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Apresentação - Série
Educação Ambiental
“Críticos seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis.”
(PO: 148)

Este material foi elaborado na perspectiva de
envolvimento e desenvolvimento de indivíduos e
coletividades para ações pró-ativas, para uma
Educação Ambiental crítica, transformadora e
emancipadora. Atende à diversidade dos programas e
projetos propostos que visam à consolidação de
práticas de pesquisar, partilhar, construir visões,
percepções e relações sobre questões relevantes em
conjunto com os vários atores sociais do território.
Nesse intuito busca-se os ensinamentos e a
Pedagogia de Paulo Freire.
É importante informar que todas as epígrafes
deste Caderno são de autoria do renomado educador
Paulo Freire, extraídas das obras “Educação como
Prática de Liberdade” (1983), “Educação e Mudanças”
(1987), “Pedagogia da Autonomia: Saberes
Necessários à Prática de Liberdade” (1996) e
“Pedagogia do Oprimido” (2005). Serão indicadas
apenas com as siglas dos títulos de cada obra: EPL
(Educação como Prática de Liberdade), EM (Educação
e Mudanças), P A (Pedagogia da Autonomia) e PO
(Pedagogia do Oprimido).
Ora é apresentada a Série de Educação
Ambiental, uma proposta de reflexão, com sugestões
de passos iniciais para educadores e educadoras
ambiental, como agente de transformação social.
Para proporcionar uma releitura da
comunidade, sociedade e mundo, considerando
sempre a realidade local e do entorno, outros cadernos
serão produzidos, tendo, cada um, o foco em um Tema
Gerador: água, resíduos sólidos, solo, biodiversidade,
bioregionalismo, histórico-cultural, turismo, legislação,
espaço escolar, participação social, gênero, entre
outros.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

“Em lugar de esquemas prescritos, lideranças e povo,
identificados, criam juntos as pautas para sua ação. Uma e
outro, na síntese, de certa forma renascem num saber e
numa ação novos, que não são apenas o saber e a ação da
liderança, mas dela e do povo”.
Paulo Freire (PO: 210)
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Siglas e Significados
“Na proporção em que discutem o mundo da cultura, vão
explicitando seu nível de consciência da realidade, no qual
estão implicados vários temas. Vão referindo-se a outros
aspectos da realidade, que começa a ser descoberta em
uma visão crescentemente crítica.” (PO: 138)

Cidema - Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios
Miranda e Apa.
COGEA - Coordenadoria Geral de Educação
Ambiental.
Coletivo Educador - Projeto Formação de
Educadores Ambientais para a sustentabilidade das
Bacias dos Rios Miranda e Apa.
Comissões Locais - Comissão Permanente para o
Acompanhamento do Coletivo Educador Local.
CTEA - Câmara Técnica de Educação Ambiental do
Cidema.
DEA - Departamento de Educação Ambiental.
EA - usado para abreviar Educação Ambiental.
FNMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente.
MEC - Ministério da Educação.
MMA - Ministério de Meio Ambiente.
Órgão Gestor - responsável pela Política Nacional de
Educação Ambiental (Ministérios do Meio Ambiente MMA e Educação - MEC).
PAP - Pessoas que Aprendem Participando.
PNEA - Política Nacional de Educação Ambiental.
PPP - Projeto Politico Pedagógico.
ProFEA - Programa Nacional de Formação de
Educadores Ambientais.
ProNEA - Programa Nacional de Educação
Ambiental.
Socioambiental - uso da palavra sem o hífen que
indica a inter-relação das ações.
Rio/92 - Conferência Mundial para o Meio Ambiente,
também conhecida como Eco/92, realizada no Rio de
Janeiro em 1992.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Ciclo de Atividades de Educação
Ambiental
“Não importa com que faixa etária trabalhe o educador e
educadora. O nosso é um trabalho realizado com gente,
miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente
processo de busca.” (PA: 144)

