aquelas demandas de
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munícipe, de descarte de lixo eletrônico, é tudo conosco e essa parte de gestão ambiental. [...]. Deveríamos ir
mais, visitar as escolas, mas não conseguimos. (EAP1).

A frequência da presença das Educadoras Ambientais do PTL nas escolas é reduzida ao
agendamento prévio, quando há a necessidade de alguma fala para os professores ou para os
estudantes. Para complementar a interpretação e reflexão, sobre essa falta de pessoal para
atender à todas as demandas do PTL, trazemos um trecho do Diário de Campo da pesquisadora:
quando tem guiagens no Parque, eles [dois Educadores Ambientais do PTL] se
revezam e têm conduzido os grupos. Por isso a EAP3 reclama que tem pouca gente,
são só eles três, e ela não dá conta de atender as demandas dos munícipes por telefone,
do secretário com planejamentos, eventos, atividades e reuniões, mais os grupos, mais
as escolas e os núcleos. (Diário de Campo da pesquisadora, 2017).

Dessa forma, considera-se que a presença dessas Educadores poderia ser mais frequente. Se
assim fosse, há a compreensão das professoras que o número de pessoas disponíveis para o PTL
não é suficiente, tanto para atender à todas as 18 escolas e 25 núcleos de educação infantil,
quanto para atender o munícipe e todas as dúvidas que surgem no dia a dia.
É necessário que o PTL esteja constantemente se reinventando, pois há um grande
número de estudantes que permanecem nas escolas da rede municipal, desde a educação infantil
até o nono ano. A fala de uma Educadora Ambiental do PTL pode exemplificar esta situação,
ao salientar a importância de inovar ações para seguir despertando o interesse de todos:
[...] ele tem que ter modificações, ele tem que oxigenar, ele tem que movimentar ações diferentes, a própria
velocidade de informações que a gente tem, a própria dinâmica da informatização hoje, a gente precisa avançar
nesse sentido. [...] os alunos, eles ficam no ensino fundamental nove anos conosco, eles vão ver o Programa Terra
Limpa por nove anos da mesma forma!? Não dá. Eu tenho que inovar, eu tenho que... “Pera aí, eles já começaram
lá na educação infantil também”, vou fazer alguma coisa. Essa dinâmica o que eu tenho que provocar. (EAP2).

Esse constante movimento é defendido também por Freire (1996, p. 39) nesta fala: “a prática
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o
fazer e o pensar sobre o fazer.” Pode-se afirmar que há a percepção da necessidade estratégica
de constante renovação, para atrair cada vez mais novos estudantes e manter o interesse
daqueles que já o conhecem.
A necessidade de formação dos professores da rede e também dos profissionais que
atuam junto ao PTL, foi outro aspecto comentado nas entrevistas. A limitações relacionaramse à qualidade, frequência, participação e incentivo, como pode ser observado nas falas abaixo:
Um programa desses necessita de uma formação, ele tem que ter uma formação para nós os professores que fazem
parte dele, ele tem que ter um material didático apropriado com as suas especificidades, formação até para elas...
e não tem, e com o passar do tempo, isso foi cada vez mais diminuindo [...]. (PEI1).
[...] na época a gente falava muito isso, de ir só uma pessoa para a formação. Essa formação tinha que ser para
todos os educadores, todos. Porque daí todos iam estar fundamentados para estar trabalhando com todos os
alunos. (PEF1).

Esses relatos podem ser fortalecidos com as palavras de Orsi (2016, p. 186):
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se torna fundamental uma formação continuada em EA, pois é necessário que se
promovam os tempos e os espaços do aprender, do sentir, do experienciar e do
registrar os processos vividos pelo educador (a), no aqui e agora, com base nos
fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos que dimensionam as praticas
pedagógicas em EA, para estabelecer uma conexão entre nossos discursos e nossa
práxis como educadores.

Durante a observação participante, foi possível constatar que existe a formação continuada para
os professores da rede e para os educadores ambientais do PTL, conforme Figura 1715. No
entanto, de acordo com os relatos das professoras, o apoio para estas formações e o número de
professores que participam, vêm sendo cada vez menor com o passar dos anos.

Figura 15 - Formação para as educadoras ambientais (à direita) no encontro do GTEA e
para professoras da rede (à esquerda).

Fonte: arquivo Programa Terra Limpa.

Ainda com relação à formação, foi destacado que a oportunidade é apenas para os
professores representantes e, conforme os relatos há o entendimento de que seria interessante
estender essa oportunidade a todos os professores da rede. Sabe-se que esse formato demandaria
uma maior logística de parte das Secretarias, do PTL e das próprias escolas em termos de
espaço, estrutura, gestão do calendário escolar e pessoal para organização.
Ao discorrerem sobre quais possibilidades percebem no PTL, as entrevistadas citaram
diversos fatores. Muitos elogios, muita admiração, emoção, sorrisos e brilho nos olhos de cada
professora e de cada educadora ambiental, ao comentarem sobre como vislumbram aspectos
positivos que possibilitem avanços para o Terra Limpa.
Algumas Educadoras Ambientais do PTL, citaram que há engajamento de muitos
professores no desenvolvimento das atividades de EA. Conforme o relato a seguir, a educadora
salienta a importância do pensamento coletivo, do comprometimento e do amor ao que se faz:
[...] participação e o envolvimento, não vou dizer de todos, porque a gente nunca vai conseguir 100% de adesão
em nada, mas daquelas pessoas que realmente você vê que têm amor à causa, que são engajados, que têm

15

Autoformação no grupo GTEA, sobre educação Biocêntrica em uma perspectiva na Educação Ambiental.
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responsabilidade, que fazem aquilo de dentro para fora. Fazem aquilo por amor, por gostar, por querer
sensibilizar [...], e de ter essa preocupação com o coletivo, de não pensar somente no individual. (EAP1).

A mesma educadora chama a atenção de que, contar com pessoas que vestem a camiseta, fez
com que o trabalho pudesse ser desenvolvido durante todos esses anos:
[...] e esses profissionais, aqueles que realmente vestiram a camisa, que vestem a camisa, esse é um dos maiores
pontos positivos, porque sem eles, sem essas pessoas que se deram, que se doaram de verdade, nós não teríamos
todo esse trabalho. (EAP1).

Fortalecendo os relatos, invoca-se o que diz Sauvé (2016, p. 292) sobre o papel da EA e o
desenvolvimento da cultura do engajamento: “em nível pessoal, a educação ambiental visa
construir uma “identidade” ambiental para dar significado ao nosso ser no mundo, para
desenvolver um pertencimento ao meio de vida e a promover uma cultura do engajamento”. O
engajamento foi citado mais uma vez como uma possibilidade, mas agora vindo da equipe do
PTL, ao oferecer apoio e suporte aos professores. Essa percepção foi de todas as professoras,
mas pode ser observado no relato de uma delas:
Os positivos seriam justamente esse apoio, as formações também, quando solicitado eles nos dão o suporte. [...].
Sempre muito apoio, e eles fazem isso e até porque se você não tem fica muito complicado. Você acaba não
sabendo, é uma área bem diferente do que é o pedagógico. (PEF1).

Pode-se depreender do exposto acima que o engajamento das professoras e educadoras
ambientais, no desenvolvimento das atividades de EA, junto do PTL é um ponto forte e a ser
destacado.
Uma das professoras comentou dois aspectos quanto às possibilidades que observa no
PTL, uma quanto às pessoas que o colocam e prática e outro em relação à valorização dos
trabalhos desenvolvidos pelas escolas e núcleos. Ela salientou que o trabalho feito pelas as
educadoras que atuavam à frente do projeto fez toda a diferença na execução das ações e
projetos na escola, pois sempre estiveram à disposição. Observou ainda que o trabalho feito nas
escolas sempre foi valorizado, conforme relato abaixo:
[...] as pessoas que estavam a frente do projeto, [...] sempre dispostas, sempre disponíveis para o que a gente
precisava. Outra coisa positiva é a valorização do trabalho. Todo o final de ano elas tinham o capricho de ir lá
pegar todos os registros da gente, os relatórios, encapar na capinha dura, fazer toda uma biblioteca, e isso é
reconhecimento. (PEI1).

É importante salientar que o relato da professora refere-se a um tempo passado, pois a entrevista
foi feita no final do ano de 2017, quando a educadora ambiental, que participou da criação do
PTL, estava se aposentando, e uma nova equipe estava assumindo a coordenação do Programa,
por isso a entrevistada se referiu a um tempo em que ela conhecia o funcionamento do PTL.
O Programa Terra Limpa é parte da formação da cidadania, da responsabilidade e da
ética ambiental. Esses aspectos foram citados por uma educadora:
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Os pontos positivos... tudo o que eu falei, podemos lincar tudo: a construção da cidadania, do Terra Limpa ser
parte da formação, como uma educação formal e não formal, fazer parte da construção de ética, ele não é uma
disciplina, a Educação Ambiental não é uma disciplina, ela é um conceito ético. Ou o indivíduo tem uma postura
de conceito ambiental ético, ou ele não tem, ou ele tem vergonha na cara ou ele não tem. (EAP3).

Para compreendermos melhor o depoimento da educadora quanto à responsabilidade ética,
Freire (1996, p. 11) diz que:
Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não
significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria presença.
Como presença consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética no
meu mover-me no mundo.

O entendimento para essa construção de cidadania e da postura ambiental ética, de que fala a
Educadora Ambiental, pode ser apoiado pela definição de ecocidadania, de acordo com o que
propõe Sauvé (2016, p. 296):
A ecocidadania vai para além do ecocivismo, que se limita à adoção de
comportamentos individuais em função de uma moral social. Consiste em
desenvolver uma cidadania consciente das linhas estreitas entre sociedade e natureza,
uma cidadania crítica, competente, criativa e engajada, capaz e desejosa de participar
nos debates públicos, na busca de soluções e na inovação ecossocial.

O movimento de compreensão quanto às possibilidades do PTL ilumina-se com a fala dessa
educadora, mostrando que este se propõe ser parte da formação da cidadania, da
responsabilidade e da ética ambiental.
Foram diversos os limites e as possibilidades relatadas nas falas dos sujeitos. Entre os
limites observados por eles, estão a falta de engajamento entre as Secretarias, a falta de recurso,
tanto financeiro quanto humano, o fato de a formação ser apenas para um professor, a falta de
incentivo, visibilidade e credibilidade de parte do governo, o excessivo envolvimento político
para o desenvolvimento das atividades e a equipe do PTL não estar tão presente nem nas escolas
nem na comunidade. As possibilidades apontadas envolvem os avanços com a criação da
PMEA, as possibilidades que o Programa inaugurou de a comunidade e o governo trocarem
informações, sobre as problemáticas que vêm enfrentando, o apoio e a parceira, as formações
oferecidas, a equipe de educadores que está a frente do PTL, a valorização do trabalho realizado
pelas escolas e núcleos, o despertar pessoal e profissional que o PTL possibilita, o
envolvimento, a participação e a dedicação, o fato de o Programa ser multiplicador de um
pensamento ambiental e contribuir na formação da cidadania.

