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RESUMO 

 

A dissertação apresenta contribuições advindas de estudos realizados no campo da 

educação ambiental crítica. Trata-se da construção de conhecimentos sobre a 

realidade do Córrego Doutor Robson e o estabelecimento de novas atitudes e 

valores para com o ambiente. Para tanto, analisamos as narrativas produzidas no 

encontro com o corpo d‟água em estudo de modo a possibilitar a articulação entre os 

saberes humanos e os científicos com vistas ao reconhecimento dos saberes de 

resistências dos sujeitos. A investigação promoveu uma educação problematizadora, 

inspirada pela pedagogia Freireana, cujo objetivo foi compreender, de que maneira o 

Córrego Doutor Robson no diálogo com o Ensino em Humanidades e a Educação 

Ambiental crítica é capaz de reconhecer os saberes da relação cultura e natureza e 

resistências na pesquisa. A pesquisa se justifica pelo fato de proporcionar ao 

contexto escolar práticas pedagógicas que contemplem a apreensão dos 

conhecimentos, a partir da realidade vivencial dos atores escolares, priorizando o 

trabalho interdisciplinar na superação do parcelamento dos saberes, com vistas ao 

desenvolvimento da visão totalizadora para a leitura da realidade. Trata-se de uma 

metodologia de caráter qualitativo, do tipo intervenção participante, cuja produção 

dos dados ocorreu por meio da aplicação de entrevistas a moradores da 

comunidade, o desenvolvimento de círculos de cultura, roteiro de campo e uma aula 

de campo. Os dados foram abordados a partir de categorias e subcategorias de 

análise, utilizando-se como eixo a educação ambiental crítica. A pesquisa contou 

com a parceria das professoras das disciplinas de Biologia, História, Português e da 

comunidade do bairro Vista da Serra I, no processo de realização da investigação. A 

investigação revelou o protagonismo dos educandos, como resultado da adoção de 

metodologias dialógicas e problematizadoras, decorrentes de relações horizontais 

estabelecidas, as quais valorizaram a cooperação, a solidariedade  e a união dos 

sujeitos, em favor de ações menos predatórias e mais solidárias com o corpo hídrico 

e com o ambiente, compreendido como contiguidade dos sujeitos, dos quais não se 

exclui. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental crítica. Narrativas. Pedagogia Freireana.  

Córrego Doutor Robson. Aula de campo. Espaços de educação não formal.



 

 

 

                                                       ABSTRACT 

 

The dissertation presentes some contributions from studies carried out in the field of 

critical environmental education. It discusses the construction of knowledge about the 

reality of Córrego Doutor Robson and the establishment of new attitudes and values 

towards its environment. In order to do so, we analyzed the narratives produced in 

the encounter with the river in order to allow the articulation between the human and 

scientific knowledge with a view to the recognition of the resistance knowledge of the 

social actors. The research promoted a problematizing education, inspired by the 

Freirean pedagogy, whose objective was to understand how the Córrego Robson in 

the dialogue with the Teaching in Humanities and the Critical Environmental 

Education is able to recognize the knowledge of the relation culture and nature and 

resistances in the search. The research is justified by the fact that it provides 

pedagogical practices to the school context that contemplate the knowledge 

acquisition, based on the experiential reality of the school actors, prioritizing the 

interdisciplinary approach in overcoming the splitting of knowledge, with a view to the 

development of the total vision for reading of reality. A qualitative methodology was 

used for the participatory intervention, whose data collection took used the 

application of interviews to community residents and residents, the development of 

culture circles, field script and a field class. The data were approached from 

categories and subcategories of analysis, using as axis critical environmental 

education. The research had the partnership of teachers from the subjects of Biology, 

History, Portuguese and the community of Vista da Serra I neighborhood. The 

investigation revealed the protagonism of the students, as a result of the adoption of 

dialogical and problematizing methodologies, resulting from established horizontal 

relations, which valued cooperation, solidarity and unity of the subjects, in favor of 

actions less predatory and more in solidarity with the river and the environment, 

understood as contiguity of the subjects, of which it is not excluded. 

 

Keywords: Critical Environmental Education. Narratives. Freireana Pedagogy. River 

Doctor Robson. Field classes. Non formal educational settings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para iniciar a apresentação desta investigação, venho rememorar minha caminhada 

acadêmica e profissional na área da Geografia e posteriormente as experiências e 

vivências que inspiraram a escolha pela temática a ser desenvolvida. Esta pesquisa 

está ligada à linha de práticas de ensino do Programa de Pós Graduação em Ensino 

de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo e nasce das experiências 

que permearam meu caminho profissional e me possibilitaram dividir espaços de 

convivência e práticas pedagógicas com meus educandos e educandas. 

 

Foi no ano de 2000 que iniciei o curso de Geografia na Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES)1. Com formação secundarista em magistério, sempre tive um 

olhar especial para a licenciatura. 

 

No início do curso, diante de várias disciplinas que compunham o currículo, entre as 

quais filosofia, sociologia, fundamentos da geografia, da cartografia, sentia falta 

daquelas direcionadas à formação pedagógica. Essas disciplinas só apareceriam 

quase no final do curso. Na graduação percebia um direcionamento, uma 

preparação para o bacharel em geografia, relegando, a uma categoria secundária, a 

licenciatura. Mesmo estudando em uma universidade pública, havia muitos gastos 

com os quais eu não podia arcar, assim busquei trabalhar para conseguir dar 

continuidade a minha graduação, tendo iniciado minha trajetória profissional em 

2002, com o ensino médio, no período noturno, na escola estadual Professor. José 

Leão Nunes, localizada no bairro Vale da Esperança no município de Cariacica. Este 

foi meu primeiro vínculo como contratada pelo Governo Estadual do Espírito Santo, 

pela Secretaria de Educação (SEDU). Naquela época, estudantes como eu 

ministravam apenas a complementação da carga horária sobressalente, assim, nem 

sempre, atuávamos nos lugares mais acessíveis a transporte ou segurança. 

Entretanto, vivenciar essa troca de saberes2 com os alunos e alunas, que possuíam 

uma realidade de carências materiais e emocionais, me conduziram à 

                                            
1 A ocorrência de utilização da primeira pessoa do singular na produção deste texto está relacionada 

a experiências pessoais da mestranda e quando se tratar da elaboração conjunta com as 
orientadoras utilizamos a primeira pessoa do plural. 
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aprendendizagem da escuta de suas experiências existenciais e cotidianas, saberes 

que não se conhece nos conteúdos propostos na universidade. Aprendizagem de 

escuta é sinal de respeito aos sabereres da experiência. 

 

No ano de 2003, tive a oportunidade de estagiar na Prefeitura Municipal de Vitória, 

no setor de Educação Ambiental. Como estagiária, realizava pesquisas em 

bibliotecas públicas, participava de aulas de campo nos morros de Vitória, realizava 

visitas a áreas de proteção ambiental. Procedia à fiscalização nos manguezais, no 

período do defeso, e também participava de palestras e campanhas de 

conscientização voltadas para o Meio Ambiente. Foi um período de aprendizado que 

contribuiu para minha formação. As temáticas relacionadas ao Meio Ambiente me 

chamavam a atenção, eram algo que desempenhava com muita satisfação. 

Trabalhei na área ambiental por mais de um ano, mas decidi retornar para a sala de 

aula e investir na minha formação pedagógica. 

 

Durante meu percurso, a atividade da prática profissional sempre esteve presente, 

sinalizando minhas escolhas. Ainda na universidade percebia minhas preferências 

pelas disciplinas ligadas ao Meio Ambiente e à Geografia Cultural. Em minhas 

indagações, passei a refletir de onde surgiu o interesse pela temática das águas, a 

ser trabalhada em nossa pesquisa, e, com emoção, percebi que ela está presente 

em algo mais profundo que eu poderia imaginar. 

 

Em particular, as águas sempre me atraíram. Fazem-me recordar de minhas origens 

na pequena comunidade de pescadores da Ilha das Caieiras3, que se localiza no 

                                                                                                                                        
2
 Saberes: na concepção Freireana, são constituídos na vivência existencial, na dialogicidade da 

prática de vida comunitária em que “homens-mulheres-mundo” estão inseridos. O respeito profundo 
aos saberes socialmente construídos na prática comunitária das classes populares demanda, por 
parte do educador, [...] dialogar com os educandos a razão de seus saberes e a relação com o 
ensino dos conteúdos exigidos no contexto escolar (FISCHER ; LOUSADA, 2017, p. 367-368).  

 
3
 Ilha das Caieiras: localiza-se geograficamente ao norte e a oeste com a Baía Noroeste de Vitória. 
Faz parte do complexo demográfico da “Grande São Pedro”, que compreende 10 bairros. 
Historicamente, a Ilha das Caieiras foi a primeira área dessa região a ser ocupada, já aparece nas 
Plantas da Província do Espírito Santo desde 1878 e no mapa do município de Vitória desde 1938. 
A ocupação da Ilha das Caieiras teve início na década de 20 e tem suas raízes na implantação da 
fábrica de cal Boa Esperança e no transporte do café produzido nas fazendas de Santa Leopoldina 
que, utilizando os rios Santa Maria e Bubu, desembocava frente à Ilha, fazendo desta um ponto de 
parada antes do Porto de Vitória (VITÓRIA, acesso em 10 dez. 2017) 
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município de Vitória-ES, onde nasci em 1976 e passei grande parte de minha vida. 

Durante a vida adulta, tornou-se local de retorno na busca por segurança, 

aconchego e bem querer por meu “lugar4”. Morava com meus pais e minhas duas 

irmãs, numa casinha verde (Figura 1) com uma frondosa castanheira na parte da 

frente e a maré ao fundo, meu local preferido. Ficava por horas contemplando a 

beleza da maré cheia, observando ao longe o manguezal e as feições paisagísticas 

do Mochuara5 (Cariacica) (Figura 2). 

 

Figura 1 - Ilha das Caieiras: casinha verde com a castanheira à beira da maré 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trancoso (1983) 

 

  

                                            
4
 Lugar: adotamos a noção de lugar conforme Tuan, segundo qual  o lugar,estende-se para além do 
espaço físico, considerando os aspectos afetivos que os sujeitos criam com este espaço (TUAN, 
1980).  

 
6
 Mochuara: é um maciço rochoso com 718m de altura e pode ser visto de vários pontos da Região 
Metropolitana (RONCHI, 2018). 
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Figura 2 - Ilha das Caieiras: manguezal e ao fundo o Mochuara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Do mar, tirávamos nosso sustento com a coleta de mariscos e o trabalho que minha 

mãe desempenhava como desfiadeira de mariscos, fornecendo matéria-prima para 

os grandes restaurantes da área nobre de Vitória.  

 

Lembro-me da minha mãe às cinco horas da manhã para o cozimento do siri para 

depois desfiá-lo, no intervalo nos preparava para a escola, fazia o almoço e passava 

o dia todo trabalhando e cuidando dos filhos que brincavam na rua, extensão de 

nossas casas. A falta do asfalto diminuía o trânsito de carros, havia poucas casas e 

todos se conheciam na comunidade. A vida passava mais devagar na Ilha das 

Caieiras... A falta de luz era constante e às vezes durava muitos dias. Nas noites 

escuras os lampiões usados para pesca eram o nosso recurso para iluminar as 

casas e o momento para ouvirmos as histórias que minha vó materna contava. 

 

Segundo minha avó, antes de nosso avô comprar a casa em que eles moravam, 

aquele local era uma parada de canoeiros que desciam com sacas de café vindo do 

rio Santa Maria. Ela relatava que ali havia sido um local de bebedeiras, jogos e 

apostas, razão pela qual era uma espécie de casa mal-assombrada. Mesmo sem 

saber se era fruto de nossa imaginação, quando dormíamos na casa dela, que 

ficava próxima a nossa, ficávamos com tanto medo que tínhamos pesadelos e logo 

corríamos eu e minhas irmãs para ficar junto de nossa vó em seu quarto. Muitas 
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foram as histórias contadas por ela, desde o aparecimento da mula-sem-cabeça no 

quintal de sua casa, durante a madrugada enquanto esperava meu avô retornar da 

pescaria, até a existência do lobisomem que rondava a Ilha das Caieiras nas noites 

de lua cheia e costumava comer cascos de mariscos jogados pela rua. 

 

Muitas vezes, ainda criança, embarcava numa canoa junto a mamãe para a coleta 

artesanal de siris e camarão, realizada com jereré6 confeccionada pelos pescadores 

e pescadoras locais, e observava atenta os filhotes de mariscos serem devolvidos 

ao mar. Hoje ainda existe a maneira artesanal da coleta de mariscos, entretanto 

formas predatórias como os barcos de arrastão, que lançam grandes redes são mais 

frequentes. Quando visitávamos o manguezal para a coleta dos sururus e dos 

caranguejos, o que mais me incomodava eram os mosquitos do mangue conhecidos 

por “maruí”, que conseguíamos espantar ao passarmos querosene sobre a pele. E, 

apesar da vida marcada pela luta, as relações entre os moradores e moradoras 

eram mais próximas, pois trabalhava-se duro para garantir o sustento de suas 

famílias. 

 

Diante de tantas lembranças, guardo na memória com saudades a casinha verde à 

beira da maré, quando, ao anoitecer, meus sonhos eram embalados pelo som das 

pequenas ondas do mar que batiam na parede do meu quarto. Desde então, as 

águas, por estarem presentes em minha história de vida, sempre me chamaram a 

atenção e o fato de estar longe delas sempre me causou uma espécie de perda. 

  

O relato da minha trajetória de vida foi apresentado com o ituito de retratar a relação 

entrelaçada entre o natural e o cultural que sinalizou minhas escolhas e o meu 

compromisso, enquanto professora/pesquisadora, com os grupos populares. Por 

esse motivo moro no bairro de Vista da Serra II, na Serra-ES (Figura 3). Entre tantos 

olhares que poderiam ter sido lançados para aquela realidade, mais uma vez, foram 

as águas, por meio do córrego, que despertaram minhas lembranças mais profundas 

e me levaram a adotar o lugar citado como meu.  

  

                                            
7
 Jereré: rede fina em forma de saco, presa a um semicírculo de madeira com cabo longo, usada  
para a pesca de peixes pequenos e crustáceos, também conhecida por puçá (JERERÉ, 2008)  
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Figura 3 - Vista da Serra I e o Córrego Doutor Robson  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Residindo no bairro Vista da Serra II desde 2008, percebo que a vivência como 

educadora e moradora me levaram a um novo olhar, já não tão agradável, mas que 

detectou a falta de identidade e pertencimento de uma parcela dos moradores e 

moradoras em relação ao Córrego Doutor Robson e o bairro como um todo. 

 

Algumas questões investigativas iniciais foram elaboradas em decorrência desse 

novo olhar investigativo: Como se dá a relação dos moradores e moradoras e dos 

educandos e educandas com o Córrego Doutor Robson? 

 

Seria possível, por meio do resgate das memórias sobre o Córrego Dr. Robson, 

levar a comunidade à reconstrução do sentimento de pertencimento ao lugar? Como 

a Educação Ambiental crítica7 pode provocar discussões de modo a promover a 

indissociabilidade entre a Natureza e a Cultura e a participação da comunidade 

nestas discussões? 

 

                                            
8
 Educação Ambiental crítica: Tomamos como referência o conceito defendido por Guimarães et al 
(2011),  no qual a EA crítica volta-se para ação reflexiva (teoria e prática-práxis) de intervenção 
numa realidade complexa. É coletiva. Seu conteúdo está para além dos livros; está na realidade 
socioambiental derrubando os muros das escolas. É uma educação política voltada para a 
transformação da sociedade em busca da sustentabilidade (GUIMARÃES et al, 2011, p. 87). 
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Desse modo, a partir das minhas memórias, práticas escolares, vivências como 

moradora do bairro Vista da Serra II e educadora de Geografia da EEEFM Professor 

João Loyola, desde 2013, apostamos no estudo do Córrego Doutor Robson.  

 

Assim, surgiu nossa pergunta de pesquisa: O Córrego Doutor Robson no diálogo 

com o Ensino em Humanidades e a Educação Ambiental crítica é capaz de produzir 

conhecimentos? 

 

Como nossa hipótese, temos que o Ensino em Humanidades na perspectiva 

freireana,  promove conhecimento  no diálogo com a Educação Ambiental e as 

narrativas produzidas no encontro com o Córrego Dr. Robson. 

 

Como objetivo geral destacamos: 

 

Desenvolver práticas pedagógicas criativas, da perspectiva da Educação Ambiental 

crítica, a partir do Córrego Dr. Robson em diálogo com o Ensino em Humanidades e 

de modo a socializar os saberes advindos da relação cultura, natureza e 

resistências8. 

 

Ressaltamos como objetivos específicos: 

 

a) Analisar as temáticas que surgirem dos encontros dos sujeitos da pesquisa com o 

Córrego Doutor Robson, que se aproximem do Ensino em Humanidades e a 

Educação Ambiental crítica. 

 

b) Realizar aula de campo com os educandos para a produção de diários de campo 

a partir das temáticas definidas pelo tema gerador. 

 

c) Evidenciar as narrativas produzidas pelos educandos que contribuam para uma 

leitura crítica e transformadora da realidade. 

                                            
8 Resistência: Na concepção Freireana se aproxima da proposta que existe uma relação de conflito 

entre as ideias dominantes, cuja hegemonia não tem como ser total, e as ideias contra-
hegemônicas, que surgem como oposição e que são criadas através da luta política e cultural 
(MORETTI, 2017, p. 359-360).  
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d) Desenvolver um produto educacional, em forma de e-book, que contemple o 

Ensino em Humanidades no diálogo com a Educação Ambiental e as narrativas 

produzidas no Córrego Dr. Robson. 

 

A pesquisa teve como aporte pedagógico a filosofia Freireana, cuja educação 

problematizadora, permeada pela dialogicidade através dos Círculos de Cultura na 

interlocução com alguns autores da Educação Ambiental crítica, narrativas e aulas 

de campo, conduziram os participantes a uma transformação de si e do outro. 

 

Para discutir a Educação Ambiental, nos apoiamos em autores como Loureiro 

(2012), Guimarães (2000; 2004; 2006; 2015) e Guimarães et al (2011) apostando na 

concepção crítica, tendo como preceitos a não dicotomização cultura9 e natureza, na 

perspectiva da interdisciplinaridade10, do conhecimento sistêmico, produzido em 

redes, com os sujeitos praticantes do cotidiano, tendo a ética planetária e as 

sociedades sustentáveis como princípios orientadores. Assim, “[...] para essa 

proposta crítica, os problemas ambientais são “temas geradores” que problematizam 

a realidade para compreendê-la [...] para uma ação crítica dos sujeitos em processo 

de conscientização” (GUIMARÃES, 2004, p. 87). 

 

A partir de Tristão e Nogueira (2011) e Tristão (2014), trabalhamos os diversos 

sentidos produzidos pelas narrativas, com os quais foi possível construir histórias, 

memórias e emoções daqueles que a interpretam. A interpretação das narrativas, 

poderiam proporcionar  “[...] um exercício crítico contínuo: uma revelação sem fim da 

“realidade visível”, da sociedade, da cultura, da natureza e do meio ambiente” 

(TRISTÃO; NOGUEIRA, 2011, p.108). 

 

Para a realização das aulas de campo nos apoiamos em Jacobucci (2008) tendo em 

vista as discussões sobre espaços não formais. Em Morin (2000 ; 2011), buscamos 

                                            
10

 Cultura: Para Paulo Freire, cultura é a atividade humana de trabalho que transforma, produzido por 
diferentes movimentos ou grupos culturais constituidores do povo (OSOWSKI, 2017a, p. 98). 

 

11
Interdisciplinaridade: Tomamos como referência o conceito de interdisciplinaridade de Freire, 
reconhecida como requisito para uma visão da realidade nas pespectivas da unidade e da totalidade 
do real (ANDREOLA, 2017, p. 230). 
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compreender o papel do trabalho interdisciplinar na Educação Ambiental, 

entendendo que  “[...] o retalhamento das disciplinas torna impossível apreender “o 

que é tecido junto”, isto é, o complexo, segundo o sentido original do termo” 

(MORIN, 2011, p.14).  

 

Para a análise das “resistências” dos sujeitos, dialogamos com Freire (2013a, 

2013b, 2013c) e Arroyo (2017). Para a análise de dados, contamos com Minayo 

(1994; 2014). 

  

Para a estruturação desta pesquisa, organizamos a escrita em nove capítulos. O 

primeiro capítulo foi dedicado à introdução, relatando a trajetória acadêmica e 

profissional da pesquisadora no ensino da disciplina de Geografia, bem como o 

surgimento da temática da pesquisa a partir de sua relação com a questão das 

águas. Apresentamos também os objetivos gerais e específicos que buscamos 

atingir ao longo da pesquisa. 

  

No segundo capítulo, realizamos a revisão de literatura no diálogo com pesquisas 

referentes aos descritores Educação Ambiental ,narrativas, aula de campo, Córrego 

Doutor Robson . No terceiro capítulo, desenvolvemos um diálogo teórico a partir da 

Educação Libertadora de Paulo Freire e sua contribuição para o Ensino em 

Humanidades. No capítulo 4, nos dedicamos à Educação Ambiental crítica, 

baseando nossa análise em Loureiro (2012) e Guimarães (2000; 2004; 2006; 2015) 

e Guimarães et al (2011), além da interpretação das narrativas conforme Tristão e 

Nogueira (2011) e Tristão (2014), contexto que nos dirigiu para uma perspectiva de 

interdisciplinaridade, conhecimento sistêmico, tomando os sujeitos como praticantes 

do cotidiano, tendo a ética planetária e as sociedades sustentáveis como princípios 

orientadores. No quinto capítulo, abordamos a narrativa de afeto com o Córrego 

Doutor Robson, bem como o contexto geográfico e histórico no qual ele se insere no 

município de Serra-ES. No sexto capítulo apresentamos o percurso metodológico e 

o contexto da investigação. Já no sétimo capítulo discutimos toda a produção de 

dados da pesquisa em diálogo com os intercessores que embasaram teoricamente a 

pesquisa. Entre os quais destacamos Freire (2000, 2013a, 2013b, 2013c), Loureiro 

(2007, 2012), Guimarães (2000, 2004, 2006, 2015) e Guimarães  et al (2011), 
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Tristão e Nogueira (2011) e Tristão (2014), Morin (2000, 2011), Jacobucci (2008) e 

Arroyo (2017). Esses autores e autoras proporcionaram a costura da experiência 

vivida na pesquisa. No oitavo capítulo tecemos a conclusão da investigação e no 

nono capítulo apresentamos o produto educacional, sugerido em forma de e-book.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Buscamos, nesse capítulo, apresentar algumas produções acadêmicas que, de 

algum modo, contribuíram para adensar nossa proposta de investigação ou que 

cumpriram o papel de inspirar o estudo. 

 

Concordamos com Freire (2013b) que homens e mulheres, quanto mais enraizados 

em sua localidade, mais oportunidade têm de desenvolver seus saberes, 

conectando-os à realidade local/global e vice-versa, mundializando-se e ampliando 

sua visão de mundo. Pois, segundo o autor, 

 

Antes de tornar-se um cidadão do mundo, fui e sou um cidadão do Recife, a 
que me cheguei a partir do meu quintal, no bairro de Casa Amarela.Quanto 
mais enraizado na minha localidade, tanto mais possibilidades tenho de me 
espraiar, me mundializar. Ninguém se torna local a partir do universal. O 
caminho existencial é inverso. Eu não sou antes brasileiro para depois ser 
recifense. Sou primeiro recifense, pernambucano, nordestino. Depois 
brasileiros, latino-americano, gente do mundo (FREIRE, 2013b, p. 41). 
 

Assim, compreendemos que, ao nos debruçarmos sobre trabalhos que retratavam a 

realidade dos sujeitos, a partir de suas experiências locais interpretadas como 

pequenas totalidades pertencentes a uma totalidade maior, a uma totalidade 

concreta, de fato estávamos realizando o exercício da interpretação da realidade 

material, histórica e social desses sujeitos para sua ação, transformação e 

emancipação. 

 

Diante disto, optamos pela utilização de descritores que contemplassem o Ensino 

em Humanidades na perspectiva de Paulo Freire; as Narrativas e a Educação 

Ambiental, Aulas de Campo e o Córrego Doutor Robson e Mestre Álvaro para a 

realização da investigação. 

 

Foi no Catálogo de Teses e  Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD)11 que realizamos a busca bibliográfica para essa revisão de 

                                            
11

CAPES. Catálogo de Teses e Dissertações. Disponível em:< 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 jun.. 2017. IBICT. Biblioteca 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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literatura. Essas buscas foram efetuadas nos meses de junho e julho de 2017 e 

complementadas nos meses de abril e maio de 2018 e revelaram um quantitativo 

relevante de pesquisas que versaram sobre os temas, conforme Quadros 1 e 2: 

 

Quadro 1 - O quantitativo geral encontrado no Catálogo de teses e dissertações da 

CAPES de acordo com os descritores 

 
Descritores 

 

CAPES 
(Banco eletrônico) 
Total de Pesquisas 

Encontradas 

CAPES 
(Banco eletrônico) 

Registros de Doutorado, 
Mestrado e Mestrado 

Profissional 

PERÍODOS 
2013 a 2018 

Ensino em 
Humanidades e Paulo 

Freire 
3.134 3.042 2.030 

Narrativas e Educação 
Ambiental 

5.346 5.319 3.129 

Aula de Campo  15.558 15.385 
4.346 

 

Córrego Doutor Robson 
e Mestre Álvaro 

21 21 6 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
Quadro 2 - O quantitativo geral encontrado na BDTD de acordo com os descritores 

Descritores 

BDTD 
(Banco eletrônico) 
Total de Pesquisas 

Encontradas 

BDTD 
(Banco eletrônico) 

Registros de 
Doutorado e 

Mestrado 

PERÍODOS 
2013 a 2018 

Ensino em Humanidades e Paulo 
Freire 

6.150 6.150 3.305 

Narrativas e Educação Ambiental 2.283 2.283 1.418 

Aula de Campo  7.977 7.977 4.939 

Córrego Doutor Robson e Mestre 
Álvaro 

0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Filtradas no período de 2013 a 2018, refinadas nos descritores “Ensino em 

Humanidades e Paulo Freire”; “Narrativas e Educação Ambiental” e “Aula de 

Campo”, “Córrego Doutor Robson e Mestre Álvaro”, analisamos os títulos, os 

resumos e as palavras-chave das teses e dissertações localizadas na revisão de 

literatura. 

                                                                                                                                        
Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: 10 jun. 

2017. 
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Assim frisamos que, no descritor “Córrego Doutor Robson e Mestre Álvaro”, os 

trabalhos pesquisados no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) totalizaram vinte e uma 

produções e em nenhuma delas encontramos informações sobre os descritores 

apresentados. Já na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

não foi encontrado nenhum trabalho para embasarmos nossa pesquisa. Assim, 

finalizamos com nove trabalhos acadêmicos, analisados de forma mais aprofundada, 

os quais são apresentados no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Fontes de informação selecionadas para a realização da pesquisa  
 

TÍTULO AUTOR CATEGORIA 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
ORIGEM 

A relação de 
humanização e 
desumanização em 
Paulo Freire: 
perspectivas para uma 
proposta de Educação. 

Marcelo 
Silva de 
Andrade 

Dissertação 2015 

Programa de 
Pós-Graduação em 
Ciências Sociais e 
Humanas – 
PPGCISH, da UERN 

 
Contribuições da 
educomunicação para 
a educação ambiental 
crítica no ensino 
fundamental 
 

Cláudia 
Rodrigues 
Castro 

Tese 
 

2016 
 

Programa de 
Pós-Graduação em 
Educação do Centro de 
Teologia e Humanidades 
da Universidade Católica 
de Petrópolis 

Articulações entre os 
temas geradores de 
Paulo Freire na 
promoção da 
educação ambiental na 
escola 

Nayara de 
Paula 

Martins 
Dissertação 2014 

Programa de 
Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências da  
UNB 

Lugares e tempos em 
narrativas de 
educação ambiental 
pós- colonial no sítio 
dos Crioulos-Jerônimo 
Monteiro- ES 

Gilfredo 
Carrasco 
Maulin 

Tese 2013 

Programa de 
Pós-Graduação em 
Educação do Centro 
de Educação da UFES 

A relação tempo e 
espaço no ambiente 
escolar: escola 
regulação versus 
escola emancipação 

Eleandro 
Lopes 
Depieri 

 

Dissertação 2016 

Programa de Pós- 
Graduação em 
Humanidades, Direito e 
Outras Legitimidades da  
Universidade de São 
Paulo 
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Narrativa visual dos 
alunos da educação de 
jovens e adultos na 
perspectiva da cultura 
visual. 

Margarida 
Helena 

Camurça 
Martins. 

Dissertação 2016 
Programa 
de Pós-Graduação em 
Artes Visuais da UnB 

Aulas de campo: uma 
proposta para o ensino 
de ciências que tenha 
como eixo integrador a 
educação ambiental 
crítica 

Flávia 
Nessrala 

Nascimento 
Dissertação 2015 

Programa de Pós-
Graduação em Educação 
em Ciências e 
Matemática – Campus 
Vitória do IFES 

Potencialidades 
pedagógicas da aula 
de campo para a 
promoção da 
alfabetização 
científica: O circuito 
Trilha da Batata- 
(Vitória-ES) 

Marcelo 
Scabelo da  

Silva 
Dissertação 2016 

Programa de Pós-
Graduação em Educação 
em Ciências e 
Matemática – Campus 
Vitória do IFES 

Aulas de campo como 
estratégia de 
integração entre 
espaços educativos 
não formais e escola: o 
Rio Pardo como local 
de abordar uma 
Educação Ambiental 

Ítalo 
Severo 

Sans Inglez 
Dissertação 2017 

Programa de Pós-
Graduação em Educação 
em Ciências e 
Matemática – Campus 
Vitória do IFES 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A dissertação intitulada “A relação de humanização e desumanização em Paulo 

Freire”, de Marcelo Silva de Andrade (2015), teve como objetivo central analisar o 

processo de desumanização na perspectiva freireana, escolhendo como caminhos 

para alcançar sua meta, o estudo da concepção de homem na teoria de Paulo 

Freire, as relações entre opressores e oprimidos materializados no modelo 

tradicional de educação desumanizadora e como proposta a educação 

humanizadora e libertadora de Paulo Freire, além de promover diálogos entre Freire 

e o biólogo Humberto Maturana.  

 

As aproximações dos trabalhos relacionam-se com a proposta de educação que 

humaniza e liberta os sujeitos, no que diz respeito à formação e à constituição do 

sujeito autônomo, baseado nas “[...] relações sociais fundamentadas no diálogo, no 

respeito e na alteridade” (ANDRADE, 2015, p. 10), constituídas em outro projeto de 
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educação e de sociedade que não seja embasada apenas pela lógica capitalista. E, 

apesar de ser uma pesquisa de base essencialmente teórica, contribuiu para a 

formulação de nossa “práxis” no campo prático e teórico da investigação, pois como 

nos lembra Andrade (2015) 

 

Na concepção de Paulo Freire a educação tanto pode ser um instrumento 
de opressão, de alienação, de desumanização, quanto um caminho para a 
liberdade, para a constituição do sujeito autônomo, autor de sua própria 
história: um caminho para a humanização (ANDRADE, 2015, p. 15). 
 

A pesquisa de Maulin (2013) dialoga com nossa investigação ao aproximar a 

educação pós-colonial às narrativas produzidas pelas experiências locais, realizando 

a leitura do mundo a partir do outro, da compreensão de seus saberes que se 

constituem como “resistência” expressa como movimento e dinâmica de vida. Assim 

ressalta o autor 

 
[...] a importância dos saberes do Sul como contraposição e produção de 
novos sentidos ao hemisfério Norte, trazendo outras narrativas possíveis e 
que se contraponham ao que historicamente sempre foi tido como saber do 
colonizador (MAULIN, 2013, p. 29). 
 

Segundo Maulin (2013), as narrativas dos saberes/fazeres ambientais assumem 

uma posição política de resistência, capazes de superar o caráter adestrador e/ou 

disciplinar da Educação Ambiental conferindo aos sujeitos sua própria condição 

emancipatória. 

 

Já Martins (2016) contribuiu com nossa pesquisa, ao promover discussões acerca 

das narrativas visuais produzidas e experenciadas no cotidiano dos educandos e 

suas leituras de mundo. A autora, ao citar Martins (2009), enfatiza o posicionamento 

e a autonomia dos educandos diante da leitura das diversas linguagens: visual, 

verbal, sonora, imagética. Nesse contexto as narrativas são consideradas 

  

[...] revelações orais, escritas, sonoras e visuais que se articulam a partir de 
vários acontecimentos ou eventos de interesse humano que se unem em 
uma mesma ação. Uma teia de ideias engendradas por meio de palavras ou 
escritas e/ou som e imagens são as condições para que as revelações 
sejam reconhecidas como narrativa ( MARTINS, 2016, p. 77). 
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Ainda destacamos o papel da narrativa que se trata de um tecido constituído de 

memórias de vida, revelador de várias faces de conhecimento, do sentido e da 

epistemologia. 