O Caderno Zero apresenta uma proposta para o
planejamento e organização de ações denominada de
“Ciclo de Atividades de Educação Ambiental”, a
proposta poderá ser adaptada e utilizada em qualquer
ação, que vise o fortalecimento das “Comissões
Permanente de Acompanhamento do Coletivo
Educador Local” e redes locais.
O Ciclo de Atividades de EA objetiva incentivar
a participação da comunidade no processo de
construção e reflexão das condições ambientais e
respeito à vida, em todas as formas.
No Caderno Zero, buscou-se descrever a
educadores e educadoras ambientais, sugestões para
o desenvolvimento de ações efetivas, utilizando a
teoria e a prática, criando assim, uma dinâmica
progressiva, num contexto real, concreto e objetivo.
Subsidiando educadores(as) ambientais, com
ferramentas para a transformação de premissas em
ações efetivas, junto as comunidades.
Na primeira parte, um rápido embasamento
teórico, seguido, a descrição de alguns passos, úteis
na organização de atividades de mobilização,
participação e comprometimento da comunidade.
Não poderiam faltar dicas para
acompanhamento do processo educativo, com
indicadores, meios de verificação e resultados
esperados. São apresentadas, também, sugestões de
avaliação, inclusive deste caderno e metodologia, além
da possibilidade de registrar relatos de experiência
pessoal.
Cada item sugerido é acompanhado de uma
citação de Paulo Freire. Acreditamos em seus
ensinamentos e método, como essenciais para se
trabalhar com as comunidades, capazes de lhes
oferecer reflexões sobre seu papel na constituição de
uma sociedade mais justa, humana e solidária.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Educação Ambiental
“(...) mudar é difícil mas é possível, que vamos
programar a nossa ação político-pedagógica, não
importa se o projeto com o qual nos comprometemos é
de alfabetização de adultos oco de crianças, se de ação
sanitária, se de evangelização, se de formação de obra
técnica.” (PA: 79)
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As discussões sobre a Educação Ambiental
(EA), destacaram-se no Brasil a partir da RIO-92
ou ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, com a
formalização da Carta Brasileira para a EA, Carta
da Terra, Agenda 21, Tratado de EA para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global, entre outras convenções e documentos.
Seguidas pela Política Nacional de EA (PNEA - Lei
9795/99), aprovada, sete anos depois.
Em 2004, iniciaram-se debates sobre uma
ação de governo que contemplasse e atendesse
as premissas da EA, para a educação não-formal.
Assim, foi construído coletivamente o Programa
Nacional de Formação de Educadores Ambientais
(ProFEA), o qual utiliza a metodologia Pessoas
que Aprendem Participando (PAP), em que cada
sujeito torna-se um agente de transformação em
sua comunidade.
A proposta metodológica do ProFEA prevê
a participação ampla e irrestrita, desde a
elaboração do Projeto-Politico-Pedagógico (PPP)
à formação, propriamente dita, do educador.
Constitui-se de aulas presenciais e a distância,
além de intervenções (práticas) nas comunidades.
Objetiva-se assim, o acesso amplo, contínuo e
democrático, de informações essenciais, ao maior
número de pessoas. Almeja-se, portanto, o
comprometimento de pessoas com as condições
básicas para a transformação cultural, econômica
e socioambiental.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Paulo Freire
“Nesta sociedade há uma ânsia de impor-se aos demais
numa espécie de chantagem do amor. Isto é uma
distorção do amor. Quem ama o faz amando os defeitos e
as qualidades do ser amado.” (EM: 29)

Neste momento, você pode estar se
perguntando, se a citação acima realmente tem
alguma coisa a ver com essa “tal” de Educação
Ambiental? De que romance trata o escritor? E,
ao nos depararmos, com a descrição do amor
como afirmação do ser humano, como agente de
transformação, novas perguntas e reflexões
intrigantes são colocadas. Refletem o primeiro
contato com Paulo Freire e seus ensinamentos
(vida e obras), além da própria conceituação da
EA.
Reconhecido como o maior pensador
brasileiro, Paulo Freire não contextualizou ou
tratou diretamente de Educação Ambiental.
Porém, o seu legado nos permite apropriar e
utilizar de suas idéias aplicando-as junto às
comunidades.
Desde os primeiros registros do chamado
“Método Paulo Freire”, é cada vez mais
freqüente seu uso em propostas de EA, tendo
sido adotado pelo Órgão Gestor da Politica de
EA, como referencial metodológico.
A educação e a formação popular, as
práticas para a liberdade, são consideradas
partes estruturais dessa EA que precisamos e
queremos, a essência da educação. Assim, a
partir da apropriação de idéias e emancipação
das mesmas, as iniciativas passam a se
constituir em vontades individuais e/ou coletivas,
que favorecerão a efetivação da EA na
comunidade.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Coletivo Educador
“(...) O homem não é, pois, um homem para a adaptação.
A educação não é um processo de adaptação do
indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a
realidade para ser mais.(...)” (EM: 31)
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Em Mato Grosso do Sul o processo de
identificação e formação de educadores
ambientais teve início logo após a criação do
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa Cidema (1998), referência no Estado.
Em seguida realizada a primeira atividade
de Educação Ambiental do Cidema, o “Ciclo das
Águas”entre 1999 e 2002, que resultou na criação
da “Câmara Técnica de EA - CTEA”, instalada em
2004. Em dezembro 2005 foi aprovado o "Projeto
Formação de Educadores Ambientais para a
Sustentabilidade das Bacias dos Rios Miranda e
Apa - Coletivo Educador”, atendendo ao Edital
para a “Estruturação e Fortalecimento de
Coletivos Educadores para Territórios
Sustentáveis”, do Fundo Nacional do Meio
Ambiente (FNMA) e Órgão Gestor (MEC e MMA).
O Coletivo Educador tem como objetivo
formar e fortalecer atores locais para a
disseminação de informações junto aos quatro
segmentos, previamente identificados:
Comunidade Escolar, Agentes e Lideranças
Comunitárias, Catadores de Recicláveis e
Administração Pública.
A metodologia PAP (Pessoas que
Aprendem Participando) permite o alcance da
formação multiplicada, na qual os participantes
realizam suas práticas nas comunidades de
origem, envolvendo outras milhares de pessoas,
mesmo que indiretamente.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Comissão Local
“O educador e a educadora críticos não podem pensar
que, a partir do curso que coordena, ou do seminário
que lideram, podem transformar o país. Mas podem
demonstrar que é possível mudar. E isto reforça nele ou
nela a importância de sua tarefa político-pedagógica.”
(PA: 112)