5.2.4.3 A percepção dos sujeitos quanto ao desenvolvimento das ações de EA pelo PTL e
pelas escolas e núcleos
Como o Terra Limpa desenvolve as ações de Educação Ambiental? Você poderia contar
um pouco sobre as atividades sobre meio ambiente aqui da escola?. Esses foram os
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questionamentos feitos para as professoras, educadoras ambientais e para os estudantes, os
quais deram início ao diálogo sobre o tema. Esta subcategoria atende a dois dos objetivos
específicos desta dissertação: reconhecer e interpretar a percepção dos sujeitos sobre o PTL e
sobre o planejamento e o desenvolvimento das ações de EA; e o de compreender a percepção
de estudantes quanto ao desenvolvimento de ações de EA pela escola e pelo PTL.
As ações de Educação Ambiental do Programa Terra Limpa são planejadas no início do
ano pelos Educadores Ambientais. Nas primeiras semanas de fevereiro são feitas reuniões com
a equipe para propor um caldeirão de ideias, e a partir daí o foco de trabalho do ano é definido
e as Ações Cotidianas são planejadas. Com isso, é montado o Plano de Ação anual, que é
discutido com a (o) Secretária(o) de Meio Ambiente e repassado para a (o) Secretária (o) de
Educação, que enviará o documento para as escolas. Enquanto tramita esse documento, os
professores representantes são convidados para uma reunião de abertura do ano, a qual conta
com uma formação e com posterior discussão de ideias e temas que precisam ser trabalhados
em cada escola, de acordo com a realidade de cada bairro. Essa reunião acontece em dois
momentos separados, um com as escolas e outro com os núcleos, pois é preciso considerar que
as características e as necessidades são diferentes. Após essa reunião, os professores
representantes retornam para as escolas e, junto com a direção, corpo docente, equipe de
limpeza e merendeiras, realizam reuniões para a discussão de um cronograma anual de
atividades daquele estabelecimento, a serem trabalhadas com os estudantes nas salas de aula.
No início do ano, a equipe de educadores ambientais do PTL se reúne para fazer o
planejamento anual das ações de EA e assim construir o Plano de Ações do Programa. Neste
momento, são sugeridos os possíveis temas a serem trabalhados e ideias de ações são lançadas
definindo-se, dessa forma as Ações Cotidianas. Pela fala de uma das educadoras do PTL é
possível compreender melhor esse processo:
Toda a equipe do PTL, os professores representantes não vêm, a coordenação, no início do ano, a gente faz ali
naquelas primeiras semanas em fevereiro, esse caldeirão de ideias. Pensamos nas ações cotidianas: produção de
camiseta, produção de adesivo, palestra nas escolas. Isso é o que acontece já todo o ano, mas e aí, o que vamos
fazer de diferente para o PTL esse ano? (EAP3).

O planejamento das ações é realizado, primeiramente, pelos educadores ambientais do PTL,
para a formação do Plano anual de Ações, o qual norteará as atividades desenvolvidas durante
o ano, sendo flexível por considerar a possibilidade de surgirem oportunidades que precisam
ser encaixadas no cronograma.
Os professores representantes são convidados, no início do ano, para uma reunião de
formação, na qual se discute o Plano de Ação, desenvolvem-se atividades de formação e ocorre
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a apresentação das demandas de cada escola, de acordo com a realidade de cada bairro em que
estão localizadas. As reuniões acontecem separadamente com os núcleos e com as escolas
devido às diferentes características e necessidades que apresentam, conforme os relatos abaixo:
No período que eu estava, a gente fazia coletivamente com os representantes das escolas e núcleos, a gente fazia
reuniões individuais até mesmo porque a dinâmica é um pouco diferente né. Mas a proposta era montada com
eles no início do ano. (EAP2).
Os representantes vão até o PTL, e eles nos colocam coisas novas, ações que eles querem realmente atingir.
(PEI2).

A realidade de cada escola e de cada núcleo é levada em consideração para o planejamento das
atividades, como relata uma das professoras entrevistadas:
Eu sempre que participei, tem essa reunião do início do ano, nessa reunião traz cada um da escola e do núcleo
suas questões mais relevantes da comunidade, seja lixo, rio poluído, falta de consciência da população, ou falta
de lixeira no bairro. Então fazíamos esse levantamento de quais as questões ambientais mais relevantes para a
sua área e para a sua comunidade. (PEI1).

Após a elaboração, o Plano de Ações é apresentado aos professores em uma reunião, para que
as necessidades de cada escola sejam ouvidas e traçadas as estratégias de ação. A partir da
compreensão dos depoimentos, vê-se que a construção inicial do Plano de Ações não é
participativa, pois os professores não estão presentes no momento da criação. No entanto, é um
Plano flexível, pois considera a possibilidade de alterações e inclusão de ações, caso seja
solicitado pelos professores. Além disso, é possível constatar que há uma preocupação em fazer
as reuniões de formação separadamente, com os núcleos e com as escolas, partindo do
pressuposto de que os contextos são diferentes e exigem diferentes abordagens. Na Figura 18
estão alguns registros para demonstrar essa separação das reuniões.
Figura 16 - Reunião de abertura e formação de Professores da Educação Infantil

Fonte: arquivo da pesquisadora, 2018.
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As imagens acima fazem parte dos registros das observações participantes realizadas
junto às educadoras do PTL. Esta observação foi na reunião de abertura do ano de 2018, do
PTL, realizada com os professores da educação infantil, e contou com o momento de formação
oferecido em parceria com o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú16. Na ocasião, primeiramente os professores tiveram uma aula sobre a bacia
hidrográfica do Rio Camboriú. Após, foram discutidas formas de trabalhar o tema da água com
os pequenos, com exemplos de atividades acessíveis e fáceis de serem executadas em sala de
aula. Resgata-se aqui um registro do Diário de Campo, sobre esse dia:
a EAP3 propôs um questionamento: ‘o trabalho com crianças funciona?’, ao que as
professoras responderam que sim, que o trabalho com crianças funciona e dá
resultado. A Educadora pediu que acreditem no trabalho que fazem porque as
secretarias acreditam e o Terra Limpa também, e que valorizam os esforços de cada
uma junto das crianças. (Diário de Campo da pesquisadora, 2018).

Os professores relataram que esse encontro foi muito valioso e que atividades assim ajudam a
ampliar o planejamento e o desenvolvimento das aulas.
As ações a serem desenvolvidas pelas escolas, são organizadas em um cronograma, e
acontecem após a participação do professor representante na reunião de abertura. A proposta é
que a reunião aconteça em cada escola com todos os professores, diretores, equipe de limpeza
e merendeiras para que, coletivamente, sejam definidas as atividades que comporão o
cronograma. Uma das professoras relatou em detalhes esse processo:
Tínhamos a reunião, nós definíamos ali, voltávamos para o núcleo, para a escola, e dali partíamos para trabalhar
com todo o quadro funcional da escola. Então depois de uma reunião dessas chegava na escola, conversava com
a gestora do núcleo, organizava um cronograma, eu fazia um encontro com as serventes, explicava da importância
do programa, como a gente pode trabalhar junto, porque se não tiver uma união de todos não acontece, e daí
fazíamos uma reunião com a cozinha, e depois em atividade pedagógica com os professores. (PEI1).

É visível a preocupação com a construção coletiva do planejamento dentro da escola, conforme
o relato da professora. No entanto, não é possível afirmar que esse processo aconteça em todas
as escolas. Essa coletividade faz-se fundamental para o sentimento de pertencimento no
desenvolvimento da EA dentro da escola, porque dessa forma, todos se sentem parte e
comprometidos com o processo.
Compreende-se que a EA vai sendo trabalhada e colocada em prática nas salas de aulas,
a partir dos planejamentos dos professores, em conexão com os projetos de cada escola,
contando sempre com o apoio da equipe do PTL. A PEI1 afirma que o planejamento coletivo

O Comitê Camboriú é um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo, vinculado ao Conselho Estadual
de Recursos Hídricos - CERH, nos termos da Lei no 9.748, de 30 de novembro de 1994 e do Decreto no 2.444, de
01 de dezembro de 1997. Para maiores informações, consultar o site: http://www.aguas.sc.gov.br/comitecamboriu.

16
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das ações a serem realizadas contribui para que os professores possam organizar suas práticas
e projetos alcançando os estudantes, como se pode observar na sua fala:
A partir do momento que agente começou a construir esse plano de ação anual e os professores fizeram parte
dessa construção, aí se amarrou, todo mundo se sentiu amarrado. E aí após essa sensibilização coletiva, era onde
entravam as crianças, que daí trabalhávamos isso com as crianças. (PEI1).

O processo de ouvir as vozes dos professores e educadores ambientais conectando-as com as
dos estudantes, é uma forma de compreender como está chegando a informação na sala de aula,
a informação acerca do que propõe o PTL. A PEI1 fala em sensibilização coletiva, movimento
muito importante dentro da escola, onde o todo trabalha, com um objetivo em comum,
sensibilizar os estudantes.
A imersão nas falas dos sujeitos demonstra ser inegável que há continuidade das ações
propostas pelo PTL nas escolas e nas salas de aula. Isso pode de ser observado quando
professoras e estudantes citaram ações como o projeto de Óleo no Futuro, sensibilizações em
formato de pedágio, além das vistas ao Parque Raimundo Malta e de oficinas realizadas no
Ambiarte e que serão relatados na sequência. O projeto De Óleo do Futuro, proposto pelo PTL,
foi ampliado por uma professora na escola, conforme relatos abaixo:
O De Óleo do Futuro, foi lá [no Programa Terra Limpa] que foi lançado, mesmo a gente está fazendo, está muito
lindo, foi maravilhoso ver a comunidade, os pais fazerem participarem e fazer o sabão, o passo a passo, com todo
o cuidado, foi perfeito! (PEI2).

Vê-se que o Projeto de Óleo no Futuro foi ampliado para que os pais pudessem participar da
confecção do sabão e ensinassem o processo para os estudantes, envolvendo assim a todos. Em
outra escola, o Projeto também teve propostas que ampliaram a atividade, como se pode
constatar na fala da PEF2:
E tem a coleta de óleo que ano passado foi coletado mais de 400 lt de óleo. Fizeram uma campanha tão bacana,
teve um ano que a gente coletou tanto, tanto... e daí era assim: a cada garrafa pet que eles traziam ((com óleo))
eu dava uma semente. Gente, aquilo era tão bacana, a minha porta vivia cheia de garrafa... e poxa era só uma
semente. (PEF2).

O relato dessa professora mostrou que ela foi além, não só fez a campanha para a coleta de óleo
proposta pelo PTL, como incentivou os estudantes propondo uma troca: óleo por sementes.
Esse trabalho foi citado por uma das estudantes:
Teve uma atividade no 5º ano [a estudante está no 6º ano] sobre a preservação, porque tem gente que joga óleo
na pia. E a gente fez tipo um desenho sobre isso e eu falei que não era para jogar óleo no rio, não é para jogar
lixo. Esse projeto a gente junta óleo, traz um vidro com óleo e ganha uma semente. (E4).

Essa estudante pertence à mesma escola da PEF2. Interessante observar que a referida estudante
não soube dizer o que era feito com esse óleo. Durante a entrevista, foi explicado que o destino
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desse óleo fazia parte de um Projeto proposto pelo PTL, o que chamou a atenção da estudante
que, com um sorriso de satisfação, comentou: ‘Que lega!’. Como observado nos depoimentos,
pode-se afirmar que existe a continuidade das ações que o PTL propõe às escolas, e que os
professores vão além do estabelecido, na busca por envolver mais estudantes.
Além do exemplo anterior, outra ação proposta pelo PTL teve continuidade: as
adaptações e até melhorias em outra escola. Na fala seguinte, a PEF1 relatou sobre um pedágio
de sensibilização:
[...] e a gente já faz aqui alguns anos e começou pelo incentivo do Terra Limpa, um pedágio na praça da barra
[...], a gente até mudou o nome, a gente fez quatro pedágios, mas aí era com outro nome, era Sensibilização
Ambiental, os carros paravam e já iam mexendo e catando dinheiro [risos], e o que a gente queria era só
sensibilizar, conversar, distribuir panfletos e informativos. (PEF1).