 

Martins (2016) enfatizou que a percepção das imagens é capaz de contar histórias, 

culturalmente construídas, que influenciam o modo de ver e narrar o mundo, sendo 

possíveis de serem problematizadas na prática pedagógica que se intencione crítica. 

Em seu trabalho Depieri (2016) colabora com a nossa investigação por meio das 

análises das práticas e dos discursos regulatórios ou emancipatórios no cotidiano de 

uma instituição pública de educação localizada em São Paulo. Em suas reflexões, o 

autor verifica a reprodução de práticas colonizatórias no interior da instituição, 

pautada na seletividade e imposição de um saber oficial, negando a existência de 

outros saberes considerados não oficiais, além da priorização da formação dos 

educandos para o mercado de trabalho, seguindo uma lógica capitalista e neoliberal. 

 

Para Depieri (2016), a prática bancária ou prática regulatória contribuiu para o 

adestramento, em vez da emancipação dos sujeitos. O autor, em concordância com 

Freire, cita que 

 

em sua análise sobre o que ele entende por educação bancária, Paulo 
Freire, apresenta essa forma e prática educativa como uma educação 
política a serviço de um poder regulador, dominador e explorador. Segundo 
afirma, é uma prática educacional que fere o princípio básico da liberdade, 
quem passa por um processo educativo desses moldes é apenas 
conformado a uma estrutura de poder hegemônico e dominador e, em 
consequência, acaba inculcando essa ideologia e desenvolvendo em sua 
vida uma prática e vivência fundamentadas no princípio da relação entre 
dominados e dominantes (FREIRE, 1987 apud DEPIERI, 2016, p. 119). 
 

O autor afirma que a prática de uma educação conservadora, do tipo regulação, que 

ignora a experiência do educando, nega a possibilidade de uma educação 

emancipatória para todos os que estão envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. 

 

A pesquisa de Castro (2016) aproxima-se do nosso trabalho ao propor uma 

educação baseada nos princípios freireanos, promovendo a dialogicidade e reflexão 

para superação da passividade e da culpabilidade dos sujeitos com relação à 
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degradação ambiental. Questões como o crescimento econômico e a 

sustentabilidade são trabalhados de forma dialética e crítica. A autora afirma que 

para tornar-se sujeito da aprendizagem na educação para o meio ambiente, não 

devemos adotar a postura de meros reprodutores da ideologia dominante. Enfatiza 

com isso que o ambiente não se refere somente aos aspectos naturais, e sua 

compreensão requer os conhecimentos históricos, sociológicos e culturais a que se 

submeteram a humanidade no sistema capitalista.  

 

O trabalho de Martins (2014) aproxima-se de nossa pesquisa ao aplicar os temas 

geradores na perspectiva freireana, para a compreensão da EA a partir da leitura da 

realidade social e histórica dos educandos, na construção dos saberes de forma 

interdisciplinar. Na pesquisa, os temas geradores assumem significado para os 

estudantes, quando associados ao seu cotidiano, contribuindo para a construção da 

visão crítica e transformadora. 

 

Martins (2014) defende que os educadores devem se familiarizarem com o cotidiano 

dos grupos populares, levando-os à compreensão de seu mundo, para construírem 

sua resistência para superar a dura realidade social a que são submetidos por um 

modelo de sociedade homogeneizador e dominante. O trabalho mencionado 

aproxima-se de nossa investigação, ao propor a construção de uma práxis crítica a 

partir dos temas geradores ligados às questões socioambientais. 

 

A pesquisa realizada por Silva (2016), ao trabalhar com a metodologia pedagógica 

da aula de campo, aproxima-se da nossa ao preconizar os conhecimentos 

vivenciados pelos educandos para potencializar o processo de ensino-

aprendizagem. Segundo o autor as aulas de campo proporcionam aprendizagens 

dinâmicas, contextualizadas, que promovem a curiosidade e inquietação dos 

estudantes na promoção da leitura crítica de mundo numa perspectiva 

emancipatória dos sujeitos. 

 

Nascimento (2015) dialoga com nossa investigação ao apontar as potencialidades 

dos espaços educativos não formais, por meio das aulas de campo no 

desenvolvimento da EA crítica e transformadora. Afirma que as aulas de campo são 
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capazes de fornecer subsídios para que os educandos construam o conhecimento 

de forma ativa, favorencendo as relações de dialogicidade e afetivadade entre 

educador/educando. 

 

A pesquisa realizada por Inglez (2017) destaca a prática e a metodologia da aula de 

campo na contribuição do processo de ensino-aprendizagem com foco na Educação 

Ambiental. O autor, inspirado em Jacobuci (2008), desenvolve sua pesquisa em um 

espaço não formal não institucionalizado. Relacionando com o Córrego Doutor  

Robson, nosso objeto de pesquisa, onde  desenvolvemos a investigação e 

possibilitar ao educando vivenciar as múltiplas inter-relações no ambiente, a 

pesquisa indicada tem perfeita relação. 

 

Após a análise dos trabalhos elencados, foram observados vários pontos de 

conexão com a investigação que pretendíamos. Entendemos que nossa pesquisa 

pode ser considerada exploratória, já que o tema gerador, o Córrego Doutor Robson, 

ainda não possui pesquisas acadêmicas com as quais pudéssemos dialogar. Logo, 

estávamos diante do desafio de propor caminhos para ação e reflexão de uma 

prática pedagógica que buscasse respostas para uma de nossas inquietações, de 

que o Ensino em Humanidades, na perspectiva freireana, promoveria conhecimento, 

por meio do diálogo entre a Educação Ambiental e as narrativas produzidas no 

encontro com o Córrego Doutor Robson.  
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3 A PERSPECTIVA DE HUMANIDADES EM PAULO FREIRE 

 

Pretendemos, neste capítulo, trazer a perspectiva de humanidades em Paulo Freire 

que defende a dialogicidade, a construção do conhecimento compartilhado com os 

sujeitos aprendentes. Freire (2013a) afirma que devemos superar a educação 

bancária tipicamente imobilista que concebe os educandos como depósitos de 

conhecimentos, tornando-os sujeitos de adaptação. Dessa forma, “[...] enquanto a 

concepção “bancária” dá ênfase à permanência, a concepção problematizadora 

reforça a mudança” (FREIRE, 2013a, p.102). 

 

Assim, na busca pela educação problematizadora, analisamos a realidade material e 

concreta de homens e mulheres que se relacionam com o mundo através da 

oposição de camadas sociais, nas quais se oprimem ou são oprimidos. Somente 

quando os oprimidos assumirem-se como “classe”, poderemos almejar mudanças na 

luta pela libertação, em que o diálogo seja inseparável da reflexão e ação. 

 

Como educandos, educadores e pesquisadores, devemos assumir a construção dos 

saberes, junto aos sujeitos, com “humildade”. Para Freire, só existe a humildade na 

dialogicidade na pronúncia do mundo, assim “[...] como posso dialogar, se me 

admito como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros 

“isto”, em quem não reconheço outros eu?” ( FREIRE, 2013a, p. 111).  

 

Apontamos a concepção de Tuan (1982), sobre humanismo e suas aproximações 

com a proposta de Paulo Freire. A concepção freireana é baseada na educação 

problematizadora que agrega como estratégia didática a participação dos 

educandos/educadores nos Círculos de Cultura em que todos têm direito à palavra. 

O diálogo implica a práxis social comprometida com a palavra dita e nossa ação 

humanizadora (FREIRE, 2013a). Para Tuan (1982), o humanismo parece ter 

diferentes significados em sua concepção desde os pensadores da renascença aos 

cientistas modernos, vez que “Ambos procuraram alargar o conceito do indivíduo 

humano” (TUAN, 1982, p. 144). O autor nos diz que podemos 
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[...] definir o humanismo como uma visão ampla do que a pessoa é e do que 
ela pode fazer. Uma visão restritiva ainda existe. Nas universidades é a 
ciência dogmática ao invés da religião que agora tende a circunscrever a 
linguagem apropriada das dissertações concernentes ao homem. Os 
humanistas surpreendem-se com esta visão dos fatos, onde, o antes 
libertador tornar-se agora censor. O humanista luta por uma visão mais 
abrangente. [...] O humanista hoje não nega as perspectivas científicas 
sobre o homem; trabalha sobre elas (TUAN, 1982, p. 144). 

 

A perspectiva humanística de Tuan (1982) possui pontos de contato com a 

pedagogia freireana ao relatar que as abordagens científicas sobre o homem e a 

mulher tendem a simplificar a capacidade humana de saber e de criar, ignorando 

que “[...] a singularidade do homem está na sua capacidade especial de pensar e 

refletir” (TUAN, 1982, p. 146). 

 

Concordamos com o autor, por isso adotamos para nossa investigação a 

perspectiva de humanidade em Paulo Freire que preconiza a dialogicidade e a 

capacidade dos homens e mulheres serem construtores de suas histórias, nas quais 

o papel da conscientização humana é constituída no compromisso histórico dos 

sujeitos de fazer e refazer o mundo e a si mesmos. Assim, os sujeitos são capazes 

de agir conscientemente pela realidade objetiva. A práxis humana se forma “[...] na 

unidade indissolúvel entre minha ação e reflexão sobre o mundo” (FREIRE, 1980, p. 

26). 

 

Freire (2013a) em favor de um mundo mais humanizado, direcionou seu legado 

fundado em uma pedagogia humanista e libertadora. Assumiu uma posição 

comprometida com as lutas pela humanização e resistência contra qualquer forma 

de desumanização. Por isso acreditava na vida concreta das pessoas, que, como 

sujeitos, são vocacionados historicamente para o “ser mais”. 

 

Freire (2013c) ressalta a história como possibilidade e não como determinismo 

nessa busca pelo “ser mais”. Sua compreensão pela natureza de homens e 

mulheres como seres projetados, estende-se para “[...] “programados para aprender” 

e portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir [...]” (FREIRE, 2013c, p.142). 
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Destacamos o papel da subjetividade12 na história, entendendo esta como capaz de 

romper com as amarras da opressão para, assim, nos apropriarmos de nossa 

autonomia13 e emancipação14. Deste modo, Freire enfatiza seu papel como 

educador humanista, ao não conceber numa prática educativa humana, a vivência 

de “ [..] uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os 

desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura 

racionalista” (FREIRE, 2013c, p. 142). 

 

Nesse sentido, em face das realidades históricas que desumanizam milhões de 

pessoas em todo mundo, devemos buscar a recuperação da humanidade ou ainda 

superar as situações limites15 que impedem a realização do “ser mais” dos sujeitos. 

Logo, como humanistas, devemos “[...] lutar de forma esperançosa e autocrítica pela 

transformação da sociedade e da cultura de opressão. Sem esperança não é 

possível [...] nossa luta por um mundo mais livre e humanizado” (ZITKOSKI, 2017, p. 

211).  

 

A base teórico- pedagógica da humanização em Freire conecta-se com o diálogo, 

que permeia a educação problematizadora16 que pretendemos desenvolver a partir 

                                            
12

 Subjetividade: De acordo com Freire a dimensão da subjetividade, pressupõe que a relação com o 
mundo se constitui num movimento, constituído exatamente pelas possibilidades diversas inseridas 
pela intervenção e criatividade dos sujeitos [...] (KIELING, 2017, p. 381). 

 
13

 Autonomia: É um processo de decisão e de humanização que vamos construindo historicamente, a 
partir de várias, inúmeras decisões que vamos tomando ao longo de nossa existência. Ninguém é 
autônomo para depois decidir (FRAGA, 2017, p. 53).  

 
14

 Emancipação: Para Freire, a emancipação é como uma grande conquista política a ser efetivada 
pela práxis humana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas 
desumanizadas pela opressão e dominação social (MOREIRA, 2017,  p. 145-146).  

15 Situaçãoes-limites: são constituídas por contradições que envolvem os indivíduos, produzindo-lhes 

uma aderência aos fatos e, ao mesmo tempo, levando-os a perceberem como fatalismo aquilo que 
lhes está acontecendo. [...] Não percebendo as contradições em que estão mergulhados, não 
enxergam possibilidades de romper com tudo aquilo que os torna submissos, nem tampouco 
percebem como poderiam responder de um outo modo às tarefas que essas situações-limites 
exigem (OSOWSKI, 2017b, p. 375).  

 
16 Educação Problematizadora: Segundo Freire, a educação problematizadora consiste numa “força 

criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida 
rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita”. Por meio de práticas baseadas na perspectiva 
problematizadora assegura aos seres humanos, tornarem-se senhores do seu destino, do seu 
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de práticas participativas, na qual todos podem pronunciar sua palavra pois, os “[...] 

dialogantes “admiram” um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; 

nele põem-se e opõem-se” (FREIRE, 2013a, p. 22). Ressaltamos que na 

dialogicidade e na problematização, educandos e educadores conscientizam-se, 

desenvolvendo uma postura crítica e a construção de saberes em interação 

(FREIRE, 1983). 

 

Portanto, uma educação que se intencione libertadora, problematizadora, deve 

basear-se no diálogo entre educando/educador construído numa relação “[...] 

horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia” (FREIRE, 

2013a, p.113). Logo, como educadores e educadoras devemos nos distanciar do 

papel de simples narradores, aproximando-nos dos educandos numa relação 

dialogal multidirecional. Na relação dialogal, não existe espaço para posturas 

autoritárias, pois o “[...]  diálogo significa uma tensão permanente entre a autoridade 

e a liberdade” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 127). O educador  democrático não deve 

temer a perda de sua autoridade, ou ainda, transformá-la em autoritarismo, pois 

 

[...] o importante é que o o professor democrático nunca, realmente nunca, 
transforme autoridade em autoritarismo. Ele nunca poderá deixar de ser 
uma autoridade, ou ter autoridade. Sem autoridade, é muito difícil modelar a 
liberdade dos estudantes. A liberdade precisa de autoridade para se tornar 
livre [...] seu fundamento está na liberdade dos outros; e se a autoridade 
nega essa liberdade e corta essa relação que a embasa, então creio que já 
não é mais autoridade e se tornou autoritarismo. Da mesma forma, se o 
lado da liberdade na dialética não atende a autoridade, porque a autoridade 
renuncia a si mesma, ou nega a si mesma, a tendência é a liberdade deixar 
de ser liberdade para se transformar em licenciosidade

17
 (FREIRE, 2013a, 

p. 115). 

 

Deste modo, indagamos, como falar de uma educação problematizadora, 

comprometida com a transformação social sem nos posicionarmos politicamente 

como educadores e educadoras? Paulo Freire (2013a) enfatiza o compromisso 

                                                                                                                                        
conhecimento, apesar dos condicionantes a que estão submetidos, tanto de forma inconsciente 
como as que decorrem das estruturas sociais que alienam (SARTORI, 2017, p. 136). 

 

17
 Licenciosidade: Para Freire, licenciosidade é a pretensão da liberdade sem limites ou acima de 
qualquer limite, que é tão negadora da liberdade quanto a liberdade asfixiada ou castrada.Logo, o 
desafio para os educadores e educadoras de opção democrática para superar a licenciosidade 
pregada como liberdade é, então, “trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do 
limite seja assumida eticamente para a liberdade (SUNG, 2017, p. 245).  
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político com os grupos populares com os oprimidos e oprimidas na conquista pela 

libertação de homens e mulheres. 

 

Assim, Pereira (2015) reforça que educação na sociedade capitalista pode colaborar 

com a transformação da realidade opressora e alienante ou contribuir para o 

encobrimento da realidade mantenedora de privilégios. Dessa forma, a educação 

comprometida com a classe trabalhadora, deve dar sentido ao ato educativo. Assim 

propondo aos educandos a reflexão sobre mundo e as relações estabelecidas na 

sociedade. 

 

Logo, o diálogo é algo que deve ser compreendido como próprio da natureza dos 

sujeitos históricos, tendo em vista ser por meio dele que nos humanizamos. “O 

diálogo é o momento em que os seres humanos se encontram criticamente para 

refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 

123). No processo de comunicação, o diálogo libertador seria capaz de proporcionar 

o conhecimento sobre a realidade a ser transformada, porque é uma forma de 

comunicação democrática. 

 

Por esta razão, acreditamos que a educação problematizadora é um ato de amor 

que não pode temer ao debate e à analise da realidade. A reflexão deve ocorrer em 

todas as escalas, do local ao global e vice-versa, pois a práxis problematizadora 

assenta-se no diálogo autêntico e é uma atitude de ação-reflexão-ação. Assim, 

garantindo a participação efetiva da sociedade e seu comprometimento com as 

mudanças sociais. (FREIRE, 2013a; PEREIRA, 2015).  

 

Para Coimbra (2017), a problematização educandos e educadores em interação 

promovem a construção do conhecimento para a transformação da realidade. Dessa 

forma “[...] um sujeito formado nesse processo não assume uma atitude 

contemplativa, mas ao contrário, uma responsabilização, um compromisso social e 

uma autonomia” (COIMBRA, 2017, p. 6). 

 

Em nosso próximo capítulo, buscamos discorrer sobre a proposta de uma educação 

problematizadora que se oponha a educação bancária, na perspectiva da Educação 
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Ambiental crítica, além das narrativas e aulas de campo no contexto da Educação 

Ambiental. 
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

O crescimento da crise ambiental indica a iminente ameaça à vida humana, devido à 

proporção dos problemas em escala planetária (o efeito estufa, a destruição da 

camada de ozônio, entre outros), logo essas preocupações provocaram 

mobilizações internacionais para buscar soluções para essa problemática 

(GUIMARÃES, 2000). 

 

O aprofundamento da crise ambiental suscitou uma consciência ambiental, em nível 

internacional, projetada ao longo das duas últimas décadas, influenciada por eventos 

como a conferências de Estocolmo e de Tbilisi (SATO, 2002).  

 

Para Ribeiro (2010), as convenções internacionais sobre o meio ambiente 

constituíram-se como a maior expressão do movimento de regulação da ação 

humana na Terra, ao proporem reflexões para a busca de alternativas que ampliem 

as possibilidades de vida no planeta.  

 

As questões sobre o meio ambiente destacaram-se mundialmente em Estocolmo no 

ano de 1972, ao se colocar em discussão a abordagem multidisciplinar18, 

abrangendo vários níveis de ensino, inclusive a educação não formal, na 

sensibilização das pessoas em relação aos cuidados com o meio ambiente 

(GUIMARÃES, 2015). 

 

Sato (2002), ao referir-se à Conferência Internacional de Tibilisi (1977), afirma que 

sua definição de EA era a mais aceita em nível internacional, segundo qual, 

  

a Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 
clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 
modificando as atitudes em relação ao meio para entender e apreciar as 
inter-relações entre os seres humanos suas culturas e seus meios 
biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada com a prática 
de tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da 
qualidade de vida (SATO, 2002, p. 23-24). 
 

                                            
18

 Multidisciplinar: É a justaposição de disciplinas diversas, às vezes sem relação entre si (WEIL; 
D‟AMBRÓSIO; CREMA, 1993, p. 33). 
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Segundo Guimarães (2015), na Conferência Internacional de Tibilisi (1977), durante 

a finalização de seu documento, foram elaboradas de forma sistemática as 

diretrizes, conceituações e os procedimentos para a Educação Ambiental. 

 

No Brasil, durante a década de 70, a EA encontrava-se em seu estágio inicial, pois 

vivenciávamos naquele período um regime político que não se identificava com os 

princípios básicos da EA, que questionava o status quo. Assim, na década de 80, 

em que o regime político brasileiro transitava para a democracia, observa-se na 

sociedade um maior envolvimento com as questões relacionadas à Educação 

Ambiental (GUIMARÃES, 2015). 

  

Na década de 90, muitos projetos de Educação Ambiental estabeleceram-se no 

Brasil, como a Eco 92 e Rio 92 no Rio de Janeiro, criando uma forte demanda 

institucional perante a sociedade brasileira (GUIMARÃES, 2015).  

 

Para Sato (2002, p. 64), 

 

[...] é essencial manter o momento da Eco-92, como um processo 
necessário para a implementação de acordos e discussões traçadas 
durante a formulação da Agenda 21. Essa tarefa, no entanto, não depende 
somente dos órgãos governamentais ou daqueles que ainda dominam o 
mercado político, mas também econômico, mas também das cooperações e 
dos trabalhos de cada cidadão. Para isso, é fundamental que o ambiente 
não seja considerado um objeto de cada área, isolado de outros fatores. Ele 
deve ser trazido à tona como dimensão que sustenta todas as atividades e 
impulsiona os aspectos físicos, biológicos, sociais e culturais dos seres 
humanos. 

 

Nas décadas iniciais do século XXI, observamos, no Brasil, diversas correntes 

ideológicas com um desafio em comum, o de traçar coletivamente os princípios da 

Educação Ambiental para o enfrentamento da atual crise socioambiental. Este 

caminho foi se constituindo por aproximações entre autores e autoras da EA, por 

meio de grupos de pesquisas, encontros, congressos, seminários e fóruns pelo 

Brasil, que fortaleceram os laços entre os pesquisadores baseados em sua trajetória 

em prol da Educação Ambiental.  

 

Diante do exposto, nossa intenção foi dialogar com a EA e o ensino em 

humanidades na concepção pedagógica freireana, na produção de narrativas no 
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encontro com o Córrego Dr. Robson, que contribuíssem com a formação dos 

sujeitos críticos, capazes de perceberem sua realidade e atuar para transformá-la 

para a conquista de sua emancipação A seguir discutiremos sobre a EA crítica e sua 

inserção na educação problematizadora. 

 

4.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E PROBLEMATIZADORA 

 

Na trajetória histórica da construção da Educação Ambiental, o termo tem recebido 

diferentes definições, fruto de diversas visões de mundo em diálogo e disputa, tendo 

em vista que a construção de nossa identidade se definiu pela negação do estilo de 

vida urbano-industrial e toda carga negativa que advém desse modelo, pautado no 

individualismo e no consumismo (LOUREIRO, 2007). 

 

Loureiro (2012) afirma que não ser possível apontarmos uma forma única de nos 

referirmos à EA, pois ela é constituída por sujeitos ecológicos com visões e 

compreensões variadas da relação sociedade-natureza, emersos numa rede de 

interesses e interpretações em permanente diálogo e conflito.  

 

Guimarães (2000), do mesmo modo, concorda que estão presentes na sociedade 

diferentes projetos e concepções de EA, definindo de forma geral a existência de 

duas grandes correntes, a conservadora e a crítica, cabendo a cada qual uma 

variedade de vertentes. Assim, parte da premissa de que há adoção, por parte de 

alguns educadores  ambientais, de uma abordagem homogênea e superficial do 

discurso da EA, desprovida de criticidade, que perseguem a concepção de uma 

sociedade e educação hegemônicos, baseados na perspectiva consensual de 

inspiração positivista e funcionalista.  

 

Guimarães (2000) afirma que as abordagens homogeneizadoras reproduzem a 

sociedade moderna e seu caráter hegemônico. Assim, defende em seus estudos, a 

EA de caráter crítico, “[...] que aponta a opressão do homem e da natureza, 

desnundando as relações de poder na sociedade, em processo de politização das 



42 

 

ações humanas” (GUIMARÃES, 2000, p. 20), inspirada na perspectiva do conflito19, 

baseada no método dialético como forma de análise. 

  

Loureiro (2012) também destaca o papel pedagogias progressistas histórico-críticas 

e libertária, aplicadas à Educação Ambiental, consideradas correntes orientadas 

para a transformação social. Compreende que 

 

a Educação Ambiental Emancipatória se conjuga a partir de uma matriz que 
compreende a educação como elemento de transformação social inspirada 
no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na 
criação de espaços coletivos de estabelecimentos de regras de convívio 
social, na superação das formas de dominação capitalistas, na 
compreensão do mundo em sua complexidade e da vida em sua totalidade 
[...] Educar é emancipar. A ação emancipatória é o meio pelo qual podemos 
romper com a barbárie do padrão vigente de sociedade e civilização. 
Emancipação e transformação social são elementos que explicitam não se 
tratar de uma Educação Ambiental genérica, de um conjunto de conceitos 
que servem indistintamente para qualquer atividade que se autodetermine 
como Educação Ambiental (LOUREIRO, 2012, p. 17-18). 
 

No que se refere ao campo de ação da terminologia Educação Ambiental 

emancipatória, “[...] poderíamos incluir outras denominações como sinônimos ou 

concepções similares: Educação Ambiental crítica; Educação Ambiental Popular; 

Educação Ambiental transformadora” (LOUREIRO, 2012, p. 39). Numa perspectiva 

transformadora e popular de EA, nos educamos 

 

[...] dialogando com nós mesmos, com aquele que identificamos como 
sendo de nossa comunidade, com a humanidade, com os outros seres 
vivos, com os ventos, as marés, os rios, enfim, o mundo, transformando o 
conjunto das relações pelas quais nos definimos como ser social e 
planetário (LOUREIRO, 2012, p. 28). 

 

Tristão (2014) menciona Paulo Freire como precursor da perspectiva pós-colonialista 

na educação brasileira, ao tratar de temáticas que se tornariam centrais à teoria pós-

colonialista que privilegia o domínio do conhecimento produzido pela humanidade, 

inicialmente aos grupos dominantes em países da América Latina e, posteriormente, 

em países que se tornaram independentes de seus colonizadores. 

 

                                            
19

 A perspectiva do conflito, basea-se no marxismo, com contribuições do existencialismo e do 
anarquismo, deste modo utiliza o método dialético como forma de análise. A pedagogia do conflito 
empreendia crítica ao pensamento pedagógico liberal e concebia um sistema educacional para a 
emancipação humana e a transformação social que visava a libertação coletiva na escola e na 
sociedade (GUIMARÃES, 2000, p. 20-21).  
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Para a autora, a Educação Ambiental deve ultrapassar sua compreensão 

meramente pedagógica, abarcando a compreensão política, social, ambiental e 

cultural, que estimula a criação de espaços de convivência, que favoreçam 

aprendizagens com/no/sobre o meio ambiente, na formação de novas configurações 

sociais, culturais e ambientais transformadas em visões alternativas de resistências 

que estimulam a troca dos saberes populares, traduzidas num viés contra-

hegemônico. 

 

De acordo com Guimarães (2000, p. 71), uma Educação Ambiental que se intitula 

crítica deve estar atrelada aos anseios das classes populares, as quais em sua 

situação histórica, necessitam romper com as relações desiguais presentes nas 

sociedades, pois 

 

estabelecer a Educação Ambiental sob as premissas “bancárias” é 
favorecer uma educação tecnocrática e conservadora, que serve para 
ajustar condutas e adaptar aqueles que estão “fora da norma” a aceitarem a 
sociedade tal como ela é, procurando fazer com que os social e 
economicamente excluídos vivam melhor sem problematizar a realidade, ou 
seja, uma educação que procura “transformar a mentalidade dos oprimidos 
e não a situação que os oprime” (FREIRE, 1987, p. 60 apud LOUREIRO, 
2012, p. 31). 

 

Diante disto, discutiremos, no tópico a seguir, as relações entre narrativas e a 

Educação Ambiental. 

 

4.2 AS NARRATIVAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Neste ítem foram abordados os sentidos expostos por alguns autores a respeito 

das“narrativas” além do conceito proposto por Martins (2009), que tomamos como 

apoio, em nossa pesquisa. Em Tristão e Nogueira (2011) e Tristão (2014), nos 

embasamos teoricamente para a interpretação das narrativas, relacionadas ao 

contexto da Educação Ambiental. 

 

Assim salientamos que as narrativas sempre estiveram presentes na constituição da 

história da humanidade, expressas de diversos modos, como: desenhos; símbolos, 

oralidade, sensações, sonoridade e visualidade. Portanto, “os sujeitos sociais são 

ativos narradores, ao mesmo tempo em que são “narrados” isto é, são formados 
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pelas estruturas narrativas dominantes de seu tempo” (CARVALHO, 2006, p. 43).  

Tomamos como referência em nossa investigação o conceito de narrativas sugerido 

por Martins (2009). Este autor destaca que consideramos “narrativas” as 

manifestações orais, escritas, sonoras, visuais que integram a ação humana. As 

narrativas mobilizam a sensibilidade intelectual, ideológica e psicológica dos 

indivíduos, assim levando-os a refletir e a experimentar múltiplas maneiras de 

perceber e interpretar a realidade.  

 

Em nossa investigação, todas as formas de narrativas serão contempladas, as orais; 

escritas; visuais; sonoras. Para compreendermos a percepção das narrativas dos 

sujeitos, recorremos a Tristão e Nogueira (2011) e Tristão (2014). 

 

Tristão e Nogueira (2011) esclarecem que a produção e a investigação das 

narrativas podem promover diferentes assimilações pelos sujeitos. Dessa forma uma 

fotografia, pode provocar a contemplação da sua estética ou ainda criar 

pertencimento ao meio ambiente coletivo. Assim, essas narrativas podem configurar-

se em aprendizado sobre o contexto histórico, social e ambiental. Assumindo a 

perspectiva de valorização da subjetividade, pois de uma mesma imagem pode-se 

inferir diversas interpretações, superando o domínio de interpretação realizadas pelo 

sujeito. 

 

Assim, Tristão (2014) enfatiza que as narrativas são produzidas a partir de histórias 

contadas, que imprimem sentido e valor à existência humana, além de permitirem o 

entendimento de outras possibilidades de compreensão de mundo e da vida. 

 

Em consonância com Tristão (2014), Maulin (2013) afirma que as narrativas surgem 

das experiências locais na convergência das diferenças e do que se produz e traduz 

junto a elas. Assim, pensando em nossa práxis, questionamos: como atribuir sentido 

à EA a partir das narrativas compartilhadas pelos sujeitos pesquisados?  

 

Para Tristão (2005, p. 253), a “Educação Ambiental está ligada a dois desafios vitais: 

a questão da perturbação dos equilíbrios ecológicos, dos desgastes da natureza e a 

questão da educação”. Segundo a autora, tanto os desequilíbrios quanto à educação 
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são o legado, a herança do modelo de desenvolvimento socioeconômico que se 

caracteriza pela redução da realidade ao seu nível material econômico, a 

fragmentação do conhecimento e a redução do ser humano a um sujeito racional, 

coisificado, impedido de pronunciar sua alteridade. A sociedade encontra-se 

marcada pela ideologia cientificista que se impõe globalmente em nome de uma 

racionalidade da ciência moderna.  

 

Nesse contexto, Tristão (2005; 2009) nos convida a refletir, a pensar para agir, de 

que maneira as práticas da Educação Ambiental podem subverter a ordem do 

discurso dominante. Oferecendo-nos pistas, a autora menciona que as pesquisas 

qualitativas com produção de narrativas devem superar a visão ou concepção em 

que os sujeitos praticantes ou fazedores de educação ambiental sejam meros 

instrumentos das decisões institucionais e políticas de governo, pois devem ser 

compreendidos como protagonistas, atores/atrizes de suas histórias e, por isso, 

capazes de emanciparem-se e transformarem a sociedade.  

 

Portanto, indicamos a importância de combatermos as narrativas em Educação 

Ambiental que legitimam a racionalidade colonizada que controla e oprime, constrói 

e ao mesmo tempo destrói o meio ambiente e buscássemos o conhecimento-

emancipação20 e a repolitização da vida coletiva. 

 

Maulin (2013) reafirma que a produção das narrativas perpassa pelos variados 

movimentos cotidianos dos sujeitos da pesquisa, expressos em temporalidades de 

saberes que dialogam com a perspectiva de uma Educação Ambiental pós-colonial, 

que se constrói na relação com o outro, em sua diversidade de saberes, identidades, 

resistências e sobrevivências, constituídas por princípios da solidariedade que criam 

novos modelos civilizatórios que se contrapõem ao modelo hegemônico.  

 

Tristão e Nogueira (2011) ressaltam os muitos sentidos, memórias e emoções 

capazes de serem emanados por aqueles que veem e interpretam as imagens. A 

                                            
20

 Conhecimento- emancipação: O paradigma da modernidade comporta duas principais formas de 
conhecimento: o conhecimento-emancipação e o conhecimento-regulação. O conhecimento 
emancipação é uma sucessão entre um estado de ignorância, que o autor chama de colonialismo, 
para um estado de saber designado pela solidariedade (SANTOS, 2002, p. 78 ). 
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fotografia, por exemplo, seria capaz de proporcionar a reflexão crítica e continua sob 

determinada “realidade visível”, no que se refere à sociedade, à cultura, à natureza e 

ao meio ambiente. Sendo assim, a utilização das narrativas na produção da 

pesquisa podiam ser reveladora das imagens da cultura local, do diálogo com outras 

culturas, ao visarem ao envolvimento, ao encantamento necessários à identificação 

e emoção para com as questões ambientais que se proponham a uma leitura crítica 

da realidade (TRISTÃO; NOGUEIRA, 2011).  

 

Na perspectiva dialógica da complementaridade do processo educativo e suas inter-

relações com a dimensão ambiental, apresentamos no próximo tópico discussões a 

respeito das aulas de campo na Educação Ambiental.  