Durante a apresentação do Coletivo
Educador, foi criada, em cada um dos
municípios, uma "Comissão Permanente para o
Acompanhamento do Coletivo Educador
Local”para fortalecer as redes locais e garantir a
participação de todos os segmentos da
sociedade.
Essas comissões, também chamadas de
Comissões Locais constituídas de
representantes dos quatro segmentos
identificados (Comunidade Escolar, Lideranças
e Agentes Comunitários, Catadores de
Recicláveis e Administração Pública), os quais
acompanharão e apoiarão a CTEA no processo
de seleção dos representantes que participaram
da formação.
Os participantes das Comissões Locais,
educandos e membros da CTEA, são
responsáveis pela realização de ações
(intervenções) em cada comunidade. Espera-se
que o Ciclo de Atividades de EA desencadeie
processos e procedimentos capazes de atender
às diretrizes propostas na Política Nacional de
EA, fortalecendo as redes locais.
Considerando a dinâmica da metodologia
PAP, espera-se o envolvimento efetivo das
Comissões Locais nas ações do programa,
contribuindo, assim, para o fortalecimento
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Temáticas
“Estes temas se chamam geradores porque, qualquer que
seja a natureza de sua compreensão, como a ação por
eles provocada, contêm em si a possibilidade de
desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez,
provocam novas tarefas que devem ser cumpridas.” (PO:
108)
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Durante levantamentos e diagnósticos
foram identificadas algumas demandas, dentre
elas, novas metodologias sobre como trabalhar
EA junto às comunidades. Como ferramentas de
apoio para a organização, formação e
participação social, surgiu a Série EA e Ciclo de
Atividades de EA.
A estrutura do Ciclo de Atividades é
passível de complementações (conforme
demanda de cada comunidade, temática e
disponibilidade de tempo), ou seja, considera a
dinâmica das características sócio-culturais,
econômicas e ambientais da comunidade.
Independente da identificação macro (os
temas gerais) já realizada durante o PPP, é
importante que cada comunidade discuta e
determine quais as temáticas específicas do para
seu território. Essas temáticas ou temas
desdobraram-se em outras, facilitando assim o
estabelecimento de estratégias e plano de ação.
E, como chegar a esses temas? Como
exemplo, se elegermos “resíduos sólidos”, um
leque de sub-temas desencadeará outras
discussões: coleta seletiva, disposição final
(aterro sanitário), organização de catadores,
reaproveitamento (artesanato, adubos), entre
outros itens. Ou ainda, “Água”, desdobra-se em
nascentes, mata ciliar, água para o consumo
humano e dessendentação animal, uso industrial,
agrícola, etc.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Sensibilização
“Os indivíduos imersos na realidade, com a pura
sensibilidade de suas necessidades, emergem dela e,
assim ganham a razão das necessidades.” (PO: 129)

A sensibilização permite o despertar das
pessoas para a complexidade da questão
ambiental e a construção da importância dos
valores de sustentabilidade entre os formadores
de opinião da comunidade. Desta forma,
possibilita-se a compreensão da necessidade do
envolvimento do ser humano, repercutindo no
agir solidário.
A compreensão dos problemas, tendo por
base o saber científico, em diálogo permanente
com os saberes locais tradicionais, revela uma
riqueza de possibilidades para a verdadeira
transformação social. Nesse sentido, tanto o
planejamento, quanto às ações políticopedagógicas, são fundamentais para o sucesso
das propostas idealizadas.
Estar e ser sensível e principalmente estar
aberto ao novo, envolver-se com o entorno, tudo
isso passa pelo conhecer, conhecer os
problemas e as potencialidades para soluções. É
quase impossível estar e ser sensível ao
desconhecido. Para quebrar a barreira é
necessário olharmos além de nossa sombra e a
interferência da mesma.
O grande triunfo do educador(a) é o de
realizar a sua prática, quando pode compartilhar
os seus conhecimentos com outras pessoas,
independente do meio. O papel desse educador
e educadora vai além da teoria, é necessário a
prática, prática esta que sensibilize o seu
entorno.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Capacitação
“Me sinto seguro porque não há razão para me envergonhar
por desconhecer algo. Testemunhar a abertura aos outros,
a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são
saberes necessários à prática educativa.” (PA: 136)
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A capacitação permite a participação
efetiva da comunidade, o resgate histórico, o
planejamento de estratégias e a construção
coletiva dos conceitos fundamentais para a EA,
visando à sustentabilidade das atividades.
Não, necessariamente, tem que se fazer
cursos de especialização, mestrado ou doutorado.
Ou ainda, estudar enciclopédias ou dezenas de
livros. Lembrando que as culturas indígena
passam seus conhecimentos de geração em
geração, os seus saberes, sem registro escrito,
apenas pelas atitudes de cada indivíduo e da
coletividade.
O diálogo de saberes é necessário,
momento em que cada indivíduo exerce o seu
potencial, independente do grau de instrução, de
ser alfabetizado ou não. Existem inúmeras formas
de capacitação, formas de aprender. Afinal,
aprendemos quando estamos ensinando e
ensinamos quando estamos aprendendo.
Através de uma linguagem comum e
acessível, é possível ampliar conhecimento da
comunidade, uma construção coletiva, uma
relação sustentável entre a sociedade humana e
o ambiente local.
Cada comunidade pode se tornar um
laboratório de aprendizagem, em que os
indivíduos trocam conhecimentos empíricos e
científicos, realiza o diálogo de saberes,
promovendo assim, a capacitação.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Intervenções
“A primeira característica desta relação é a de refletir sobre
este mesmo ato. Existe uma reflexão do homem face a
realidade. O homem tende a captar uma realidade, fazendo-a
objetos de seus conhecimentos. (...) quando o homem
compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o
desafio dessa realidade e procurar soluções.” (EM: 30)