A professora comentou que na última versão do pedágio, foram feitas algumas alterações, como
a realização de oficinas ministradas pelas turmas para os pedestres que passavam.
O Parque Raimundo Malta, onde está localizada a Secretaria de Meio Ambiente e,
dentro desta, a sede PTL, é utilizado como um espaço para o desenvolvimento de ações de EA
que proporcionem vivências junto à natureza. Na Figura 19 é possível observar o que foi citado
nas falas dos sujeitos, que o identificaram como um espaço de aprendizagem prática, de
convivência e de lazer.

Figura 17 - Grupos de estudantes no Parque Raimundo Malta

Fonte: arquivo do Programa Terra Limpa, 2018.
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Uma das professoras relata que é possível trazer para dentro da sala de aula os exemplos das
experiências nas visitas guiadas ao Parque:
Então tem a visitação que a gente faz lá no Parque, lá agente conhece todos os espaços lá. Cada espaço é uma
aula enorme, de tudo aquilo que a gente pode fazer e o que a gente pode levar para casa, ou fazer em casa, ou
para mudar até... tem algumas mudanças de hábito que, eles ficam assim ‘Nossa professora, mas isso não podia’,
né que algo tão longe da realidade deles, e muitas vezes até da nossa. Tem coisas que meu Deus, cada ida lá é
uma aprendizagem a mais. (PEF1).

A Estudante1 relatou uma aula passeio, que fez com a escola, orientada pela equipe do
PTL. Ela descreveu que receberam orientações de como andar na trilha, não jogar lixo no chão
nem mexer nas plantas, e que conversaram sobre as plantas, sobre os animais e sobre o rio. A
Estudante ressaltou que gostou muito de conhecer o labirinto, que acha lindo e incrível e
salientou que recomenda ir sem o celular para que a pessoa aproveite ao máximo o ambiente
ao ar livre:
Qualquer pessoa que pudesse ir lá, sentar um pouco, respirar um pouco o ar, acho que é uma coisa bem tranquila,
que transmite paz. (E1).

Todos os estudantes disseram conhecer o parque, alguns já estiveram lá apenas com a família
para visitar, passar o dia e fazer piqueniques, e outros já estiveram também com a escola, em
aulas passeio, para a realização das trilhas, para observação das plantas, do rio e dos animais, e
também para participarem de oficinas de papel reciclado no Ambiarte.
Outra ação desenvolvida pelo PTL e que tem desdobramentos dentro das escolas ocorre
em torno da separação e reciclagem de papel. O espaço do Ambiarte é destinado para esse fim,
com uma estrutura adequada ao processo de reciclagem do papel possa, de forma que possa ser
acompanhado e feito pelos estudantes.
[...] e tem o Ambiarte, e a gente começou a fazer a coleta do papel nas escolas [...]. (EAP1).
E o Terra Limpa continua com esse trabalho, fazendo palestras, a gente vai lá no espaço Ambiarte. (PEF1).

Ao longo da conversa com a E1, ela relatou a visita da equipe do PTL na escola, para falar
sobre o projeto do Ambiarte e que depois a escola foi visitar o espaço.
A maioria dos professores tem uma caixa verde e daí pode ir colocando as folhas dos papeis e coloca lá. Não
pode amassar, só rasgar e coloca nessa caixa. (E1).

Ela comentou que depois os papeis são encaminhados para o PTL ou são usados na escola, pela
professora do laboratório para produção de papel reciclado, que é destinado para trabalhos com
artesanato, lembrancinhas, material para a secretaria ou para decorar a escola.
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É um desafio colocar em prática ações de EA, que acompanhem mudanças necessárias
e que partam de problematizações teórico-práticas profundas. Loureiro (2004, p. 20) destaca
que é preciso reflexão sobre os conceitos e teorias quando se pretende colocar em prática a EA,
e que fica mais difícil ainda quando se parte do pressuposto de que “cabe à educação ‘plantar
sementes’ que naturalmente farão com que todos mudem, e consequentemente, a sociedade.”
Concordando com essa afirmação, a EAP3 destaca a importância da atualização para o
planejamento de ações em EA:
Então são ações que foram se desenvolvendo no decorrer dos anos que vão surgindo, as ideias vão surgindo de
acordo com a evolução inclusive também que foi acontecendo da EA, ela vai se recriando, ela foi se reinventando.
Há 10, 15 anos atrás era plantar mudinhas de árvores, nossa era só plantar mudas de árvores, era a coisa mais
bacana do mundo, hoje ainda é, mas hoje vai além disso, ações sociais mais profundas. (EAP3).

Vê-se que a educadora tem plena a consciência, do desafio de colocar em prática ações de EA
que partam de problematizações teórico-práticas profundas.
Durante as entrevistas com uma das professoras e duas alunas, quando questionadas
sobre as ações de EA desenvolvidas na escola, elas relataram o que vem sendo feito pela
Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA)17. No entanto, antes de
prosseguir com esses relatos, faz-se importante esclarecer o que é a Com-Vida, e para isso
buscamos o que explica Orsi (2008, p. 42):
A Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida) é uma
das ações estruturantes do Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, em
implantação desde 2004. Este processo iniciou após a I Conferência, a pedido dos
estudantes, que propuseram a criação de Comissões de Meio Ambiente para a
construção da Agenda 21 em cada escola do país.

Tanto a Professora entrevistada, quanto as duas Estudantes, relataram algumas ações que vêm
sendo desenvolvidas dentro da Com-Vida e, novamente, apela-se a Orsi (2008, p. 42) para
esclarecer que “Esta comissão tem a tarefa de articular escola e comunidade em um ambiente
de diálogo aberto para verificar quais as dificuldades vivenciadas na comunidade e propor ações
voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.” Sendo uma ação de governo, do
Ministério da Educação, a Com-Vida não é um projeto do PTL, mas que teve destaque nas falas
de alguns sujeitos, e por isso considerou-se importante a interpretação e a compreensão do que
é esta Comissão para essa professora e para as estudantes.
O PTL apoia, incentiva e contribui para o fortalecimento e a manutenção dessa
Comissão na escola. A professora responsável pela Comissão relatou muito satisfeita:

17

Para maiores informações, acesse Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA).
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9921-doctecnico-10-com-vida&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 24 maio de 2018.
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Pois eu fiquei sabendo lá naquela reunião, da semana passada, que a nossa escola é a única de BC que tem COMVIDA. [...]. Pois bem, fizemos eu e os alunos do COM-VIDA, montamos a peça. E surtiu efeito. [...]. Foi muito
legal, muito bacana. Então por um bom tempo eu não ouvi reclamação sobre os grilos, e nem sobre os lagartos
também. [...]. (PEF2).

A observação de que a Com-Vida está ativa apenas em sua escola pode ser compreendida a
partir da análise do contexto pelo qual vêm passando projetos como esse. O desenvolvimento
das Com-Vida teve um maior incentivo em 2013, quando algumas escolas receberam verbas
por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – Escola Sustentável, como explica Steuck
(2016, p. 46): “que tem por finalidade a transferência de recursos para as escolas públicas, com
o objetivo de inserir as questões socioambientais no cotidiano da escola. Como programa, o
PDDE Escola Sustentável materializa objetivos previstos em diferentes documentos que tratam
da implementação da EA nas escolas brasileiras.” Para receber as verbas, as escolas deveriam
apresentar projetos elaborados pela Com-Vida de cada escola, com apoio e supervisão das
Secretarias de Educação e de Meio Ambiente. Depois desse movimento, as escolas não
receberam mais verbas, e a continuidade do processo dependeu de cada escola, de cada
Comissão, estudantes e professores envolvidos.
Voltando ao relato anterior, a atividade descrita pela Professora foi realizada porque os
alunos estavam matando os grilos e atirando pedras no lagarto que mora no pátio da escola. A
realização de uma peça de teatro com os estudantes do Com-Vida, apresentada para toda a
escola, fez com que os alunos parassem de maltratar esses seres vivos. Esta escola está
localizada muito próximo do Parque Raimundo Malta, e tem um pátio amplo com bastante
vegetação, por isso a diversidade e quantidade de animais. E com o mesmo entusiasmo da
Professora, as duas estudantes entrevistadas comentaram:
Aqui também tem o Com-Vida e já tem aqui na escola, e eles ajudam também. (E3).
Eu acho legal e para também tem o projeto que tem aqui o Com-Vida e que dá para convidar várias pessoas para
fazer para ir preservando na hora do recreio, porque eu vejo muita gente comendo que ao invés de ir lá colocar
no lixo joga no chão. (E4, grifo nosso).

É interessante observar que logo após ela pronunciar a sigla Com-Vida, a estudante relatou
tratar-se de um projeto que permite convidar as pessoas para preservar a escola. E para concluir
os relatos sobre a Com-Vida nessa escola, destacamos o que contou a Professora. Quando
questionada sobre como o PTL desenvolve as ações, explicou como ele faz essa conexão com
as escolas:
Na verdade, eles chegam até nós por meio das formações, das formações que nós temos. E tudo o que é passado,
essas formações do Com-Vida, ou desses projetos que nós temos relacionados à questão ambiental, estão
diretamente ligados a eles. (EPF2).
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A partir desses relatos, entende-se que a Com-Vida está ativa na escola, e mesmo não sendo
uma ação proposta pelo PTL, há o apoio, o reconhecimento e o incentivo para que as atividades
não deixem de acontecer. Vale destacar que essa Comissão é fundamental para o protagonismo
juvenil, por ser uma forma de dialogarem e de serem ouvidos, participando do processo de
gestão escolar.
Esta categoria buscou reconhecer e interpretar a percepção dos sujeitos sobre o PTL e
sobre o planejamento e o desenvolvimento das ações de EA. Foram ouvidas Educadoras
Ambientais, professoras e estudantes. Os Educadores Ambientais do PTL realizam o
planejamento das ações a serem desenvolvidas no ano, construindo o Plano de Ações anual.
Pode-se compreender que esta construção inicial do Plano de Ações não prevê a participação
dos professores, no entanto, é um Plano flexível, pois considera a possibilidade de alterações e
inclusão de ações caso seja solicitado pelos professores. Já, nas escolas que tiveram professores
entrevistados, é visível a preocupação com a construção coletiva do planejamento. Entende-se
que a EA é colocada em prática nas salas de aulas, a partir dos planejamentos dos professores,
em conexão com os projetos de cada escola e do PTL, contando com o apoio da equipe do PTL.
Percebe-se que, quando possível, alguns professores vão além dos projetos propostos,
envolvendo pais e a comunidade como um todo.
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6

CONSIDERAÇÕES
“Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos
Quero ver brotar o perdão
Onde a gente plantou
Juntos outra vez
Já sonhamos juntos
Semeando as canções no vento
Quero ver crescer nossa voz
No que falta sonhar.”
(Sol de primavera, Beto Guedes)