 

4.3 AULAS DE CAMPO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

As aulas de campo em espaços não formais enriquecem os currículos escolares ao 

promoverem o contato direto com o ambiente, proporcionando reflexão para ação na 

Educação Ambiental. Mas o que seriam os espaços não formais em que se pode 

desenvolver as atividades de campo?  

 

Jacobucci (2008) relata que a terminologia “espaço não-formal” tem sido utilizada 

atualmente por diversos pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras 

em educação que trabalham com divulgação científica para descrever lugares, 

diferentes da escola, possíveis de desenvolver atividades educativas. Entretanto, a 

definição do que é um espaço-não formal de Educação é muito mais complexa que 

podemos supor.  

 

De forma didática, a autora, define como espaços formais de Educação os 

relacionados a Instituições Educacionais, enquanto que os espaços não-formais 

relacionam-se com Instituições cuja função básica não é a Educação.  

 

Categorizando os locais como os que são instituições e os que não são instituições, 

assim, destaca: 
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na categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que são 
regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas 
atividades executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, 
Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, 
Institutos de Pesquisa, estruturação institucional, mas onde é possível 
adotar práticas educativas, englobam a categoria Não-Instituições. Nessa 
categoria podem ser incluídos teatro, parque, casa, rua, praça, terreno, 
cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de futebol, dentre outros inúmeros 
espaços (JACOBUCCI, 2008, p. 56-57). 

 

Logo, os ambientes naturais se configuram como espaço não formal podendo ser 

institucionalizados ou não. Em nossa pesquisa o Córrego Doutor Robson enquadra-

se na categoria de espaço-não formal não institucionalizado. 

 

Já por aula de campo entendemos, segundo Viveiro e Diniz (2009), como 

estratégias pedagógicas importantes para as aulas de ciências, pois permitem a 

investigação de vários conteúdos pelos estudantes, promovendo o convívio direto 

com o ambiente e a melhor compreensão de seus acontecimentos. Logo, 

proporcionam 

 

[...] que o estudante se envolva e interaja em situações reais. Assim, além 
de estimular a curiosidade e aguçar os sentidos, possibilita confrontar teoria 
e prática [...] Para além de conteúdos específicos, uma atividade de campo 
permite também estreitar as relações de estima entre o professor e alunos, 
favorecendo um companheirismo resultante da experiência em comum e da 
convivência agradável entre os sujeitos envolvidos que perdura na volta ao 
ambiente escolar (VIVEIRO; DINIZ, 2009, p. 3-4). 

 

De acordo com Campos (2012), as aulas de campo realizadas em ambientes 

naturais, numa perspectiva que privilegie a dialogicidade e a interação 

educador/educando a partir da problematização dos conteúdos, são importantes 

metodologias pedagógicas para estudos dos tópicos didáticos desenvolvidos em 

sala de aula. 

 

Para este autor, as aulas de campo utilizadas como estratégia de ensino propiciam 

“[...] que os conhecimentos sejam abordados interdisciplinarmente não perdendo a 

noção holística de vida, de homem e de cultura [...]” (CAMPOS, 2012, p. 25). 

 

Compiani (2007) defende a importância vital dos trabalhos de campo no 

desenvolvimento de uma variedade de habilidades/atitudes nos estudantes, “[...] que 

seguem um padrão quase „artístico‟ e „engenhoso‟ e, por isso, complexas de serem 
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ensinadas” (CAMPIANI, 2007, p. 30). Enfatiza o autor que 

  

o trabalho de campo pode ser utilizado, no ensino, como estratégia em que 
todas as coisas podem tomar parte de um processo maior [...] A idéia é 
enfrentar a dominante fragmentação do conhecimento, que bloqueia os 
mecanismos de análise de problemas reais ao não facilitar a relação de 
conceitos, procedimentos e de atitudes, trabalhados em diferentes 
disciplinas do currículo. Por meio das atividades de campo, a categoria 
geocientífica “lugar” é entendida como o locus de ligação com o todo, uma 
interação sutil da particularidade e da generalização. Assim, é possível sair 
do paradigma da causalidade tão enraizado no ensino de ciências e praticar 
um ensino mais contextualizado, situar espaço-temporalmente os 
fenômenos, ou seja: levar em conta o aspecto histórico dos fenômenos e, 
ao fazer isso, compreender a complexidade do contexto e causalidade de 
um fenômeno (CAMPIANI, 2007, p. 32). 

 

Pois, 

o campo é o lugar onde o conflito entre o mundo (o exterior) e as idéias (o 
interior) ocorre em toda sua intensidade: por isto é possível iniciar a 
construção de conhecimentos a partir dele, buscando informações e 
formulando conceitos porque lá está o/a lugar/natureza para ser 
observado/a e interpretado/a [...] é essencial para o entendimento dos 
princípios e métodos desta prática científica por sinal fundamentais para 
compreendermos as possibilidades didáticas das atividades de campo para 
o Ensino Médio de ciências e educação ambiental -, fazer frente ao 
conhecimento escolar visto como acabado, fragmentado e 
descontextualizado, e propor atividades teórico-práticas calcadas em 
trabalhos de campo que enfoquem dialeticamente o local/global, o 

particular/geral e o generalizável/histórico (CAMPIANI, 2007, p. 35-37). 

 

Para Compiani e Carneiro (1993, p. 92), é “[...] através do campo que assumimos 

uma atitude investigativa e atualista, sem mascarar a complexidade deste 

conhecimento [...]”. 

 

Segundo os autores, as atividades de campo podem assumir diversos papéis 

didáticos. Mas, o que são e quais seriam esses papéis didáticos em uma atividade 

de campo? Os autores determinam que os “papéis didáticos são funções que 

determinada atividade assume dentro do processo de ensino aprendizagem, 

decididas de maneira deliberada ou não, exercem algum significado para o alcance 

de objetos didáticos” (COMPIANI; CARNEIRO, 1993, p. 90).  

 

Entre o conjunto de papéis didáticos de uma atividade de campo, os autores citam 

os seguintes: ilustrativa, indutiva, motivadora, treinadora e investigativa. No Quadro 

4, a seguir, podemos constatar suas principais características ligadas ao processo 

de ensino e aprendizagem e suas diferentes funcionalidades e intencionalidades.   
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Quadro 4 - Papéis didáticos da prática de campo no ensino de Geologia 

CATEGORIAS 
VISÃO DO 
ENSINO 

MODELO 
CIENTÍFICO 
DOMINANTE 

MÉTODO DE 
ENSINO E 
RELAÇÃO 

PROFESSOR
/ 

ALUNO 

LÓGICA  
NO 

PROCESSO 
DE ENSINO 

OPERAÇÕES 
COGNITIVAS 
ENVOLVIDAS 

ILUSTRATIVA 
TRADICIONAL 
(Informativa) 

Aceitos e não 
questionáveis. 

Ensino 
dirigido e 

centrado no 
professor. 

Lógica da 
Ciência. 

Memorização, 
visualização. 

INDUTIVA 
TRADICIONAL 

(Formativa) 
Aceitos e não 
questionáveis. 

Ensino 
dirigido e 

semi-
dirigido/Mescl
a práticas do 

professor 
como 

condutor e a 
relação 

equilibrada 
entre 

professor e 
aluno. 

Lógica da 
Ciência e do 

raciocínio 
lógico. 

Observação, 
reconheciment
o, descrição, 
comparação, 

sistematização, 
classificação, 
correlação e 

generalização. 

MOTIVADORA FORMATIVA 

Elaboradas 
sem 

preocupação 
de conectá-las 

a práticas 
questionadoras 

de modelos 
teóricos 

existentes. 

Ensino não -
dirigido e 

centrado no 
aluno. 

Lógica da 
aprendizage

m 
experencial 
do aluno/a 

com o meio. 

Observação,  
comparação, 
conjecturas , 
inferência, 

curiosidade, 
reflexão, 
convívio. 

TREINADORA 
TRADICIONAL 

(Formativa) 
Aceitos e não 
questionáveis. 

Ensino semi- 
dirigido/ 
Relação 

equilibrada 
entre 

professor/a e 
aluno. 

Lógica da  
ciência e da 
aprendizage

m de 
habilidades 
e técnicas. 

Observação, 
descrição, 

comparação, 
sistematização 

mental e 
representativa. 

INVESTIGATIVA FORMATIVA 
Aceitos, porém 
questionáveis. 

Ensino não -
dirigido e 

centrado no 
aluno. 

Lógica da 
aprendizage
m interativa 

e crítica, 
sem 

mascarar a 
realidade. 

Observação, 
descrição, 

comparação,inf
erência, 

formulação de 
hipóteses, 
raciocínio 
histórico- 

comparativo, 
generalização e 

síntese. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018), adaptado de Compiani e Carneiro (1993) 
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Ao discutir como organizar uma prática de aula de campo, propusemo-nos a 

trabalhar com aulas que fossem geradoras de problemas, motivadoras e 

investigativas. Assim, aos educandos caberia a resolução ou proposição de um 

problema, em roteiros previamente dirigidos ou não dirigidos, elaborados em 

conjunto entre educador/educando para a realização da atividade. Partimos da 

elaboração da aula de campo, em etapas que se complementam: o pré-campo, o 

campo e o pós-campo. 

 

No pré-campo, os educandos conheceram o local por meio de imagens e receberam 

orientações gerais sobre vestimentas, sobre o que iriam realizar e o que podiam 

aprender/explorar na interação com tais ambientes; no pós-campo, as informações 

coletadas durante pesquisa em campo foram sistematizadas e discutidas em grupo 

facilitando a construção do conhecimento e troca de experiências de forma coletiva e 

dialética (NASCIMENTO, 2015, p. 44). Já o campo seria a prática da atividade junto 

aos professores e estudantes. 

 

Em nossa investigação, trabalhamos com a integração entre os conteúdos escolares 

e as aulas de campo em espaços não-formais, com o objeto de estudo: o Córrego 

Doutor Robson, na produção de conhecimentos a partir da práxis, “[...] assim como, 

a complementaridade entre a Educação Ambiental e a educação em ciências numa 

perspectiva crítica da educação (GUIMARÃES; VASCONCELLOS, 2006, p. 147).  

 

Dessa forma, os dados da aula campo foram analisados a partir dos pressupostos 

da EA crítica, na abordagem interdisciplinar no exercício da perspectiva da 

complexidade, subsidiada pela interpretação histórico-crítica da realidade.  

 

Analisamos a seguir a narrativa de afeto com o Córrego Doutor Robson e o contexto 

geográfico e histórico em que se insere.  
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5 O CÓRREGO DOUTOR ROBSON: NARRATIVA DE AFETO 

 

Nossa vida é marcada por travessias que vem e vão, como as águas, e não 

devemos nos entregar sem lutar, pois as marolas ou correntezas podem nos 

desanimar mas jamais nos afogar. As águas compõem a minha história e sem elas 

não posso ficar. Elas fazem parte da minha existência e da minha maneira de amar. 

“Em nosso primeiro encontro te olhei e me entristeceu o jeito em que você se 

encontrava. Sabia que em algum lugar você ainda possuía suas águas límpidas e 

que precisava vê-lo assim”, esse foi meu pensamento ao avistar o córrego 

agonizante. 

 
Numa manhã de novembro, marcamos com um grupo de dez pessoas para 
conhecê-lo junto a um guia local. Na mesma semana todos desmarcaram, 
mas eu não podia desistir de ir ao seu encontro. Subimos eu, o guia e o 
facão na trilha norte do Mestre Álvaro, famosa por sua formosura e temida 
por sua insegurança . Mesmo com receio de encontrar o inesperado, fui 
encontrar-te e com emoção as lágrimas deslizaram sobre meu rosto ao ver 
sua beleza e pureza em suas fontes que brotavam das rochas 
vagarosamente. Hoje é você que revela a continuação da minha história 
com as águas, que já não é só minha e sim compartilhada por outros 
sujeitos e outras subjetividades daqueles que o conhecem. Para mim você 
foi personificado, tornado sujeito que clama para ser ouvido, 
sentido...Sujeito invizibilizado, ainda capaz de narrar, promover em seus 
processos naturais de transbordamento, movimentos de resistência dos 
povos que o margeiam por meio da solidariedade e amorosidade ao outro. 
Suas águas são vivas, são história e são memória de um passado por 
muitos já esquecido. Buscando sua história, para que não se perca sua 
memória, fico empolgada com as lembranças relatadas pela sabedoria dos 
mais idosos, que apesar de deseperançados relatam com nostalgia seu 
passado de vigorosidade e imponência. Sua história eu não vivi, mas está 
atravessada em mim, você é vida que pulsa, que me completa e que me 
inspira (SOUZA, 2017).  
 

 

5.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DO CÓRREGO DOUTOR  ROBSON 

 

Na intenção de estudar a relação homem, natureza, história e cultura realizamos um 

resgate histórico sobre o Córrego Doutor Robson, no contexto do surgimento da 

cidade de Serra e da colonização do Espírito Santo. Nosso tema gerador e contexto 

da pesquisa, o Córrego Doutor Robson, nasce na atual Área de Proteção Ambiental 

do Mestre Álvaro, localizado no município da Serra-ES. 

 

De acordo com o último recenseamento de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o município de Serra é composto por 
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409.297 mil habitantes, com extensão territorial de 547.637 km². Segundo a Lei 

complementar nº 204, instituída pelo governo estadual do Espírito Santo, o município 

da Serra faz parte da região Metropolitana da Grande Vitória junto aos municípios de 

Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. O município limita-

se ao norte com Fundão, ao sul com os municípios de Vitória e Cariacica e a leste 

com o oceano Atântico (Figura 4). 

 

Figura 4 - Mapa Político: limites municipais Serra-ES  

 

Fonte: Serra (2016) 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Córrego Doutor Robson, nasce na atual 

Área de Proteção Ambiental do Mestre Álvaro, instituída desde 1991.  

 

O monte Mestre Álvaro localiza-se no município de Serra-ES cuja, importância 

histórica para a cidade é reconhecida. Ele é o ponto culminante do litoral capixaba, 

com seus 833 metros de altitude com área de aproximadamente 3470 hectares 

(Figura 5). Abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de encosta do 

Espírito Santo, onde vive uma grande biodiversidade (Figura 6).  
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Figura 5 - Vista do Mestre Álvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 
 

Figura 6 - Tibouchina radula  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

De acordo com o Projeto de Mapeamento de Comunidades Urbanas e Rurais do 

Espírito Santo-Divisão territorial da Serra, por meio da Lei Estadual nº 3075/76, do 
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governo Élcio Álvares, no ano de 1976, foi criada a Reserva Biológica Estadual 

Mestre Álvaro e o Parque Florestal Mestre Álvaro. Pelo documento em questão, era 

proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais na área da reserva e 

do parque. Na administração do governador Max Freitas Mauro, no ano de 1991, a 

Reserva Biológica Estadual Mestre Álvaro e o Parque Florestal Mestre Álvaro 

receberam novo status. Por intermédio da Lei 4507/91, passou a denominar-se Área 

de Proteção Ambiental Estadual de Mestre Álvaro. 

 

Constatamos, no Projeto de mapeamento de comunidades urbanas e rurais do 

Espírito Santo - Divisão territorial da Serra, uma mudança considerável no manejo 

daquele espaço e seus objetivos. Pela nova legislação estadual, a Lei 4507/91 

passa a adotar como objetivo a preservação de seus recursos naturais e a criação 

de condições para o turismo e a recreação não destrutivas, de modo a incentivar o 

desenvolvimento regional atrelado à conservação. Passam a compor como metas 

secundárias a preservação da biodiversidade biológica e dos ecossistemas naturais, 

na medida em que for possível a conciliação com os demais usos da área 

(INSTITUTO JONES SANTOS NEVES, 1994, p. 34-37). 

 

Com relação as suas feições geológicas e geomorfológicas a Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Mestre Álvaro apresenta as seguintes características.  

 

De acordo com Gimenes (2002), a geomorfologia do Mestre Álvaro, caracteriza-se 

por uma composição rochosa mais resistente ao ataque dos elementos erosivos, 

também sendo chamados de monadnock21. Segundo a autora, 

 
[...] um maciço costeiro que possui formato semicircular em 
planta,estruturado em um corpo de rocha intrusiva

22
 granítica. Corresponde 

à cúpula de um batólito
23

, parcialmente gnaissificado
24

 nas bordas, 

                                            
 
21

 Monadnock são elevações residuais que resistem mais à erosão, em áreas peneplanizadas 
(processo erosivo que regulariza, as asperezas de uma superfície topográfica) (GUERRA; 
GUERRA, 2001, p. 434).  

 
 
22

 Intrusiva são as rochas produzidas pela intrusão de magma e podem aparecer à superfície sob a 
forma de maciços intrusivos.  As rochas intrusivas resultam, por conseguinte, da consolidação do 
magma na superfície (GUERRA; GUERRA, 2001, p. 355). 

 
 
23

 Batólito são grandes injeções maciças de material magmático que aparecem através de fendas da 
crosta. Este material, que sobe em estado de fusão, geralmente ocasiona um metamorfismo de 
contato, havendo o processo de digestão da rocha encaixante na periferia. A massa magmática do 
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individualizado na paisagem como uma unidade geomorfológica, com claras 
evidências de perturbações por estruturas tectônicas e acentuada variação 
de fácies

25
 litológica (GIMENES, 2002, p. 43). 

 

Descrevemos o Mestre Álvaro como uma feição granítica26 que faz parte do conjunto 

da Serra do Mar e se destaca na paisagem dos tabuleiros27 litorâneos da Formação 

Barreiras e das planícies28 flúvio-marinhas29 da Região Metropolitana da Grande 

Vitória (RMGV - ES), composto por diversos córregos e nascentes (COSTA; 

NARDOTO; BERGAMASCHI, 2009). 

 

A Área de Proteção Ambiental (APA) encontra-se nas proximidades da mancha 

urbana municipal de Serra, em parte circunscrita por diversos bairros. Essa 

contiguidade tem contribuído para a forte pressão urbana, naquela região no que diz 

respeito aos tipos de uso e ocupação do solo. Com a chegada do colonizador 

português à serra do Mestre Álvaro, alterações significativas ocorreram nesse 

ambiente natural, que acentuaram-se ao longo dos séculos pelas diferentes 

atividades econômicas empreendidas naquele espaço. As atividades que 

predominam na região são a pecuária, agricultura e a mineração (Figura 7).  

  

                                                                                                                                        
batólito tem larga ligação com a parte inferior e possui uma área superior a 100 Km² (GUERRA; 
GUERRA, 2001, p. 86). 

  
 
24

 Gnaissificado se diz de rochas cristalofiliana (encontradas em terrenos mais antigos) com os 
mesmos elementos do granito- quartzo, feldspatos e mica – porém, orientados (GUERRA; 
GUERRA, 2001, p. 325).  

 
 
25

 Fácies é um conjunto de caracteres de ordem litológica que permite conhecer em que se 
realizaram os depósitos (GUERRA; GUERRA, 2001, p. 263). 

  
 
26

 Feição granítica é uma forma de relevo composta por rochas eruptivas (ígneas) composta de três 
minerais essenciais: quartzo, feldspato alcalino e micas (GUERRA; GUERRA, 2001, p. 270-327).   

 
 
27

 Tabuleiro são formas topográficas de terreno que se assemelha a planaltos, terminando 
geralmente de forma abrupta. Paisagem de topografia plana, sedimentar e de baixa altitude, 
aparecendo também na zona costeira de Espírito Santo (GUERRA; GUERRA, 2001, p. 594). 

 
 
28

 Planície são terrenos mais ou menos planos, de natureza sedimentar e, geralmente de baixa 
altitude (GUERRA; GUERRA, 2001, p. 492). 

 
 
29

 Flúvio-marinhas é o trabalho de erosão ou de acumulação devido aos rios e mares (GUERRA; 
GUERRA, 2001, p. 279). 
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Figura 7 - Atividade pecuária no Mestre Álvaro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

 Constatamos que no decorrer de sua história, o Mestre Álvaro recebeu diferentes 

denominações, quais sejam: Alvo, Mestre Alvarez, Mestre Alves, Mestralvo, 

Mestrialve, Mestre Alva, Mestre Avaraz e Mestre Álvaro. Atualmente predomina a 

denominação Mestre Álvaro, que, segundo os registros históricos, ocorreu quando o 

segundo Governador Geral do Brasil Duarte da Costa, assumiu o poder no período 

compreendido entre 1553 e 1557 e trouxe para o país alguns padres jesuítas, entre 

eles, Braz Lourenço fundador da Vila da Serra. Nesse período destacou-se a figura 

de Álvaro Costa, filho de Duarte Costa, que ganhou notoriedade ao defender os 

interesses dos colonos no combate aos indígenas. Na visita de Álvaro Costa ao 

Espírito Santo, em 1556, ele recebeu homenagens do padre Braz Lourenço e dos 

habitantes locais, reconhecendo-o como herói, passando por isso a denominar o 

referido maciço de Álvaro. Por ser Álvaro da Costa um Mestre Comandante de 

Caravela e o maciço um importante guia para os navegantes, popularizou-se a 

denominação Mestre Álvaro (BORGES, 2003, p. 104-105).  

 

O reconhecimento do litoral brasileiro foi algo estratégico para o domínio da coroa 

portuguesa. Há registros de que Cristovão Jacques, nos períodos entre 1503 e 

1526, já praticava o reconhecimento de nosso litoral. Presume-se que em suas 

anotações, relatou a presença do Mestre Álvaro para facilitar a orientação daqueles 
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que aportassem no litoral capixaba. O projeto de colonização de Portugal baseado 

na exploração de nossas riquezas, começava a ser colocado em prática, 

inicialmente fundamentado no extrativismo vegetal e na prospecção de nossas 

riquezas minerais (OLIVEIRA, 2008).  

 

Nesse contexto, evidenciou-se a figura de Vasco Fernandes Coutinho que, em 1535, 

já nutria expectativas promissoras junto à Serra do Mestre Álvaro. O donatário da 

capitania do Espírito Santo mostrava-se entusiasmado com as promessas de 

minerais a serem explorados no Mestre Álvaro: 

 

O futuro, a riqueza, a glória, escondidos no seio da floresta, pousados na 
serra de Mestre Álvaro e além, chamavam-no, seduziam-no com o 
encantamento do desconhecido. Mas, para ir até lá, tentar as minas, alargar 
a conquista, fazia-se mister mais gente, mais recursos materiais (OLIVEIRA, 
2008, p. 51). 

 

Em sua empreitada, Vasco Fernandes Coutinho, na ânsia por conhecer os recursos 

naturais de sua posse, mandou investigar os arredores da povoação, seguindo a 

mira do Mestre Álvaro. Assim lançam-se os primeiros exploradores em busca de 

minerais preciosos. Esse movimento possibilitou o desbravamento do atual 

município de Serra. Foram descobertas pepitas de ouro junto a cascalhos nos 

córregos do Mestre Álvaro, entretanto, tratava-se de “ouro de aluvião”, o qual brilha 

intensamente, porém possui pouco valor comercial (BORGES, 2003, p. 15).  

 

A busca por riquezas continuou a promover um certo povoamento do local, 

entretanto, os exploradores queriam muito ouro e de fácil recolhimento e alguns, 

diante das primeiras dificuldades encontradas, buscaram outras regiões mais 

promissoras. Nesse período, foram criados pequenos arraiais, aglomerados de 

choças de barro erguidas nas encostas das montanhas por onde descia o ouro de 

aluvião. Isso permitiu que posteriormente fossem estabelecidos os pequenos 

aldeamentos fundados pelos padres jesuítas (BORGES, 2003). 

 

Destacamos que os índios Temiminós não se localizavam no Espírito Santo, eles 

habitavam a Ilha de Paranapuã (atual Ilha do Governador) onde tinham por inimigos 

os Tamoios, por isso viviam em constante rivalidade. Os Temiminós mantinham 

boas relações com os portugueses, provocando a aproximação e o alinhamento dos 
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Tamoios aos francesas, acirrando as rivalidades no cenário da França Antártida30 no 

contexto do século XVI.  

 

Os Temiminós no Rio de Janeiro habitavam uma ilha e travavam guerras contra os 

tamoios, levando vantagem. Entretanto, quando começaram a perder essas 

batalhas, desesperaram-se, gerando a necessidade por parte de Maracaiaguaçu de 

se deslocar com seu povo. Assim, o índio Maracaiaguaçu enviou um emissário a 

Capitania do Espírito Santo, pois suas pretensões de refugiar-se no sul estariam 

impossibilitadas, visto que os índios da Capitania de São Vicente também eram 

inimigos dos Temiminós. O emissário do chefe indígena, em solo capixaba, buscou 

auxilio junto aos jesuítas que intervieram junto ao donatário da capitania do Espírito 

Santo. A partir daí, Vasco Coutinho cedeu quatro embarcações para resgatá-los no 

Rio de Janeiro, trazendo-os para uma vila nas proximidades de Vitória-ES 

(OLIVEIRA,2008). 

 

Entretanto, alguns conflitos foram evidenciados, pois os portugueses pretendiam 

escravizar os índios no trabalho nas lavouras, o que não foi aceito pelo chefe 

Maracaiaguaçu. Assim foram transferidos para a região de Santa Cruz e 

posteriormente para o maciço do Mestre Álvaro em 1556 (OLIVEIRA, 2008). 

 

Os Jesuítas nesse período, por todo o Brasil, utilizavam a técnica de percorrer 

aldeias indígenas em missões volantes, unindo a catequese à instrução. Sua 

proposta de doutrinação aliava o ensino do português aos indígenas junto à doutrina 

cristã. Das aldeias fundadas pelos jesuítas no Espírito Santo, derivaram-se quase 

todos os núcleos de povoação da capitania, que, mais tarde, transformaram-se em 

vilas e cidades. O aldeamento indígena nas proximidades do Mestre Álvaro estava 

nos planos coloniais portugueses e jesuítas em favor da colonização da região, tanto 

para mão-de-obra quanto para a promoção da defesa do litoral, já que os Temiminós 

eram mais amistosos (OLIVEIRA, 2008). 

                                            
 
30

  França Antártida: Os franceses calvinistas invadiram o Brasil, na região do Rio de Janeiro em 
1555. Estes franceses estavam fugindo da perseguição religiosa promovida pela corte francesa. 
Guiados pelo almirante Nicolau Villegaignon, formaram, na região do atual município do Rio de 
Janeiro, uma colônia francesa chamada de França Antártica. Os franceses obtiveram o apoio 
militar dos índios tamoios, que eram inimigos dos portugueses (HISTÓRIA, acesso em 20 jun. 
2017)  
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O aldeamento de Nossa Senhora da Conceição instalou-se inicialmente próximo ao 

Rio Santa Maria, que facilitava os deslocamentos entre Vitória e a Sede. Em 1564, 

houve uma epidemia de varíola, ceifando a vida de muitos moradores da aldeia. 

Dessa forma, o aldeamento foi transferido para um outro lugar, onde atualmente se 

encontra o município de Serra Sede. Inicialmente, a aldeia era composta pelos 

indígenas e passando a receber os colonizadores portugueses que estabeleceram 

seus engenhos e posteriormente os negros escravos, explorados como força braçal 

(BORGES, 2003). A mão-de-obra escrava favoreceu o cultivo da cana-de-açúcar, 

garantindo a economia do município serrano. Com a libertação dos escravos, a 

produção foi compensada com o cultivo de algodão. Posteriormente, a cultura 

cafeeira passou a se estabelecer no comando da economia local até desvalorizar-se 

e os pequenos produtores praticarem cultura diversificada (MIRANDA, 1984).  

 

A partir dos levantamentos realizados, há indícios de que, no final do século XIX 

(1895), alguns engenheiros franceses fizeram estudos sobre a acessibilidade da 

água do maciço do Mestre Álvaro até o povoado, encontrando água potável, que 

não foi aproveitada devido à baixa vazão (NASCIMENTO, 2012).  

A captação da água para o abastecimento da cidade de Serra-ES foi realizada no 

Córrego Dr. Robson. Acredita-se que o nome anterior desse curso d‟ agua seria 

“Água do Ouro”, pois o primeiro movimento econômico da Serra foi a coleta de ouro 

de aluvião e de pedras semipreciosas. Encontraram na encosta do monte uma água 

potável, que denominaram “água de ouro”, provavelmente por suas propriedades 

minerais (MIRANDA,1984, p. 36). 

Na montanha “Mestre Álvaro, em 1895, o Córrego Doutor Robson recebeu 

canalização de água potável, implantado pelo benemérito Luiz Barbosa Leão, 

político atuante em várias esferas legislativas e da administração do município de 

Serra. Em 1929, o serviço de água canalizada já estava bastante depreciado e o 

prefeito da época, Clóvis Borges Miguel, havia projetado sua modernização. 

Nomeado prefeito, a 1ª tarefa de Olavo31 foi reformar a caixa reservatória que ficava 

                                            
 
31

 Em 1930, era ditatorial Vargas, fez parte da junta governativa formada pelo tripé: Arthur da Silva 
Peixoto, João Vieira Xavier e o próprio - Olavo Ferreira Castello. Sendo logo em seguida nomeado 
prefeito interventor (28-11-1930 a 15-11-1932) (NASCIMENTO, 2012, s.p). 
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rente ao antigo e único caminho que dava acesso à parte da montanha voltada para 

a cidade de Serra. Essa caixa era constituída de quatro paredões e coberta com 

folhas de zinco, a princípio.  Em 1962, o município da Serra passou a ser abastecido 

por um reservatório de maior proporção em um terreno mais elevado da cidade - 

"Morro do Urubu" - onde, hoje, se situa o bairro São Judas Tadeu – Serra/Sede 

(NASCIMENTO, 2012). Após a implantação da canalização de água tratada do Rio 

Santa Maria da Vitória observamos na Figura 8 como se encontra o reservatório de 

água, hoje, desativado.  

 

Figura 8 – Antigo reservatório para o abastecimento de água na cidade da Serra em 

1985  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

O Córrego Doutor Robson tem sua nascente a aproximadamente 833 metros de 

altitude (Figura 9), nas proximidades do topo do Mestre Álvaro, e suas águas 

seguem na porção norte dessa elevação  (IBGE, 1978).  

 

O curso d‟água foi o objeto de nossa pesquisa, desenvolvida na unidade de ensino 

Estadual Professor João Loyola, localizada na sede do município de Serra-ES, uma 

escola que recebe grande parte dos estudantes provenientes dos bairros do entorno 

do Córrego (Divinópolis, São Marcos, Vista da Serra I e II, Cascata, Caçaroca, 

Campinho da Serra, Jardim Bela Vista e Planalto Serrano). 
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Figura 9 - Nascente do Córrego Doutor Robson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Os educandos, portanto, mantinham, de alguma forma, uma relação com aquele 

corpo hídrico, tendo em vista que o Córrego Doutor Robson percorre alguns dos 

bairros citados. Conforme destaca a Figura 10 a seguir. 

 

Figura 10 - Mapa de localização: extensão do Córrego Doutor Robson 

 

Fonte: Serra (2017) 
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Em seu trajeto, o rio corta diversos bairros do município da Serra-ES, tornando-se 

receptor de diversas ações antrópicas em sua extensão. A poluição decorre do 

lançamento de lixo e esgoto pelos moradores e da atividade pecuária, conforme as 

Figuras 11, 12, 13 e 14. 

 

Figura 11 - Córrego Doutor Robson: Vista da Serra I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Figura 12 - Córrego Doutor Robson: Planalto Serrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 13 - Trecho do Córrego Doutor Robson à jusante32 da APA do Mestre Álvaro 
(bairro Cascata), no encontro com afluente poluído 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps (acesso em: 16 maio 2017) 

 
 

Figura 14 - Córrego Doutor Robson após o encontro com afluente poluído 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps (acesso em: 16 maio 2017) 

 

Com a implantação dos Grandes Projetos Industriais entre os quais destacamos a 

construção do Porto de Tubarão, a implementação do Centro Industrial de Vitória 

(CIVIT) em 1974, do Centro Industrial de Vitória II (CIVIT II) em 1978 e a instalação 

da Companhia Siderúrgica Tubarão (CST), houve um rápido processo de ocupação, 

criando-se assim os “requisitos” para construção dos vários conjuntos habitacionais, 

                                            
  

32
Jusante: Área que fica abaixo de outra, ao considerar a corrente fluvial pela qual é banhada 
(GUERRA; GUERRA, 2001, p. 366). 
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com auxílio do Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (COHAB) e do 

Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP), sob o 

financiamento do Banco Nacional de Habitação (BNH) (FERRAZ, 2005, p. 4980).  

 

A realidade territorial e econômica da cidade foi alterada a partir da mudança na 

orientação no desenvolvimento estadual, impulsionada pela implantação das 

grandes plantas industriais naquele espaço. Foram planejados bairros mais 

afastados e consequentemente menos valorizados e, mesmo havendo oferta deste 

tipo de empreendimento destinado à população de menor renda, algumas pessoas 

não absorvidas pelo mercado de trabalho ocuparam terrenos de forma espontânea 

nos arredores dos conjuntos.  