A formulação de estratégias e ações, o
gerenciamento e as intervenções, o repasse dessas
informações às comunidades devem ser um
processo permanente de multiplicação do
conhecimento construído na capacitação.
Isso também deve ocorrer na implementação
das ações formuladas durante o processo de
criação das alternativas de melhoria da qualidade
ambiental.
As intervenções possibilitarão garantir, ao
longo do tempo, a melhoria do conhecimento das
práticas sócioambientais, de tal forma que a gestão
das estratégias e ações previstas demandem outras
formas de participação, tais como: participação em
coletivos de saúde, promoção social, escolar,
associações comunitárias, etc.
Cada participante se tornará referência para
a execução de ações pró-ativas com articulação de
seu segmento e comunidade. Terão o compromisso
de fazer a intervenção com, pelo menos, mais
quatro pessoas de seu segmento.
Em cada encontro serão trabalhadas
intervenções e passos visando ao processo
formativo dos participantes sendo que, ao final de
cada encontro, embasados no resgate da história
socioambiental, serão estabelecidas novas ações.
As informações repassadas às comunidades
previstas nos encontros envolvem um conjunto de
ações capazes de propiciar às pessoas uma
compreensão crítica e global dos aspectos
ambientais.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Recursos
“Nenhuma teoria de transformação político-social do mundo
me comove sequer, se não parte duma compreensão do
homem e da mulher enquanto seres fazedores da História e
por ela feitos, seres de decisão, da ruptura, da opção.”
(PA: 129)
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Quando ouvimos a palavra “recursos”,
vem logo a idéia de dinheiro. Porém, existem
outras formas de recursos, tanto quanto
preciosos, encontrados em cada indivíduo, em
cada comunidade.
Em qualquer lugar é possível o acesso a
espaços para realização de atividades como
salas de aula, auditório, igrejas, associações
comunitárias, praça, parque, etc...
São necessários material de apoio, bloco
de flip chart, giz, pincéis de várias cores, tarjetas
de papel colorido, retroprojetor, computador com
leitora de CD, DVD ou vídeo cassete. Também
material de registro para cada participante, pode
ser um caderno simples, brochura, desses de 50
ou 100 folhas, caneta e lápis; para uso coletivo,
giz de cera ou lápis de cor.
O Livro de Registro, de preferência
aqueles com paginação, é importante. Não é
necessário fazer uma ata, porém, anote os itens
discutidos, a pauta e os encaminhamentos,
além, do registro dos participantes (nome,
endereço, contatos e assinatura).
Os procedimentos para a condução das
atividades propostas podem e devem ser
diversificados, lançando mão de todo e qualquer
material disponível. Porém, o imprescindível,
mais que necessário, que não pode faltar, o
recurso humano aberto à troca, ao aprendizado
e à doação.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Prepare seu Encontro
“Existem graus de educação, mas estes não são
absolutos. O homem, por ser inacabado, incompleto, não
sabe de maneira absoluta. ” (EM: 28)

O planejamento e a metodologia das
atividades permeiam o desenvolvimento do
coletivo. Desta forma, a programação permitirá
momentos de reflexões e aprendizagem,
considerando a estrutura geral das ações e o
envolvimento dos demais representantes da
comunidade.
A participação acontecerá de forma
contínua, possibilitando o envolvimento
permanente e progressivo da comunidade local.
Se possível, prepare cópias de textos
sobre a discussão pretendida.
O Caderno Zero - Ciclo de Atividades de
Educação Ambiental é a sugestão para a
discussão no primeiro encontro.
Defina data, horário e local, para esse
primeiro contato. Delimite um tempo máximo de 2
horas. Para as demais reuniões, acorde entre os
participantes um formato que atenda o maior
número de pessoas.
Para o primeiro encontro, se ainda não
houver um grupo definido, entre em contato com
outras pessoas que possam ter interesse nas
discussões. Observando sempre alguns
aspectos:
Qual objetivo?
Qual o tipo de atividade?
Qual a duração?
Quais materiais serão necessários?
Para os demais, defina um tema e busque
informações referentes à temática (seja impresso
ou uma pessoa que possa falar sobre o assunto).
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Passo a Passo
“Investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o
pensar dos homens referindo à realidade, é investigar o
seu atuar sobre a realidade, que é a práxis.” (PO: 114)
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Para o passo a passo deve se pensar:
objetivo, convidados, número de pessoas, tipo de
reunião, recursos necessários, local, tempo, e
custos. Neste caderno, propõe-se que além dos
itens tradicionais, haja espaços que atenda à
diversidade dos participantes, e torne-se uma
prática prazerosa, com apresentações e acordos;
dinâmicas para o grupo e das discussões;
retrospectivas e momentos de troca; e, próximos
passos e avaliação.
Como em qualquer situação, uma consulta
médica, uma entrevista profissional e até uma
visita informal, um das primeiras atitudes é a
apresentação, saber quem é, e porque esta ali. É
importante lembrar que cada indivíduo tem suas
particularidades, mitos, manias e crenças. Para
tanto os acordos iniciais de convivência facilitar a
realização das atividades.
Por mais que a proposta do Ciclo de
Atividades de EA não pretende engessar as
ações, é necessária a definição das dinâmicas do
grupo e das discussões. Organize o tempo, dividao e controle-o. Por isso é importante definir para
que veio, apresentar os objetivos, o contexto, e
onde quer chegar.
Deve-se ainda, definir um relator para a
reunião (anotar os principais pontos discutidos,
não precisa ser uma ata, mas é necessário que se
faça um registro).É interessante definir quem irá
conduzir a reunião, sugerindo, que a cada dia,
uma pessoa do grupo se responsabilize por essa
atividade.
Pense no Antes, no Durante e no Depois!!!
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Acordos
“Por isso é que, acrescento, quem tem o que dizer deve
assumir o dever de motivar, de desafiar quem escuta, no
sentido de que, quem escuta diga, fale e responda.”
(PA: 117)