Chega o momento das considerações sobre esta pesquisa e de ver brotar o que se plantou
e compreendeu em toda a trajetória desta dissertação. Para isso, o trecho da música de Beto
Guedes representa para mim os ciclos da vida, da natureza e das nossas ações, sempre se
referindo no plural, pois acredito que juntos podemos mais, e é preciso sempre sonhar e
acreditar, nos fortalecendo e fazendo “crescer nossa voz”.
Contextualizada no campo de Educação Ambiental, marcada por estudos sobre o
planejamento e o desenvolvimento de ações de educação ambiental em um programa municipal,
esta dissertação, objetivou compreender como o Programa Terra Limpa traduz a Política
Municipal de Educação Ambiental, no desenvolvimento das ações de Educação Ambiental, no
ensino formal, contribuindo para a formação de um sujeito responsável ambientalmente. Para
tanto, foi realizada inicialmente uma pesquisa documental com consulta aos Planos de Ação do
Programa, no período de 2012 a 2016, seguido de entrevistas semiestruturadas com três
educadoras ambientais do Programa Terra Limpa, com quatro professoras representantes e com
quatro estudantes, além da observação participante junto às educadoras ambientais, durante a
realização de atividades nas escolas e na sede do PTL.
De abordagem qualitativa hermenêutica, esta pesquisa utilizou-se da interpretação e
compreensão dos dados e materiais gerados, embasadas nas orientações da Análise Textual
Discursiva (ATD), método proposto por Moraes e Galiazzi (2011). A hermenêutica considera
o contexto histórico e social, o passado e a realidade, e busca fazer uma relação dos diálogos
entre os sujeitos e destes com o meio. Esse olhar auxiliou a pesquisadora na interpretação do
planejamento e do desenvolvimento das ações de EA do PTL.
No primeiro capítulo, apresentei considerações sobre a Educação Ambiental e sobre o
Programa Terra Limpa e narrei alguns momentos da minha vida, a fim de contextualizar o
presente estudo. Como parte importante da formação de meus valores, descrevi brevemente os
princípios da Permacultura, pois estes contribuíram com o meu caminhar dentro da educação,
do meio ambiente e da educação ambiental, e, mais especificamente, o consumo e os resíduos,
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temas da presente pesquisa, relacionados à EA sempre foram de meu interesse. Poder iniciar o
meu caminhar como pesquisadora, estudando estes temas, em um Programa de Educação
Ambiental como o Terra Limpa foi muito gratificante, enriquecedor e me proporcionou
conhecer a realidade do município e das pessoas envolvidas com a EA. Pude perceber que um
Programa como o Terra Limpa oferece aprendizados sobre meio ambiente e responsabilidade
socioambiental e faz a diferença na vida dos que participam dele, instigando a repensar hábitos.
No capítulo seguinte descrevi o caminho metodológico. Escolher por uma pesquisa de
abordagem hermenêutica foi um passo importante para mim como pesquisadora e para o foco
deste estudo. No processo de pesquisa, precisei compreender os cuidados necessários durante
as entrevistas e as observações, as abordagens mais adequadas quando em contato com os
sujeitos, e como proceder com os estudos dos documentos, e assim perceber a riqueza de
detalhes e informações contidas em todos os dados gerados, considerando a realidade e as
particularidades envolvidas.
O estudo e o entendimento do método da Análise Textual Discursiva (ATD), e seu uso
para a interpretação dos dados gerados, foi um percurso de descobertas, de muita observação e
que contribuiu para a minha formação como pesquisadora. Para esta metodologia foi
fundamental a minha aproximação, meu envolvimento e a impregnação aprofundada com o
corpus da pesquisa, ou seja, com as falas dos sujeitos e com os documentos selecionados, para
que então eu pudesse descrever, interpretar e argumentar o que compreendi dos fenômenos. Foi
nesse processo que aconteceu a produção de novas ideias, de novas teorias e de novos
conhecimentos.
No capítulo três, apresentei o Programa Terra Limpa, os principais momentos do seu
processo de formação, e uma descrição e considerações sobre o percurso das políticas de EA
no Brasil e no Estado de Santa Catarina. A partir do que foi estudado, pude perceber que no
município de Balneário Camboriú, a EA está no caminho para se consolidar como uma política
pública, e foi possível constatar, no dia a dia do Programa Terra Limpa, que é preciso
permanente apoio dos gestores públicos e da sociedade, no sentido de fortalecer esse trabalho.
Chamo a atenção para o fato de que o processo de formação da Política Municipal de Educação
Ambiental de Balneário Camboriú aconteceu como forma de regulamentar e normatizar as
ações que já vinham sendo desenvolvidas pelo PTL, ou seja, diferente do que comumente
acontece, quando primeiramente são instituídas as políticas, em nível nacional, estadual e
municipal e depois, a médio e longo prazo, são criados projetos e programas para colocar em
prática as estratégias e ações pretendidas.
Com o capítulo 4, intitulado Da separação de resíduos à reflexão sobre o consumismo,
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busquei definir o que é consumo, consumismo e consumo consciente, no sentido de refletir
sobre como as pessoas compram e geram resíduos. Este movimento se deu porque o PTL
iniciou suas atividades discutindo e trabalhando o tema da separação de resíduos, previsto nos
documentos e nos Planos de Ação, e foi interessante ver que as educadoras ambientais, em suas
falas, palestras e formações, vão além do previsto nos documentos, propondo a reflexão sobre
o consumo e sobre o que está sendo gerado de resíduos. Nesse sentido, a Educação Ambiental
pode favorecer a reflexão-ação sobre como é possível agir, como cidadãos ambientalmente
críticos e responsáveis, quanto aos próprios hábitos de consumo e quanto aos processos de
extração, produção de bens e produtos e de seu descarte como resíduos.
É no capítulo cinco que se apresento as principais interpretações e compreensões desse
estudo, a partir dos documentos e das entrevistas realizadas com as educadoras, professoras e
estudantes. Pude compreender que o consumo consciente, a reciclagem e a separação de
resíduos estão incluídos nos documentos do Programa Terra Limpa, nos Planos de Ação, como
temáticas ambientais no ambiente escolar, e pode-se considerar a inclusão do convite à
comunidade escolar para a refletir e a agir de forma consciente e profunda sobre seus hábitos
de consumo, visto que as Educadoras Ambientais abordam essa proposta em suas palestras,
sobre a reflexão crítica sobre o consumismo.
Compreendeu-se, a partir da análise dos documentos, que o consumo consciente está
incluído como temática ambiental no ambiente escolar, o que pode ser considerado uma,
estratégia significativa, a partir do momento em que se convida a comunidade escolar, como
um todo, a refletir sobre seus hábitos de consumo. Entendeu-se, também, que são desenvolvidas
ações sobre temas específicos, como o da reciclagem de resíduos sólidos, no sentido de orientar
a população sobre a correta separação e destino, as quais podem ser acrescidas de reflexões
mais profundas, como o processo de extração de bens naturais, como funciona a cadeia de
produção, distribuição, e de apelo ao consumo dos produtos, e nem tanto ao descarte dos
resíduos, o que pode causar problemas socioambientais graves.
Ainda no capítulo cinco, apresentei a compreensão das concepções das educadoras
ambientais, das professoras e dos estudantes entrevistados sobre Educação Ambiental, sobre o
Programa Terra Limpa e sobre a Política Municipal de Educação Ambiental. Entre as
concepções dos sujeitos sobre Educação Ambiental, interpretou-se que os indivíduos são
convidados a um envolvimento na sociedade e à interação com o meio ambiente. Este papel da
EA, de fazer refletir e aprender a viver juntos, está presente no PTL. A outra concepção de EA,
que relaciona o respeito pelo meio ambiente, pelos seres vivos e não vivos, está diretamente
relacionada aos valores de cada ser humano. Dessa forma, entende-se que a EA tem o papel de
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sensibilizar para a importância da relação de pertencimento, e contribui com o sentimento de
responsabilidade socioambiental. Na concepção dos estudantes, as ações de EA proporcionam
o aprendizado sobre a preservação, o cuidado com as plantas, a responsabilidade de destruir a
natureza, e a preocupação com o cuidado e a limpeza da escola.
Outra categoria que emergiu referiu-se às concepções sobre o consumo. As concepções
dos sujeitos se relacionam à responsabilidade de consumir um produto que gere menor impacto
e menos resíduos, acrescida da reflexão sobre a real necessidade de adquirir determinado
produto, e acreditam que o consumo não pode ser justificado somente pelo fato de que o resíduo
vai ser recolhido pela coleta seletiva, e encaminhado corretamente para a reciclagem.
As concepções sobre o Programa Terra Limpa foram apresentadas em outra categoria.
Desta pode-se depreender que os sujeitos que desenvolvem as ações do PTL, traduzem a PMEA
como uma forma encontrada para garantir a permanência do Programa no município. As
Educadoras passaram por situações de insegurança a cada troca de governo, pois alguns tinham
o interesse em acabar com o trabalho de EA desenvolvido no município. Outra interpretação
que emergiu desta categoria, foi de que as ações do PTL traduzem o que propõe a PMEA em
seu Parágrafo Único que define: desenvolver ações que sensibilizem a criança, o jovem e a
comunidade para a conservação e preservação do meio ambiente. Usando como exemplos os
relatos sobre o Projeto de Óleo no Futuro, sobre a reciclagem do papel e que envolvendo o
Ambiarte, e sobre as visitas ao Parque, é possível compreender que houve a sensibilização para
as questões ambientais.
Considerando o questionamento inicial desta pesquisa, surgiu ainda uma última
categoria: Como as ações desenvolvidas pelo PTL traduzem a PMEA?, cujas considerações
surgiram a partir das interpretações das falas dos sujeitos. Entre as concepções que emergiram,
está a de que os sujeitos que desenvolvem as ações do PTL, traduzem os significados da PMEA
quando afirmam que se sentem sujeitos melhores, pessoal e profissionalmente, por trabalharem
com a EA. Outra interpretação a partir desta categoria, foi de que as ações do PTL traduzem o
que propõe a PMEA quando define: que o PTL tem por finalidade desenvolver ações que
sensibilizem a criança para a conservação e preservação do meio ambiente. As professoras e
as educadoras, em seus relatos, afirmaram que as ações de EA devem acontecer desde a
Educação Infantil, pois é nessa fase da criança, que se dá o desenvolvimento da compreensão
sobre o cuidado e a responsabilidade com o outro e por consequência, com o meio ambiente.
É lícito afirmar, a partir do presente estudo, que o PTL é uma política pública colocada
em prática no município, e que por meio dele a sociedade e o governo podem elencar os
problemas e traçar estratégias para solucioná-los. Pode-se depreender também que o PTL está