 

Surgiu então o bairro Vista da Serra I, que compunha uma fazenda da família 

Miranda, que foi loteado e vendido em 1977, o qual recebeu muitas pessoas em 

busca de melhoria econômica. Os moradores não eram abastecidos pelos serviços 

básicos, de água e esgoto. A falta de um planejamento ambiental aliada ao 

crescimento urbano passaram a formar uma pressão negativa sobre os recursos 

hídricos. Nesse contexto, o Córrego Doutor Robson passou a receber grande carga 

de esgoto e dejetos, influenciando a saúde dos ecossistemas à jusante. Esse 

contexto dialoga com Guimarães et al (2011) para quem é preciso superar a visão 

ingênua e paradigmática de relacionar os problemas ambientais ao comportamento 

incorreto dos indivíduos que formam a sociedade, porque a 

 
[...] educação ambiental torna-se crítica ao perceber, problematizando e 
complexificando, os antagonismos e complementaridades da realidade em 
suas múltiplas determinações materiais, epistemológicas, culturais, entre 
outras, instrumentalizando para uma prática de transformação desta 
realidade, a partir da construção de uma nova percepção que se reflete em 
uma prática diferenciada – teoria e prática, ação e reflexão na práxis 
dialógica da diversidade na unidade e da unidade na diversidade 
(GUIMARÃES et al, 2011, p. 26-27). 

 

Portanto, a realidade social é construída a partir de várias determinações históricas 

e materiais e por isso deve ser problematizada de forma crítica afim de desconstruir 

paradigmas dominantes. 
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6 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, tratamos da perspectiva metodológica da investigação. A pesquisa 

foi desenvolvida de forma coletiva, na reunião entre escola e comunidade com a 

qual construímos nosso percurso. Por isso, indagações como: para que sujeitos 

apresentamos nossa investigação? Quais os procedimentos utilizados? Em que 

linha pedagógica nos orientamos? Foram essenciais para que se efetivasse a 

intervenção pedagógica. Caracterizamos nossa pesquisa como qualitativa, do tipo 

intervenção pedagógica participante.  

 

Segundo Minayo (1994, p.16), entendemos por metodologia “o caminho e a prática 

exercida na abordagem da realidade”. Por isso, “[...] a metodologia inclui as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador” 

(MINAYO, 1994, p. 16).  

 

Para Gil (2002) a metodologia de pesquisa requer a descrição de procedimentos a 

serem seguidos que de acordo com cada pesquisa, devendo apresentar: o tipo de 

pesquisa, população e amostra, coleta de dados e análise de dados.  

 

Trabalhamos nesta investigação com as “categorias” propostas por Minayo (1994, p. 

70), segundo qual 

a palavra categoria, em geral se refere a um conceito que abrange 
elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam 
entre si [...] trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou 
expressões em torno de um conceito, capaz de abranger tudo isso. Esse 
tipo de procedimento, de modo geral, pode ser utilizado em qualquer tipo de 
análise em pesquisa qualitativa.  

Ainda, as 

categorias são conceitos classificatórios. Constituem-se como termos 
carregados de significação, por meio dos quais a realidade é pensada de 
forma hierarquizada. Todo ser humano classifica a sociedade e os 
fenômenos que vivencia (MINAYO, 2014, p. 178). 

 

Segundo Minayo, as categorias no seu sentido dialético são construções históricas 

que atravessam a práxis, o conhecimento teórico e a prática social. Para a autora, 
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para fins de construção de uma pesquisa, podemos desmembrar as categorias em 

analíticas, operacionais e empíricas (MINAYO, 2014, p.178). 

 

As categorias analíticas proporcionam as bases para o conhecimento do objeto em 

seus aspectos gerais. As categorias operacionais são construídas quando nos 

aproximamos do objeto de pesquisa para as observações e o trabalho em campo. Já 

as empíricas ocorrem em um momento posterior, ao estarmos mergulhados na 

pesquisa, quando percebemos e nos aproximamos da visão dos sujeitos e suas 

relações sociais (MINAYO, 2014, p.178). As categorias “[...] permitem expressar os 

aspectos fundamentais das relações dos seres humanos entre si e com a natureza” 

(MINAYO, 2014, p. 178). 

 

Para Minayo (1994, p. 70), “as categorias podem ser estabelecidas antes do 

trabalho de campo, na fase exploratória da pesquisa, ou a partir da coleta de dados”.  

 

As categorias de análise desta pesquisa foram impulsionadas pela pedagogia 

freireana, em diálogo com alguns autores e autoras.  

 

Em Freire (2000, 2013a, 2013c) encontramos inspiração para pensarmos o Ensino 

em Humanidades em seu conceito de “humanização”. Em Loureiro (2012) e 

Guimarães (2000, 2004, 2006, 2015) e Guimarães et al (2011) trabalhamos a 

perspectiva da Educação Ambiental crítica. Para a análise das narrativas e a 

conexão entre as disciplinas na aula de campo contamos com autoras e autores 

como, Tristão e Nogueira (2011), Tristão (2014) e Morin (2000, 2011) 

respectivamente. Reunimos a humanização freireana e a relação homem/natureza 

no ambiente, como também a leitura das narrativas junto a interdisciplinaridade para 

que trabalhássemos a categoria “humanização na relação homem/natureza”. Em 

Jacobucci (2008) encontramos orientações para a discussão sobre espaços não 

institucionalizados importantes na realização do campo. Já em Arroyo (2017) e 

Freire (2013a, 2013b, 2013c)  foi possível produzir a categoria resistência. 
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Na produção dos dados usamos alguns instrumentos de coleta durante o processo 

de investigação. Em seguida observamos os instrumentos analisados e suas 

finalidades, conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Instrumentos de coleta e de produção de dados 

Instrumentos de análise Finalidades 

Momento da escuta dos 
educandos 

Neste momento visamos conhecer melhor o perfil dos educandos, 
suas histórias de vida e suas expectativas. Ao os escutarmos, 
estávamos dando-lhes voz, mas não como um ato de 
generosidade. A voz é um dom, é um direito democrático 
alcançado por meio do diálogo.  

Entrevistas com os moradores 
Nesta etapa, buscamos resgatar a história do Córrego Doutor 
Robson e sua relação com os moradores.  

Círculos de Cultura com os 
educandos 

Os círculos de cultura foram realizados junto aos estudantes.  
Tiveram o papel de aproximá-los do tema gerador o Córrego 
Dr.Robson e promoverem reflexões sobre a relação 
homem/natureza. Os educandos participaram da construção dos 
saberes por meio da dialogicidade, como sujeitos da própria 
história.  

Narrativas 

Neste trabalho foram contempladas as narrativas orais, visuais e 
sonoras. Para a análise dessas narrativas levamos em 
consideração a riqueza de significados, informações, emoções 
capazes de acionar nossa leitura crítica das múltiplas realidades 
dos sujeitos.  

Aula de campo  

A aula de campo teve por finalidade promover o contato com o 
objeto de pesquisa, o Córrego Doutor Robson, para a 
complementação dos saberes construídos em sala de aula. 
Propusemos novas formas de aprendizagem, quando acionamos 
em campo as percepções visuais, auditivas, táctil, e olfativa dos 
educandos na leitura crítica do meio ambiente. Possibilitamos na 
prática a visão interdisciplinar dos conhecimentos.  

Mostra Fotográfica  
Na mostra fotográfica os educandos tiveram a oportunidade de 
escolher de forma coletiva as narrativas imagéticas que lhes 
chamaram à atenção e que haviam lhes tocado de alguma forma.  

Diário de campo  

 
Sua finalidade foi a de registrar as atividades realizadas durante o 
campo e o pós-campo. Analisamos a mudança no olhar dos 
educandos na relação homem/natureza e o sentimento de 
pertença ou não, em relação ao Córrego Doutor Robson.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A pergunta norteadora para a qual buscamos respostas foi: A partir da leitura do 

Córrego Doutor Robson, no diálogo com o Ensino em Humanidades e a Educação 

Ambiental crítica, podemos produzir conhecimentos? 
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A intervenção pedagógica participativa, enquanto método de pesquisa e intervenção, 

teve por finalidade promover projetos de transformação social, por meio de práticas 

reflexivas dos sujeitos, que rompessem com a concepção de pesquisa positivista 

baseada nas relações verticais entre  pesquisador/pesquisado que, carregados pelo 

cientificismo, supôs-se uma neutralidade política na produção dos conhecimentos. 

Em uma pesquisa participante, a relação entre os participantes é mais horizontal; 

não existem hierarquias, todos os sujeitos têm voz ativa e direito à participação na 

construção dos conhecimentos para a ação (SILVA; LONGAREZI, 2012, p. 7). 

 

Os procedimentos para coleta de dados foram produzidos a partir das observações 

e problematizações na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor 

João Loyola realizados pela professora/pesquisadora no processo da intervenção 

participativa com Círculos de Cultura, em parceria com as professoras de Biologia e 

História em uma turma do segundo ano do matutino. Partimos da premissa do 

diálogo simpático e respeitoso com os participantes, aos quais entregamos o termo 

de livre consentimento as professoras e aos estudantes maiores de idade, e o termo 

de assentimento aos estudantes menores de idade. O termo de cessão de imagem e 

voz foram entregues a todos os participantes, com os quais realizamos os registros 

da pesquisa (Apêndices B, C, D, E e F). Os responsáveis pelos educandos 

assinaram um termo de consentimento (Apêndice F), autorizando a participação dos 

estudantes menores de idade. Os alunos que não foram autorizados por seus 

responsáveis a participar da pesquisa realizaram outras atividades elaboradas pelas 

professoras regentes, a fim de que suas notas não fossem prejudicadas. Houve 

estudantes que, mesmo não autorizados a participar da investigação realizaram as 

atividades propostas, mas seus dados não foram utilizados na pesquisa, para 

preservá-los. Durante a aula de campo, esses alunos tiveram a opção de ficar na 

escola sob os cuidados da equipe pedagógica e realizaram atividades semelhantes 

aos conteúdos desenvolvidos na aula de campo, como: pesquisas bibliográficas, 

produção de textos e exercícios dirigidos.  

 

Alguns trechos de gravação de voz foram transcritos pela pesquisadora, bem como 

as entrevistas semiestruturadas realizadas junto à comunidade de Vista da Serra I 

(Apêndice G). 
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6.1 O ESPAÇO FORMAL DE EDUCAÇÃO E OS SUJEITOS DA AÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Professor João Loyola, localizada no município de Serra-ES.  

 

Em 1938, houve a inauguração do prédio que abrigaria o “Grupo Escolar Professor 

João Loyola”, que mais tarde receberia o nome de EEEFM Professor João Loyola 

(NASCIMENTO, 2011). O espaço escolar estava inserido no Centro da Serra, na 

avenida Getúlio Vargas, principal área comercial e residencial da classe média 

serrana. No início de 2013, devido às más condições e instalações do prédio, nos 

mudamos para a nova escola, no mesmo bairro. Atualmente o prédio atende à 

Escola Estadual Serra-Sede. A seguir é possível visualizar a fachada da escola 

antiga e a atual (Figuras 15 e 16). 

 

Em 2013, fomos transferidos para a nova escola, que não havia sido concluída. Em 

meio a obras e barulho, iniciamos nossa jornada pedagógica.  As expectativas eram 

as melhores possíveis, tendo em vista que disporíamos de novos espaços de 

aprendizagem para os educandos. 

 

Figura 15 - Antigo espaço da EEEFM Professor João Loyola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte: RAMOS (acesso em 10 out. 2017) 
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Figura 16 - Prédio atual da EEEFM Professor João Loyola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CALENDÁRIO DO ESTV (2015) 

 

A escola possui auditório, laboratórios para as disciplinas de Arte, Biologia, Química 

e Física. Uma biblioteca, quadras de esportes, laboratórios de informática, salas de 

aula amplas, refeitório e atendimento educacional especializado, conforme podemos 

visualizar nas imagens contidas na Figura 17 a seguir. 

 

A escola dispõe de 15 salas de aula e funciona nos turnos matutino, vespertino e 

noturno. Segundo sua Proposta Pedagógica seus estudantes residem no centro do 

município de Serra e em bairros vizinhos, como Divinópolis, São Marcos, Vista da 

Serra, Cascata, São Domingos, São Lourenço, Santo Antônio, Colina, Caçaroca, 

Jardim Guanabara, Maria Níobe, Continental, Campinho, Jardim Bela Vista e 

Planalto Serrano (ESPÍRITO SANTO, 2013, p. 16). 

 

A EEEFM Professor João Loyola configura-se como uma “escola trânsito”, pelo fato 

de receber estudantes de diferentes bairros que trabalham ou fazem estágio nas 

empresas da Grande Vitória. Estabelecermos uma temática que despertasse o 

interesse e envolvimento dos alunos, da escola e da comunidade foi desafiador.  
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Figura 17 – Espaços escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Os educandos pertenciam a classes econômicas diversificadas, com diferentes 

contextos morais, religiosos e culturais. A escolaridade dos pais em sua maioria era 

o ensino fundamental incompleto. Há um grande percentual de pais com o ensino 

médio completo ou ainda com curso superior completo ou incompleto. A renda 

familiar dessas famílias varia de um a quatro salários mínimos, a maior parte possui 

imóvel próprio, porém temos um número significativo de famílias que residem em 

casas cedidas e de aluguel (ESPÍRITO SANTO, 2013, p. 17).  

 

Trabalhamos na pesquisa com a turma da segunda série do ensino médio, o 2M2. A 

turma era composta por 35 alunos na faixa etária entre 15 a 18 anos e funcionava no 

turno matutino. A turma do 2M2 tinha como características alunos interativos e 
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participativos, que apreciavam expressar suas opiniões. Eram carismáticos, 

envolvidos e respeitosos com seus colegas e mestres.  

 

Ela era composta de alunos heterogêneos, alguns mais tímidos, outros falantes. 

Havia os mais brincalhões e os mais fechados em sua visão de mundo. Durante o 

momento da escuta, conseguimos nos aproximar de suas lembranças mais 

profundas. Dessa forma, partilharam conosco seus sonhos, suas dores e frustações 

carregados de emoção.  

 

Suas histórias de vida estavam ligadas a boas e más lembranças. Recordaram de 

suas travessuras com a vizinhança, da tranquilidade em brincar nas ruas. Além, das 

atividades lúdicas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). Como faziam 

parte de contextos econômicos diferentes, alguns se recordaram do sonho de 

ganhar uma bicicleta que nunca realizaram. Já outros se lembraram do primeiro 

tombo da magrela (bicicleta) que causara grande alvoroço e vaias entre a criançada. 

Recordaram dos acidentes de infância, do assassinato de amigos, das mudanças de 

bairros devido aos altos aluguéis. As narrativas de nossos educandos nos tocaram 

profundamente. Reconhecemos que muitos deles ficaram órfãos de mãe e pai em 

plena meninice. Muitos abandonados e desamparados pelos pais biológicos, foram 

criados por avós ou parentes próximos. Era possível ver a tristeza em seus rostos ao 

mencionarem tais episódios. Ainda assim, esses educandos possuíam sonhos, 

como o de conquistar a sua independência, cursar Medicina, Direito, Biologia, 

Educação Física. Com grande vibração, falaram que se tornariam empresários, 

policiais, construiriam suas famílias e se manteriam em suas igrejas. Desejavam 

ajudar seus pais a viver uma velhice com dignidade e a viver a vida com sabedoria.  

 

Esses estudantes foram sujeitos do processo de aprender a fazer e a ser, 

participantes de uma ação coletiva na projeção de um mundo mais humano 

(ESPÍRITO SANTO, 2009, p.106). O desejo pelo engajamento no projeto, o 

entusiasmo e a curiosidade nos motivaram na escolha por esses educandos. Além 

disso, consideramos também o fato de o currículo básico da rede estadual do 

Estado do Espírito Santo propor para essa etapa o aprofundamento sobre as 
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questões ambientais e o território nacional. Como também, as diversas formas de 

uso e apropriação desses espaços nas escalas local/global e vice-versa.  

 

Contamos com a colaboração das professoras das disciplinas de Biologia e História, 

além de cinco moradores da comunidade do bairro Vista da Serra I, totalizando 43 

participantes, incluindo a pesquisadora.  

 

A professora de Biologia leciona desde 2013 na EEEFM João Loyola, é moradora do 

bairro Vista da Serra I e vivencia as questões ambientais relacionadas ao Córrego 

Doutor Robson. Já a professora de História trabalha na escola há mais de 15 anos, 

atuava na função de coordenadora e, durante a pesquisa, estava na regência de 

sala de aula. Sua familiaridade com a realidade vivenciada pelos educandos, a 

comunidade escolar e o seu entorno trouxeram várias contribuições para a pesquisa. 

Além disso, a temática desenvolvida possuía vários pontos de contato com os 

conteúdos ligados ao campo da Biologia e da História, ao tratarem o ser humano e o 

ambiente de forma total, integrada, crítica, historicizada e humanizada. A realização 

desse trabalho no espaço educativo e fora dele pretendeu proporcionar a visão 

totalizadora dos saberes, que não são isolados ou compartimentados, mas 

entrelaçados e dialogados entre si. 

 

Ressaltamos que a identidade dos estudantes foi preservada na adoção de alguns 

procedimentos para que fosse minimizada sua exposição, evitando possíveis 

constrangimentos e resguardando a liberdade de participação dos sujeitos na 

pesquisa. A participação dos educandos foi voluntária, de modo que um aluno 

poderia deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, se assim quisesse. 

Caso algum educando se recusasse a participar da pesquisa, ele poderia ficar em 

sala de aula observando as atividades a serem desenvolvidas.  

 

Além disso, para diminuir a possibilidade de constrangimento por parte de algum 

estudante, no início de qualquer atividade, a pesquisadora orientou os educandos 

envolvidos para que se sentissem à vontade para participar das atividades e 

respeitassem as falas e opiniões dos colegas, alegando que todos estavam ali para 

aprender e contribuir para a aprendizagem do outro.  



74 

 

Devemos enfatizar que o conhecimento não é neutro, e que as pesquisas não 

servem teoricamente a todos, pois vivemos dentro de uma realidade material e 

histórica desigual. Assim, a participação da qual tratamos envolveu um compromisso 

da pesquisa com o projeto político de grupos populares, em que as questões de 

classe, cultura ou história que se quer “conhecer” têm a finalidade do “agir” na 

realidade social (BRANDÃO, 1999, p. 12).  

 

A intervenção participante enquanto proposta de trabalho pode promover as redes 

de trocas de informações com as classes ou grupos menos privilegiados. Daí a 

importância do engajamento popular na construção coletiva dos saberes, para a 

mudança das condições de dominação que recaem sobre esses sujeitos.  

 

Como sujeitos da ação, os moradores do bairro Vista da Serra I participaram da 

investigação por meio de entrevistas (APÊNDICE G), nas quais compartilharam suas 

narrativas sobre o Córrego Doutor Robson. 

 

6.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 
Quadro 6 - Etapas da intervenção 

 

Etapas Ações 
Quantidade de 

encontros 

1ª 
Levantamento das pesquisas que tematizam a Educação 
Ambiental, as Narrativas, Aulas de Campo em diálogo com o 
Ensino em Humanidades. 

- 

2ª 

Levantamento Preliminar:  
Momento de apreensão da realidade vivenciada pela 
comunidade, tendo em vista a captação das contradições sociais. 
Movimento da escuta em que traçamos os caminhos de nossa 
pesquisa. 
Escolha e compilação das músicas que emocionam os 
educandos. 
Dinâmica da Árvore. 
Socialização das histórias de vida. 

História e Geografia: 
 3 encontros 

3ª 

Levantamento Preliminar: 
Filme Avatar. 
Coleta de materiais pelos educandos por meio de pesquisas 
organizadas em forma de dossiê. 
(Organização de grupos de trabalho). 

Biologia/História 
Geografia:  

3 encontros 
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4ª 

Levantamento Preliminar: 
Círculos de Cultura- Temas debatidos: meio ambiente, consumo, 
ciência e tecnologia, relação cultura/natureza e resistências. Os 
encontros foram gravados. Aconteceram uma vez por semana, 
alternando as aulas de História e Biologia. No final do ano letivo 
nas aulas da professora de Português.  
Círculos de Cultura: Filme Avatar 
Apresentações das perguntas referentes ao filme escritas e em 
forma de imagens. 

História/Geografia/ 
Biologia:  

5 encontros 

5ª 

Levantamento Preliminar: 
Elaboração conjunta, entre os estudantes e as educadoras 
participantes para a construção dos questionários 
semiestruturados para entrevistas com os três moradores mais 
antigos e duas lideranças comunitárias. 

História/Geografia/ 
Biologia: 

2 encontros 

6ª 
Levantamento Preliminar: 
Aplicação dos questionários, pela professora/pesquisadora aos 
moradores e lideranças comunitárias. 

Horário extraclasse 

7ª Transcrição das entrevistas pela professora/pesquisadora. Horário extraclasse 

8ª 

Análise das situações e escolha das codificações: Reuniões 
com as professoras participantes, alunos auxiliares em que 
buscamos as codificações do material coletado, que sinalizaram 
as expressões naturais e sociais estabelecidas entre os 
indivíduos, orientados pelo tema gerador: Córrego Doutor 
Robson. 

Horário de 
Planejamento dos 
professores, junto 

aos representantes 
de alunos. 

Horário extraclasse 

9ª 

Diálogos de codificadores: Formação de Círculos de Cultura 
com os estudantes e as professoras pesquisadoras para o 
debate das questões observadas nas entrevistas realizadas com 
os moradores antigos e as lideranças do bairro. Estudo 
sistemático dos temas por meio de dinâmicas e atividades 
artísticas. 
Dicas de fotografia. 

História / Biologia 
Geografia:  

2 encontros 

10ª 
Redução Temática: Aula de campo - Registros fotográficos e 
escritos realizados pelos estudantes participantes da aula de 
campo, que compuseram os diários de campo. 

Biologia, 
Matemática, 
Português e 
Geografia:  
1 encontro 

11ª 

Redução Temática: Formação de círculos de cultura, por meio 
de roda de conversas, junto aos educandos para o debate e a 
socialização das percepções e observações em campo a partir 
do tema gerador e tema dobradiça. 

 
Biologia e Geografia:  

 
1 encontro 

12ª 
Redução Temática: Seleção de fotos. 
Transcrição dos Diários de Campo. 

História , Português, 
Biologia e Geografia 

4 encontros 

13ª 

 
Redução Temática: Produção da mostra fotográfica pelos 
educandos. 
 

1 encontro 

14ª 
 
Análise dos dados produzidos nas etapas. 
 

- 

 
15ª 

 
 

Produção e validação do material educativo: Produção do 
material educativo em formato de e-book. 
 

História / Biologia  e 
Geografia: 
1 encontro 
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16ª 

 
Produção e validação do material educativo: A validação do 

material educativo foi realizada junto aos estudantes, a partir de 

questionamentos e contribuições dos mesmos. 
 

TOTAL 16 ações 23 encontros 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

6.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Na academia, aprendemos que o espaço geográfico físico compreende a parte 

inteligível e carregada de racionalidade, enquanto o humano resumia-se a uma 

fração sensível, menosprezada, como se não houvesse relação com o homem e a 

natureza. Como pesquisadora/professora, sempre busquei a superação dessa 

dicotomia. Em minha licenciatura plena em geografia na Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) entre 2000 e 2005, alguns professores e professoras do curso 

deixavam clara a separação entre as geografias física e humana, sendo que a 

humana sempre foi relegada a um papel secundário. 

 

As categorias elencadas em nossa pesquisa foram “Humanização na Relação 

Cultura/Natureza e Resistência”, as quais surgiram do convívio com os sujeitos da 

pesquisa em seu ambiente. 

 

Segundo Minayo (2014), as categorias no seu sentido dialético são construções 

históricas que atravessam a práxis, conhecimento teórico e a prática social. 

Segundo a autora, para fins de construção de uma pesquisa, podemos desmembrar 

as categorias em analíticas, operacionais e empíricas (MINAYO, 2014, p.178). 

  

As categorias analíticas proporcionam as bases para o conhecimento do objeto em 

seus aspectos gerais. As categorias operacionais ocorrem na fase inicial, quando 

nos aproximamos do objeto de pesquisa para as observações no trabalho de campo. 

Já as empíricas acontecem em um momento posterior, quando estamos 

mergulhados na pesquisa, momento em que percebemos e conhecemos a visão dos 

sujeitos e suas relações sociais (MINAYO, 2014, p.178). Entendemos que as 

categorias elencadas se constituíram repletas de sentidos, que nos auxiliou na 

percepção da realidade. Assim, cada categoria se dividiu em subcategorias que nos 
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auxiliaram nas análises empreendidas. No Quadro 7 podemos observar essas 

divisões:  

 

Quadro 7 - Percepções: articulação dos saberes humanos e de resistências dos  

sujeitos 

Categorias Subcategorias ou Sentidos para a compreensão da realidade 

 

Humanização  

na Relação 

Cultura/Natureza 

 

a) Saberes construídos dos sujeitos com o córrego                    

b) Conexão na relação cultura/natureza.                                               

c) Sentimento de pertença ao Córrego Doutor Robson. 

 

Resistências 

 

a) Lutas e resistências.                                               

b) Solidariedade. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Na primeira categoria “Humanização na Relação Cultura/Natureza”, inspiramo-nos 

em Freire (2000, 2013a, 2013c) e na Educação Ambiental crítica com Loureiro 

(2012) e Guimarães (2000, 2004, 2006, 2015) e Guimarães et al (2011). Para a 

análise das narrativas e a conexão entre as disciplinas contamos com Tristão e 

Nogueira (2011) e Tristão (2014) e Morin (2000, 2011), respectivamente. 

 

Em nossa investigação intencionamos relacionar os aspectos físicos e humanos do 

Córrego Doutor Robson por meio das narrativas dos afetos, gestos, encontros e 

desencontros. No processo da pesquisa, buscamos desestabilizar as verdades 

absolutas, quando problematizamos a ideia de que a Educação Ambiental é física e 

o Ensino em humanidades é humano. Tentamos quebrar essa separação. 

Trabalhamos o córrego com os moradores, educandos, tanto no ambiente escolar 

quanto fora dele, na aula de campo, por meio do diálogo, da escuta. Caminhamos 

no sentido de superação das fragmentações do conhecimento junto à 

interdisciplinaridade.  

 

Refletimos sobre a história do córrego e a interferência do homem no seu percurso. 

Os dados para a análise da categoria “Humanização na Relação Cultura/Natureza” 

foram obtidos na percepção do sentimento de pertencimento entre os moradores e a 

gradativa mudança do olhar dos educandos na relação com aquele corpo d‟ água. 
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As narrativas demonstraram as “formas de expressão, de sentimentos e de 

experiências elaboradas na vida cotidiana” (REIGOTA, 2016, p.5). Reflexões assim 

solidificam os saberes construídos no convívio com o córrego pelos sujeitos, bem 

como a conexão ou não, na relação cultura/natureza.  

 

Assim buscamos entender os sentidos, as marcas deixadas pelo córrego entre os 

moradores , os estudantes e a comunidade escolar. 

 

A categoria “Resistências” esteve presente em todas as etapas da investigação. 

Analisamos a categoria impulsionados pelos autores Arroyo (2017) e Freire (2013a, 

2013b, 2013c). No atual cenário político em que vivemos, os processos de opressão 

refinaram-se, pois novas e velhas formas de desumanização estão caminhando lado 

a lado. Os currículos estão desprovidos de propostas que reconheçam a história da 

desumanização, esquecida e silenciada na educação. 

 

Reconhecemos as resistências em gestos simples, como os de mulheres-mães que 

levam suas crianças para estudar nas escolas públicas, como forma de “reexistirem”, 

lutarem por um viver mais digno e humano para seus filhos/filhas (ARROYO, 2017). 

 

Por meio do estudo crítico do “Córrego Doutor Robson” reconhecemos as lutas e 

superações empreendidas pelos moradores naquele lugar que, ao chegarem, àquele 

local, desejavam criar suas famílias. As resistências foram percebidas nas 

interpelações dos sujeitos que precisavam ser ouvidos. Recuperamos nossa 

humanidade lutando por uma vida mais justa. Existimos como sujeitos dialogando 

com a própria história, ligados por nossas experiências e posicionamento político, na 

proposta de um novo currículo que promovesse novas aprendizagens.  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Na pesquisa, buscamos analisar a educação problematizadora proposta por Paulo 

Freire, que faz crítica à realidade material dos sujeitos historicamente oprimidos, 

para refletirmos e produzirmos dados a favor de uma transformação da realidade. 

Por isso, pressupomos que o diálogo com o Ensino em Humanidades na perspectiva 

freireana e a Educação Ambiental Crítica, a partir dos temas geradores produz 

conhecimento. Para Freire (2013a), a ação transformadora da realidade se dá dentro 

das relações homem-mundo. 

 

Nesta investigação adotamos os procedimentos metodológicos da “Abordagem 

Freireana” criada a partir da transposição do processo de “Investigação Temática” e 

“Redução temática”, inserida na concepção de Educação Libertadora de Freire, 

detalhada no capítulo três da Pedagogia do Oprimido (TORRES; FERRARI; 

MAESTRELLI, 2014). 

 

Dessa forma organizamos a exposição da metodologia de ensino nas cinco etapas 

da dinâmica de Abordagem Temática Freireana inspiradas pela Organização da 

Práxis Curricular Interdisciplinar via Temas geradores proposta por Silva (2004). A 

adoção das etapas: levantamento preliminar; análise das situações e escolha das 

codificações; diálogos descodificadores; redução temática e os círculos de cultura 

teve por objetivo propor práticas escolares transformadoras que tornassem os 

educandos protagonistas da ação pedagógica (TORRES; FERRARI; MAESTRELLI, 

2014). 

 

O levantamento preliminar correspondeu à primeira etapa da investigação temática, 

que foi realizada em conjunto entre os educandos, os educadores e a comunidade 

escolar. Esta fase foi relevante para que apreendêssemos a realidade vivenciada 

pelos moradores, tendo em vista a captação das contradições sociais. Nesta etapa, 

foram desenvolvidas as seguintes ações: o momento da escuta dos educandos, a 

dinâmica da árvore, a apresentação do filme e as atividades correlacionadas, a 
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coleta de materiais organizados em forma de dossiê, a elaboração e a aplicação das 

entrevistas com os moradores, e as dicas de fotografias elaboradas pelas alunas do 

terceiro ano do matutino. 

 

Em função disso, nos aproximamos dos educandos por meio do diálogo, no qual 

expressaram o seu modo de viver, os seus interesses, as suas indagações e a 

possiblidade de participarem do projeto. Nesse sentido procurávamos incentivá-los a 

caminhar juntos na construção dos saberes. Foram selecionados três 

representantes dos estudantes que possuíam como características: um bom 

relacionamento com os colegas, responsabilidade, assiduidade, comunicabilidade e, 

principalmente, que se apresentassem voluntariamente para a função representativa 

da turma.  

 

Assim, na ação pedagógica, mediados nos Círculos de Cultura, realizamos o 

reconhecimento do grupo, aprendendo uns sobre os outros, a partir das vivências e 

das experiências, por meio do “movimento da escuta” para traçarmos os caminhos 

de nossa pesquisa. 

 

Brandão (1986) nos esclarece que chamamos de círculos de cultura porque todos 

estão ao redor uns dos outros, em um círculo ou semicírculo, mediados pelo diálogo 

com educandos e educadores. Como professores, estimulamos os debates, nos 

quais todos ensinam e aprendem. Os saberes passam a ser construídos de forma 

coletiva, solidária, em que os sujeitos percebessem-se como construtores de cultura 

e seres de história (BRANDÃO, 1986, p. 43-44)). 

 

Inicialmente, na aula da professora de Biologia, solicitamos aos estudantes que se 

reunissem em grupos e escolhessem uma música que os emocionasse, a qual foi 

compilada em um único arquivo e enviada por e-mail para professora/pesquisadora, 

sendo utilizada durante algumas atividades propostas e para uma futura produção 

de vídeos junto aos educandos ao final da construção da pesquisa.  

 

Em seguida, na aula da professora de História, realizamos a “Dinâmica da Árvore” 

na qual os participantes deveriam desenhar uma árvore e escrever na raiz os 
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acontecimentos importantes de sua infância (passado) e as pessoas consideradas 

importantes em suas vidas. No tronco, os participantes deveriam escrever as coisas 

que os motivavam o viver (o presente) e na copa da árvore seus sonhos, 

expectativas para o futuro. Depois dos desenhos realizados, foi afixado no quadro 

da sala de aula, cada espécie do Horóscopo das Árvores e sua respectiva 

característica da personalidade em função das datas e meses de nascimento das 

pessoas. Nesse momento, os estudantes foram convidados a nomear suas árvores, 

conforme demonstramos na Figura 18 a seguir. 

 

Figura 18 - Atividade em sala de aula: dinâmica da árvore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora ( 2018) 

 

Os diálogos começaram a ser tecidos, alguns educandos comentavam que as 

características de sua árvore pareciam muito com seu jeito de ser, já outros 

questionavam algumas características que não faziam parte de sua personalidade.  