Vivemos em uma sociedade individualista,
e por mais que determinado grupo tenha
interesses em comum, somos seres humanos,
com carências próprias, manias, crenças e
necessidades. Para melhor desempenho do
grupo, conversem sobre alguns pontos
importantes, que ajudarão a desenvolver de
forma individual ou coletiva:
-Horário de início, respeite as pessoas que
chegam no horário;
-Horário de término, logo no início da atividade
estabeleça o horário de encerramento. Caso
haja, por algum motivo, atraso no início, consulte
os participantes sobre a possibilidade de
extender o encerramento;
-Muitas vezes é necessário que alguém anote a
inscrição, para que todos possam participar;
-Tempo de fala, se for o caso, um dos
participantes faz o controle do tempo;
-Conversas paralelas atrapalham o
desenvolvimento e aproveitamento, para isso
reserve um tempo para conversarem sobre o
aprendizado, o que tem para trocar, doar, a
definição do próximos passos e avaliação;
-Consulte os participantes sobre o melhor horário
e dia da semana para os encontros;
-Crie o hábito de ler, anote as dúvidas, e
compartilhe o aprendizado, e claro as dúvidas,
também;
É indispensável o Respeito a todos!!!
Da teoria à pratica... Seja Pontual!!!
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Apresentações e
Expectativas
“Desta forma, os participantes do “círculo de investigação
temática” vão se extrojetando, pela força catártica da
metodologia, uma série de sentimentos, de opiniões, de si,
do mundo e dos outros, que possivelmente não
extrojetariam em circunstâncias diferentes.” (PO: 131)
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Mesmo que todos se conheçam, na
chegada é interessante descontrair e motivar
desde o primeiro momento. Assim, todos
participam, além de incentivar as pessoas a se
conhecerem, promover a sensibilização,
desenvolver valores éticos, promover mudanças
de comportamento e despertar o interesse e
conquistar a simpatia das pessoas por
atividades coletivas.
Demonstre uma atitude positiva e
entusiasta. Ao recepcionar os participantes, dê
as boas vindas.
Se várias pessoas não se conhecerem,
faça a divisão em duplas, dividindo o tempo para
que troquem (nome, idade, passa-tempo
preferido, de onde vieram interesses, etc), logo
após a troca entre a dupla, um apresenta o
outro.
-Em círculo, em sentido horário, cada um fala
seu nome, o seguinte fala o seu nome e o nome
do anterior, o terceiro, fala o seu nome, e dos
outros dois anteriores, e assim sucessivamente,
até fechar o círculo.
Caso todos já se conheçam, é
interessante que cada participante, a partir de
imagens, descreva as suas expectativas, fale
sobre os seus medos e angustias. Material
necessário, imagens, desenhos, fotos, gravuras,
livros, objetos, etc.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Dinâmicas
“Visão do mundo em que se vão encontrar explícitos e implícitos
os seus anseios, as suas dúvidas, a sua esperança, a sua forma
de ver a liderança, a sua percepção de si mesmo e do opressor,
as suas crenças religiosas quase sempre sincréticas, o seu
fatalismo, a sua crença rebelde.” (PO: 211)