134

no percurso para traduzir a PMEA, no entanto parcialmente e com dificuldades, pois para o
desenvolvimento dessas ações, muitos fatores estão envolvidos. Entre estes: a pouca ou falta de
disponibilidade de recursos financeiros; o envolvimento com vontades político-partidárias; a
dependência da vontade de gestores que estão à frente das Secretarias que dividem a
responsabilidade pela gestão do PTL e da PMEA, de fornecer maior apoio logístico, financeiro
e de pessoal; disponibilidade de professores para trabalharem no PTL é insuficiente para dar
conta de todas as demandas dos munícipes e das escolas, com qualidade e sucesso; o pouco
investimento e organização da capacitação para os Educadores Ambientais do PTL; a
necessidade de entendimento da PMEA e clareza do que é o PTL, por parte dos gestores que
estão à frente da gestão das políticas de educação e meio ambiente no município, do PTL e da
PMEA.
Ainda, ressalto um aspecto que nos parece uma interpretação também significativa deste
estudo, embora não tenha aparecido nas narrativas dos sujeitos, as Educadoras Ambientais que
estiveram à frente do desenvolvimento das ações do PTL, merecem o devido reconhecimento
pela resistência, pela força, pelo trabalho e comprometimento, e por terem acreditado na
importância da Educação Ambiental para o município, dando assim continuidade ao PTL
durante todos esses anos, de forma que ele traduzisse a política pública de EA do município, o
que não deixou de ser uma ação pioneira no Estado e no país, de ancorar a mesma em um
Programa consolidado que já atua no município há mais de duas décadas.
Posso afirmar que o meu caminhar para a construção desta dissertação foi cheio de
desafios, questionamentos e crescimentos. Cada vez mais me percebo apreciando esse
movimento como pesquisadora. Ter sido tão bem recebida pelas pessoas dentro do Programa
Terra Limpa, pelos professores e estudantes, sem dúvida nenhuma foi fundamental para que eu
pudesse me aprofundar no estudo, me impregnar de suas vozes na busca por encontrar os
sentidos e compreender como vem sendo traduzida e colocada em prática, essa política pública
de Educação Ambiental no município de Balneário Camboriú.
Também como pesquisadora, espero que a socialização deste estudo possa colaborar
com enriquecimento, monitoramento e avaliação participativa do PTL. Que cada vez mais os
gestores, professores e estudantes sejam envolvidos no planejamento e desenvolvimento das
ações. E por fim, que o estudo possa contribuir com o campo da EA e com a construção e
fortalecimento de outros programas e políticas municipais de EA.
Após a conclusão desta dissertação, alguns questionamentos emergem e ficam como
contribuição para outras pesquisas com esse tema:
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- que outros municípios brasileiros têm uma Política Municipal de EA como a de Balneário
Camboriú?;
- existem outros Programas municipais de EA tão antigos como o PTL? Quantos? Onde? O que
fazem?;
- o que dizem as PMEAs de outros municípios em suas linhas de atuação?;
- como outros Programas municipais de EA traduzem as suas PMEAs?;
Esses questionamentos podem ser fios condutores de outras pesquisas, desenvolvidas por outros
pesquisadores, ou quem sabe eu mesma consiga dar continuidade nessa caminhada no campo
da EA que tanto me agrada e instiga.

136

REFERÊNCIAS
A História das Coisas. Direção de Louis Fox. Produção de Erica Priggen. Realização de Annie
Leonard, Louis Fox, Jonah Sachs. São Francisco, EUA.: Tides Foundation and The Funders
Workgroup for Sustainable Production and Consumption, 2007. (20 min.), P&B. Disponível
em: < http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/#modal>. Acesso em: julho de 2017.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 10.004. Resíduos
Sólidos – Classificação. 2004.
ASSOCIAÇãO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
______. NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um
documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
______. NBR 6028: informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
______. NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
______. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de
Janeiro, 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS
ESPECIAIS (ABRELPE). São Paulo - SP. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. 2016.
Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfm>. Acesso em: 07
maio. 2018.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Lei n 2.884, de 10 de setembro de 2008. Institui a Política
Municipal
de
Educação
Ambiental.
Disponível
em:
<
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/b/balneario-camboriu/leiordinaria/2008/289/2884/leiordinaria-n-2884-2008-institui-a-politica-municipal-de- educacao-ambiental-em-consonanciacom-a-lei-federal-n-9795-1999-e-lei-estadual-n-135582005-e-da-outrasprovidencias?q=2884%2F2008>. Acesso em: 11 abr. 2017.
_____.
Prefeitura
de
Balneário
Camboriú.
Disponível
http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>. Acesso em: 13 de mar. 2018.

em:

<

_____. Prefeitura de Balneário Camboriú. Política Municipal de Saneamento Básico. Lei nº
3603, de 23 set. de 2013.
_____. Prefeitura de Balneário Camboriú. Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de
Educação. Programa Terra Limpa - Educação Ambiental: Plano de Ação. Balneário
Camboriú: Prefeitura de Balneário Camboriú, 2001. Não paginado.
______. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Educação. Programa Terra Limpa:
Educação Ambiental, 2012. Plano de Ação elaborado pela equipe de Educadores Ambientais.
Não paginado.

137

______. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Educação. Programa Terra Limpa:
Educação Ambiental, 2013. Plano de Ação elaborado pela equipe de Educadores Ambientais.
Não paginado.
______. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Educação. Programa Terra Limpa:
Educação Ambiental, 2014. Plano de Ação elaborado pela equipe de Educadores Ambientais.
Não paginado.
______. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Educação. Programa Terra Limpa:
Educação Ambiental, 2015. Plano de Ação elaborado pela equipe de Educadores Ambientais.
Não paginado.
______. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Educação. Programa Terra Limpa:
Educação Ambiental, 2016. Plano de Ação elaborado pela equipe de Educadores Ambientais.
Não paginado.
_____. Secretaria de Turismo. Disponível em: <http://www.secturbc.com.br/turismo/ptbr/dicas>. Acesso em 13 de mar. 2018.
BARROS, Manoel de (2003). Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta.
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria.
Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari K. Investigação qualitativa em educação. Portugal:
Porto, 1991.
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 5. ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 1999.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF,
Senado,
1998.
Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 14 out.
2017
_____. Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril
de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2002.
______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Diretoria de Pesquisas,
Coordenação de População e Indicadores Sociais. 2017. Disponível em: <
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/balneario-camboriu/panorama>. Acesso em: mar. 2018.
______. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil: Brasília, DF.
_____. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental. Brasília: Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação, 15 jun. 2012.

138

______. _____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.
_____. _____. Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. Brasília:
Coordenação Geral de Educação Ambiental. 2.ed. Ministério do Meio Ambiente, 2005.
_____. _____. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a
educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010.
_____. Ministério do Meio Ambiente. Consumo Consciente: Princípio dos 3R's. Brasília,
[entre 2000 e 2018] Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidadesocioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/consumo-consciente-deembalagem/principio-dos-3rs>. Acesso em: 24 abr. 2018.
CAPRA, Frijof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 2, ed.
São Paulo: Cultrix, 1996.
CARLETTO, Denise Lemke. A Educação Ambiental na percepção de professores da Vila
da Glória - São Francisco do Sul, Brasil e de Viana do Castelo, Portugal: uma pesquisa, duas
vivências. Tese – Universidade do Vale do Itajaí. Programa de Pós-Graduação em Educação.
Itajaí, 2016.
CARLETTO, Denise Lemke; ROCKETT, Ananda Nocchi; GUERRA, Antonio Fernando S. A
hermenêutica na educação ambiental: a compreensão como pesquisador e a interpretação para
a pesquisa. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, Rio Grande, v. 34, n.
3, p. 93-111, set./dez. 2017.
CARNIATTO, Irene. Resíduos: decifra-me ou devoro-te! Contribuições da pesquisa e
práticas ambientais para a educação básica. In.: Joe Garcia, Maria Arlete Rosa (Orgs.). –
Curitiba: UTP, 2012.
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; GRÜN, Mauro; AVANZI, Maria Rita. Paisagens da
compreensão: contribuições da hermenêutica e da fenomenologia para uma epistemologia da
educação ambiental. Cadernos Cedes, v. 29, n. 77, p. 99-115, jan./abr. 2009.
CLARO, Lisiane Costa; PEREIRA, Vilmar Alves. Contra a perda dos sentidos: contribuições
da atitude hermenêutico-fenomenológica no campo da Educação Ambiental. In: PEREIRA,
Vilmar Alves (org.). Hermenêutica e Educação Ambiental no contexto do pensamento pósmetafísico. 1ª ed. Juiz de Fora, MG: GARCIA edizioni, 2016.
COMITÊ CAMBORIÚ – Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú
(Balneário Camboriú). Reunião debate problemas de escassez de água no Rio Camboriú.
2017. Disponível em: <http://www.aguas.sc.gov.br/base-documental-rio-camboriu/noticiasrio-camboriu/item/5424-reuniao-debate-problemas-de-escassez-de-agua-no-rio-camboriu>.
Acesso em: 02 mar. 2018.
CRESPO, Samyra. Consumo Sustentável. In: FERRARO JUNIOR, L. A. (org.). Encontros e
caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores – Volume 3. Brasília:
MMA/DEA, 2013.

139

DAGNONI, Cláudia Roberta Coelho. Projeto Terra Limpa: a Educação Ambiental e as
práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do município de Balneário Camboriú.
Dissertação – Universidade do Vale do Itajaí. Programa de Pós-Graduação em Educação. Itajaí,
2006.
DEVECHI, Cátia Piccolo Viero. & TREVISAN, Amarildo Luiz. Sobre a proximidade do
senso comum das pesquisas qualitativas em educação: positividade ou simples decadência?
Revista Brasileira de Educação, v. 15, n. 43, jan./abr. 2010, pp. 148-161.
EICHENBERGER, Jacqueline; PEREIRA, Vilmar Alves. Filosofia hermenêutica e suas
contribuições para a educação ambiental. In: PEREIRA, Vilmar Alves (org.). Hermenêutica e
Educação Ambiental no contexto do pensamento pós-metafísico. 1ª ed. Juiz de Fora, MG:
GARCIA edizioni, 2016.
FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Coleção Pesquisa Qualitativa (Coordenação
de Uwe Flick). Porto Alegre: Bookman, Artmed, 2009a.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
GAMBOA, Sílvio Sánchez. Pesquisa em Educação: métodos e epistemologias. 2ª. Ed. –
Chapecó: Argos, 2012. 212 p.: 23 cm. – (Grandes Temas; 17).
GUERRA, Antonio Fernando S.; FIGUEIREDO, Mara Lúcia; PEREIRA, Yara Christina C.
Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? Da ambiguidade dos conceitos à prática em
educação ambiental. In: GUERRA, Antonio Fernando S.; FIGUEIREDO, Mara Lúcia (Org.).
Sustentabilidades em diálogos. Itajaí: Editora da Univali, 2010.
GUERRA, Antonio Fernando S.; GUIMARÃES, Mauro. Educação Ambiental no Contexto
Escolar: Questões levantadas no GDP. Pesquisa em Educação Ambiental, vol. 2, n. 1 – pp.
155-166, 2007.
_____; TAGLIEBER, J. Erno. Educação Ambiental: fundamentos, práticas e desafios. Itajaí:
Universidade do Vale do Itajaí, 2007.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL BRASILEIRO. Perfil do
Município de Balneário Camboriú. - Brasília: PNUD, Ipea, FJP. Disponível em: <
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/balneario-camboriu_sc>. Acesso em: mar.
2018.
LAYARGUES, Philippe. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da
lata de alumínio e suas implicações para a educação ambiental. In: LOUREIRO, F.;
LAYARGUES, P.; CASTRO, R. (Org.) Educação ambiental: repensando o espaço da
cidadania. São Paulo: Cortez, 2002, 179-220
LEONARD, Annie. A história das coisas: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo o que
consumimos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
LIPOVETSKY, Gilles. Presentación. In: LIPOVETSKY, Gilles. La felicidad paradójica:
Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. Barcelona: Anagrama, 2007. p. 7-16; 123 - 127.