 

Seguidamente, os educandos retornaram aos semicírculos para darmos 

continuidade à atividade e, neste momento, foram convidados a socializar suas 

árvores, se sentissem desejo. Logo, cada colega que apresentava sua árvore 

compartilhava conosco um pouco da sua história, das suas raízes, de seus sonhos 

e, ao terminar, colavam sua árvore em suas mesas (para serem visualizadas pelos 

estudantes) e indicavam um novo colega para falar. Quando o educando apontado 

não se sentia à vontade para se expressar, escolhia-se outro (Figura 19). 
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Figura 19 - Atividade em sala de aula: socialização das histórias de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Ao final da dinâmica, a professora de História relatou que: “ [...] deveríamos dar 

atenção, afeto àqueles que fazem parte de nossas raízes, cuidar do nosso tronco 

para que nossa árvore possa ser frutífera no nosso futuro”.  

 

Houve momentos em que os educandos dispersaram, conversaram, mas também foi 

possível observar o envolvimento, o riso solto em seus rostos, pois a atividade, 

apesar de séria e planejada, foi agradável, possibilitando conexões entre educandos 

e educadoras que aprenderam uns com os outros. Percebemos a necessidade da 

escuta dos sujeitos e suas interpelações, pois, por mais que estejamos durante todo 

um ano letivo com os estudantes, não os conhecemos, razão pela qual devemos 

priorizar ouvi-los, deixar que se expressem. Para preservarmos o anonimato dos 

educandos, combinamos de nomeá-los de acordo com suas respectivas árvores da 

dinâmica do Horóscopo das Árvores, os estudantes que tiveram árvores repetidas 

foram substituídas por espécies da Mata Atlântica.  

 

As dinâmicas de grupo e reflexões coletivas intencionaram estabelecer relações 

mais horizontais entre educando/educador, no reconhecimento dos “temas 

geradores”, dos espaços de viver no bairro e na identificação de situações que 

humanizam ou desumanizam os seres humanos.  
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O tema gerador é o universo mínimo temático e contém em si a possibilidade de 

desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez, provocariam novas tarefas a 

ser cumpridas. Dessa forma, entendemos que qualquer que seja a natureza de 

percepção e ação dos temas geradores, eles estão internalizados nos próprios 

sujeitos e nas relações que estabelecem com o mundo (FREIRE, 2013a).  

 

Após a aplicação da dinâmica da socialização das histórias de vida, em nossa 

reunião de área com as professoras de História, Biologia, a professora/pesquisadora 

e os representantes dos estudantes, foi sugerido pela professora de História que os 

alunos assistissem ao filme: Avatar. No processo de construção da pesquisa 

participante, os sujeitos são construtores ativos na produção da intervenção. Logo, a 

proposta foi recebida com entusiasmo pelos representantes de alunos, os quais já 

conheciam o filme, e as demais educadoras. Nesse momento, nos apropriamos do 

conteúdo da obra para estabelecer conexões com a pesquisa que pudessem 

evidenciar, de forma lúdica, a relação estabelecida entre os educandos sua visão de 

sociedade e meio ambiente. 

 

A apresentação do filme aconteceu na aula da professora de Biologia, antes de sua 

exibição, foi sugerido que os estudantes fizessem anotações do que considerassem 

importante para utilização na atividade posterior. Após a exibição do filme, na aula 

da professora de História, foi realizado um Círculo de Cultura, em que a 

professora/pesquisadora iniciou uma roda de conversas perguntando aos alunos se 

haviam gostado do filme e suas impressões gerais. Foi entregue aos educandos um 

roteiro (APÊNDICE I) com perguntas sobre o filme e sua associação com a realidade 

dos estudantes. Posteriormente, as respostas do roteiro foram apresentadas pelos 

educandos por meio de imagens em slides. 

 

A etapa da “análise das situações e a escolha das codificações” teve por objetivo 

identificar e selecionar as “codificações” que expusessem as contradições vividas no 

cotidiano dos indivíduos. Nessa etapa, foram selecionadas as codificações, a partir 

do material coletado, que sinalizassem as situações conflituantes e conflituosas da 

realidade dos sujeitos. 
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Nos Círculos de Cultura, após os diálogos e reflexões realizados com os educandos, 

identificamos uma dessas codificações, a concepção de separação entre cultura e 

natureza.  

 

Para Freire (2013a), a ação transformadora da realidade ocorre dentro das relações 

homem-mundo. No refletir e agir humano no ambiente no qual, os homens e 

mulheres através de sua ação sobre o mundo, criam o domínio da cultura e refazem 

a própria da história. Por isso, o debate sobre relação cultura/natureza e 

“resistência” têm se tornado essenciais na sociedade capitalista.  

 

Nas codificações se delimitam os temas geradores em sua concretude existencial. 

Entretanto, eles são encobertos pelas situações-limites, que surgem dos modos de 

viver dos participantes, de sua visão de mundo, de sua prática em seu cotidiano.  

 

Nos Círculos de Cultura, desenvolveu-se o diálogo sobre os temas geradores 

presentes na investigação, o que ocorreu em três etapas: codificação-

problematização-descodificação. Na codificação delimitam-se os temas geradores, 

dotados de concretude existencial em meio às situações-limites, retirados da 

vivência dos participantes. Já na problematização, por meio da confrontação e 

reflexão dos conteúdos, realizamos um retorno crítico à ação. Na descodificação, o 

sujeito é capaz de criar uma compreensão diferente de uma situação concreta 

anterior. Desta maneira, promoveriam a ressignificação do conhecimento (FREIRE, 

2013a). 

 

A produção dos dados foi construída na trajetória da pesquisa, tendo como 

protagonistas os educandos e educandas na organização de um dossiê, 

contemplando informações, fotografias, notícias de jornal, documentos, diários de 

bordo, diários de campo, vídeos, relatos com os moradores mais antigos e as 

lideranças comunitárias do bairro Vista da Serra I para posterior análise e 

categorização das temáticas que fossem de interesse dos educandos, educadoras e 

moradores envolvidos na pesquisa. Por isso, quando realizamos a comunicação 

com os integrantes da comunidade do bairro Vista da Serra I, intencionávamos 

potencializar a habilidade entre educandos e educadoras de escutar o “outro”. 
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Conduzimos o diálogo de forma simpática e respeitosa, reconhecendo os momentos 

de silenciamento ou afloramento das emoções durante as conversas, como uma 

possível leitura do mundo dos entrevistados, capazes de sinalizar o anúncio/ 

denúncia de uma dada situação não pronunciada oralmente. Os estudantes, 

orientados pela professora/pesquisadora e as professoras de Biologia e História, 

buscaram informações através de pesquisas pela internet, procura de fotos antigas e 

atuais do Córrego Doutor Robson para o levantamento documental e visitas à 

biblioteca municipal Belmiro Geraldo Castello localizada nas proximidades da 

escola, nos horários extraclasse, para contribuírem com perguntas a serem 

formuladas para entrevistas com os moradores de Vista da Serra I. 

 

Como moradoras dos bairros Vista da Serra I e II, respectivamente, a professora de 

Biologia e a professora/pesquisadora fizeram o convite aos moradores informando-

lhes do projeto e garantindo-lhes o sigilo da identidade. 

 

Depois da elaboração coletiva das perguntas junto aos educandos e as professoras 

de História e Biologia, os questionários semiestruturados para entrevistas foram 

aplicados pela professora/pesquisadora a dois moradores mais antigos e a três 

representantes de moradores (Apêndice G) do bairro Vista da Serra I. Ressaltamos, 

que ao mencionarmos, “moradores mais antigos”, nos referimos àqueles que 

residem no bairro Vista da Serra I há mais de trinta anos e que moravam perto do 

Córrego Doutor Robson ou ainda que participaram da fundação do bairro. Já os 

demais entrevistados seriam moradores da comunidade que residem nas 

proximidades do córrego.  

 

As entrevistas foram previamente agendadas e partiram de um diálogo simpático e 

respeitoso para evitarmos qualquer tipo de constrangimento. As fotografias e 

gravações de áudio e vídeo foram previamente consultadas e autorizadas pelos 

entrevistados e entrevistadas (Apêndice D). Sua identificação foi registrada de 

acordo com seus desejos, sendo seus nomes mantidos ou substituídos por nomes 

fictícios ou abreviações. Optamos por identificar os entrevistados por nomes de 

pássaros da Mata Atlântica: Beija-flor (Phaethornis idaliae), Araponga (Procnias 
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nudicollis), Gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus), Tangará 

(Chiroxiphia) e Tiê-preto (Tachyphonus). 

 

No processo de escolha das situações e das codificações, realizamos reuniões 

coletivas buscamos as codificações nas narrativas dos sujeitos da pesquisa para 

posteriormente realizarmos os processos de problematização e descodificação. 

 

Analisamos as situações e escolha das codificações, identificadas nas falas dos 

sujeitos da pesquisa: educandos, moradores do bairro Vista da Serra I, procurando 

obter localmente as contradições que se encontram na sociedade. Ocorreram novas 

reuniões com a professora/pesquisadora, as professoras de História, Biologia e os 

representantes de alunos para a busca das codificações do material coletado, que 

sinalizassem as expressões naturais e sociais estabelecidas entre os indivíduos, 

orientadas pelo tema gerador. Buscamos apreender as concepções de mundo dos 

educandos e representantes da comunidade investigada para a validação ou não da 

significância do tema gerador como objeto de conhecimento e de estudo.  

 

Os representantes dos estudantes tiveram papel fundamental na ponte estabelecida 

com os colegas. A função desses educandos foi realizar junto à 

professora/pesquisadora e as professoras de Biologia e História, em horários 

extraclasse, no turno em que estudavam, a participação ativa no projeto por meio de 

sugestões, análise de dados produzidos, questionamentos, que representassem os 

anseios da coletividade da turma pesquisada. A socialização desses conhecimentos 

ocorreu nos Círculos de Cultura realizados em sala de aula para a análise das 

narrativas.  

 

Oferecemos aos educandos uma oficina de fotografia que, infelizmente, não ocorreu 

devido ao não comparecimento do voluntário. A dificuldade em financiar com 

recursos próprios um palestrante inviabilizou a oficina. Assim, duas alunas do 

terceiro ano do ensino médio produziram slides com algumas dicas de fotografias 

para a turma participante do projeto. As atividades do projeto ocorreram 

preferencialmente no horário de aula, duas vezes por semana, alternando nos 
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horários das aulas de Biologia e História, sendo que na etapa final tivemos o reforço 

da professora regente de Português.  

 

A etapa dos “diálogos descodificadores” teve por finalidade validar as situações e 

temas apresentados nas codificações que fossem significativas para os sujeitos da 

pesquisa. Nesta etapa, realizamos a seleção dos conteúdos que foram 

problematizados na aula de campo e a produção dos diários de campo. Além da 

exposição das fotos selecionadas pelos educandos na Mostra Fotográfica intitulada: 

“Olhares: Leituras e narrativas produzidas no encontro com o Córrego Doutor 

Robson”. 

 

Assim, nas reuniões coletivas intencionamos estabelecer o diálogo entre a visão de 

mundo dos estudantes e da comunidade investigada. Dessa forma, buscamos 

potencializar as reflexões sobre os conflitos históricos, culturais, econômicos da 

realidade analisada. 

 

No processo da redução temática selecionamos os conteúdos que iriam compor o 

currículo crítico no processo de ensino-aprendizagem. Depois de identificadas as 

situações concretas da realidade envolvida pelo tema gerador, analisamos as 

contradições históricas, sociais, culturais e naturais a partir do trabalho 

interdisciplinar (TORRES; FERRARI; MAESTRELLI, 2014). Nesta etapa realizamos 

a aula de campo e mostra fotográfica  

 

Deste modo, elaboramos de forma coletiva as atividades desempenhadas na aula 

de campo. Os conteúdos abordados deveriam ao mesmo tempo fornecer uma visão 

geral do tema o “Córrego Doutor Robson” com vistas à realização da Mostra 

Fotográfica (FREIRE, 2013a).  

 

Na etapa seguinte, houve a elaboração da atividade que norteou a saída a campo 

(Roteiro de aula de campo – apêndice H), realizada em um ponto do Córrego Doutor 

Robson (Serra – ES) nas proximidades da escola para registros fotográficos e 

escritos a serem realizados pelos educandos participantes da aula de campo, que 

comporiam os diários de campo.  
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Na elaboração da aula de campo, seguimos as seguintes etapas: pré-campo, campo 

e pós-campo. Como descritas a seguir:  

 

1ª Etapa: Pré-campo 

 

a) Inicialmente a professora/pesquisadora e a professora de Biologia realizaram 

visitas prévias ao local para escolha dos pontos estratégicos, paradas e 

planejamento das atividades a serem discutidas com os sujeitos da pesquisa; 

 

b) Em um segundo momento, buscamos a parceria com a polícia militar ou patrulha 

escolar junto à escola para participação da intervenção, proporcionando a segurança 

ao grupo;  

 

c) Em seguida, analisamos os conhecimentos prévios dos educandos em sala de 

aula, além do reconhecimento local do campo a partir de pesquisas, vídeos, 

fotografias com os quais elaboramos as atividades a serem desenvolvidas; 

 

d) Assim, anteriormente ao campo, os estudantes receberam informações gerais de 

como se vestir, a necessidade de levarem um recipiente com água, repelentes e 

protetores solares, pois a atividade foi realizada em ambiente natural.  

 

2ª Etapa: Campo 

 

a) No campo foram desenvolvidas as atividades propostas, anteriormente 

elaboradas pela professora/pesquisadora, as professoras de Biologia e História e os 

educandos; distribuídos em grupos de trabalho sob a supervisão de uma professora. 

 

b) Foram elaborados diários de campo pelos educandos, a partir de anotações em 

campo, videogravação, fotografias e relatos de experiências compartilhados em sala 

de aula. 

 

c) Ao final do trabalho em campo, os grupos reunidos socializaram os resultados e 

processos dos seus trabalhos. 
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3ª Etapa: Pós- Campo 

 

a) Nesta etapa houve a produção de dados a partir das narrativas dos educandos 

elaboradas por meio do diário de campo, além das observações e percepções da 

professora/pesquisadora e da professora de Biologia com relação a participação dos 

estudantes, a participação colaborativa em campo e as anotações e registros de 

suas próprias narrativas durante a atividade. 

 

Apesar de toda construção da atividade de campo com os educandos, alguns 

estudantes estavam encarando a saída a campo como um passeio e muitos 

acreditavam que não daria certo. As professoras reforçavam o caráter pedagógico 

da atividade que envolveu várias habilidades como os sentidos, a escrita e a 

percepção. Na elaboração da atividade houve divergências, discussões entre os 

educandos, mas acreditamos que tudo foi processual e fez parte da conquista da 

capacidade de planejamento e autonomia dos mesmos. 

 

Conseguimos, junto à direção da escola, um ônibus para levarmos os estudantes até 

o local do campo e a participação da Polícia Militar. No dia de nossa saída, o tempo 

estava nublado, chovendo, o que nos preocupou, pois o cancelamento da aula 

necessitaria de novas autorizações dos pais ou responsáveis e novo planejamento 

junto à equipe pedagógica. Uma das maiores inquietações era com relação a 

segurança, uma vez que o local se encontrava numa área mais afastada do centro 

de Serra – Sede. A aula de campo aconteceu com a presença de trinta estudantes, 

além da professora/pesquisadora e a professora de Biologia. Contamos também 

com presença voluntária da professora de Matemática. Além da professora de 

Língua Portuguesa, que reforçou nossa parceria, ao ter assumido a regência da 

turma participante no final do ano letivo de 2018. Dividimos a atividade em três 

grupos, sendo que cada professora auxiliou os educandos, enquanto a 

professora/pesquisadora acompanhava os três grupos de trabalho alternadamente. 

A segurança do grupo foi garantida pela presença Polícia Militar, que esteve de 

prontidão durante toda a realização da atividade, o que nos tranquilizou. 
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Ao final das atividades dos grupos, houve o momento da socialização, no qual os 

grupos relataram sobre a atividade e suas impressões. 

 

Posteriormente, em sala de aula, no pós-campo, realizamos os Círculos de Cultura, 

por meio de roda de conversas, junto aos educandos para o debate e a socialização 

das percepções e das observações em campo a partir do tema gerador. A atividade 

seguinte foi a transcrição das observações para os diários de bordo que contaram 

com a contribuição da professora de Português. 

  

Na aula de História, os estudantes fizeram a seleção de fotos projetadas em slides, 

junto à professora/pesquisadora, que comporiam a mostra fotográfica. Os 

educandos nas aulas de História , Biologia e Português realizaram as transcrições 

das narrativas para os diários de campo. A intenção era que os diários ficassem 

prontos antes da mostra fotográfica, o que não aconteceu 

 

Figura 20 – Transcrição do diário de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Frisamos que as atividades foram planejadas em conjunto com os participantes da 
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pesquisa e a equipe pedagógica. Tivemos a colaboração dos demais colegas 

professores e professoras para a realização das etapas de aula de campo e a 

mostra fotográfica. Na realização da mostra fotográfica que intitulamos como: 

“Olhares: Leituras e narrativas produzidas no encontro com o Córrego Doutor 

Robson”, procuramos problematizar as relações estabelecidas entre a história, a 

sociedade, a cultura e a natureza no encontro com o Córrego Doutor Robson, 

visamos à conscientização crítica dos educandos na busca pelo ensino em 

humanidades. A exposição teve a participação dos estudantes na montagem, 

confecção de materiais e monitoria no pátio de entrada da escola nos horários das 

aulas de Geografia e História. A comunidade escolar e os moradores de Vista da 

Serra I participantes do projeto, foram convidados a participar da mostra. Como nas 

Figuras 21 e 22 a seguir. 

 

Figura 21 – Mostra fotográfica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 22 - Visita de morador de Vista da Serra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Na etapa seguinte, finalizamos os diários de bordo realizados pelos educandos e 

educandas. E também trabalhamos na produção do material educativo, que foi 

avaliado junto aos estudantes. 

 

7.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Para a análise de dados, traçamos três pontos que alinhavados nos permitiram o 

esclarecimento da costura de nossa investigação. Apesar de subdividos, esses 

pontos complementavam-se entre si. A pesquisa qualitativa do tipo intervenção 

participante foi construída e reconstruída em toda sua trajetória. Logo, sua análise 

não aconteceu de forma linear, mas em forma de espiral. Houve ocasiões em que 

seguimos e outras que retornamos a alguns desses pontos, buscamos esclarecer 

algumas informações ou preencher possíveis lacunas. Esses momentos foram 

nomeados como: Sentidos atribuídos pelos narradores e narradoras do córrego; 

encontros e afetos nos Círculos de Cultura; percepções sensoriais e produção de 

conhecimento na aula de campo. Ressaltamos que a pesquisa teve seu projeto de 
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pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em primeiro de outubro 

de 2018 conforme consta no ANEXO A. 

 

 A seguir, apresentamos e discutimos as categorias de análise. 

 

7.2.1 Sentidos atribuídos pelos narradores do córrego  

 

Entrevistamos moradores que residiam há mais de trinta anos no bairro Vista da 

Serra I, ou que moravam próximos ao córrego. Com idades entre 64 e 89 anos. Os 

entrevistados mostraram-se pessoas simples e acolhedoras e que possuíam 

atividades anteriores à chegada ao bairro, como agricultores, professores, pedreiros 

e comerciantes. Decidiram morar no bairro por diversos motivos como sair do 

aluguel, acessibilidade aos serviços de saúde e educação, e, principalmente, para 

cuidarem de suas famílias.  

 

As entrevistas foram previamente agendadas com os moradores e aconteceram em 

suas residências em horários acessíveis. Os educandos não participaram desta 

etapa, porque a maioria das entrevistas aconteceram em dias alternados, 

principalmente nos períodos vespertino e noturno. A expressão dos moradores 

durante o diálogo pôde ser captada no olhar, no franzir a testa, nos momentos de 

completo silêncio durante as conversas.  

 

Identificamos os entrevistados e entrevistadas por nomes de pássaros pertecentes à 

fauna da Mata Atlântica. Beija-flor foi nosso primeiro entrevistado, um senhor 

comunicativo com 89 anos de idade que morava há 41 anos no bairro Vista da Serra 

I. Antes da mudança para o bairro, possuía uma propriedade de nove alqueires de 

terra na região de Mutum-ES, onde plantava cereais, café e possuía algumas 

cabeças de gado, desempenhando a profissão de agricultor e comerciante. Para que 

seus filhos pudessem estudar e para cuidar da saúde da família vendeu tudo o que 

tinha e mudou-se para o bairro Vista da Serra I, onde conseguiu comprar os últimos 

lotes em frente ao campo de futebol bem próximo ao córrego. Ele intencionava 

construir um comércio naquele ponto, entretanto, seus planos foram desfeitos e, em 
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vez de comerciante, passou a ser operário na Cidade do Garoto33, recebendo um 

salário mínimo. 

 

Beija-flor (2018) estudou até a quarta série do antigo primário, seu jeito manso de 

falar expressava sua sabedoria e politicidade. Suas experiências forjadas na relação 

íntima com a natureza em seus tempos de agricultor estavam marcadas em suas 

mãos calejadas. Ele declarou que, ao chegar ao bairro, diante de tantas dificuldades, 

buscou reivindicar por melhorias de forma coletiva. Sua atuação junto à comunidade 

e à igreja católica fizeram-no se tornar uma pessoa muito respeitada no bairro Vista 

da Serra I. Durante a entrevista, emocionou-se ao declarar sua atual dependência 

econômica e financeira dos filhos. Mencionou que se encontrava doente, não 

possuindo a mesma agilidade para fazer as coisas, mas com alegria declarou que 

seus filhos e filhas eram seu coração. O que mais nos encantou em Beija-flor foi sua 

capacidade de gratidão e sua lição de vida ligada ao amor incondicional ao próximo.  

 

Araponga (2018), nossa segunda entrevistada, tem 71 anos e foi professora da 

primeira escola de Vista da Serra I (EMEF Professora Alba Lília Castelo Miguel). 

Mora há 41 anos no bairro, nasceu em Alegre-ES. Passou por vários lugares como: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória-ES, antes de fixar residência no bairro. O sonho 

de ter uma casa própria e sair do aluguel motivou a procura pelo bairro junto do 

esposo e dos quatro filhos. Com a morte de seu cônjuge, ficou com a 

responsabilidade de cuidar da família. Assim, cursou o magistério do segundo grau 

para lecionar. Ela era mãe de três meninas e um menino que foi assassinado ainda 

muito jovem. Ao mencionar a morte de seu caçula, demonstrou sua dor e 

indignação. Nossa conversa começou de forma mais tímida, mas a espontaneidade 

e o carinho daquela senhora nos aproximaram dela de tal forma que tornou aquele 

                                            

33
A Cidade do Garoto é uma instituição sem fins lucrativos localizada no bairro Santo Antônio – 

Serra-ES. Sua criação ocorreu em 1960, quando atendia em regime de orfanato. A partir de 1990 
houve a alteração na sua administração, ficando a cargo da Sociedade Brasileira de Cultura Popular, 
organizado pelas Irmãs Milicianas de Cristo. O orfanato deu lugar ao Projeto de Jornada Ampliada, e 
atualmente atende crianças e adolescentes entre seis e quatorze anos em situação de 
vulnerabilidade social, pessoal ou no contra turno escolar (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA 
POPULAR,  acesso em 20 março 2019). 
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diálogo uma prosa. Ela declarou sua tristeza ao cair no esquecimento pelos colegas, 

amigos e seus antigos alunos, depois de tantos anos de magistério. Devido à sua 

pouca mobilidade, agora necessitava de um carrinho elétrico para se locomover e, 

com um entusiasmo jovial, se dispôs a dirigir até um ponto do córrego que se tornou 

um depósito de lixo e entulhos. Com a expressão de pesar em seu rosto, manifestou 

com tristeza que, durante a chuva, tudo aquilo seria depositado no córrego. Durante 

a caminhada até o córrego, Araponga relatou sua vida, sua infância, sua luta. 

Tivemos a oportunidade de escutar e de nos aproximar de sua história e presenciar 

sua vivacidade e amorosidade espontânea.  

 

Tiê-preto (2018), atual líder comunitário do bairro Vista da Serra I, foi o terceiro 

entrevistado. Nasceu em Puriti na Serra-ES, morou por nove anos no bairro Maria 

Ortiz em Vitória-ES, até se mudar para o bairro Vista da Serra I, o que ocorreu há 32 

anos. Ao chegar ao bairro, conseguiu comprar um terreno mais barato e construiu 

sua moradia utilizando tábuas velhas e uma cobertura de lona para seu telhado. Ele 

declarou que passou por muita dificuldade para criar sua família. No início, as 

condições de vida no bairro eram ruins. Assumiu seu primeiro mandato como líder 

comunitário em 2018, mas possuía uma história anterior de luta junto à comunidade.  

Tiê-preto (2018) era um senhor extrovertido, simples, que falava o que pensava e 

tinha por ideal ajudar a melhorar o lugar em que vivia. Apesar da vida dura pela qual 

passou, era dotado de uma grande generosidade. Ajudava na construção de casas, 

com a doação de materiais da indústria civil, cestas básicas para auxiliar os mais 

carentes, com dinheiro proveniente de uma antiga indenização trabalhista.  

 

O quarto entrevistado foi o Gavião-pombo-pequeno (2018), ex-aluno da 

professora/pesquisadora na EMEF Professora Alba Lilia Castelo Miguel. Ele cursou 

a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 2003. Gavião-pombo-

pequeno morava com sua esposa e filhas em Vitória-ES, próximo ao Café Glória e, 

neste local sofreu com as enchentes. Deslocaram-se para o bairro Vista da Serra I, 

motivados pela venda de lotes da Imobiliária Dalla Bernardina e fixaram residência 

há 38 anos. Narraram sobre as dificuldades encontradas no bairro como falta de luz, 

água e ônibus. Mencionou sua integração e participação na Associação de 

moradores de Vista da Serra I. Trabalhava na empresa Viação Planeta, localizada 
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em Cariacica-ES. Houve um período que ficou desempregado e montou um 

pequeno “boteco”, logo depois foi empregado no ramo da construção civil, na função 

de pedreiro, até aposentar-se. Gavião-pombo-pequeno sempre se mostrou atuante 

junto à comunidade, nas conquistas do bairro, como água, luz e ônibus.  

 

O último entrevistado foi “Tangará”, pois, de forma espontânea os entrevistados nos 

davam sugestões de moradores que poderiam colaborar para com a nossa 

pesquisa. Tangará nasceu em Alegre- ES, morou grande parte de sua vida no Rio 

de Janeiro, depois mudou-se para a região de Barra de São Francisco-ES, porque 

sua noiva e futura esposa trabalhava no banco Banestes daquela região. Depois de 

casados, moraram em Rio Preto, próximo a Barra de São Francisco-ES. Sua esposa 

possuía uma peculiaridade, gostava de morar próximo ao aeroporto, por isso 

compraram uma casa em um conjunto habitacional em Serra Dourada III. 

Acostumados como as relações mais próximas entre os vizinhos, decepcionaram-se 

com sua escolha, dada a dificuldade em estabelecer amizades com os novos 

residentes. Assim, mudaram-se para Vista da Serra I, para ficar mais próximos dos 

parentes. Ele chegou ao bairro em 1982, sendo morador dessa localidade há 31 

anos, sua residência ficava em frente ao Córrego Doutor Robson. Com risos, 

recordou-se de uma visita à casa de sua irmã em Vista da Serra I no final da década 

de 70. Naquela época presenciou a enchente de 1979 e questionou sua irmã o 

motivo de ter escolhido um local tomado pelas enchentes. Sempre esteve junto à 

associação de moradores de Vista da Serra I, sendo por várias vezes presidente. 

Mantém seu compromisso trabalhando pelos moradores, no propósito de contribuir 

para as melhorias da comunidade em que vivia. Ele mantém um bar, em que ouvia 

reclamações dos moradores sobre o trabalho dos líderes comunitários, dos 

vereadores e do prefeito. Tangará advertia a essas pessoas que se desejassem 

mudanças para o bairro deveriam comparecer às reuniões das associações, cobrar 

dos vereadores eleitos e do prefeito. 

 

No início da intervenção, pensamos haver uma falta de sentimento de pertença ao 

Córrego Doutor Robson por parte dos cinco moradores adultos entrevistados no 

bairro Vista da Serra I e dos educandos. O levantamento de dados desse conjunto 

comporia a análise na categoria humanização na relação homem/natureza.  
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Durante a interlocução com os moradores, perguntamos sobre sua relação com o 

Córrego Dr. Robson, com vistas a flagrar a relação cultura/natureza nesse contexto. 

Assim identificamos a categoria “Humanização na Relação Homem/Natureza”, na 

maioria das falas. Na discussão a seguir, apresentamos as subcategorias elencadas 

para a abordagem, os saberes construídos na relação com o Córrego Dr. Robson, 

em seguida a conexão homem/natureza e por fim o sentimento de pertença.  

 

Beija-flor (2018) evidenciou suas lembranças sobre o córrego no começo do 

loteamento, demonstrando conhecimento dos processos de modificação, por quais 

passou aquele pequeno riacho, apresentados em seu discurso: 

O córrego era uma água limpa e corrente [...] foi dragado, foi modificado em 
vários lugares [...] E fizeram essa reta aqui, que não tinha. [...] Era aguinha 
para aqui, para ali [...] Era um broto d‟água que ficava na escola Alba Lília 
que sustentava o pessoal com a água. Aí, a mulherada ia toda para lá para 
fazer as fofocas (risos) e lavar roupas. 

  

Podemos confirmar esse invisibilização do córrego na figura 23 a seguir: 
 
Figura 23 - Trecho do Córrego Doutor Robson asfaltado em Vista da Serra I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Os saberes construídos por meio da relação cotidiana com o Córrego Doutor 

Robson podem ser verificadas em sua fala. Expondo a gradual mudança do corpo 

d‟água, antes composto por pequenos meandros, brotos d‟água, na atualidade 

encontramos seus trechos retilinizados, encobertos pelo asfalto.  

 

Araponga (2018) demonstrou seus saberes construídos no cotidiano da relação 

próxima ao córrego, com tristeza, quando evidenciou seu descontentamento com a 

invizibilização das águas e suas consequências para o meio ambiente na 

proliferação de doenças e no agravamento das enchentes, devido à 

impermeabilização dos solos. Assim, mencionou:  

[...] antes da tapagem do valão (córrego) tinha sapo, rã, cobra e hoje sumiu 
tudo [...] os lova-a-deus comiam os mosquitos e as larvas, agora quem 
come? [...] minha filha fica falando do chicungunha, para ter cuidado com 
tampinha de garrafa, copo, não sei o quê! [...] O pior eles fizeram, tamparam 
o valão [...] quanto mais tampamos com muro e cimento [...] a água não tem 
como entrar na terra [...] vai lambendo tudo por cima do asfalto. 

 

Tiê-preto (2018) também explicitou sobre os seus saberes adquiridos na observação 

da natureza, na seguinte fala:   

Era uma água limpinha, o pessoal pescava [...] Se a gente tivesse mais 
respeito com a natureza, dava para beber água desses córregos [...] 
engraçado a água é gelada no morro [...] esse bairro era rico de água, 
mataram tudo [...] se a gente cuidasse direitinho não tinha essa falta de 
água, esse calor imenso, essas doideiras que tem”. 
 

Seus conhecimentos foram construídos a partir do vivido. Ao ter mencionado que as 

águas dos córregos eram mais geladas nas partes mais altas do morro, esses 

saberes traziam informações sobre altitude, temperatura, a carga de energia solar 

recebida pelo planeta e sobre a cabeceira de drenagem do rio, à montante.  

 

De acordo com Lucci, Branco e Mendonça (2013), o aquecimento do planeta é 

realizado de baixo para cima, pois a atmosfera é aquecida por irradiação. Dessa 

maneira, ao passo que a altitude aumenta, o ar se torna mais rarefeito e, com isso, a 

pressão atmosférica diminui. Assim, ficamos mais longe do foco de calor pois, 

diminui-se a capacidade de aquecimento da superfície terrestre. Por isso, podemos 

confirmar que nas nascentes localizadas em maiores altitudes encontraríamos a 

água mais fria. Confirmamos, também, que o entrevistado possuía conhecimento 
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sobre os efeitos da destruição das fontes naturais de água e sua ligação com as 

mudanças climáticas. 

 

Castor (2014) destaca a necessidade de superação das categorizações do saber 

imposta pela lógica homogeneizadora da sociedade moderna. Nessa concepção os 

saberes são diferenciados como certos ou errados, pertencentes à cultura elitizada e 

à proletária. Desse ponto de vista é pertinente citar Freire (2013a) para quem a 

investigação sobre o povo deve ser realizada junto dele, respeitando-o como sujeito 

do pensar. Assim, “[...] os homens que não têm humildade ou a perdem, não podem 

aproximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo 

(FREIRE, 2013a, p.112).  

 

Quando perguntamos aos narradores do córrego se existia separação entre 

homem/natureza, suas percepções foram sendo afloradas. 

 

Beija-flor (2018), demonstrando grande sabedoria nos revelou que: 

Nós não somos separados da natureza, nós temos a mesma natureza que 
tem a vegetação, a nossa vida é complexa, anexada [...] tudo que prejudicar 
a ecologia, nos prejudica também [...] a natureza tem muito mais haver com 
nossa vida do que pensamos [...] muitas vezes a gente não valoriza. 