As dinâmicas podem ser usadas no início,
para que os participantes se conheçam, ou ao final,
para que as pessoas compartilhem suas
experiências, estimulando o grupo a refletir sobre as
atividades. Dependendo do ânimo dos participantes,
é necessário fazer uma pausa, por vez imprescindível
para motivá-los. Para dividir os grupos, utilize
números, cartões, animais, e vários outros tipos:
-Fale ao ouvido de cada participante um nome de
animal (selecione a quantidade de animal conforme a
quantidade de grupos for necessário) sugira que
cada um faça os gestos e grunhidos, e assim, que se
identifique e junte-se aos demais. Em outros
momentos pode ser utilizado como grito de guerra.
-Prepare objetos (livros, fotografias, desenhos, etc.),
disponibilize-os para que os participantes escolha um
ou mais, e que descreva o momento a partir dos
objetos.
-Solicite que cada participante leve para o encontro
um objeto pessoal, e descreva, aquele momento que
ganhou ou o que significou.
-Peça que cada participante escolha um
personagem, que fale sobre o mesmo, ou ainda, que
todos irão participar de um baile à fantasia, que cada
um descreva o traje, e o porque escolheu o
personagem a que representa.
-Cada participante escreve o nome e outras
informações, colocando o papel em balões coloridos,
encha-os, todos jogando para cima, toquem-no por
algum tempo, até que misture bem, cada um pega
um balão, estourando-o, e apresentando a pessoa
que pegar.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Retrospectivas
“O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura
seu gesto a relação dialógica em que se confirma com
inquietação e curiosidade, como inconclusão em
permanente movimento na História.” (PA: 136)
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É o momento em que cada participante
faz a devolutiva de como foi a atividade, o seu
dia, seu período entre os encontros, como foi a
intervenção. Cada participante pode preparar
sua apresentação com fotografias, relatos,
entre outros.
Atividades do dia:
Com todos em círculo, se possível ao
som de uma música suave, peça que de olhos
fechado, puxe pela memória o que aconteceu
desde a chegada dos participantes, faça com
que recordem cada detalhe:
Quando chegamos, foi feito a acolhida
(comente como foi)...
Cada um fez a auto apresentação...
Falou sobre as expectativas...
Trabalhamos com o tema...
Dividimos em grupo...
Depois foi feito o intervalo...
Foi feito a dinâmica tal...
Entre encontros e intervenção:
Este momento é dedicado a
apresentação das intervenções de cada
participante. Peça para os participantes
registrar as atividades, em relatórios escrito e
fotográfico; Divida o tempo para que todos os
participantes possam relatar as experiências.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Momentos de Troca
“Na há transcrição quem não implique um ponto de
partida, um processo e um ponto de chegada. Todo
amanhã se cria num ontem, através de um hoje. De
modo que nosso futuro baseia-se no passado e se
corporifica no presente. Temos que saber o que
somos, para saber o que seremos.” (EM: 33)

O momento de troca permite elucidar
valores e desenvolver atitudes com a adoção
de posicionamento crítico e participativo nas
questões relacionadas à conservação e à
adequação do uso dos recursos naturais.
Somos apegados a algumas coisas,
objetos ou até mesmo crenças. Este é o
momento em que as pessoas podem
exercitar várias habilidades. Podem trocar
uma palavra de carinho, um presente, até um
objeto de valor. É o momento das pessoas se
conhecerem melhor, trocar cartões de visita,
cartões postais, trocar uma receita de
biscoito ou uma receita de sabão frio.
Uma feira de troca, em que cada
participante leva um ou mais objetos para
trocar, um livro, um CD, um cartão postal, ou
qualquer outro objeto.
Nessas atividades podem descobrir
habilidades e preciosidades. Pode ser um
momento para arrecadar livros, revistas para
bibliotecas, ou até mesmo brinquedos,
roupas e alimentos para doar às
comunidades e famílias carentes.
Aproveite e troque boas idéias!!!
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Próximos Passos
“Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente
intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é
que esta não cinja a mero ativismo, mas esteja associada a
sério empenho e reflexão, para que seja práxis.” (PO: 59
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Próximos passos e intervenções são
momentos em que cada participante
apresenta e/ou compartilha os seus anseios e
contribuições para a continuidade do processo
formativo. Considerando a integração das
atividades na comunidade, com as intervenções
propostas durante o planejamento das
atividades.
O planejamento desse momento é tão
importante quanto os demais, passa por uma
cuidadosa observação das possibilidades reais
de desenvolver as atividades, tendo em vista a
necessidade de conciliar horários, agenda de
participantes e convidados.
Para os próximos passos, é necessário
fazer a divisão de tarefas:
- definir cronograma de atividades (data,
horário, tempo e pauta da reunião);
- quem faz os convites;
- quem organiza o local;
- materiais necessário;
Saia da reunião com a definição da data,
tarefas e responsáveis.
É o momento dedicado à execução das
atividades propostas durante o planejamento, a
cada participante ou grupo desenvolverem junto
aos seus segmentos ou comunidades. É
necessário que torne-se um ciclo, que ao final
de cada atividade tenha delineado os próximos
passos.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Resultados Esperados
“A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a
capacidade de exercer o direito de discordar, de me
opor, de me posicionar.”(EM: 120)

Como saber se as atividades estão
desencadeando, galgando êxito? Esta pergunta
é muito comum e os resultados, muitas das
vezes, não são explícitos. Para ajudar aos
educadores alguns pontos são colocados:
Resultados esperados
-Potencialidades e problemáticas identificadas
pela comunidade;
-Comunidade com capacidade de realizar
intervenções mediante ação dos agentes
multiplicadores;
-Lideranças fortalecidas e auto-estima
desenvolvida;
-Valores sócio-cultural, econômico e ambiental
resgatados;
-Comunidade participando de foros de decisão
e deliberação;
Indicadores
-Aumento da participação efetiva das lideranças
no processo formativo;
-Aumento da participação da comunidade e
escolares em atividades, ações e projetos;
-Criação e fortalecimento de redes locais;
-Crescimento da participação popular nos
processos decisórios;
Meios de Verificação
-Reconhecimento do local, como espaço sóciocultural, econômico e ambiental, mudança dos
aspectos urbanos e naturais;
-Utilização de boas práticas sanitárias e
ambientais;
-Listas de participantes.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Avaliações
“Quanto mais se problematizam os educandos, como
seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão
desafiados. (...) Através dela, que provoca novas
compreensões de novos desafios, que vão surgindo no
processo de resposta, se vão reconhecendo, mais e mais,
como compromisso. Assim é que se dá o reconhecimento
que engaja.” (PO: 80)