140

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. São
Paulo: Cortez, 2004.
MADURO-ABREU, Alexandre. Valores, consumo e sustentabilidade. Tese de Doutorado –
Universidade de Brasília. Centro de Desenvolvimento Sustentável. Brasília, 2010 224 p.:Il.
MAINARDES, Jefferson; FERREIRA, Márcia dos Santos; TELLO, César. Análise de
políticas: fundamentos e principais debates teórico-metodológicos. In.: BALL, Stephen J.;
MAINARDES, Jefferson (orgs.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo:
Cortez Editora, 2011.
MOLLISON, Bill; SLAY, Reny. Introdução à Permacultura. Tradução: André Luis Jaeger
Soares. Tagari Publication. 1991.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. 2. ed., Ijuí: Unijuí, 2011.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 12. ed. São Paulo: Cortez,
2007.
MOTA, Junior Cesar. Limites e possibilidades na transição para Espaços Educadores
Sustentáveis em escolas municipais de São João Batista – SC. Dissertação – Universidade
do Vale do Itajaí. Programa de Pós-Graduação em Educação. Itajaí, 2015.
ORSI, Raquel F. Mafra. A Formação Continuada do “Programa Vamos Cuidar Do Brasil
Nas Escolas” na Região a Amfri Em Santa Catarina. – SC. Dissertação – Universidade do Vale
do Itajaí. Programa de Pós-Graduação em Educação. Itajaí, 2008.
_______. O movimento da formação continuada em educação ambiental: experiências
vividas. Tese – Universidade do Vale do Itajaí. Programa de Pós-Graduação em Educação.
Itajaí, 2016.
PEREIRA, Vilmar Alves. Hermenêutica e Educação Ambiental no contexto do pensamento
pós-metafísico. 1ª ed. Juiz de Fora, MG: GARCIA edizioni, 2016.
RATHS, Louis, JONAS, Arthur; ROTHSTEIN, Arnold; WASSERMANNN, Selma. Ensinar
a pensar. Tradução: Dante Moreira Leite. 2ª ed. São Paulo, EPU, 1977.
RUSCHEINSKY, Aloísio. Sustentabilidade: uma paixão em movimento. Porto Alegre:
Sulina, 2004.
SANTA CATARINA. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
- Epagri. Governo de Santa Catarina. Bacia Hidrográfica. Disponível em:
<http://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1908&Itemi
d=695>. Acesso em: 13 mar. 2018.
______, Política Estadual de Educação Ambiental – PEEA, LEI Nº 13.558, de 17 de
novembro de 2005.

141

SARAÇOL, Paulo Valério; DOLCI, Luciana Netto; PEREIRA, Vilmar Alves. Hermenêutica e
Educação: um encontro com a pesquisa social. In: PEREIRA, Vilmar Alves (org.).
Hermenêutica e Educação Ambiental no contexto do pensamento pós-metafísico. 1ª ed.
Juiz de Fora, MG: GARCIA edizioni, 2016.
SATO, Michéle. Apaixonadamente pesquisadora em educação ambiental. Educação,
Teoria e Prática, Rio Claro, v. 9, n. 16/17, p. 24-35, 2001.
____. Isto não é um texto. Revista iberoamericana de educación. N.º 40 (2006), pp. 91-98
SAUVÉ, Lucie. Educação Ambiental: possibilidades e limitações. Educação e Pesquisa, São
Paulo,
vol.
31,
n.
2,
p.317-322,
ago.
2005a..
Disponível
em:
<www.revistas.usp.br/ep/article/view/27979>. Acesso em: jun. 2017.
____. Educación ambiental y ecociudadania: dimensiones claves de un proyecto
politicopedagogico. Revista Científica. Bogotá́ , n. 18, jun. - dici 2013. p. 12-23.
____. Viver juntos em nossa Terra: desafios. Revista Contrapontos, 2016.
SILVA, Cleber Fabiano da; RAITZ Tânia Regina; FERREIRA, Valéria Silva. DESAFIOS DA
SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA: uma área emergente. Psicologia & Sociedade, v. 21, n.1, pp.
75-80, 2009.
STEUCK, E. Renata. A Constituição de Espaços Educadores Sustentáveis: diálogos com o
Programa PIBID UNIVALI. Dissertação – Universidade do Vale do Itajaí. Programa de PósGraduação em Educação. Itajaí, 2016.
TIRIBA, Léa. Reinventando relações entre seres humanos e natureza nos espaços de Educação
Infantil. In: MELLO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel (Org.). Vamos cuidar do Brasil –
Conceitos e Práticas em Educação Ambiental na Escola. 1. ed. Brasília: MEC, 2007. p. 219228.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
WHYTE, Wiliam Foote. Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e
degradada. Tradução: Maria Lucia de Oliveria. Riode Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

142

APÊNDICES

APÊNDICE I – TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO
Declaramos que conhecemos e cumpriremos os requisitos da Res. CNS 466/12 e suas
complementares, e que esta instituição, a Secretaria de Educação / Secretaria de Meio Ambiente
/ o Programa Terra Limpa – Educação Ambiental, do município de Balneário Camboriú, tem
condições para o desenvolvimento do projeto de pesquisa AS AÇÕES PEDAGÓGICAS EM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROGRAMA TERRA LIMPA: desafios do consumo
consciente”, cujo objetivo é compreender como as práticas pedagógicas desenvolvidas nesse
Programa contribuem para a formação de um sujeito crítico quanto ao consumismo e ao
consumo consciente, e, portanto, autorizamos sua execução pelos pesquisadores Antonio
Fernando Silveira Guerra (orientador) e Ananda Nocchi Rockett (mestranda).
Nome da instituição: __________________________________________________________
Nome completo do responsável legal pela instituição: _________________________________
Cargo: _____________________________________________________________________
Telefone e e-mail para contato: __________________________________________________
Assinatura do responsável da instituição: __________________________________________

Carimbo da instituição

Data: ___/___/_____
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Você está sendo convidada(o) para participar, como voluntária(o), em uma pesquisa.
Após ser esclarecida(o) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo,
rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento. O mesmo fará o pesquisador.
O documento será assinado em duas vias, sendo uma da pesquisadora e outra sua. Não
há quiser penalidade para o caso de desistência no curso da pesquisa.
Por se tratar de uma pesquisa voluntária, não haverá nenhum tipo de compensação
financeira ou remuneração aos participantes, contudo, é garantido o direito à indenização, nos
termos da lei, e ao ressarcimento de despesas advindas da sua participação neste estudo,
conforme o caso. Esclarecemos, ainda, que você pode, a qualquer momento, indagar quaisquer
aspectos da pesquisa, esclarecer dúvidas e/ou ainda desistir de participar, sem qualquer prejuízo
ou necessidade de exposição de motivos. Acrescentamos que todas as informações fornecidas
serão mantidas em sigilo.
Trata-se de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado) da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, tendo como Linha de Pesquisa
“Práticas docentes e formação profissional”, com ênfase em Educação Ambiental.
· Título da Pesquisa: AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROGRAMA
TERRA LIMPA: desafios do consumo consciente
· Objeto de pesquisa: práticas pedagógicas em Educação Ambiental
· Pergunta norteadora: Como as práticas pedagógicas em EA, desenvolvidas em uma política
pública, o Programa Municipal de Educação Ambiental, contribuem para a formação de um
sujeito responsável quanto ao consumo consciente?
· Envolvidos: as educadoras ambientais do Programa Terra Limpa e as (os) professoras (es)
das escolas do município de Balneário Camboriú, representantes do Terra Limpa nas escolas
onde atuam.
· Objetivo geral: geral é compreender o desenvolvimento das práticas pedagógicas orientadas
por esse Programa, com as escolas, no sentido da formação e sensibilização sobre as questões
que envolvem o consumo consciente e o consumismo
· Procedimentos de coleta de dados e análise: Os dados serão gerados por meio de entrevistas
semiestruturadas e de observação participante. Os sujeitos que participarão da pesquisa
deverão ter trabalhado junto ao Terra Limpa no período de 2012 a 2016. Considera-se
necessário delimitar esse período devido ao tempo para o desenvolvimento desta pesquisa,
que é de dois anos. Por compreender cinco anos de trabalho do Terra Limpa, esses dados
gerados nas entrevistas e nas observações correspondem à uma amostra significativa, visto
que o Programa foi instituído por lei em 2008, e esta pesquisa busca compreender e as práticas
pedagógicas desenvolvidas no período de 2012 a 2016.
A partir disso, delimitou-se os sujeitos da pesquisa: as educadoras ambientais do Terra Limpa,
e as (os) professoras (es) das escolas, representantes do Terra Limpa nas escolas onde atuam.
As entrevistas serão realizadas no local de trabalho dos sujeitos da pesquisa. Essas entrevistas
serão gravadas (áudio). Não serão utilizadas imagens da (o) entrevistada (o). Além dessas
entrevistas, será realizada observação participante junto às educadoras ambientais do Terra
Limpa, durante a realização de suas atividades. O tempo dessas observações será de
aproximadamente três meses.
Os sujeitos definidos para esta pesquisa são fundamentais, pois ao participarem das entrevistas
e das observações, contribuirão na elaboração do conteúdo deste estudo. Durante as
entrevistas, os sujeitos poderão fornecer informações sobre as práticas pedagógicas que vêm
desenvolvendo em suas escolas e junto ao Terra Limpa. E durante as observações, a
pesquisadora terá a oportunidade de identificar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo
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Terra Limpa e iniciar o movimento de compreensão sobre como são desenvolvidas, o que será
complementado com as entrevistas.
As informações coletadas para a pesquisa serão organizadas de tal forma, que as(os)
entrevistadas(os) não terão sua identidade reconhecida no texto da dissertação. Os sujeitos
entrevistados serão identificados na pesquisa por números (professora 1, professora 2...).
· Riscos da pesquisa: Os riscos desta pesquisa referem-se ao uso de documentos públicos e
não públicos, ao risco de divulgação de informações e de dados confidenciais, coletados nas
entrevistas, e à possível interferência na vida e rotina dos sujeitos, durante a observação
participante.
As medidas a serem adotas frente aos riscos mencionados acima são:
- Assegurar a confidencialidade e a privacidade, garantindo a não utilização das informações
em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades;
- Garantir o armazenamento seguro dos dados coletados nas entrevistas gravadas, em formato
de áudio, e das anotações feitas no Diário de Campo;
- Garantir a não violação e a integridade dos documentos (danos físicos, cópias, rasuras);
- Assegurar a não interferência no trabalho das(os) educadoras ambientais(es), durante a
observação participante, bem como garantir que a presença da pesquisadora não deixe os
sujeitos desconfortáveis.
· Benefícios da pesquisa: Os benefícios prováveis desta pesquisa podem incidir diretamente
nas(os) participantes da pesquisa, sendo assim um benefício individual, e pode trazer um bem
à coletividade ou grupo de pessoas, caracterizando um benefício difuso.
· Devolutiva dos resultados: Os resultados da pesquisa serão apresentados às educadoras
ambientais(es) do Programa Terra Limpa e às professoras das escolas, por meio de palestra
ministrada pela pesquisadora na sede do Programa, além de entrega de uma cópia da
dissertação para consulta pública e guarda nos acervos da biblioteca do Programa. Os
resultados também serão socializados em eventos e submissão de artigo em periódicos da área
de Educação.
Salientamos, ainda, que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Universidade do vale do Itajaí – UNIVALI. Caso haja de sua parte, qualquer dúvida,
necessidade de esclarecimentos, sugestões e/ou denúncias após os detalhes sobre a pesquisa
terem sido explicados, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética da UNIVALI, no
seguinte endereço:
CEP/UNIVALI
Rua Uruguai, n. 458, Bloco F6, andar térreo, centro. Itajaí - SC.
Horário de atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30
Telefone: 47- 3341 7738
E-mail: etica@univali.br
Pesquisadores Responsáveis:
Antonio Fernando Silveira Guerra
Telefone para contato: (47) 33414712
E-mail: guerra@univali.br
______________________________
Assinatura
Entrevistado:
____________________________
Nome