  

Já Araponga (2018) nos apresentou uma visão sem criticidade, na relação 

homem/natureza. Como se a natureza fosse algo sobrenatural, não conectado à 

vida, do qual devêssemos cuidar para que não sofrêssemos sua ira. Observamos 

essa visão na seguinte fala: “Acho que a gente tem muita separação da natureza [...] 

com a natureza fogo, água, não se brinca”. Todavia, ao temer os elementos da 

natureza, Araponga, inconscientemente, revela seu respeito a ela e mais que tudo, 

sua total relação com a natureza. 

 

Gavião-pombo-pequeno (2018) declarou que  

 

Não deveria ter separação, mas infelizmente o ser humano está tendo uma 
grande distância [...] Como se a natureza fosse obrigada a satisfazer nossas 
necessidades. A natureza está se distanciando de nós, porque nós estamos 
dilacerando a natureza [...] Onde é o Alba Lília hoje (escola do bairro), eu 
plantei árvore naquilo tudinho [...] aquela área estava reservada para uma 
praça, tínhamos o Centro Comunitário e em volta dele muitas árvores, uma 
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mina d‟ água, era uma beleza, uma maravilha [...] aquilo ali, fazia a gente 
esquecer. 
 

Na expressão do entrevistado, percebemos a articulação homem/natureza. Com 

tristeza se recordava do entorno do córrego, com suas árvores arrancadas e o broto 

d‟água depois aterrado para a construção da nova EMEF Alba Lília Castello Miguel. 

Aquele local, em especial, mantinha ligação entre o humano e o natural, fazendo 

com que se mantivessem uma estreita relação de contiguidade com a vida que 

brotava da água. 

 

Percebemos nas narrativas dos narradores do córrego sua sensibilização com as 

questões ambientais presentes no lugar. Além da politicidade dos sujeitos, ao 

associarem os problemas ambientais, relacionando-os às questões sociais e à lógica 

das regiões de periferia (GUIMARÃES, 2004), ficou perceptível a consciência com a 

preservação da vida. 

 

Quando conversamos com os narradores sobre o desejo de se mudarem para um 

local mais distante do Córrego ou em outro bairro, ficamos impressionados com os 

depoimentos.  

 

Beija-flor (2018) declarou: 

 

Não tenho vontade de mudar daqui por nada [...] Por dois motivos, um 
devido ao meu passado, que eu tenho muita saudade do meu tempo de 
agricultor, então eu vim para cá com cinquenta anos de idade e minha mão 
era difícil até de lavar o rosto de tanto calo, tenho na memória [...] E outra 
coisa, que também me segura muito aqui é que o meu procedimento aqui 
no bairro [...] eu não tenho passagem em programa jurídico, delegacia [...] 
Deus me segurou essa moradia, então agora, aqui é meu lugar. 
 

Segundo Tuan (1980), a relação de intimidade e a dependência material pela terra, 

em seus tempos de agricultor, carregaram lembranças que manteriam viva a 

esperança de nunca desistir do seu lugar. Seus sentimentos, laços de afetividade 

com aquele local, nos revelaram sua visão e ação entrelaçadas entre o homem e 

natureza.  

 

Araponga (2018) demonstrou seu sentimento de pertença ao Córrego Doutor 

Robson em sua afirmação: “Não tenho um pingo de vontade de sair daqui. Peguei 
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amor por esse lugar, porque moro aqui há quarenta anos, quantos meninos que eu 

vi nascer e está tudo grandão, outros já morreram”.  

 

Já Tangará (2018) deixou transparecer seu apego e amor pelo lugar, quando 

mencionou: “De coração, não tenho vontade de mudar daqui eu gosto do lugar. Eu 

acho que nós em Vista da Serra I, parecemos uma família, todo mundo se conhece 

[...] São muitos anos, mais de trinta anos aqui”. 

 

Observamos que o sentimento de pertençimento estava presente ao tratarem dos 

assuntos, ao recordarem, ao terem transformado suas percepções em sensações 

únicas. 

  

Para Tuan (1980), chamamos de topofilia os laços afetivos que nós, homens e 

mulheres, construímos com o “lugar”. O lugar é os lócus ligado aos acontecimentos 

emocionalmente fortes, momentos apaixonados impregnados na memória, como se 

fossem veículos de nossos sentimentos. 

 

Segundo Tuan, as narrativas compartilhadas pelos narradores do córrego, são as 

mais difíceis de serem expressas, pois estão ligadas a sentimentos que temos para 

com o lugar, por serem nossos lares, local de memórias e o meio com o qual 

ganhamos à vida (TUAN, 1980, p.107). 

 

No que se refere à categoria resistência, adotamos na investigação duas 

subcategorias: Lutas e resistências e solidariedade.  

 

As narrativas sobre o Córrego Doutor Robson estavam interligadas ao nascimento 

do bairro Vista da Serra I, criado em 1977. A área fazia parte da fazenda da família 

Naly da Encarnação Miranda e, com a autorização do loteamento pela prefeitura da 

Serra-ES, os terrenos foram vendidos aos moradores pela Imobiliária Dalla 

Bernadina. A história de luta desta comunidade iniciou-se pela conquista de serviços 

como luz e água.  
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Beija-flor (2018), um dos moradores mais antigos do bairro, relata as lutas 

empreendidas em Vista da Serra I, para que direitos básicos da comunidade fossem 

atendidos. Enfrentamentos sérios podem ser observados no trecho a seguir 

 

Para adquirirmos os benefícios para o bairro, nós criamos uma comissão de 
12 pessoas e pressionamos a Dalla Bernadina para colocar água e luz que 
não tinha. Começamos a escola Alba Lília, uma associação de moradores e 
uma unidade católica que é do São Pedro. E daí por diante foi progredindo. 
Nós começamos cada coisa dessas [...] eu estava nos comícios eu tive o 
prazer de estar presente [...] praticamente eu não fiz nada, porque alguém 
só, não faz nada [...] mas eu era companheiro, a gente tinha uma turma 
muito unida, então a gente foi até fazer associação de moradores pra poder 
registrar a força jurídica dentro do bairro.  

 

Como se referiu, Beija-flor tinha certeza de que havia envolvimento e engajamento 

da população na luta pelas reivindicações comunitárias. O que nos chamou a 

atenção na fala do entrevistado foi seu espírito de coletividade, união, ao mencionar 

que ninguém faz nada sozinho, o que dialoga com Freire (2013a), para quem os 

homens e mulheres em coletivo constroem sua história.  

 

Gavião-pombo-pequeno (2018) relatou que ao chegar ao bairro já existia um coletivo 

de indivíduos mobilizados para criação da associação de moradores. Assim, se 

integrou a essas pessoas para a criação da associação. Na ocasião, conseguiram 

um advogado para que os representassem, caso necessitassem. Como não 

conseguiam resolver as questões do bairro junto à prefeitura, resolveram buscar 

solução na Imobiliária Dalla Bernadina, localizada em Colatina-ES. Na ocasião 

recebidos por Darcy Dalla Bernardina34 reivindicaram a instalação de água e luz no 

loteamento. Entretanto, Darcy Dalla Bernadina lhes comunicou que os 

empreendimentos realizados na região da Grande Vitória estavam sob a 

responsabilidade de seu filho Tarcísio. Assim, um grupo de pessoas que faziam 

parte da associação de moradores interagiu com Tarcísio, que possuía uma loja na 

Vila Rubim, em Vitória-ES. Tarcísio se comprometeu em participar de uma reunião 

junto ao prefeito da Serra-ES para a resolução dos problemas. Gavião-pombo-

pequeno (2018) nos relata que 

 

                                            
34

 Darcy Dalla Bernardina foi um grande empreendedor colatinense. Sua história começou com a 
vinda da família Dalla Bernardina para o Espírito Santo, em 1874 no Porto de Vitória, vindo de 
Verona, na Itália.  (QUEM FOI, 2017) 
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Marcamos a reunião com o prefeito e dissemos que Tarcisio Dalla 
Bernadina estaria presente [...] ficou naquele dia certo que o Tarcisio daria 
toda a tubulação da Vista da Serra I, posteamento e fiação que estava no 
projeto a ser executado. A prefeitura caberia, o pessoal para fincar os tubos 
e fazer a mão de obra da elétrica, essa foi a proposta feita lá [...] Com um 
mês o Tarcísio entregou os canos, o problema foi para o prefeito fincar os 
postes, levou quase um ano. 

 

Beija-flor (2018) relata que para fazerem compras de alimentos ou materiais para a 

construção dos barracos, no início do loteamento, precisaram descer o morro de 

Serra-Sede com tudo em suas costas. Foi desse desafio que nasceu a necessidade 

de lutar pela circulação de ônibus no bairro que, segundo o entrevistado, foi um 

processo muito sofrido. Como observamos em sua fala: “[...] a linha de ônibus 

também foi por meio de pressão, tudo isso que começou aqui foi por meio de 

pressão...Pressão do povo, da população de uma maneira ou de outra se unia e 

pressionava”.  

 

Na Figura 24, observamos alguns moradores reunidos para tampagem dos buracos 

das ruas de barro, de modo a viabilizar a circulação dos ônibus em Vista da Serra I. 

Ao fundo, observamos a primeira construção da EMEF Alba Lília Castelo Miguel.  

 

Figura 24 - Tapagem dos buracos para circulação dos ônibus e ao fundo a Escola 

Alba Lília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Lucena (1984) 
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Um evento de grande impacto ocorrido no bairro Vista da Serra I foi o protesto 

realizado na BR-101 na divisa entre os bairros Vista da Serra I e Planalto Serrano. 

Os moradores de Vista da Serra I sofriam com as constantes enchentes e 

alagamentos que ocorriam no bairro. Cansados de sofrer com as perdas e 

consequências das enchentes, reivindicaram a ampliação da passagem das águas, 

sob a BR-101. As manilhas já existentes no bairro Vista da Serra I possuíam um 

pequeno diâmetro e não davam vazão às águas no período das chuvas.  

 

Vários moradores se reuniram e pararam a BR-101, com suas ferramentas de 

trabalho como marretas, picaretas, enxadão. Os moradores pretendiam fazer uma 

vala para o escoamento das águas chamando, assim, a atenção das autoridades 

competentes. Entretanto, foram impedidos pelas forças policiais que apreenderam 

seus instrumentos de ofício, os quais foram posteriormente resgatados por 

intermédio da associação de moradores de Vista da Serra I. Gavião-pombo-pequeno 

(2018) recordou desse evento ao mencionar 

 

O córrego corria se for fazer uma medida em tempos secos, uns 200 
milímetros (20 cm) de água, era muita água [...] toda vez que chovia a água 
passava numa altura de 1m a 1,5m [...] na parte baixa do bairro Vista da 
Serra I enchia tudo [...] Começamos uma briga para estourar aquela pista, 
fizemos comissão, fomos ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) 
que marcou conosco, mas não veio. Nós fomos para cima do governador do 
Estado na época [...] para que fizessem manilhas maiores. 

 

Percebemos que no bairro existia um coletivo de pessoas que reivindicavam 

benefícios que atenderam a todos. À medida em que a associação se fortalecia e as 

demandas da comunidade eram atendidas, alguns de seus líderes foram cooptados 

pelo serviço público. As ofertas aos líderes comunitários eram de tornarem-se 

funcionários públicos, além de doação de casas em outros bairros da Serra-ES. 

Alguns membros das associações mantiveram-se no propósito de lutar pela 

comunidade, junto a ações implementadas pela igreja católica ou em outros 

coletivos. A associação de moradores do bairro Vista da Serra tentou se revitalizar 

de modo a unir a comunidade novamente. Entretanto, as pessoas encontravam-se 

decepcionadas, desarticuladas, apesar de ainda existirem moradores engajados e 

confiantes na possibilidade de mudança do quadro de descrédito. 
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As lutas empreendidas pela comunidade lograram importantes conquistas. É 

possível notar que, na desarticulação das associações de moradores, se 

evidenciava a lógica homogeneizadora do sistema vigente, que divide os moradores 

para facilitar sua dominação sobre os oprimidos. Dessa forma, a interferência nas 

associações favoreceu a alguns integrantes da classe dominada, promovendo-os, 

distribuindo privilégios a alguns, para manter a ordem que lhes interessa (FREIRE, 

2013a).  

 

No bairro Vista da Serra I, foi possível observar as lutas, o sofrimento, as conquistas 

e as decepções pelas quais passaram seus moradores. Os relatos analisados nos 

chamaram a atenção no que se refere à relação estabelecida entre seus habitantes. 

No início do loteamento, Beija-flor (2018) relembra como tudo aconteceu: 

 
A maior dificuldade era a falta de recurso do povo, a maior parte estava 
desempregada [...] formando uma comunidade carente [...] todo sábado, 
domingo e feriados a gente trabalhava construindo barracos uns dos outros, 
durante a semana cada um arrumava um bico para se manter [...] tinha 
união do povo. 

 

Essa adesão era também estabelecida durante as enchentes ocorridas no bairro. 

Em 1979, houve uma grande enchente e alguns comerciantes e moradores, 

desapontados com as perdas, resolveram se deslocar para outras regiões. Outras 

enchentes com inundações aconteceram nas décadas de 80, 90, e no ano 2000. 

Durante a conversa com moradores, muitos não definiam com exatidão as datas das 

enchentes, mas em suas memórias, os trágicos eventos continuavam vivos. A 

pergunta lançada aos entrevistados era se existia união, solidariedade durante as 

enchentes. 

 

Beija-flor (2018) nos relatou que após a enchente de 1979: 

 

[...] veio outra, e mais outra [...] acho que foi em oitenta, setenta, me 
esqueço agora a data [...] o pessoal juntava todo mundo, um ajuda o outro 
[...] nadava para tirar as mudanças e assim por diante [...] tudo passou, o 
pessoal levava (os desabrigados) para a igreja, levava para a escola. [...] E 
por sinal eu perdi um filho que adquiriu a leptospirose, acudindo, ajudando o 
pessoal. 

 

Tangará (2018) relembrou dos momentos das enchentes e das ações da 

comunidade, na seguinte fala: 
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Todos ajudavam, eram mais solidários. A prefeitura mandava colchões. Acho 
que essa relação de ajudar um ao outro não mudou, o pessoal mandou barcos 
para tirar as pessoas de casa. Isso ainda existe no bairro, sei que em outros 
lugares isso não acontece mais. 

 

Já, Tiê-preto (2018) rememorou uma das enchentes ocorridas no bairro, a qual 

desencadeou um sentido de grupo o que pode ser observado no depoimento a 

seguir: 

   

Alagou muita casa, ficamos debaixo da água [...] socorrendo as pessoas [...] 
chamamos a defesa civil, abrimos o colégio para o pessoal ficar [...] foi forte 
mesmo. A prefeitura mandou um monte de colchão para o colégio e a gente 
arrumou um sopão e saiu distribuindo para o pessoal, preparado por alguns 
moradores voluntários. 

A valorização dos saberes populares são fundamentais na construção de narrativas 

da Educação Ambiental que apostem nos modos de vida humanizantes que não se 

perderam nos processos colonizadores da cultura dominante (TRISTÃO, 2014). 

 

O sistema de valores, de crenças e até as representações sociais das pessoas 

possuem uma relação direta com a forma como eles se relacionam com o ambiente 

e com os pares. Desenvolver valores, estreitar laços, ampliar olhares e produzir 

pertencimentos significa empreender um processo social, como se as influências 

sociais fossem modelando os valores, as crença, as representações. É por essa 

razão que somos produto da História (FREIRE, 2013a) e temos o poder de 

transformá-la. A Educação Ambiental crítica vai agir nesse sistema de valores, 

inserindo o ambiente como um valor a ser incorporado. Ao produzir sentido para o 

ambiente, o sujeito consegue compreender a complexidade dos problemas que 

existem nesse mesmo ambiente, aí compreendida a sociedade, e com isso 

conseguirão ensinar atitudes, valores e comportamentos que gerem uma vida 

sustentável (LOUREIRO,2012). Isso significa construir um pensamento sistêmico e 

completo sobre como o mundo funciona.  

 

Reconhecemos os saberes de resistências dos narradores do córrego, em suas 

lutas por um viver humano, nas ações de união e solidariedade. Suas resistências 

foram apreendidas em suas memórias, no reconhecimento dos processos de 

opressão, de resistência por sua libertação (ARROYO, 2017). 
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7.2.2 Encontros e afetos nos círculos de cultura  

 

Os círculos de cultura fazem parte da metodologia pedagógica freireana, nos quais 

os sujeitos exercitam o movimento da escuta do outro. Segundo Freire (2013a), nos 

círculos de cultura não temos rigorosamente um professor e sim um coordenador 

que propicia as dinâmicas de grupo, em que os educandos e educandas são 

incentivados a dialogar, pois “[...] aprende-se em “reciprocidade de consciências [...]” 

(FREIRE, 2013a, p. 15). 

 

Na pesquisa, iniciamos conversas informais com os educandos que nos 

aproximavam dos seus lugares de moradia e da realidade por eles vivenciada. Os 

diálogos entre educandos e educadores foram sendo entrelaçados a partir do 

desenvolvimento de uma dinâmica, a qual percebemos que os estudantes 

conversavam de forma mais espontânea com os colegas e professores. Na segunda 

etapa, a professora de História sugeriu que assistíssemos ao filme Avatar. Os 

estudantes se entusiasmaram porque a maioria da turma gostava desse filme. A 

exibição da obra cinematográfica Avatar teve o papel de suscitar discussões sobre 

as temáticas ambientais a serem discutidas durante a pesquisa. 

 

De acordo com Castro e Jerônimo (2013), o planeta Pandora no qual se passava o 

filme, era dotado de uma natureza admirável e habitado pelos Na‟vis que viviam em 

harmonia com seu meio ambiente. Os povos Na‟Vis se assemelhavam aos 

humanos, porém tinham a “[...] pele azulada, membros longos, com 

aproximadamente três metros de altura, cauda, cabelos longos com uma crina na 

ponta para se conectarem com outros seres do planeta (CASTRO; JERÔNIMO, 

2013, p.126). Os humanos se dirigiram para Pandora com o intuito de explorar-lhe o 

solo para extração de um minério chamado de unobtanium, vez que os recursos 

naturais da Terra encontravam-se esgotados. Uma equipe de militares e cientistas 

financiados por uma multinacional conhecida por Resources Development 

Administration (RDA) tinha como missão explorar o minério, procurando se 

aproximar dos primitivos para tentar uma extração pacífica.  
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Nos Círculos de Cultura, tecemos considerações e sondamos a percepção dos 

educandos após a exibição do filme. Desencadeamos nossas discussões, a partir do 

questionamento aos estudantes sobre a origem do nome do planeta (Pandora) que 

protagonizava a história. Em meio a murmurinhos tímidos, um dos estudantes 

relatou: 

 

Peroba: Pandora é o nome de uma caixa com demônio nos jogos e foi 
criada por Zeus e é Áries que domina essa caixa do mal”.  

Professora de História: Isso se refere na atualidade aos jogos utilizados 
por vocês e qual seria o fundamento histórico de Pandora? 

 

Em seguida, os educandos ouviram o Mito de Pandora35 que possui várias versões. 

De acordo com o mitologia grega, Prometeu36 doou aos homens o fogo e as técnicas 

para acendê-lo. Essa atitude enfureceu Zeus37 que ordenou a Efesto38 que criasse 

uma mulher perfeita a qual, outros deuses atribuíssem vários dons, que a tornariam 

irresistível aos homens. Zeus entregou a Pandora uma caixa que deveria ser 

entregue como presente a Prometeu. Entretanto, Prometeu recusou Pandora e a 

caixa. Seu irmão, Epimeteu39 foi advertido a não receber nenhum presente dos 

deuses. Porém, Epimeteu não resistiu à beleza e ao encanto de Pandora, casando-

se com ela. Na noite de núpcias, Epimeteu adormeceu e Pandora abriu a caixa. Da 

caixa saíram todos os males do mundo: senilidade, insanidade, doença, inveja, 

paixão, vício, praga, fome, tornando a existência humana sofrida e infeliz. Epimeteu 

acordou atordoado e fechou a caixa, restando guardada somente a esperança. A 

esperança ficou aprisionada e graças à qual, os homens e mulheres conseguem 

confrontar os sofrimentos do mundo, para não desistirem de sua existência. Assim, 

esclarecemos aos estudantes que os jogos mencionados contemporaneamente 

derivaram do mito de Pandora.  

 

O mito de Pandora promoveu discussões sobre a “caixa preta”, como se a mesma, 

fosse um quarto escuro como nosso inconsciente, compreendido como a caixa-preta 

                                            
35

 Pandora, em grego significa aquela que possui  todos os dons (BANDEIRA, 2009). 
36

 Prometeu de acordo com a mitologia grega, era considerado um Deus e seu nome tinha como 
significado aquele que vê o futuro (BANDEIRA, 2009). 
37

 Zeus seria o soberano dos deuses na mitologia Grega. (BANDEIRA, 2009). 
38

 Efesto, na mitologia grega era o Deus do fogo e das habilidades técnicas (BANDEIRA, 2009). 
39

 Epimeteu, era um Deus da mitologia grega e o seu nome significava aquele que reflete tarde 
demais (BANDEIRA, 2009). 
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do indivíduo, onde estão os processos psíquicos incompreensíveis e ocultados pela 

mente humana. 

 

Por meio do mito de Pandora, educandos e educadoras realizaram reflexões para 

discussões mais profundas sobre o filme Avatar. Abrimos nossos olhares para a 

sensibilização, para aprender sobre as diferentes vivências e maneiras do 

funcionamento do ambiente que não fossem estritamente racionais. 

 

Para Sato e Santos (2002), a Educação Ambiental necessita buscar sua essência. 

Por isso, devemos nos aventurar na conferência da lógica interna da caixa-preta, 

nos permitindo nos entregarmos à subjetividade humana sem nos despedirmos da 

racionalidade; libertando nossas esperanças, mesmo sabendo que todo o desejo 

tem sua armadilha. Quando abrimos a caixa de Pandora, corremos o risco do fogo. 

Assim, nem sempre somos capazes de doar apenas as luzes do fogo. Somos 

personagens principais da escuridão de nossas próprias limitações. O que nos torna 

únicos seria nossa capacidade de, ao mesmo tempo, sermos múltiplos e singulares.  

 

Depois da discussão geral do filme na roda de conversas, os estudantes foram 

convidados a se dividir em grupos menores de três alunos para refletirem sobre 

algumas questões sobre o filme que os fizessem pensar sobre a relação homem, 

natureza e sociedade, nas escalas locais e globais (Apêndice I).  

 

Na aula da professora de Biologia, foi sugerido aos pequenos grupos que 

apresentassem suas respostas por meio de imagens. Conforme as figuras 25 e 26 a 

seguir:  
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Figura 25 - Atividade de apresentação: questões filme Avatar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 26 - Atividade de apresentação: questões filme Avatar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Nas discussões e apresentações dos trabalhos dos educandos, surgiram temáticas 

que possibilitaram problematizações sobre o Ensino em Humanidades e da EA 

crítica. O trabalho interdisciplinar favoreceu a abordagem de questões urgentes, 

presentes no cotidiano dos estudantes. Na prática pedagógica interdisciplinar os 

temas que transversalizam o Ensino em Humanidades e a Educação Ambiental 

crítica revelaram a importância das inter-relações entre os objetos de conhecimento. 

Tornando, com isso, mais enriquecedoras as práticas coletivas dentro e fora do 
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espaço escolar, na construção dos saberes dos sujeitos (BRASIL, 1997, p. 31). 

Apresentamos no Quadro 8 a seguir as temáticas observadas na roda de debates 

após a exibição do filme Avatar. 

 

Quadro 8 - Temáticas observadas após exibição do filme Avatar  

TEMÁTICAS PRODUZIDAS PELOS EDUCANDOS 

 

Ciência e 
Tecnologia  

 
Professora: Quais os avanços e retrocessos da ciência e da tecnologia na 
sociedade? 
Ipê-Roxo, Araçazeiro, Ipê-Branco: A tecnologia trouxe retrocessos como a 
substituição dos homens pelas máquinas. 

 

Consumo  
Professora: Como podemos analisar a questão do consumo em nosso planeta 
nos inspirando no filme Avatar? 
Jabuticabeira; Acácia; Paineira; Jacarandá: Em nosso planeta os recursos são 
utilizados de forma indiscriminada. Se continuarmos assim, precisaremos de outro 
planeta para sobreviver. 

 

Meio Ambiente  
Professora: Escreva em algumas palavras o que representa meio ambiente para 
você. 
Saboeira, Amoreira, Angico: Natureza, animais, seres vivos. 
 

Relação 
cultura/natureza 

Professora: Na sua opinião existe separação entre os seres humanos e a 
natureza? Por que? 
Araucária, Amoreira, Angico: Sim, porque a natureza é matéria-prima para o 
benefício do ser humano.  
 

Resistência  
Professora: Os povos Na‟vis resistiram à sua dominação. Em nosso cotidiano 
quais são as “resistências” dos excluídos contra a dominação do modelo 
capitalista? 
Mangueira: Meu pai criou em nossa comunidade uma escolhinha de futebol para 
tirar os meninos da rua enquanto os pais trabaham. Ele cobra uma taxa pequena, 
aqueles que não podem pagar também participam.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Nos círculos de cultura, os educandos relataram, com entusiasmo, as descobertas 

científicas relacionadas ao DNA humano e aos avanços na área farmacológica. 

Outros estudantes enfocaram o papel negativo da ciência na criação de armas 

convencionais, químicas e biológicas. Podemos observar essas descobertas nas 

suas narrativas a seguir: 

 

Peroba: Gostei muito da parte que os cientistas uniram o DNA humano com 
os povos Na‟vis criando os humanóides. A ciência é demais! 
 
Carvalho, Cedro, Copaíba, Ipê-Amarelo: A ciência trouxe avanços na 
medicina, mas retrocessos como as bombas atômicas e armas. 
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Jabuticabeira; Acácia; Paineira; Jacarandá: Os benefícios da ciência são 
os remédios, curas e descobertas de doenças.  
 
Bambu: Podemos confiar na ciência. 

 

Assim, quando problematizamos a ciência e a tecnologia, priorizamos discutir suas 

contribuições à humanização e não ao mercado. Conversamos com os educandos 

que, no meio científico, realizam-se a ciência da guerra, aquela interessada em 

causar doenças para depois cobrar a cura. Destacamos que existe a ciência 

interessada em descobrir a cura de doenças. Os patrocinadores da ciência são os 

detentores das descobertas científicas, financiados pela indústria farmoquímica, por 

isso provocam a miséria da população para depois oferecerem a ajuda humanitária. 

O problema não estava na ciência, mas na exploração de sua lucratividade pelo 

sistema capitalista. Em nossa pesquisa, enfatizamos que produzíamos ciência, 

construindo caminhos e metodologias, que auxiliassem na apropriação dos 

conhecimentos de forma mais humana. Entretanto, percebemos nas narrativas dos 

educandos um saber ingênuo sobre a ciência moderna, vista como detentora 

inquestionável da verdade.  

 

Segundo Guimarães (2004), a ciência moderna constituída a partir da tradição 

legada por Galileu, Bacon, Descartes e Newton entre outros, conformou à sociedade 

contemporânea seu caráter excessivamente científico e tecnológico. De forma geral, 

para que um conhecimento sobre a realidade seja confiável e verdadeiro, necessita-

se da aprovação da ciência. Essa constatação também é confirmada por Santos 

(2006) para quem o conhecimento científico seria uma forma legalizada, importante 

à vida da sociedade contemporânea, por ser considerado incontestável. 

 

Guimarães (2004) destaca uma descrença dos saberes populares pela ciência. 

Como exemplo, citou o uso do chá de boldo como sendo bom para o fígado, 

conhecimento passado há várias gerações. Na sociedade moderna, essas práticas 

são vistas com desconfiança. Quando a ciência garantiu a eficácia do boldo no 

metabolismo do fígado, o uso dessa planta medicinal tornou-se incontestável para 

todos.  
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Santos (2006) afirma que as formas privilegiadas do conhecimento conferiram 

favorecimentos sociais, políticos e culturais à elite detentora deste saber. O autor 

nos alerta que o conhecimento possui existência somente em sociedade, não sendo 

pela mesma distribuído de forma justa. Quanto maior o reconhecimento dessa fonte 

de saberes, mais se acentua a percepção dos sujeitos sobre as desigualdades 

sociais presentes na sociedade moderna capitalista.  

 

A desumanização resultante da “ordem” injusta na socialização dos conhecimentos 

não deveria ser causadora da perda da esperança, mas servir de estímulo para a 

restauração da nossa humanidade roubada (FREIRE, 2013a, p. 114). A discussão 

do papel da ciência e da tecnologia merece uma investigação contínua que não 

aprofundaremos em nossa pesquisa, por questões de opção temática.  

 

Com relação ao emprego da tecnologia, a maioria dos educandos tinha uma visão 

negativa, como a da substituição dos homens pelas máquinas. Nas discussões, não 

associaram a tecnologia às políticas públicas na preservação ambiental e da própria 

humanidade. Demonstraram uma percepção reducionista, e dual, do emprego do 

conhecimento científico, característicos da visão cartesiana positivista, como 

bem/mal, emprego/desemprego, qualificação/desqualificação. Nos círculos de 

cultura, buscamos promover reflexões para despertar nos educandos o 

reconhecimento da presença da tecnologia na sociedade e suas consequências 

para a vida. Reflexões assim podem ser observadas nas seguintes falas, 

respectivamente:  

 

Pitangueira, Pinheiro, Eucalipto: Quanto mais tecnologia, menos 
emprego.  
 
Mangueira: Eu não acho que quanto mais tecnologia aumenta o 
desemprego. Temos que nos qualificar. Se colocar uma máquina no lugar 
do ser humano, da mesma forma precisaremos das pessoas para consertá-
la. 
 
Professora de História: Temos que analisar o custo destas tecnologias, as 
mudanças na modernidade, o que faz com a natureza? 
 
[...] Atitudes ecológicas são bacanas, mas precisamos de uma política séria 
de respeito ao meio ambiente. Fazemos parte do meio ambiente e se ele 
acabar iremos juntos. 
 
[...] Vocês são importantes, daqui um tempo, farão parte de partidos 
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políticos, como vereadores, deputados. A lei virá de vocês, para vocês e 
com a aprovação de todos nós. Estamos aqui, para contribuir na formação 
de vocês para que ocorra um retorno maior. 
 
 
 

As questões que apontavam para o sistema capitalista vigente estavam presentes 

nas falas dos educandos, os quais mencionaram os interesses econômicos dos 

seres humanos na extração dos recursos energéticos de Pandora e despertaram os 

temores quanto à possibilidade de escassez das fontes energéticas de nosso 

planeta. Surgiu dessa reflexão o ponto central da Educação Ambiental, a questão do 

consumo na sociedade capitalista, ao relatarem sobre a produção exagerada do lixo 

e seu descarte inadequado. Questões como o consumo desnecessário de roupas, 

eletrônicos, bem como o desperdício de alimentos confirma que o consumo traz 

junto da felicidade sérios impactos ao meio ambiente. 

 

Pontos assim podem ser observados nas seguintes narrativas 

 

Jabuticabeira; Acácia; Paineira; Jacarandá: Em nosso planeta os 
recursos são utilizados de forma indiscriminada. Se continuarmos assim, 
precisaremos de outro planeta para sobreviver. 
 
Cajueiro, Mangueira, Goiabeira: Produzimos muito lixo que é jogado nas 
ruas e levado pelas chuvas. Os bueiros ficam entupidos causando as 
inundações nos bairros e nas cidades. 
 
Pessegueiro: Ah! Professora... ter dinheiro para comprar o que quiser traz 
felicidade. 
 

No imaginário social, a capacidade material de consumo dos indivíduos estaria 

diretamente ligada à ideia de qualidade de vida. O prazer pelo consumo conecta o 

indivíduo ao sistema, fazendo prevalecer a lógica da acumulação. Neste modelo de 

sociedade, a exploração e degradação dos recursos naturais são essenciais para a 

manutenção do sistema capitalista. No binômio produção e consumo garante-se a 

qualidade de vida aspirada pelos/as que estão submissos a essa ordem 

(GUIMARÃES, 2004). 

 

Para Santos (2017, p.49), o consumo seria “[...] um veículo de narcisismos, por meio 

dos seus estímulos estéticos, morais, sociais; e aparece como grande 

fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda gente”. Dessa 
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perspectiva assimilamos a visão de mundo dos educandos, quando dialogamos 

sobre pilares importantes como consumismo, competitividade, individualidade, eixos 

fundantes do sistema ideológico do capitalismo. Nos círculos de cultura, tivemos a 

oportunidade de trazer situações existenciais codificadas (representam as 

contradições sociais da realidade investigada) pelos estudantes, realizando os 

diálogos descodificadores por meio da problematização, os desafiando a pensar e a 

emitir opinião. Ao realizarem esse exercício “[...] analisando sua própria realidade, 

percebem sua percepção anterior, do que resulta uma nova percepção da realidade 

distorcidamente percebida” (FREIRE, 2013a, p.151). A questão do consumo e a 

produção de lixo encontram-se integradas às categorias selecionadas para a 

compreensão do espaço a que pertencem e, por contiguidade, do mundo.  