A avaliação objetiva e subjetiva, contínua,
presente em cada atividade, é o momento de
compartilhamento do aprendizado: o que marcou,
aprendeu, trocou?.
O momento da avaliação é tão importante
e necessário, como os demais, em que oportuniza
olhar para as atividades, capaz de fazer uma
reflexão e reavaliar, momento em que cada
participante avalia a atividade, a participação, o
espaço físico, a dinâmica das atividades.
Ao final de cada atividade, deve-se fazer
uma avaliação. Se a atividade envolver mais de
um dia, faça a avaliação, uma retrospectiva do
dia, que pode ser verbal ou escrita. Pode ser feita
a avaliação da atividade em si ou em blocos. A
avaliação é um registro muito importante, às
vezes necessário para dar continuidade, mudar
de estratégia, etc.
-Usando tarjetas, cada participante descreve a
sua avaliação;
-Questionários, faz-se perguntas-chave para
avaliar a atividade, desde a estrutura da atividade,
alimentação, tempo, temas tratados, palestrantes,
organizadores, material distribuído, entre outros;
-Após a retrospectiva, cada participante faz sua
avaliação.
24
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Sugestão de Leitura
“Que outros temas ou assuntos poderíamos discutir além
destes?” (PO: 138)

Páginas na Internet, uma poderosa
ferramenta disponível, de acesso livre, para
consulta e utilização, inclusive impressão.
Existem inúmeras páginas e portais de Bibliotecas
Virtuais:
www.mma.gov.br - Nomes e endereçamentos da
educação; Relatório de Gestão 2003/2006;
Encontros e caminhos: formação de
educadoras(es) ambientais e coletivos
educadores.
www.mec.gov.br - Educação Ambiental:
aprendizes de sustentabilidade; Consumo
Sustentável: Manual de educação.
www.dominiopublico.org.br - Milhares de arquivos
em formato de texto (pesquisas, teses de
mestrado e doutorado, além de relatórios), filmes,
apresentações, imagens, que podem ser
baixadas e utilizadas.
www.coletivo.cidema.org.br - Estão disponíveis os
Boletim Coletivo e relatórios, além dos contatos
de Educadores(as) Ambientais da Região.
www.cidema.org.br - Relatórios e atividades
desenvolvidas nas bacias dos rios Miranda e Apa.
www.wwf.org.br - Cadernos de Educação
Ambiental Água para a vida, Água para Todos.
Livro das Águas.
www.google.com.br - ou outra página de busca
na internet, inserir no espaço de pesquisa, “Paulo
Freire” ou “Educação Ambiental” qualquer outra
palavra;
Troque com os demais participantes do
grupo textos, livros e revistas. Em cada cidade
existe uma biblioteca. Crie o hábito de visitá-la.
Só não esqueça de devolvê-los!!!
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Use e Abuse
“(...) os homens se sintam sujeitos de seu pensar,
discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo,
manifestada implícita ou explicitamente, nas suas
sugestões e nas de seus companheiros.” (PO: 139)
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Faça com que cada participante sinta-se
envolvido. Use fotografias, poemas, livros,
frases, músicas... Use a criatividade do ser
humano, surpreenda, faça de cada momento,
um momento especial.
-Os temas e duração podem ser elencados por
cada um, conforme a demanda.
-Que tal organizarem-se para assistir a um filme?
-Se a temática elencada for água, oraganize uma
visita a um curso d’água;
-Material de apoio, bloco de flip chart, giz,
pincéis, caneta e lápis, giz de cera ou lápis de
cor;
-É importante que cada participante tenha seu
caderno para anotações e desenhos.
-Reutilize o verso das folhas sulfites e faça
bloquinhos;
-Se acharem necessário, identifique os
participantes do grupo, criem cartão, certificado,
etc.
-O registro das ações, tanto individual quanto
do coletivo, possibilita o resgate e o
reconhecimento dos mesmos.
-O Livro de Registro é muito mais que um mero
procedimento, é um registro, um documento.
- Para acesso a internet, grande parte das
escolas públicas existem um laboratório de
informática, muitas vezes aberto ao público.
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Aproveite cada Momento
“Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o
desvelamento do mundo. Não teme o encontro com o
mundo. Não teme o encontro com o povo. Não teme o
diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de
ambos .” (EM: 28)

Faça com que cada momento torne-se
especial, descontraído. Deixe-o leve. Combine com
os participantes uma roda de tereré, um chá
(quente ou gelado), um café, um lanche, um
piquenique.
Prepare também algo diferente para receber
os participantes, a exemplo, se possível, distribua
as cadeiras de forma circular, deixe em cada
cadeira uma presente (cópia de um pensamento,
um Caderno Zero, um desenho), para que o
participante se sinta acolhido.
Em cada momento, é possível descobrir
habilidades entre os participantes: desenhistas,
poetas ou poetisa, escritor ou escritora, músico,
piadista, artesão ou artesã, entre outros... Até um
grande amigo ou amiga.
Agora é a hora... Com a proposta em mão, mãos à
obra!!!
Existe uma parábola que diz que um
negociante possuía tinha oito talentos (moedas de
ouro) a ser distribuídos entre os três servos de
confiança. Para o primeiro entregou cinco talentos,
para o segundo dois talentos e para o outro, um
talento. Os dois primeiros servos investiram seus
talentos, conseguindo dobrá-los. O outro,
entretanto, enterrou o seu, que não valorizou.
Quando o mestre retornou, elogiou os dois
primeiros e castigou o terceiro.
A moral da história é que tudo que
recebemos, devemos compartilhar, multiplicar,
inclusive as capacidades pessoais.
Boa sorte!!!
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Da Teoria à Prática
“Críticos seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude
da práxis.” (PO: 148)