Ananda Nocchi Rockett
Telefone para contato: (47) 9 92610345
e-mail: ananda@edu.univali.br
________________________________
Assinatura
_______________________________
Assinatura

145

APÊNDICE III – MODELO DE INSTRUMENTO DE GERAÇÃO DE DADOS 1

Este Modelo de Instrumento de Geração de Dados apresenta um Roteiro de Entrevista
Semiestruturada do projeto de pesquisa “AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
PROGRAMA TERRA LIMPA: os desafios do consumo consciente”. O mesmo será aplicado
com as educadoras ambientais do Programa Terra Limpa e com as (os) professoras (es)
representantes do Programa Terra Limpa em suas escolas.
IDENTIFICAÇÃO
Nome: ____________________________________________________________________
Escolaridade: ______________________ Área de formação: _________________________
Local de nascimento/cidade: ___________________________________________________
Tempo de vínculo: __________________________________________________________
PERGUNTAS NORTEADORAS
· O que representa para você Educação Ambiental?
· O que representa para você os termos consumo, consumo consciente e consumismo?
· O que é para você o Programa Terra Limpa – Educação Ambiental? Você poderia citar pontos
positivos e/ou negativos desse Programa?
· Baseado na sua experiência, como o Programa Terra Limpa desenvolve as suas ações?
· Como é feito o planejamento das atividades do Terra Limpa? E quem participa?
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APÊNDICE IV – EMENDA APRESENTADA AO CEP
EMENDA AO PROJETO DE PESQUISA DE DISSERTAÇÃO
a) Descrever a situação do projeto já aprovado
O projeto PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
PROGRAMA TERRA LIMPA - CAAE 76879717.7.0000.0120, obteve sua aprovação junto
ao CEP Univali na data de 03 de novembro de 2017, sob parecer de n. 2.364.283.
O objetivo primário da pesquisa de dissertação era compreender como as praticas
pedagógicas desenvolvidas no Programa Terra Limpa contribuem para a formação de um
sujeito critico quanto ao consumismo e consumo consciente.
O protocolo aprovado propõe a realização de entrevistas semiestruturadas com as duas
gestoras do Programa Terra Limpa, e com as (os) professoras (es) das escolas, representantes
do Terra Limpa nas escolas onde atuam. Propõe também a observação participante junto às
gestoras do Programa, as quais serão realizadas pelo período de três meses, com o propósito de
acompanhar as atividades realizadas nas escolas. Além destas duas técnicas, será́ realizada
também a análise documental dos Planos de Ação do Programa Terra Limpa, no período de
2012 a 2016.
Para a compreensão dos dados coletados, buscar-se-á́ nos fundamentos da Hermenêutica as
contribuições para este estudo, principalmente quanto aos dados coletados nas entrevistas e na
observação participante.
b) Apresentar as informações sobre a emenda:
Esta emenda tem como objetivo compreender como o Programa Terra Limpa traduz a
política municipal de Educação Ambiental, no desenvolvimento de ações de Educação
Ambiental para a formação de um sujeito responsável ambientalmente.
Como objetivos específicos pretende-se:
- Identificar os referenciais teóricos que fundamentam o Programa Terra Limpa;
- Compreender como as ações orientadas pelo mesmo são desenvolvidas pelos gestores do
Programa e pelos professores representantes do Terra Limpa em suas escolas;
- Discutir a percepção dos gestores do Terra Limpa, dos professores representantes e dos
estudantes, sobre o planejamento e o desenvolvimento das ações desenvolvidas pelo Programa.
A inclusão de estudantes do ensino fundamental na presente pesquisa foi sugestão da banca
de qualificação de dissertação, defendida em 12 de dezembro de 2017, e se justifica pelo fato
de buscar abranger todos os grupos de sujeitos envolvidos nas atividades de Educação
Ambiental do município.
Os estudantes, a serem indicados pelos professores, serão consultados, assim como a seus
pais, sobre o consentimento ou não da participação nas entrevistas semiestruturadas. Pretendese ouvir estudantes do Ensino Fundamental, e que serão escolhidos a partir do contato com os
professores entrevistados, os quais farão a sugestão de um menino e uma menina de uma turma
de 4º e de uma turma de 9º ano, que estejam na escola há mais de quatro anos e que tenham
participado das atividades de Educação Ambiental desenvolvidas pela escola e/ou pelo Terra
Limpa. Ao serem ouvidos, esses estudantes poderão oferecer uma visão de como percebem o
meio ambiente, a Educação Ambiental e o Programa Terra Limpa no seu município, e que
servirá de contribuição para esta dissertação.
A justificativa para a solicitação de emenda diz respeito ao fato de que dessa forma será
possível abranger sujeitos de praticamente todos os grupos de sujeitos envolvidos nas atividades
de Educação Ambiental do município, desenvolvidas pelo Programa Terra Limpa, e além disso
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ao ouvir esses estudantes, se terá uma visão de quem recebe a informação, o conhecimento, e
que realiza as atividades do referido Programa. A escolha das séries além de ter sido também
sugestão da banca de qualificação, se deu pelo fato da idade, de 9 a 14 anos ser uma fase de
melhor acesso no momento do diálogo, por já serem capazes de fazer análises próprias e
exprimir suas opiniões, além de não terem a timidez que na maioria das vezes têm quando já
adolescentes.
Os riscos previstos para esta nova etapa estão relacionados com a aplicação de entrevista
com os estudantes, os quais estão relacionados à estigmatização – divulgação de informações
quando houver acesso aos dados de identificação, e quanto a tomar o tempo do sujeito ao
responder a entrevista, pois sendo crianças e adolescentes, têm um tempo de atenção e
permanência em uma atividade mais curto que adultos. Algumas medidas podem ser adotadas
frente aos riscos mencionados acima: estar atenta aos sinais verbais e não verbais de
desconforto dos sujeitos participantes, tanto para a questão do tempo de duração da entrevista
quanto para qualquer outra situação que necessite parar a entrevista; assegurar a
confidencialidade e a privacidade, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das
pessoas e/ou das comunidades.
Comparando os riscos mencionados com os já citados no Projeto anteriormente aprovado
por este Comitê, entende-se que são riscos semelhantes e as medidas para minimizá-los são
também semelhantes.
Quanto à alteração do título da pesquisa, também por sugestão da banca de qualificação,
o mesmo foi alterado para: “A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ: o Programa Terra Limpa e o desenvolvimento de ações no
município”, de forma a manter a coerência com a nova pergunta norteadora e com os novos
objetivos.
c) Apresentação de novos documentos
Em nosso entendimento não haveria a necessidade de novo Termo de Anuência, pois as
instituições participantes permanecem as mesmas.
Houve a necessidade de alteração de alguns documentos, tais como:
- a inclusão de novo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para representante de
menor;
- a inclusão de Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para os estudantes;
- a complementação do Modelo de Instrumento de Coleta de Dados com a inclusão de
perguntas para os estudantes.
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APÊNDICE V – TCLE PARA RESPONSÁVEL DE MENOR
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Gostaríamos de convidar _________________________________, cujo responsável
legal é você (Sr. Sra.) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de autorizar a participação dele (a) neste
estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento. O mesmo fará o
pesquisador.
O documento será assinado em duas vias, sendo uma da pesquisadora e outra sua. Não
há quiser penalidade para o caso de desistência no curso da pesquisa e em caso de recusa, nem
você, nem ______________________________ serão penalizados de forma alguma.
Por se tratar de uma pesquisa voluntária, não haverá nenhum tipo de compensação
financeira ou remuneração aos participantes, contudo, é garantido o direito à indenização, nos
termos da lei, e ao ressarcimento de despesas advindas da sua participação neste estudo,
conforme o caso. Esclarecemos, ainda, que você pode, a qualquer momento, indagar quaisquer
aspectos da pesquisa, esclarecer dúvidas e/ou ainda desistir de participar, sem qualquer prejuízo
ou necessidade de exposição de motivos. Acrescentamos que todas as informações fornecidas
serão mantidas em sigilo.
Trata-se de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado) da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, tendo como Linha de Pesquisa
“Práticas docentes e formação profissional”, com ênfase em Educação Ambiental.
· Título da Pesquisa: A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ: o Programa Terra Limpa e o desenvolvimento de ações de EA
no município
· Objeto de pesquisa: práticas pedagógicas em Educação Ambiental
· Pergunta norteadora: Como o Programa Terra Limpa, sendo este um eixo norteador para o
estabelecimento do conjunto de ações da Política Municipal de Educação Ambiental, para a o
fortalecimento das práticas de educação ambiental do município de Balneário Camboriú, vem
contribuindo para a formação de um sujeito responsável ambientalmente?
· Envolvidos: as gestoras do Programa Terra Limpa, professoras(es) das escolas do município
de Balneário Camboriú, representantes do Terra Limpa nas escolas onde atuam, e estudantes
do ensino fundamental.
· Objetivo geral: compreender como o Programa Terra Limpa traduz a política municipal de
Educação Ambiental, no desenvolvimento de ações de EA para a formação de um sujeito
responsável ambientalmente.
· Procedimentos de coleta de dados e análise: Os dados serão gerados por meio de entrevistas
semiestruturadas e de observação participante. Os sujeitos que participarão da pesquisa
deverão ter participado de atividades junto ao Terra Limpa no período de 2012 a 2016.
Considera-se necessário delimitar esse período devido ao tempo para o desenvolvimento desta
pesquisa, que é de dois anos.
A partir disso, delimitou-se os sujeitos da pesquisa: as gestoras do Terra Limpa, as(os)
professoras(es) das escolas, representantes do Terra Limpa nas escolas onde atuam, e estudantes
da rede municipal do ensino fundamental. As entrevistas serão realizadas no local de trabalho
dos sujeitos da pesquisa e nas escolas, no caso dos estudantes. Essas entrevistas serão gravadas
(áudio). Não serão utilizadas imagens da(o) entrevistada(o). Além dessas entrevistas, será
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realizada observação participante junto às gestoras do Terra Limpa, durante a realização de suas
atividades. O tempo dessas observações será de aproximadamente três meses.
Os sujeitos definidos para esta pesquisa são fundamentais, pois ao participarem das
entrevistas e das observações, contribuirão na elaboração do conteúdo deste estudo. Durante as
entrevistas, os sujeitos poderão fornecer informações sobre as ações que vêm sendo
desenvolvidas nas escolas e junto ao Terra Limpa. E durante as observações, a pesquisadora
terá a oportunidade de identificar as essas ações e iniciar o movimento de compreensão sobre
como são desenvolvidas.
As informações coletadas para a pesquisa serão organizadas de tal forma, que as(os)
entrevistadas(os) não terão sua identidade reconhecida no texto da dissertação. Os sujeitos
entrevistados serão identificados na pesquisa por números (professora 1, estudante 1...).
· Riscos da pesquisa: Os riscos desta pesquisa referem-se ao uso de documentos públicos e
não públicos, ao risco de divulgação de informações e de dados confidenciais, coletados nas
entrevistas, e à possível interferência na vida e rotina dos sujeitos, durante a observação
participante.
As medidas a serem adotas frente aos riscos mencionados acima são:
- estar atenta aos sinais verbais e não verbais de desconforto dos sujeitos participantes, tanto
para a questão do tempo de duração da entrevista quanto para qualquer outra situação que
necessite parar a entrevista;
- assegurar a confidencialidade e a privacidade, garantindo a não utilização das informações em
prejuízo das pessoas e/ou das comunidades;
- garantir o armazenamento seguro dos dados coletados nas entrevistas gravadas, em formato
de áudio, e das anotações feitas no diário de campo;
- assegurar a não interferência no trabalho das(os) gestoras(es), durante a observação
participante, bem como garantir que a presença da pesquisadora não deixe os sujeitos
desconfortáveis.
· Benefícios da pesquisa: Os benefícios prováveis desta pesquisa podem incidir diretamente
nas(os) participantes da pesquisa, sendo assim um benefício individual, e pode trazer um bem
à coletividade ou grupo de pessoas, caracterizando um benefício difuso.
· Devolutiva dos resultados: Os resultados da pesquisa serão apresentados às gestoras(es) do
Programa Terra Limpa, às professoras das escolas, e aos estudantes, por meio de palestra
ministrada pela pesquisadora na sede do Programa, além de entrega de uma cópia da
dissertação para consulta pública e guarda nos acervos da biblioteca do Programa. Os
resultados também serão socializados em eventos e submissão de artigo em periódicos da área
de Educação.
Salientamos, ainda, que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Universidade do vale do Itajaí – UNIVALI. Caso haja de sua parte, qualquer dúvida,
necessidade de esclarecimentos, sugestões e/ou denúncias após os detalhes sobre a pesquisa
terem sido explicados, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética da UNIVALI, no
seguinte endereço:
CEP/UNIVALI - Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. Bloco F6, andar térreo.
Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30
Telefone: 47- 33417738. E-mail: etica@univali.br