 

Apostamos, em nossa pesquisa, na análise das categorias “humanização na relação 

cultura/natureza e resistência”. O aprofundamento na categoria “humanização na 

relação cultura/natureza” nos permitiu conhecer as percepções individuais e 

coletivas dos estudantes sobre a complementaridade, ou não, da relação sociedade 

e natureza. A categoria “resistência” foi escolhida por demonstrar a luta dos jovens 

contra a opressão à qual são submetidos. Esse processo ocorreu de forma lenta e 

gradativa e, à medida em que esses estudantes se aproximavam do Córrego Dr. 

Robson, suas percepções eram ressignificadas. Lembramos que esses momentos 

foram marcados por encontros e desencontros. Pois, os sujeitos são singulares, bem 

como sua percepção sobre o momento vivido. 

 

Assim, realizamos as análises das narrativas dos estudantes, enfocando o Córrego 

Doutor Robson e suas interações junto às categorias “Humanização na Relação 

Cultura/Natureza e Resistências” elencadas na pesquisa. Por isso, foi necessária a 

compreensão da visão de meio ambiente dos educandos e concomitantemente as 

relações estabelecidas entre a cultura e a natureza. 

 

Pedimos aos estudantes que escrevessem quatro palavras que representassem o 

sentido do meio ambiente para os mesmos. Nos círculos de cultura, percebemos a 

separação na visão homem e natureza, pela maioria dos estudantes. Isso foi 

observado no momento em que discutimos sobre a proteção ao meio ambiente e a 
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grande maioria atribuiu essa tarefa somente ao Estado, eximindo-se dessa 

atribuição.  

 

A desconexão na visão cultura/natureza foi reconhecida nas narrativas dos 

educandos, em razão do que problematizamos a naturalização dessa desconexão, 

destacando os fatores históricos, ideológicos e econômicos que influenciavam essa 

assimilação. A visão dos estudantes não mudou de forma imediata, novos diálogos 

foram realizados, pois vivemos um processo gradual. As palavras que mais 

apareceram nas respostas escritas se encontram em tamanho maior, demonstrando 

suas percepções sobre o meio ambiente, como observamos na Figura 27:  

 

Figura 27 - Exemplos de palavras que representam o meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Dividimos a análise da Figura 27 em três categorias empíricas. A primeira refere-se 

à percepção do meio ambiente separado do homem, em que as palavras como: 

natureza, animais, seres vivos, água, floresta, fauna, ar puro, paisagem, seres 

bióticos e abióticos, existência (para nos servir) apareceram num total de vinte 

vezes. Destacamos que o papel da natureza transcrito permanecia visível a 

disjunção homem e natureza, em seu sentido mais bioligizante e utilitarista.  
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Já em uma segunda categoria, a natureza romantizada e sacralizada foi 

referenciada pelas palavras afeto, amor, vida, esperança, paz e respeito, aparece na 

segunda posição, num total de dezenove vezes. Mais uma vez, essa percepção 

demonstrou a desconexão cultura/natureza.  

 

Em uma terceira categoria, aparecem as palavras: conexão, cultura, união, laços, 

equilíbrio, totalizando cinco palavras, as quais demonstram as narrativas mais 

próximas à perspectiva humana da investigação.  

 

Na compreensão a respeito do meio ambiente, prevaleceu a visão antropocêntrica 

do homem e seu protagonismo diante da natureza. A representação dicotomizada 

entre natureza (floresta, flora, fauna) e sociedade foi observada criando o dualismo 

entre cultura de um lado e a natureza de outro. Essa visão favoreceu uma 

compreensão fracionada, sem estabelecimento de relações de reciprocidade entre 

os problemas sociais e ambientais (GUIMARÃES, 2004).  

 

Com relação às análises realizadas na segunda categorização, observamos a 

percepção da natureza sacralizada, romantizada, sinônimo de vida e felicidade dos 

educandos. Segundo Carvalho e Steil (2013), as percepções individuais e coletivas 

expressas pelos estudantes combinam-se com a experiência contemporânea de 

valorização e contemplação da natureza, para que, ao romantizarem a natureza, os 

sujeitos sejam conduzidos a pensarem-se modernos e civilizados. Esses sentidos 

estendidos ao campo ambiental criam uma nova versão romântica da luta entre a 

maléfica civilização e a benigna natureza. “A alteridade fundante do humano que se 

expressava, na narrativa cristã, pela oposição radical entre criador e criatura, 

desloca-se para a oposição entre cultura e natureza” (CARVALHO; STEIL, 2013, 

p.108). 

 

Para Morin (2000), a educação deve incentivar a cultura geral, promovendo a 

capacidade de assimilação dos saberes dos estudantes despertando sua 

curiosidade ao refletirem sobre o complexo de forma contextualizada. Entretanto, a 

cultura científica, técnica e disciplinar, dominante nos espaços escolares, impedem o 

uso da inteligência geral na formulação e correlação dos problemas e sua solução. 
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“Estes sistemas provocam a disjunção entre as humanidades e as ciências, assim 

como a separação das ciências em disciplinas hiperespecializadas, fechadas em si 

mesmas” (MORIN, 2000, p. 36-41).  

 

Na terceira categorização sobre o meio ambiente, alguns estudantes realizaram a 

conexão cultura/natureza. As representações elaboradas sobre o meio ambiente 

apresentaram uma visão globalizada da interdependência cultura/natureza, 

avançando na concepção estritamente ecológica do ambiente. Por isso, a Educação 

Ambiental crítica tem como compromisso despertar nos educandos a ressignificação 

da relação entre o ser humano e o meio ambiente, construindo uma relação 

consciente do equilíbrio dinâmico e competitivo da natureza. Ela busca construir com 

os alunos novos conhecimentos, valores e atitudes para que eles atuem como 

protagonistas, sujeitos de resistência na busca pela transformação socioambiental 

do planeta (GUIMARÃES, 2015, p. 35).  

 

Na análise da relação cultura/natureza também percebemos a disjunção 

homem/natureza. Os educandos ao serem perguntados da existência da separação 

entre os seres humanos e a natureza, responderam 

 

Araucária, Amoreira, Angico: Sim, porque a natureza é matéria-prima 
para o benefício do ser humano.  
 
Cajueiro, Mangueira, Goiabeira: Sim, pois quase tudo hoje é 
industrializado, as pessoas não têm dado tanta importância para o cuidado 
com a natureza.  
 
Pitangueira, Pinheiro, Eucalipto: Sim, porque os seres humanos acabam 
desmatando florestas para construir casas, fábricas e matérias-primas para 
nossa sobrevivência.  
 
Bambu, Coqueiro: Não existe separação, pois sem ela não somos nada. 
  

Observamos que nas representações dos/as estudantes sobre a relação 

cultura/sociedade prevaleceram a coisificação da natureza e sua separação do 

humano. A compreensão dos estudantes reforça o modelo societal dominante, no 

qual os seres humanos e a natureza são concebidos de modo bipartido. Nesse 

sentido, o ser humano passou a sentir-se separado, não integrado ao meio ambiente 

natural. Percebemos a visão servil, utilitarista e consumista, de dominação totalitária 

da natureza. Isso reforça a desnaturalização da humanidade, criando a separação 
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entre homem e natureza, conduzindo a degradação mútua entre natureza e o 

homem (GUIMARÃES, 2004, p. 25). 

 

Zen e Sgarbi (2018), em consonância com Guimarães (2004), destacam que a forma 

como o homem se relaciona com a natureza na sociedade capitalista manifesta em 

grande proporção o desdobramento de sua humanidade em relação à natureza e a 

si mesmo. As relações sociais capitalistas são marcadas pela produção destrutiva, 

na qual se privilegia o lucro, que pode pôr em xeque a sobrevivência da 

humanidade. A relação de dependência mútua entre a natureza e o homem são 

insuprimíveis, pois “[...] a natureza é o corpo inorgânico do homem, o que significa 

que sem ela o ser humano não consegue reproduzir as condições necessárias à sua 

existência física e espiritual” (ZEN; SGARBI, 2018, s.p).  

 

Faz-se oportuno trazermos Freire (2013a), ao afirmar que é indispensável a homens 

e mulheres uma visão totalizadora do contexto, para separarem ou isolarem os 

elementos ou as parcialidades desse contexto, permitindo a claridade da totalidade 

analisada. Entretanto, as narrativas dos educandos expressaram as fragmentações 

e a parcialização dos seus saberes. Como então, buscamos a superação do 

paradigma dominante da cisão natureza/cultura na sociedade moderna?  

 

Freire (2013a), aponta-nos a educação problematizada, que defendemos em nossa 

pesquisa, como um caminho possível para a compreensão da totalidade. Quando 

nos propomos a trabalhar com os educandos dimensões significativas de sua 

realidade, por meio do diálogo, realizamos análises críticas que lhes permitiram 

reconhecer a interação das partes no entendimento da realidade totalizadora. Os 

alunos passaram simultaneamente a apreender que as realidades se refazem, 

ganhando um nível que antes não possuíam. Esse despertar para a metamorfose da 

realidade, proporcionou uma redefinição da percepção dos estudantes. Isso foi 

observado ao ouvirmos de um aluno que ele antes não se sentia responsável pela 

produção de lixo que existe nas cidades. 

 

Nas etapas que se seguiram houve a elaboração conjunta dos questionários 

semiestruturados dirigidos aos moradores de Vista da Serra I. As entrevistas foram 
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transcritas pela professora/pesquisadora. Houve a discussão de alguns de seus 

trechos, realizadas nas aulas de História e Biologia junto aos educandos. 

 

Nas discussões que ocorreram nos círculos de cultura, a respeito do conteúdo 

(codificações) das entrevistas dos moradores de Vista da Serra I, as quais foram 

apresentadas, percebemos o momento de maior aproximação dos estudantes com o 

Córrego Doutor Robson. Neste ponto da pesquisa observamos o sentimento de 

pertença por parte dos educandos. 

 

Os estudantes tiveram a oportunidade de se aproximar da linguagem, das formas de 

expressão e dos modos de ser e agir dos moradores de Vista da Serra I. Por isso, a 

investigação deve envolver o próprio pensar do povo. “Pensar que não se dá fora 

dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os 

homens, e sempre referido à realidade” (FREIRE, 2013a, p. 140)  

 

Torres; Ferrari; Maestrelli (2014) reforçam que nas rodas de conversa se realizam as 

interações educando/educador. Quando são questionadas as situações significativas 

e a problemática da realidade investigada nas falas dos moradores, os estudantes 

são instigados a refletir sobre as contradições sociais, na qual se encontra aquela 

comunidade.  

 

As contradições relacionadas à sociedade são percebidas por meio das situações-

limites, caracterizadas pelas dimensões concretas e históricas da realidade. A 

percepção dos educandos a respeito da realidade social dos moradores de sua 

própria situação existencial não aconteceu de forma imediata. Ressaltamos a 

importância dos diálogos nos círculos de cultura para não cairmos em práticas 

antidialógicas e bancárias. “Toda prescrição é a imposição da opção de uma 

consciência a outra” (FREIRE, 2013a, p.46). Por isso, a problematização deve 

proporcionar a análise crítica sobre a realidade do problema.  

 

Freire (2013a) afirma que a superação das situações-limites só existe nas relações 

estabelecidas entre homens-mundo sobre a realidade concreta. Por isso, homens e 

mulheres, ao terem consciência de si e do mundo, são capazes de enfrentar e 
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superar os obstáculos historicamente materializados nas situações-limites. A medida 

em que “[...] a percepção crítica se instaura [...] se desenvolve um clima de 

esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na superação das 

situações-limites” (FREIRE, 2013a, p.126).  

 

Em momento posterior, os educandos e educadoras passaram a formular os roteiros 

com as atividades que seriam desenvolvidos na aula de campo. Tivemos uma 

oficina de fotografia, elaborada por duas alunas do terceiro ano do matutino de 2018. 

Em seguida, agendamos junto a equipe pedagógica a saída de campo e sua 

implementação.  

 

As resistências são práticas que contrariam determinados aspectos da visão de 

mundo dominante. Surgem do embate entre as ideias dominantes, não reconhecidas 

como hegemônicas e totais, e das ideias contra-hegemônicas. Esse posicionamento 

com relação à resistência se constrói em meio a consciência política das pessoas no 

mundo com o mundo (MORETTI, 2017).  

 

Dessa forma a resistência presume um confronto entre desiguais, no qual “a 

boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse 

dever de brigar (FREIRE, 2013c, p.59). 

 

A categoria “Resistências” foi analisada a partir da realidade concreta dos 

estudantes. Quando perguntamos sobre as resistências dos oprimidos na sociedade 

moderna responderam: 

 

Carvalho, Cedro, Copaíba, Ipê-Amarelo: Estudando, trabalhando, 
participando de projetos de inclusão social. 

 
Pitangueira, Pinheiro, Eucalipto: A resistência do povo está nos protestos, 
paralizações e greves.  

 
Mangueira: Na criação de projetos, para tirar os meninos da rua enquanto os 
pais trabalham. Como a escolinha de futebol que meu pai criou em nossa 
comunidade. Ele cobra uma taxa pequena, aqueles que não podem pagar 
também participam.  

 

Nossos estudantes reconheceram, nos itinerários escolares das escolas públicas, a 

busca e a esperança por uma vida justa. Por isso, os sujeitos levam consigo as 
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injustiças, com a qual são punidos pela sociedade. “Mas também levam suas 

resistências por libertação” (ARROYO, 2017, p. 7).  

 

Arroyo (2017) sinaliza a importância de nos aproximarmos de nossos educandos, 

refletindo sobre como pensam, quais seriam suas inquietações por saber mais de si, 

de seu lugar no mundo, nas relações sociais. Os oprimidos se afirmam como 

sujeitos de outras pedagogias, nas quais repõem o debate político, social e cultural 

na prática educativa, na problematização da humanização e a desumanização.  

 

A resistência revela-se como possibilidade de mudar o mundo, transformá-lo, 

negando-se os discursos imobilizadores de que “[...] a mudança virá porque está dito 

que virá”. Os estudantes visualizaram a possibilidade de mudança da realidade, seja 

nos protestos e greves, ou ainda na realização de projetos que almejem mudanças 

sociais para as classes populares. Reconhecem-se como mulheres e homens que 

interferem no mundo. Desse modo, identificam-se como sujeitos que fazem história e 

igualmente tornam-se seres históricos (FREIRE, 2000, p. 20).  

 

Quando perguntamos aos estudantes sobre outras culturas subjugadas no Brasil e 

no mundo, os mesmos responderam 

 

Bambu, Acácia, Paineira, Jacarandá: Os índios eram donos do território 
brasileiro, quando os portugueses chegaram os escravizaram e destruíram 
sua cultura. 
 
Carvalho, Cedro, Copaíba, Ipê-Amarelo: Os índios eram considerados 
selvagens por sua cultura diferente a dos europeus. Já os negros eram 
considerados inferiores pela sua cor.  
 
Ipê-Roxo, Araçazeiro, Ipê-Branco: Os pobres e negros ainda sofrem com 
essa inferiorizarão. Moram nos piores bairros da cidade, sofrendo com 
desemprego e a violência.  
 

Nas respostas dos educandos, percebemos a noção superficial dos processos 

desumanizantes ocorridos na história brasileira. Nas escolas públicas, as crianças, 

os adolescentes, os jovens e adultos necessitam conhecer a história dos resistentes, 

da qual fazem parte. “Descolonizar o pensamento exige, por outro lado, consciência 

histórica das suas origens, caminhos, procedimentos e pressupostos visando ao 

processo libertador” (COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 141). 
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Nas narrativas de Ipê-Roxo, Araçazeiro, Ipê-Branco constatamos que eles levam 

para os espaços escolares “[...] saberes de resistências a essa história: a pobreza, a 

opressão [...] resistências ao seu viver provisório sem prazo, a viver em espaços 

marginais nas cidades” (ARROYO, 2017, p. 14). 

 

Freire (2013a) afirma “[...] quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado 

para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? [...] os efeitos da 

opressão? [...] a necessidade de libertação?” (FREIRE, 2013a, p.42). A luta contra a 

opressão prepara os laços de solidariedade que unem aqueles/as que resistem.  

Para Freire (2013a), a desumanização, apesar de possuir concretude histórica, não 

deve ser interpretada como fatalidade predestinada aos homens. Ela resulta da 

ordem injusta geradora da violência dos opressores. Dessa maneira, empenhados 

em imprimir a auto desvalia dos sujeitos oprimidos que os impedem de ser mais.  

 

Por isso, entendemos que, como educadores das escolas públicas, temos o papel 

de nos comprometermos com as classes populares, trazendo para os currículos 

escolares, carentes de processos humanizadores, a história vivenciada pelos 

oprimidos, desvendando seus segredos obscuros. Descortinar os significados 

escondidos, ocultos, ignorados pela história oficial, hegemônica e segregadora 

também é papel dos educadores e educadoras. Devemos reconhecer nos saberes 

de resistência dos educandos sua luta por sua humanização (ARROYO, 2017, p. 

14). 

 

Práticas pedagógicas socioambientais desenvolvidas de modo a articular a escola e 

a comunidade de seu entorno buscam fortalecer vínculos de pertencimento, 

desenvolvimento local e estreitamento de laços de solidariedade comunitários. Tais 

práticas buscam também conduzir reflexões avaliativas das condições de 

vulnerabilidade socioambiental da comunidade no entorno da escola. Ao defender 

metodologias alternativas para proteção dos recursos hídricos e sua biodiversidade, 

a proposta alcança etapas que ultrapassam o universo acadêmico, levando os 

educandos e a comunidade à superação de medos e ao reencontro de emoções.  

 

7.2.3 Percepções sensoriais e produção de conhecimento na aula de campo 
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Nesta pesquisa adotamos a concepção de espaço não formal como a compreende 

Jacobucci (2008), para quem o espaço não-formal seria aquele diferente da escola, 

onde é possível desenvolver uma ação educativa. Existem duas categorias de 

espaços não formais, os institucionalizados que possuem equipe técnica, pessoas 

responsáveis por suas atividades como os Museus, Centros de Ciências, Parques 

ecológicos, Parques Botânicos, Planetários e aquários. Os espaços educativos não 

formais não institucionalizados seriam os ambientes naturais ou urbanos que não 

possuem uma estruturação vinculada à instituição, porém, possuem potencialidades 

para a realização de atividades educativas como os Teatros, Parques, cinema, praia, 

cavernas, ambientes fluviais e lacustres, florestas, sítios arqueológicos, entre outros. 

Adotamos aqui o Córrego Dr. Robson com um espaço não formal, não 

institucionalizado para a realização da aula de campo, cujas potencialidades para 

práticas de educação ambiental serão mais adiante discutidas.  

 

A aula de campo ocorreu no dia 20/11/2018 no turno matutino. Saímos da escola às 

oito horas da manhã. As condições climáticas eram favoráveis a chuvas, o céu 

encontrava-se totalmente nublado. Na chegada ao ponto de estudo, chovia muito, 

assim precisamos aguardar no ônibus esperando o tempo melhorar. Essa situação 

nos preocupou, pois caso não houvesse melhoras no tempo teríamos que cancelar a 

intervenção pedagógica. Quando a chuva cessou, iniciamos as atividades. O céu 

continuou nublado e a temperatura estava agradável para a realização das tarefas 

de campo. 

 

Freire (2013a) afirma que precisamos superar a visão da educação bancária 

presente nos espaços escolares. Ensinar não significa transferir conhecimentos para 

os educandos, pois isso contribui para a formação dos sujeitos de adaptação e 

ajustamento ao sistema vigente. Como educadores e educadoras, devemos 

privilegiar práticas que estimulem a criatividade, a dialogicidade dos estudantes. O 

conhecimento produzido na práxis “[...] é a reflexão e a ação dos homens sobre o 

mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2013a, p.52). No estudo, enfocamos a 

educação problematizadora Freireana, que preconiza a humanização dos sujeitos e 

sua aproximação à Educação Ambiental crítica. Nessa perspectiva, refletimos os 
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problemas ambientais a partir da contextualização social, cultural, histórica, política e 

econômica que associam as dimensões cultural e humana (LOUREIRO, 2012). 

Estes foram os pressupostos pedagógicos que orientaram a aula de campo. 

 

Pré-campo 

 

A primeira etapa do pré-campo consistiu nas visitas prévias aos espaços, realizadas 

pela professora/pesquisadora e a professora de Biologia para escolha dos pontos 

estratégicos para a realização da aula de campo. A equipe pedagógica escolar 

esteve presente auxiliando o desenvolvimento do projeto. A escola disponibilizou um 

ônibus para a atividade em campo. Também tivemos o apoio da polícia militar, 

durante a realização da visita, por questões de segurança.  

 

Os conhecimentos prévios dos estudantes foram abordados em sala de aula. 

Através de pesquisas, vídeos, fotos, foi criado um dossiê contemplando as 

informações sobre o objeto de estudo, as quais foram socializadas em sala de aula, 

por meio de apresentações, nos círculos de cultura e análises das narrativas dos 

moradores de Vista da Serra I. 

 

Campo e pós-campo  

 

Na chegada ao campo, nos reunimos junto aos educandos para orientá-los a andar 

em grupos, não se afastar demais por questões de segurança, além do uso de 

repelentes, protetores e hidratação com água (informações fornecidas no pré-

campo). Acompanharam a aula de campo as professoras de Biologia, Português e 

Matemática e a polícia militar. Compareceram à intervenção de campo o total de 30 

estudantes. 

 

Em campo, dividimos três grupos de trabalho, constituídos cada um por dez 

estudantes. Cada grupo foi acompanhado por uma das professoras de Biologia, 

Português e Matemática. A professora/pesquisadora orientou e auxiliou todos os 

grupos, na problematização e no desenvolvimento das tarefas. O roteiro de campo 

(Apêndice H) foi desenvolvido em conjunto com as colegas educadoras e discutido 
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com os educandos e educandas. Sua aplicação tinha por objetivo orientar as 

atividades e promover reflexões mediadas pelas professoras. As tarefas em campo, 

foram subdivididas em:   

 

a) O “olhar” registrado no caminho do Córrego Doutor Robson. 

 

b) O “olhar” na leitura da paisagem: Interligação dos conhecimentos humanos com 

as ciências da natureza. 

  

c) O “olhar” na leitura da paisagem: Interligação dos conhecimentos humanos com 

as ciências matemáticas. 

 

Nos grupos de trabalho, estudantes receberam roteiros individuais para orientar o 

registro das ações desenvolvidas. Com o propósito de reunir informações para no 

pós campo, os alunos utilizarem os diários de campo para anotações e desenhos de 

croqui. Assim, utilizamos como dados de campo as filmagens, fotos, interações e as 

impressões socializadas pelos educandos. Os estudantes relataram que se sentiram 

seguros com a presença da polícia militar durante a aula de campo, o que podemos 

constatar na Figura 28 a seguir:  

 

Figura 28 - Campo: transporte e segurança dos estudantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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O primeiro grupo de trabalho, intitulado O “olhar” registrado no caminho do Córrego 

Doutor Robson foi acompanhado pela professora de Português. Os estudantes 

focaram o registro das paisagens no entorno do córrego. As falas dos alunos foram 

reveladoras de suas percepções sobre o espaço que eles conseguiam ver, ouvir, 

cheirar e tocar. Como podemos exemplificar:  

 

Acácia: A gente estava vendo várias coisas na paisagem que não 
percebemos em nosso dia a dia. Tentei ver a beleza fotografando as rosas 
e folhas. 
 
Jacarandá: Consegui fotografar uma teia de aranha. É um ser vivo que 
passa desapercebido na paisagem. 
Ipê-amarelo: As fotos sobre o córrego limpo e depois contaminado me 
chamaram a atenção.  Senti que precisava registrar.  

 

As narrativas imagéticas produzem aprendizagens significativas e 

problematizadoras, pois são capazes de revelar o exercício crítico da realidade 

visível composta pela sociedade, pela cultura e pelo meio ambiente. “Isso significa 

que ela pode ser mais do que um simples objeto estético, julgado de modo 

simplificado, entre o belo ou agradável, o feio ou degradante”. Desse modo, 

propiciam vivências e experiências traduzidas de maneiras diferenciadas pelos 

sujeitos, conforme sua subjetividade (TRISTÃO; NOGUEIRA, 2011, p. 110). 

Observamos a seguir as Figuras 29 e 30 que revelam os olhares dos educandos em 

campo. Essa imagens indicam o espaço que os estudantes queriam flagrar e o 

ângulo que gostariam de registrar. 
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Figura 29 - Campo: registro fotográfico  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 30 - Campo: registro fotográfico  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Na aula de campo, houve a realização da atividade sensorial em que os estudantes 

puderam fazer uso dos demais sentidos do corpo. No desenvolvimento dessa 

atividade, os educandos precisavam estar reunidos em roda e relaxar. Em seguida, 

usamos alguns dos sentidos do corpo humano como a visão, a audição, o tato e o 

olfato no contato com os aspectos naturais da paisagem. A dinâmica pode ser 

observada na Figura 31.  
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Figura 31 – Campo: atividade Sensorial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Após realizar o exercício de sensorialidade, os estudantes escreviam, em seus 

diários de campo, as sensações e percepções assimiladas na atividade. Alguns dos 

educandos relataram: 

 
Carvalho: Foi uma boa experiência, a gente soube observar as coisas, a 
ouvir, sentir os cheiros da mata, tocar nas plantas. Utilizamos os outros 
sentidos além da visão. 
  

Acácia: A atividade dos sentidos foi bacana, são coisas que vão ficar 

marcadas na nossa vida. Vamos passar para os nossos filhos como 
aprendemos isso.  
 

Para Restrepo (1998), a cultura ocidental é audiovisual. Uma vez que preferiu o 

conhecimento dos receptores a distância, como a visão e a audição, separando-nos 

da percepção mediada pelo tato, gosto ou olfato.  

 

Freire (2013a) faz crítica à educação bancária, que se aproxima da tradição 

audiovisual presente nas escolas tradicionais. Nesta perspectiva antidialógica, basta 

aos educandos a utilização dos sentidos da visão, da audição e a atitude de segurar 

o lápis excluindo o tato e o olfato do processo pedagógico. Essa simplificação do ato 

pedagógico nega aos estudantes a capacidade de reconstruir processos afetivos na 

aprendizagem dos conhecimentos escolares. Além de excluir a experiência que 

estimula a proximidade e a intimidade entre os educandos. 
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No grupo: O “olhar” na leitura da paisagem: Interligação dos conhecimentos 

humanos com as ciências da natureza, os estudantes foram acompanhados pela 

professora de Biologia. Em determinado ponto do Córrego Doutor Robson, houve a 

realização da atividade. Assim, foi separado um quadrante de seis metros por dois 

metros e meio, demarcado com o uso da trena e o barbante. Para a escolha do 

ponto, levou-se em consideração a análise dos aspectos naturais e culturais 

presentes naquele espaço, sobre os quais iríamos realizar a intervenção. Como 

podemos observar nas narrativas expressas: 

 

Professora de Biologia: Menino@s precisamos marcar um quadrante para 
analisarmos aquilo que chamarem à atenção de vocês. Que elementos 
podemos considerar vivos ou não vivos? 
 
Mangueira: Nossa!! Que bichinhos são esses professora? 
Amoreira: São girinos! 
 
Quaresmeira: Tem uma coisa na água parecida com óleo.  
 

Figura 32 - Atividade de campo: ponto para realização da atividade científica no 
Córrego Doutor Robson   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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 Figura 33 - Componentes bióticos presentes no Córrego Doutor Robson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
Os educandos lamentaram a ausência de outras disciplinas para auxiliar na 

compreensão dos fenômenos observados em campo, conforme pode ser notado nas 

narrativas a seguir: 

 

Manacá: Vi a matemática envolvida no cálculo da vazão. 
 
Peroba: Senti falta do professor de física, química e de história durante a 
atividade. 
 

Uma das atividades científicas a realizar no campo era proceder ao cálculo da vazão 

do córrego, a qual demanda procedimentos técnicos, atitude investigativa 

(COMPIANI; CARNEIRO, 1993) e postura comprometida com abordagem 

interdisciplinar. Os estudantes ficaram muito motivados na realização da tarefa e 

destacaram que desta forma seria mais leve o aprendizado de matemática. 
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Figura 34 - Realização do cálculo da vazão do Córrego Doutor Robson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Na realização da atividade: O “olhar” na leitura da paisagem: Interligação dos 

conhecimentos humanos com as ciências matemáticas, a professora de Matemática 

incentivou as reflexões e os educandos e educandas expuseram suas impressões  

 

Professora de Matemática: Como a natureza se formou? Como foi feita? 
De que ação vocês estão falando das chuvas, dos ventos?  Quais as formas 
presentes na paisagem?  
 
Carvalho: Interagimos bem!! Conseguimos ver as formas geométricas na 
paisagem.  
 
Seringueira: Posso caracterizar a presença da água no ar que está úmido? 
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Figura 35 - Campo: análise das formas geométricas presentes na paisagem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

 
Silva (2004) ressalta que geralmente os educadores sentem dificuldade em 

interpretar a realidade em função de sua própria formação cultural que privilegiou o 

recorte, o isolamento das partes do campo de análise em detrimento do contexto. 

Daí, a necessidade de se realizar em campo as problematizações indagando os 

“porquês”, garantindo a participação dos sujeitos. Trata-se de uma forma 

pedagógica de compreender o lugar articulando esse olhar à unidade do relevo a 

que pertence para, em seguida, interligar tal unidade ao grande Sistema Terra a que 

todos pertencemos.  

 

A interdisciplinaridade na abordagem dos temas na aula de campo, teve o propósito 

de favorecer o processo de aprendizagem, colocando-nos diante de uma situação 

problema a ser analisada e esclarecida. Por isso, o respeito aos saberes dos 

educandos, educadores tornam-se premissas para que ocorra a construção e 

integração dos conhecimentos (FAZENDA, 2008). A ciência do Sistema Terra, com 

todas as suas particularidades e complexidade, configura-se por si só, como um 

grande contexto interdisciplinar. Não é possível compreender as unidades do relevo 

e da hidrografia sem estabelecer, por exemplo, as múltiplas inter-relações e 

interações dos elementos com os aspectos sociais ou excluir dessa análise a 

interferência humana na modificação da paisagem. 
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Ao final das atividades em grupo, nos reunimos em um curral desativado, ao lado do 

Córrego Doutor Robson, com a intenção de compartilhar os trabalhos e a avaliação 

dos estudantes sobre a aula de campo.  

 

Figura 36 - Socialização dos saberes e percepções após realização do trabalho de 

campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

 

Após a socialização dos resultados dos trabalhos de campo, os educandos 

expressaram-se para reinterar suas percepções a respeito da atividade de campo, 

conforme demonstrado nas narrativas a seguir.  

 

Carvalho: Achei que iria dar tudo errado. Que não iríamos focar nas 
atividades. Mas isso, não aconteceu. Foi muito bom! 
 
Goiabeira: Eu achei muito interessante, como todos os colegas eu achava 
que não iria dar certo. Eu descobri que sou aventureira, gente! Eu descobri 
algo que posso fazer quando tiver tempo livre e eu vou levar isso pra minha 
vida também. 
 
Ipê-amarelo: Espero que tenha mais vezes. 
 
Paineira: Estudar na sala é uma coisa normal fazemos todos os dias. 
Quando você sai para fazer uma coisa diferente, você começa a aprender 
de uma forma diferente.  
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Os educandos demonstraram sua felicidade com a realização da saída a campo. Em 

sua avaliação tratou-se de uma nova forma de aprender a aprender e para que esse 

processo ocorresse foi necessário nos alimentarmos de saberes construídos dentro 

e fora da sala de aula. A Educação Ambiental crítica traz em sua essência uma 

proposta aberta ao novo, para que paradigmas dominantes como a separação 

cultura/natureza possam ser rompidos (GUIMARÃES, 2004). 

 

Nas aulas que se seguiram, na escola, realizamos os Círculos de Cultura para que 

os resultados dos trabalhos de campo fossem socializados. Em seguida, os 

estudantes selecionaram as fotografias para a mostra fotográfica a qual ocorreu no 

dia 29/11/2018 em meio ao entusiasmo dos alunos. Posteriormente, realizaram as 

transcrições das informações para seus respectivos diários de campo (Figura 37). 

 

Figura 37: Mostra fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

O diário de campo foi utilizado como instrumento de pesquisa e de avaliação para as 

disciplinas de Biologia, Geografia, História e Português. Os estudantes que não 

compareceram à aula de campo realizaram diários de campo sobre o bairro em que 

residiam. Entretanto, os dados dos alunos faltosos não foram utilizados na pesquisa. 
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Além disso, destacamos que os diários de campo tiveram o papel de confirmar a 

articulação entre os conhecimentos teóricos e a prática de campo. Por isso, foi um 

momento de avaliação não só quantitativo, representado pela nota. Nesta etapa, 

avaliamos as relações interpessoais estabelecidas, o despertar da curiosidade e das 

descobertas dos estudantes, bem como a organização das conexões estabelecidas 

entre o humano e o ambiente. Apresentamos a seguir os resultados advindos dos 

três grupos de trabalho.  