O objetivo do Caderno Zero da Série
Educação Ambiental é subsidiar os educadores
e educadoras ambientais, participantes da
Formação do Coletivo Educador do Cidema que
envolve quatro segmentos distintos: Lideranças e
Agentes Comunitários, Catadores de Materiais
Recicláveis, Comunidade Escolar e
Administração Pública dos 26 municípios das
bacias dos rios Miranda e Apa em Mato Grosso
do Sul.
A responsabilidade de cada participante da
Formação é fazer a multiplicação com pelo
menos outras quatro pessoas junto as suas
comunidades de origem.
Atividade 1 - Para tanto, ao retornarem a seus
municípios, os participantes terão que se reunir
(quatro segmentos), discutir e acordar sobre
como cumprirão as atividades propostas.
Atividade 2 - Cada participante deverá reunir-se
com a sua comunidade representada e fazer o
repasse do que foi tratado no Primeiro Encontro
de Formação do Coletivo Educador.
Atividade 3 - Todos os participantes da
Formação e seus convidados (pessoas que
participaram da Atividade 2), deverão reunir-se e
discutir sobre as atividades realizadas e
encaminhar um breve relato para ser
disponibilizado na página do Coletivo Educador.
Lembrando que as três atividades deverão
ser registradas no Livro de Registro do Coletivo
Educador Local.
Até o próximo Encontro de Formação!!!
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Anotações
“Educação tem caráter permanente. Não há seres
educados e não educados. Estamos todos nos
educando.” (PA: 28)
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Ficha de Avaliação
“Os indivíduos imersos na realidade, com a pura
sensibilidade de suas necessidades, emergem
dela e, assim ganham a razão das necessidades.”
(PO: 129)
Car@s Educadores(as)
Você é muito importante para o aperfeiçoamento da
Série de Educação Ambiental. Para tanto, participe
da avaliação desta publicação, respondendo esta
ficha. Na Parte 1 destiná-se à avaliação do material
em si. Parte 2 destina-se ao relato de sua
experiência/intervenção em sua comunidade.
Parte 1
Nome Completo:
Endereço de correspondência:
Bairro:
Cidade/Estado:
Telefone
Endereço eletrônico:
Profissão:
Público de interesse:
Temática de interesse:

CEP
Celular:

Participação em alguma atividade de Educação
Ambiental (redes, coletivos, associações, etc.):
Na sua avaliação de zero a dez (0 a 10), qual a nota
que daria ao Ciclo de Atividades em Educação
Ambiental?
Temática
( )
Didática
( )
Estrutura
( )
Sistematização ( )
Clareza no texto
( )
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008
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Relato de Experiência
“O homem se identifica com sua própria ação:
objetiva do tempo, temporiza-se, faz-se homemhistória.” (PA: 31)

Parte 2
1- Quantas pessoas participaram da
atividade?
2- Como foi o Antes?
3- Como foi o Durante?
4- Como foi o Depois?
5- Dos passos descritos nesta publicação,
quais você utilizou?
6- Foram divididas as responsabilidades entre
os participantes do grupo?
7- Dentre as demandas elencadas pelo grupo,
qual será tratada no próximo encontro?
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8- Qual a avaliação você faz sobre sua
atuação como Coordenador de Debates?
Série EA - Caderno Zero - Fevereiro/2008

Agradecimentos
“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens
se libertam em comunhão.” (PA: 144)

A cada Educador e Educadora
… que tiver contato com este Caderno, desejando que
sirva de roteiro para a realização de diversas atividades
promissoras em suas comunidades;
... participante das Comissões Permanentes de
Acompanhamento do Coletivo Educador Local;
... participante da Câmara Técnica de Educação
Ambiental do Cidema;
... das Instituições Parceiras que possibilitaram a
convivência e o aprendizado;
... do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental
(GEPEA) da UFMS ;
... do Mestrado de Ensino em Ciências, Colegas e
Mestres;
A minha família... Pela doação e paciência.
Obrigada meu Deus, pela oportunidade!!!

Áurea da Silva Garcia
Bacharel em Turismo, Mestranda em Ensino de
Ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS), área de concentração: Educação
Ambiental. Estudando e refletindo sobre Comissões de
Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola: Análise
da Ação no Ambiente Escolar e nas Redes Locais de
EA.
Atua, desde 1998, em diversos fóruns de discussão e
participação social em Mato Grosso do Sul, além de
projetos em parceria com instituições governamentais e
não-governamentais, nacionais e internacionais.
“Se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não
devo de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar.” (PO: 58)

Conheça Também...
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Água
Bens Público
Biodiversidade
Bioregionalismo
Educação Ambiental
EA no Espaço Escolar
Gênero
Gestão Ambiental
Histórico-Cultural do
Estado
Legislação
Participação Social
Paulo Freire
Projetos e Avaliação
Resíduos Sólidos
Turismo

“Não há educação sem amor. O amor
implica na luta contra o egoísmo. Quem
não é capaz de amar os seres inacabados
não pode educar. Não há educação
imposta, como não há amor imposto.
Quem não ama não compreende o
próximo, não o respeita.”
Paulo Freire (PA: 29)