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
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Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em autorizar a
participação de _______________________________ no presente estudo como participante.
Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação de
_______________________________. Foi-me garantido que eu ou ele (ela) podermos retirar
nosso consentimento a qualquer momento, sem que isto nos traga qualquer penalidade ou
interrupção do acompanhamento/assistência/tratamento em andamento.
Local e data: _____________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: _________________________________________________
Telefone para contato: _____________________________________________________
Pesquisadores Responsáveis:
Antonio Fernando Silveira Guerra
Telefone para contato: (47) 33414712
92610345
e-mail: guerra@univali.br

______________________________
Assinatura

Ananda Nocchi Rockett
Telefone para contato: (47) 9
e-mail: ananda@edu.univali.br

________________________________
Assinatura
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APÊNDICE VI – TERMO DE ASSENTIMENTO PARA OS ESTUDANTES
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após
ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo,
escreva seu nome em todas as folhas e assine ao final deste documento. O mesmo fará o
pesquisador.
Este documento está em três cópias. Uma delas é sua, outra do seu responsável legal e
a outra é do pesquisador responsável. Não há qualquer problema se você desistir enquanto
estivermos fazendo a pesquisa.
Por se tratar de uma pesquisa voluntária, não haverá nenhum tipo de recebimento de
dinheiro pelos participantes, mas, é garantido o direito à indenização, nos termos da lei, e ao
ressarcimento de despesas se você precisar, por ter participado deste estudo, isso vai depender
de cada caso. Esclarecemos, ainda, que você pode, a qualquer momento, perguntar qualquer
coisa sobre a pesquisa, esclarecer dúvidas e/ou ainda desistir de participar, sem qualquer
prejuízo ou necessidade de exposição de motivos. Acrescentamos que todas as informações
fornecidas serão mantidas em sigilo.
Trata-se de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado) da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, tendo como Linha de Pesquisa
“Práticas docentes e formação profissional”, com ênfase em Educação Ambiental.
· Título da Pesquisa: A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ: o Programa Terra Limpa e o desenvolvimento de ações de EA no
município
· Objeto de pesquisa: práticas pedagógicas em Educação Ambiental
· Pergunta norteadora: Como o Programa Terra Limpa, sendo este um eixo norteador para o
estabelecimento do conjunto de ações da Política Municipal de Educação Ambiental, para a o
fortalecimento das práticas de educação ambiental do município de Balneário Camboriú, vem
contribuindo para a formação de um sujeito responsável ambientalmente?
· Envolvidos: as gestoras do Programa Terra Limpa, professoras(es) das escolas do município
de Balneário Camboriú, representantes do Terra Limpa nas escolas onde atuam, e estudantes
do ensino fundamental.
· Objetivo geral: compreender como o Programa Terra Limpa traduz a política municipal de
Educação Ambiental, no desenvolvimento de ações de EA para a formação de um sujeito
responsável ambientalmente.
· Procedimentos de coleta de dados e análise: Os dados serão gerados por meio de entrevistas
semiestruturadas e de observação participante. Os sujeitos que participarão da pesquisa deverão
ter participado de atividades junto ao Terra Limpa no período de 2012 a 2016. Considera-se
necessário delimitar esse período devido ao tempo para o desenvolvimento desta pesquisa, que
é de dois anos. Por compreender cinco anos de trabalho do Terra Limpa, esses dados gerados
nas entrevistas e nas observações correspondem à uma amostra significativa, visto que o
Programa foi instituído por lei em 2008, e esta pesquisa busca compreender e as práticas
pedagógicas desenvolvidas no período de 2012 a 2016.
·
A partir disso, delimitou-se os participantes da pesquisa: as gestoras do Terra Limpa,
as(os) professoras(es) das escolas, representantes do Terra Limpa nas escolas onde atuam, e
estudantes da rede municipal do ensino fundamental. As entrevistas serão realizadas no local

152

de trabalho dos professores e nas escolas, no caso dos estudantes. Essas entrevistas serão
gravadas (áudio). Não serão utilizadas imagens da(o) entrevistada(o). Além dessas entrevistas,
será realizada observação participante junto às gestoras do Terra Limpa, durante a realização
de suas atividades. O tempo dessas observações será de aproximadamente três meses.
Os participantes definidos para esta pesquisa são fundamentais, pois ao participarem das
entrevistas e das observações, contribuirão na elaboração do conteúdo deste estudo. Durante as
entrevistas, os sujeitos poderão fornecer informações sobre as ações que vêm sendo
desenvolvidas nas escolas e junto ao Terra Limpa. E durante as observações, a pesquisadora
terá a oportunidade de identificar as essas ações e iniciar o movimento de compreensão sobre
como são desenvolvidas.
As informações coletadas para a pesquisa serão organizadas de tal forma, que as(os)
entrevistadas(os) não terão sua identidade reconhecida no texto da dissertação. Os sujeitos
entrevistados serão identificados na pesquisa por números (professora 1, estudante 1...).
· Riscos da pesquisa: Os riscos desta pesquisa referem-se ao uso de documentos públicos e não
públicos, ao risco de divulgação de informações e de dados confidenciais, coletados nas
entrevistas, e à possível interferência na vida e rotina dos sujeitos, durante a observação
participante.
As medidas a serem adotas frente aos riscos mencionados acima são:
- estar atenta aos sinais verbais e não verbais de desconforto dos participantes, tanto para a
questão do tempo de duração da entrevista quanto para qualquer outra situação que necessite
parar a entrevista;
- assegurar a confidencialidade e a privacidade, garantindo a não utilização das informações em
prejuízo das pessoas e/ou das comunidades;
- garantir o armazenamento seguro dos dados coletados nas entrevistas gravadas, em formato de
áudio, e das anotações feitas no diário de campo;
- garantir a não violação e a integridade dos documentos (danos físicos, cópias, rasuras);
- assegurar a não interferência no trabalho das(os) gestoras(es), durante a observação
participante, bem como garantir que a presença da pesquisadora não deixe os sujeitos
desconfortáveis.
· Benefícios da pesquisa: Os benefícios prováveis desta pesquisa podem ir diretamente para
as(os) participantes da pesquisa, sendo assim um benefício individual, e pode trazer um bem à
coletividade ou grupo de pessoas.
· Devolutiva dos resultados: Os resultados da pesquisa serão apresentados às gestoras(es) do
Programa Terra Limpa, às professoras das escolas, e aos estudantes, por meio de palestra
ministrada pela pesquisadora na sede do Programa, além de entrega de uma cópia da dissertação
para consulta pública e guarda nos acervos da biblioteca do Programa. Os resultados também
serão socializados em eventos e submissão de artigo em periódicos da área de Educação.
Chamo a sua atenção, ainda, que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade do vale do Itajaí – UNIVALI. Caso haja de sua parte, qualquer
dúvida, necessidade de esclarecimentos, sugestões e/ou denúncias após os detalhes sobre a
pesquisa terem sido explicados, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética da
UNIVALI, no seguinte endereço:
CEP/UNIVALI - Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. Bloco F6, andar térreo.
Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30
Telefone: 47- 33417738. E-mail: etica@univali.br
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do
presente estudo como participante. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa,
os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu
acompanhamento/assistência/tratamento.
Local e data: _____________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________________
Assinatura do Participante: __________________________________________________
Telefone para contato: _____________________________________________________
Pesquisadores Responsáveis:
Antonio Fernando Silveira Guerra
Telefone para contato: (47) 33414712
e-mail: guerra@univali.br

Ananda Nocchi Rockett
Telefone para contato: (47) 9 92610345
e-mail: ananda@edu.univali.br

______________________________
Assinatura

________________________________
Assinatura
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APÊNDICE VII – MODELO DE INSTRUMENTO DE GERAÇÃO DE DADOS 2
Este Modelo de Instrumento de Geração de Dados apresenta dois Roteiros de Entrevista
Semiestruturada do projeto de pesquisa “A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ: o Programa Terra Limpa como eixo
norteador”. O mesmo será aplicado com os seguintes sujeitos: responsáveis pela Educação
Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e que também são as Educadoras do
Programa Terra Limpa – Educação Ambiental; e estudantes do ensino fundamental.

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Estudantes
· Você poderia me contar um pouco sobre as atividades desenvolvidas sobre meio ambiente
aqui na escola?
· O que é para você meio ambiente?
· O que é para você Educação Ambiental?
· O que é para você o Programa Terra Limpa?
· Você acha importante a escola desenvolver ações sobre o meio ambiente? Por quê?
Objetivo específico da pesquisa a ser atendido: Compreender a percepção de estudantes
quanto ao desenvolvimento das ações de Educação Ambiental pela escola e pelo Programa
Terra Limpa.

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – Educadoras Ambientais
Para esta entrevista, usar a PMEA impressa, fazer uma introdução, para depois perguntar
e direcionar a conversa.
Na Política Municipal de Educação Ambiental de Balneário Camboriú, está instituído
que o Programa Terra Limpa é um eixo norteador para o estabelecimento do conjunto
de ações estratégicas, critérios, instrumentos e metodologias para a o fortalecimento
das práticas de educação ambiental. Consta ainda que o desenvolvimento das
atividades se dará por meio de linhas de atuação.
· Considerando essas linhas de atuação: que aspectos têm sido alcançados; onde estão os
obstáculos e avanços?
- Formação de profissionais na área de meio ambiente;
- Produção e divulgação de material educativo;
- Avaliação e monitoramento das ações desenvolvidas;
- A promoção da gestão compartilhada entre os órgãos de meio ambiente e educação;
- A mobilização em torno da Educação formal e não-formal;
- A articulação do envolvimento de pais, alunos e comunidades na gerência de projetos
ambientais;
- A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental.
Objetivo específico da pesquisa a ser atendido: Compreender a percepção das educadoras
ambientais quanto aos obstáculos e avanços do Terra Limpa, considerando as linhas de atuação
estabelecidas na Política Municipal de Educação Ambiental.