 

As respostas apresentadas sobre a percepção da paisagem do entorno do Córrego 

Doutor Robson propostas no roteiro de campo (APÊNDICE H) atingiram os objetivos 

inicialmente propostos nos três grupos analisados. Apresentamos, a seguir no 

Quadro 9 os resultados alcançados pelo primeiro grupo:  

 

Quadro 9 - O “olhar” registrado no caminho do Córrego Doutor Robson  
 

Nº QUESTÕES NARRATIVAS DOS EDUCANDOS 

 

1 

 
Registros 
fotográficos do ponto 
de estudo e 
adjacências  

 

Os educandos realizaram a atividade.  

 

 

 
 
Descrição da área 
Observada  
 

 
Na descrição da paisagem pelos educandos predominou os aspectos 
naturais. Como podemos observar nas narrativas:  
Ipê-Amarelo: Observei que temos de um lado um córrego limpo e 
outro sujo. A existência de bois, cavalos, cachorros. Além de casas e 
pessoas nas proximidades. 
Acácia: Observei diversas árvores, flores e o córrego ainda com vida.   
Nos dados recolhidos constatamos que não houve uma reflexão sobre 
os processos que contribuíram com a modificação das paisagens 

 

3 

 
 
Atividades Humanas 
e impactos  
socioambientais 

 
Observamos nas narrativas dos educandos elementos que 
comprovam a presença do homem no conjunto de transformações da 
paisagem. Compartilhadas em suas narrativas.  
Ipê-Amarelo: A presença da atividade de criação de gado que traz 
consequências negativas para o solo. A presença dos esgotos 
lançados no córrego é muito triste.  
Pau-Brasil: A sociedade deveria ter mais cuidado na solução dos 
problemas como a poluição, os desmatamentos e o lixo.  
Nos dados recolhidos notamos que Ipê-Amarelo (2018) conseguiu 
compreender a causa e consequência da atividade agropecuária e 
seus impactos ao meio ambiente. Na narrativa de Pau-Brasil (2018), 
ficou explicito que o estudante não se vê inserido no processo de 
modificação da paisagem. Pois, relatou que a solução dessas 
problemática caberia a sociedade, na qual não se encontram 
inseridos.   
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4 

 
 
Registro das 
percepções 
das paisagens por  
meio dos sentidos 
do corpo: visão, 
audição, olfato e tato 

 
O que vejo: árvores, água, pessoas, casas, céu nublado. 
O que ouço: O que ouço: o barulho das águas, vento, vacas mugindo, 
pássaros  
Que cheiros eu sinto: a terra molhada, animais mortos, as fezes dos 
bois. 
Que sensações sinto ao tocar: a textura fina das flores, grilos, a voz 
das pessoas, a frescura das flores molhadas, a textura da terra 
molhada.  

 
5 

 
Identificação da 
presença dos 
elementos da  
Educação 
Ambiental: 
água, ar, fogo e terra 

 
Água: córrego, chuva. 
Ar: umidade. 
Fogo: fumaça, queimadas. 
Terra: lama, terra molhada. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Na análise dos dados recolhidos sobre a descrição da paisagem no entorno do 

Córrego Doutor Robson, tivemos, porém, algumas respostas consideradas 

insuficientes para a análise do todo. Os elementos apresentados eram tipicamente 

naturais: casas, árvores, flores, montanhas, criação de gado. Foram mencionados 

problemas ambientais como a poluição do córrego, porém os estudantes não 

associaram esses fatos a questões sociais. O mesmo ocorreu com as perguntas 

referentes aos impactos socioambientais. A percepção dos educandos sobre o 

ambiente transformado pelo homem em um contexto histórico e econômico não foi 

compreendida pela maioria, prevalecendo o olhar de um ambiente natural 

(CURSINO; ESCADA, 2011).  

 

Na atividade relacionada às sensações por meio da utilização dos órgãos dos 

sentidos humanos, os educandos permitiram-se experimentar novas formas de 

contato com a natureza. Esta experiência auxiliou no estreitamento do convívio com 

os pares e gerou mais confiança nas educadoras por parte dos estudantes porque 

nos dias seguintes à aula de campo os estudantes mostraram-se mais participativos 

e mais empenhados na realização das tarefas.  

 

No segundo grupo, analisamos as percepções  da paisagem do entorno do córrego 

propostas no roteiro de campo (APÊNDICE H) e a conexão estabelecida entre os 

aspectos culturais e naturais presentes no lugar. As respostas assinaladas no roteiro 
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de campo atingiram os objetivos propostos. Observamos no Quadro 10 as narrativas 

dos educandos: 

 

Quadro 10 - O “olhar” na leitura da paisagem: interligação dos conhecimentos 
humanos com as ciências da natureza 

 

N° QUESTÕES NARRATIVAS DOS EDUCANDOS 

 

1 

 

Referenciamento 

 
Os educandos demonstraram segurança ao referenciar o local. O 
grupo encontrou as seguintes coordenadas geográficas: 
Latitude: S20°13‟ Longitude: W040°51‟ 

 

2 

 
 
Identificação dos 
Pontos Cardeais   

 
Na identificação dos pontos cardeais alguns estudantes tiveram 
dificuldade em calibrar a bússola para assegurar a precisão correta 
do norte magnético. A atividade consistia em identificar no 
quadrante demarcado o sentido em que as águas do Córrego 
Doutor Robson corriam. As águas corriam de oeste para leste. 

 

3 

 
 
Identificação dos seres 
bióticos e abióticos 

 
Os seres bióticos relatados pelos estudantes foram: girinos, 
plantas, seres humanos, microorganismos e pássaros. Já os seres 
abióticos foram a terra, pedras, água, madeira, ar e chuva. 

 

4 

 
 
Identificar a 
profundidade, largura e 
vazão  no ponto 
demarcado no Córrego 
Doutor Robson 

 
Nesta etapa os estudantes encontraram dificuldade para empregar 
os conhecimentos de matemática e física no cálculo da vazão. A 
atividade foi desafiadora sendo concluída no trabalho em conjunto 
no campo. O grupo encontrou os seguintes valores: Área do 
quadrante: seis metros e meio por dois metros e meio. Largura do 
trecho do córrego: dois metros. Tempo de deslocamento da 
garrafa: 42 segundos. Vazão: 22 litros por segundo. 

 

5 

 
 
Atividades Humanas e 
impactos  
socioambientais 

 
Alguns educandos realizaram uma visão pontual das atividades 
humanas e seus impactos socioambientais, relatando somente o 
que observaram no quadrante.  
Cajueiro: Consigo observar nas águas os compostos oleosos, 
litros de garrafa pet, lixo e poluição. 
Manacá: Foi observado o composto oleoso na água, barragens de 
sacos de areia para diminuir a fluxo das águas. 
Nos dados recolhidos constatamos que os estudantes não 
conseguiram perceber a conexão cultura/natureza na compreensão 
da realidade que é complexa.   

 

6 

 
Identificação da 
presença dos 
elementos da  
Educação Ambiental: 
água, ar, fogo e terra 

 
Água: córrego, chuva. 
Ar: vento, respiração. 
Fogo: Luz solar. 
Terra: solo barrento do córrego. 

 

7 

 
Registros fotográficos e  
e/ou desenhos e  
croquis para compor o 
diário de bordo. 

 

Os registros fotográficos e áudios foram realizados. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Os educandos realizaram todas as propostas solicitadas no trabalho de campo. 

Tínhamos como foco principal a percepção em relação ao ambiente antropizado e 

transformado e não somente o ambiente natural. Ressaltamos o empenho do grupo 

na realização das atividades desafiadoras que envolviam outras disciplinas. A 

interdisciplinaridade nas aulas de campo contribui para a aproximação dos 

estudantes na compreensão da realidade complexa (GUIMARÃES, 2004).  

 

Na percepção das atividades humanas e seus impactos socioambientais, fomos 

surpreendidos por alguns estudantes. À medida em que tiveram uma visão mais 

ampliada dos fenômenos em campo, eles passaram a observar mais atentamente 

alguns efeitos da antropização.  

 

O estudante Goiabeira (2018) ao caracterizar as atividades humanas e os impactos 

socioambientais no entorno do córrego afirmou:  “O lugar é cercado de esgoto 

produzido por nós. Deixamos o lixo e o esgoto correrem nessas águas. O gado 

pisoteia o solo, deixando a terra dura, fazendo com que ela fique ruim”.  

 

Dessa forma, o estudante demonstrou habilidade para realizar sua própria leitura do 

mundo, por meio da percepção crítica dos processos que impactam o ambiente, 

posicionando-se como parte do ambiente e da sociedade e co-responsável pelos 

efeitos dela advindos (FREIRE, 2011). Assim, diante do problema a ser solucionado 

o educando recorre à compreensão da visão totalizadora encontrada no entorno do 

córrego. 

 

Morin (2011) assinala que o conhecimento se consolida na organização das 

informações ou parcelas do saber inseridas em um contexto. Por isso, o uso dos 

conhecimentos fragmentados serve apenas para efeitos técnicos. Dessa forma, 

devemos alimentar o pensamento complexo dos conhecimentos para o 

enfretamento dos desafios de nossa época e a condução de nossas vidas. Sem 

compreender a complexidade que envolve a questão ambiental qualquer ação perde 

sua força. 
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Para Freire (2013a) e Guimarães (2004) torna-se importante fomentar entre os 

educandos a leitura crítica da realidade, por meio da qual se estimula o pensar 

(reflexão) proporcionando a visão ampla e o fazer (ação), na superação dos limites 

que propiciam a transformação.  

 

Na discussão dos dados do terceiro grupo, analisamos a relação dos saberes 

matemáticos inter-relacionados com os conhecimentos interdisciplinares de outras 

áreas do conhecimento na interpretação e conexão entre o humano e o racional. As 

respostas contidas nas narrativas dos educandos foram elaboradas a partir do 

roteiro de campo (APÊNDICE H), como podemos constatar no Quadro 11.  

 

Quadro 11 - O “olhar” na leitura da paisagem: interligação dos conhecimentos 
humanos com as ciências matemáticas 

 

N° QUESTÕES NARRATIVAS DOS EDUCANDOS 

 

1 

 

Referenciamento 

 
Os educandos demonstraram segurança ao referenciar o 
local. O grupo encontrou as seguintes coordenadas 
geográficas: Latitude: S20°8‟. Longitude: W040°18‟ 

 

2 

 
 
Identificar as formas 
geométricas na paisagem 

 
As formas geométricas assinalas pelos educandos foram: 
cilindro, retângulo, pirâmides, quadrado, cubo, formas 
esféricas e arredondadas.  
 

 

3 

 
Identificar os processos que 
estão por detrás da geometria 
paisagem 

 
Jacarandá: A ação das chuvas e ventos. 
Angico: Alteração do relevo. 

 

4 

 
Identificar a intervenção 
humana na modificação 
das formas geométricas da 
paisagem 

 
Eucalipto: Com os desmatamentos o homem modificou a 
paisagem. 
Cedro: Na alteração do curso do córrego. 

 

5 

 
Identificação da presença  
dos elementos da Educação 
Ambiental: água, ar, fogo e terra 

Água: córrego, chuva. 
Ar: ventos, umidade do ar. 
Fogo: Queimadas, fumaça.  
Terra: montes arredondados, solo úmido, relevo.  

 

6 

 
 
Descrição da área observada 

 
O grupo apresentou a descrição da paisagem que constituía 
o entorno do Córrego Doutor Robson.  Observadas nas 
narrativas: 
Cedro: O local é muito alterado pelo ser humano. Vemos os 
esgotos que poluem o córrego vindo dos bairros mais 
pobres.  
Palmeira – Juçara: Vemos vegetações, a presença dos 
bois no pasto e o desmatamento para construção de casas. 
Nos dados recolhidos constatamos que os estudantes 
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descreveram somente as atividades antrópicas, sem 
contextualizá-las aos processos históricos e econômicos 
que formaram aquela realidade.  

 

7 

 
Registro das percepções 
das paisagens por meio dos 
sentidos do corpo: visão, 
audição, olfato e tato  

 
O que vejo: gado, pessoas, casas, vegetação, pasto, 
córrego, rochas, aranha, cogumelos.  
O que ouço: grilos, latidos, barulho dos ventos, pássaros, 
ruídos de automóveis. 
Que cheiros eu sinto: cheiro de terra molhada, fezes dos 
bois, cheiro das flores.  
Que sensações sinto ao tocar: a aspereza do tronco 
molhado, a folha macia com linhas mais grossas, a textura 
da terra.   

 

8 

 
Registros fotográficos e/ou 
desenhos e croquis para 
compor o diário de bordo. 

 
Os registros fotográficos foram realizados pelos estudantes. 
Nenhum deles optou por desenhos de croquis.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Os educandos descreveram, com segurança as formas geométricas observadas na 

paisagem. O questionamento buscou extrair dos alunos se, na sua opinião, as ações 

antrópicas provocaram mudanças na paisagem. Os estudantes indicaram algumas 

mudanças na paisagem provocadas pelo homem, sem se colocar como parte do 

ambiente e da paisagem. Na descrição da área observada em campo, citaram o 

papel dos bairros mais pobres no processo de poluição do córrego. Essa descrição 

despreza as atividades de pecuária dentro da área do córrego que imprimem 

consequências negativas ao solo e as águas.  

 

Decorre de ações assim a importância das reflexões sobre a história e a cultura 

local. Pois, na área de realização do campo, localizam-se sítios e fazendas, em que 

se realiza práticas agropecuaristas representados pelas famílias tradicionais 

serranas. Além dos moradores da área periférica que intensificam a poluição, por 

meio do lançamento de lixo e esgoto no córrego. Verificamos que as duas práticas 

social e econômica degradam o ambiente.  

 

Guimarães (2000, 2004 ) nos alerta que a solução para os problemas ambientais 

nas áreas periféricas da cidade não podem centrar-se no padrão comportamental 

dos indivíduos, pelo fato, de haver muitas vezes a omissão governamental ao não 
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oferecer os serviços básicos destinados à população como exemplo, temos o 

saneamento básico. Por isso, nas práticas escolares de Educação Ambiental deve-

se superar o discurso ideológico, simplista e linear que culpa a miséria como 

responsável pela degradação. Dessa forma, reforça-se a exclusão social presente 

na sociedade capitalista.  

 

Com relação a categoria “resistência”, observamos em campo as seguintes 

narrativas: 

 

Manacá: Uma coisa que não acontece na escola aconteceu aqui (campo), 
um ajudando o outro. 
 
Acácia: Foi muito bom ver a nossa união.  
 
Ipê-Amarelo: Acho que vai ser uma experiência única. Nos reunimos e 
trabalhamos juntos, sem competições.  

 

Analisamos as narrativas dos educandos, reveladoras de momentos de sua 

experiência existencial, histórica, estabelecidas nas relações homem/mundo, 

percebemos que nosso ato se configura como uma atitude de solidariedade, de 

respeito às suas percepções.  

 

A realização de trabalhos escolares em grupos proporcionou a cooperação e a 

colaboratividade entre os indivíduos. Quebra-se a lógica individualista e 

conservadora presente nas relações e padrões sociais vigentes, a qual considera 

cidadãos somente aqueles que possuem renda para consumir. Essa lógica exclui 

uma grande parcela da sociedade pela insuficiência de renda (GUIMARÃES, 2004).  

 

Sendo assim, necessitamos compreender as vivências de nossos estudantes em 

seus cotidianos precarizados, desumanizantes, agregando os processos de 

solidariedade e socialização-aprendizagem aos espaços escolares e aos espaços 

não formais (ARROYO, 2017).  

 

Desse modo fica a indagação: houve a modificação no olhar dos educandos nas 

relações estabelecidas entre o Córrego Doutor Robson e a cultura? Ocorreu a 

relação de maior proximidade com esse corpo d‟ água? São perguntas que 
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provocam a curiosidade da professora/pesquisadora e as professoras de Biologia, 

História e Português quanto à significância do projeto para os estudantes.  

 

Nos diários de campo, os educandos realizaram as transcrições da aula de campo e 

nos deixaram mensagens sobre a representação social que construíram do Córrego 

Doutor Robson durante a nossa trajetória. Foram perguntados/as: Sua relação 

homem/natureza mudou depois da aplicação do projeto? Como as respostas foram 

múltiplas, reveladores das subjetividades e olhares dos educandos e educandas, 

optamos por apresentar algumas delas, no Quadro 12 a seguir: 

 

Quadro 12 - Representações sociais sobre o Córrego Doutor Robson após a aula de 
campo 

Ressignificação das percepções dos educandos: Córrego Doutor Robson 

N° Narrativas dos Educandos 

1 Jacarandá: Sim, pois agora procuro me conectar mais natureza sabendo que ela faz parte de 

nós.   

2 Quaresmeira: Mudou sim, pois agora sei que é importante a mudança na relação homem e 

natureza. 

3 Pau-Brasil: Sim, agora sou tomada por um sentimento de tristeza por saber que o Córrego Dr. 

Robson era limpo e podíamos beber de suas águas. Vemos hoje a água limpa misturar-se a 

suja. A prefeitura tem recursos porque não recupera o córrego? 

4 Ipê-Roxo: Meus sentimentos ao córrego mudaram bastante. Antes as pessoas me falavam 

sobre o Córrego Dr. Robson e eu achava que só havia sujeira. Na verdade é um córrego que já 

foi limpo e bonito e podemos ainda observar sua beleza. 

5 Ipê-Amarelo: O sentimento que o córrego desperta em mim é de encanto e de tristeza ao ver 

como nós seres humanos somos capazes de destruir o que a natureza tem de mais belo. 

6 Araucária: Tudo na nossa vida, ao nosso redor nos é presenteado e nos faz vivo. Não destrua 

a natureza, porque somos uma coisa só. Veja que em tudo existirá o brilho de sua essência. Só 

enxergará a escuridão os que estão aprisionados ao seu próprio umbigo.  Se tornam 

indiferentes a conexão homem/natureza.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Nas narrativas dos estudantes percebemos sua afetividade em relação ao Córrego 

Doutor Robson. Nas práticas de Educação Ambiental devemos trabalhar na 
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perspectiva da sensibilização, por meio da qual aproximamos os educandos do 

ambiente natural. Isso os permite emocionarem-se com a natureza, criando um 

sentimento de pertença à vida planetária, baseados nos princípios da cooperação e 

solidariedade entre os povos (GUIMARÃES, 2000). 

 

Um córrego representa um recurso hídrico que contribui para a manutenção da vida. 

Um córrego, por sua hidrodinâmica, convida o visitante a integrar-se ao ambiente, 

levando-o a conhecê-lo para atuar como multiplicador das ações de proteção desse 

mesmo ambiente. Em contextos dessa natureza que ganha tônica especial a 

relevância da leitura de mundo, uma das potencialidades que pode ser explorada em 

uma aula de campo em ambientes naturais, favorecendo o afloramento de 

sensações e de emoções no/na estudante que normalmente não ocorreriam dentro 

do espaço de educação formal (SENICIATO; CAVASSAN, 2008). Experiências com 

os espaços onde existe vida ou poderia existir podem mudar a percepção dos 

alunos com relação ao ambiente e levá-lo a redescobrir saberes desconhecidos.  

 

Após a realização da aula de campo, na aula de História junto à 

professora/pesquisadora, os estudantes foram convidados a selecionar as fotos 

registradas em campo. As fotos selecionadas compuseram a mostra fotográfica 

intitulada: “Olhares: Leituras e narrativas produzidas no encontro com o Córrego 

Doutor Robson”.  

 

A montagem e a exposição da mostra fotográfica demostrou o protagonismo da 

história e da ação dos educandos. A linguagem imagética, captadas pelos mesmos, 

expressaram sua compreensão do cotidiano da escola, da comunidade e do meio 

ambiente no processo de aprenderensinar. Criando nos sujeitos saberes e sentidos 

necessários à compreensão crítica da realidade (TRISTÃO; NOGUEIRA, 2011, p. 

109-110).  
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8 CONCLUSÃO 

 

Iniciamos nossa conclusão retomando a pergunta que norteou a pesquisa:  O 

Córrego Doutor Robson no diálogo com o Ensino em Humanidades e a Educação 

Ambiental crítica é capaz de produzir conhecimentos? 

 

Essa pergunta permeou nossa trajetória no transcurso da pesquisa. Acreditamos 

que construímos conhecimentos por meio da análise do Córrego Doutor Robson da 

perspectiva da Educação Ambiental Crítica. A pesquisa do tipo qualitativa 

participante foi sendo construída em conjunto, na união entre escola e comunidade, 

explorando pedagogicamente a realidade vivenciada pelos educandos, para que a 

partir do local, realizássemos conexões com o global e vice-versa.  

 

Esta dissertação pretendeu superar a dicotômia entre as ciências humanas e as 

ciências naturais ainda presente nos espaços escolares. A motivação para a 

construção dessa problemática surgiu da vivência como professora e pesquisadora. 

Em minha formação acadêmica, percebia que as disciplinas humanísticas cumpriam 

um papel secundário na produção do conhecimento, enquanto as disciplinas físicas 

e biológicas auferiam status de superioridade.  

 

Neste sentido, a pesquisa buscou problematizar os saberes produzidos pela 

experiência humana e pelas ciências naturais pois, acreditamos na articulação entre 

os conhecimentos das ciências humanas, presentes no conceito de humanizar 

Freireano, e sua articulação com a Educação Ambiental crítica. Dessa perspectiva 

podemos compreender a complexidade dos fenômenos presentes na realidade a 

partir da análise da relação cultura/natureza. Pretendemos também colocar em 

evidência os saberes de “resistências” dos sujeitos oprimidos pelo sistema vigente.  

 

Como professora e pesquisadora, busquei nas experiências pessoais com o 

ambiente, na pequena comunidade de pescadores da Ilha das Caieiras, localizada 

em Vitória-ES, motivação para desencadear esta pesquisa de mestrado. A prática 

escolar, da educadora/pesquisadora, sempre esteve ligada às escolas públicas da 

região da Grande Vitória, por isso vejo a mim mesma em meus alunos que, ao 
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saírem de suas periferias desumanizantes, procuram os itinerários escolares na 

esperança de um viver justo e digno.  

 

As atividades propostas por este trabalho vislumbraram contribuir para um processo 

ensino-aprendizagem que se aproxima da abordagem da Educação Ambiental 

crítica, por meio da adoção de práticas participativas que desperte nos educandos a 

curiosidade e a busca pela solução dos problemas socioambientais de sua 

comunidade.  

 

A abordagem interdisciplinar demandou o envolvimento das disciplinas de Biologia, 

História e Português, essenciais para o desenvolvimento e a aplicação do projeto. A 

cumplicidade, a união e a solidariedade entre os colegas ao abraçarem o projeto e, 

tomá-lo como seu, possibilitaram a implementação e a execução das práticas 

pedagógicas.  

 

Em todos os momentos na escola, e fora dela, a prática pedagógica interdisciplinar 

esteve presente. Entendemos que pensar o ensino implica a adoção da práxis que 

integra os saberes. Dessa forma, o agir com o estudante pressupõe desafiá-lo a 

refletir, a argumentar, a contestar os saberes instituídos de forma articulada e 

contextualizada.  

 

Analisamos os dados produzidos pela pesquisa e entendemos que conseguimos 

alcançar, ainda que timidamente, as pretensões desse trabalho.  

 

O objetivo geral da investigação consistia em desenvolver práticas pedagógicas 

criativas, da perspectiva da Educação Ambiental crítica, a partir do Córrego Doutor 

Robson em diálogo com o Ensino de Humanidades, de modo a socializar os saberes 

advindos da relação cultura, natureza e resistências. Julgamos tê-lo atingido no 

processo de construção da pesquisa, nos momentos da escuta, nas dinâmicas 

empreendidas que envolviam o tema gerador Córrego Doutor Robson e nas 

intervenções proporcionadas nos círculos de cultura, na aula de campo e na mostra 

fotográfica. 
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Nos diálogos realizados, após a apresentação do filme Avatar, notamos com mais 

segurança as codificações (busca pelas contradições vividas) dos estudantes, 

materializadas na forma desconectada como compreendiam a relação entre 

cultura/natureza. Nas etapas que se seguiram, realizamos as entrevistas com os 

moradores do bairro Vista da Serra I e a leitura de suas transcrições pelos 

educandos e educadoras para a apreensão das codificações dos entrevistados. Nas 

etapas assinaladas, foi possível perceber uma ressignificação de percepção dos 

estudantes em relação ao Corrégo Doutor Robson. Muitos deles evidenciaram a 

visão da interdependência entre a cultura e a natureza. Entre os entrevistados, por 

meio dos “narradores do córrego” analisamos a relação estreita com o córrego e o 

sentimento de pertença. Também percebemos, nos moradores, ações de 

solidariedade e união entre si e com o córrego. Os saberes de resistências dos 

educandos e dos moradores foram evidenciados em suas narrativas.  

 

Como conclusão passaremos a demonstrar a consecução dos objetivos específicos, 

iniciando com o primeiro objetivo que propõe: analisar as temáticas que surgirem 

dos encontros dos sujeitos da pesquisa com o Córrego Doutor Robson, que se 

aproximem do Ensino de Humanidades e da Educação Ambiental crítica. A partir 

dos Círculos de Cultura surgiram temáticas que transversalizaram o Ensino em 

Humanidades e a Educação Ambiental Crítica, tais como a ciência e a tecnologia, o 

consumo, meio ambiente, relação homem/cultura foram assinaladas na pesquisa. A 

partir dessas temáticas, elencamos nossos descritores para análise das narrativas, 

que foram os saberes construídos na relação cultura/natureza e resistências. 

 

Tivemos ainda como objetivo específico: a realização de aula de campo com os 

educandos para a produção de diários de campo a partir das temáticas definidas 

pelo tema gerador. Na realização da atividade, tivemos a participação dos 

edstudantes, das professoras de Biologia, História, Português, Matemática além, da 

professora pesquisadora. Realizamos as etapas de pré-campo, campo e pós-campo. 

As atividades propostas no Roteiro (APÊNDICE H) foram realizadas pelos 

estudantes, como também os registros fotográficos. A culminância do projeto 

aconteceu com a apresentação da Mostra Fotográfica pelos educandos na escola. 

As atividades contribuíram para o exercício da visão crítica e contextualizada das 
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problemáticas apresentadas, assim contribuindo para a superação do conhecimento 

fragmentário e parcelado.  

 

Uma conclusão a que chegamos foi que a aula de campo revelou uma ruptura com o 

autoritarismo, pelo fato de que em campo a aula não é fechada, havendo uma 

quebra de hierarquia. Por não ocorrer em um espaço sistematizado, o campo é tão 

imprevisível quanto as condições climáticas, o que se revela como um desafio tanto 

para o estudante quanto para o professor. Em campo, o trabalho pedagógico é 

construído em parceria e em trabalho de equipe, é preciso desenvolver a confiança 

e a segurança, razão pela qual a aula de campo aponta para a superação de medos 

e temores. Foi possível também desenvolver um exercício de sensorialidades por 

meio do contato com a natureza.  

 

Ainda como objetivo específico, buscamos evidenciar as narrativas produzidas pelos 

educandos que contribuissem para uma leitura crítica e transformadora da realidade. 

Acreditamos que este objetivo foi alcançado quando verificamos o amadurecimento 

dos alunos em suas reflexões e narrativas orais, imagéticas e escritas que 

apontavam para uma conscientização quanto à forma predatória do capitalismo que 

reforça a destruição ambiental. Alguns educandos possuem momentos diferenciados 

no apreender, no tomar para si o conhecimento como prática de resistência e 

libertação. Nesse exercício, a ligação promovida com natureza/homem, que 

consubstancia a EA crítica na relação com os sujeitos da pesquisa, um dia também 

pode se desfazer no transcorrer de suas vidas.  

 

Quanto ao último objetivo: desenvolver um produto educacional, em forma de e-book 

que contemple o Ensino em Humanidades no diálogo com a Educação Ambiental e 

as narrativas produzidas no Córrego Doutor Robson, este foi alcançado porque 

elaboramos um guia didático inspirado em nossa experiência com o córrego. A 

intenção é que esse guia sirva como motivação para a preparação de aulas de 

campo pelos educadores e como material complementar nas escolas dos diversos 

bairros da Serra-ES que são atravessados pelo córrego.  
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Uma lacuna a ser preenchida em um próximo trabalho seria o aprofundamento do 

diálogo com Freire ( 2013a) e Arroyo (2017), no intuito de reconhecer as 

“reexistências” dos sujeitos da pesquisa.  

 

Dessa forma, como proposta futura, teríamos como sugestão de pesquisa sobre 

currículos que se aproximem da realidade socioeconômica dos estudantes, 

envolvendo os educandos/educadores, a coletividade escolar e a comunidade, 

permitindo a participação de todos no processo de aprendizagem. Isso permitiria 

estabelecer laços e relações mais horizontais com os sujeitos, resgatando o 

sentimento de pertença e valorizando a cooperação e a união, para de fato 

trabalharmos em favor das classes populares.  

 

Na construção desse caminhar, acertamos, erramos, retornamos, nos 

decepcionamos, tivemos vibrações de felicidade e  momentos em que avaliamos 

novas possibilidades. Todos esses encontros e desencontros nos enriqueceram 

como seres humanos, pesquisadoras, aprendentes de uma dada realidade que foi 

problematizada. 
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9 PRODUTO EDUCACIONAL  

 

O produto educacional foi produzido por se tratar de um mestrado profissional, que 

exige a realização desta atividade. Assim, nos orientaremos por meio da legislação 

específica do programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto 

Federal do Espírito Santo, estabelecida pelo: Regulamento Geral do Mestrado 

Profissional, aprovado em novembro de 2013, o documento, traz em seu primeiro 

capítulo, especificamente no Art. 6º, as orientações para a confecção do material 

educativo, além de sugestões para sua elaboração. O produto educativo foi 

planejado junto à orientadora, cabendo à mestranda “ [...] utilizá-lo em condições 

reais de sala de aula ou de espaços não formais de ensino, em formato artesanal ou 

protótipo”  

 

Assim, como materialização de nossa prática, criamos um material educativo, em 

forma de e-book, que possa sinalizar uma prática fundada na pedagogia freireana.  

 

Nosso material contém algumas orientações pedagógicas de como trabalhar o 

ensino de humanidades no diálogo entre a Educação Ambiental e as narrativas 

produzidas no Córrego Doutor Robson, construído por meio da práxis, porque 

“Seremos nós, educadores, que pela práxis, poderemos levar a teoria que estamos 

construindo criticamente, a uma prática transformada e transformadora” 

(GUIMARÃES, 2004, p. 118). A produção do material considerou a não 

dicotomização entre ser humano e natureza, o compromisso político dos educadores 

e educadoras com os grupos populares na percepção e valorização de suas 

resistências.  

 

Logo, o material contempla: o contexto geográfico e histórico do Córrego Doutor 

Robson, maneiras de como trabalhar narrativas, aula de campo, mostra fotográfica, 

realizadas durante a pesquisa, a partir da práxis da professora/pesquisadora, em 

uma perspectiva que promova a visão crítica de modo a socializar os saberes 

advindos da relação cultura, natureza e resistências.  
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ANEXO A - Aprovação do trabalho pelo comitê de ética em pesquisa (cep) 
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APÊNDICE A - Carta de anuência da escola parceira  
 

Autorizo a realização da pesquisa intitulada: O Ensino em Humanidades no diálogo 

com a Educação Ambiental e as Narrativas produzidas no encontro com o Córrego 

Doutor Robson, coordenada pela pesquisadora Flávia Trancoso de Jesus Souza, 

sob a orientação das professoras Dra. Kátia Gonçalves Castor e a Dra. Mariluza 

Deorce Sartori a ser realizada na EEEFM João Loyola. 

O trabalho se trata de pesquisa em nível de mestrado profissional, vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória-ES, 

na linha de práticas educativas, e pretende compreender, de que maneira o Ensino 

em Humanidades promove conhecimento para emancipação dos sujeitos no diálogo 

com a EA e as narrativas produzidas no encontro com o Córrego Doutor Robson. A 

pergunta que surge de nossa pesquisa é:  De que maneira o Ensino em 

Humanidades promove conhecimento no diálogo com a Educação Ambiental e as 

narrativas produzidas no encontro com o Córrego Doutor Robson? 

No intuito de investigarmos essa problemática, recorremos a abordagem da 

pesquisa qualitativa, articulada a pesquisa intervenção em sala de aula, realizada 

pela pesquisadora Flávia Trancoso de Jesus Souza em parceria com a professora 

de Biologia e História na turma do 2M2 do Ensino Médio, dessa escola. Assim, serão 

realizados possivelmente questionários e entrevistas semiestruturadas, gravações 

de áudio e vídeo, fotografias, rodas de conversas, aula de campo e a produção de 

diários de campo ou diários de bordo. Os nomes dos participantes e seu bem-estar, 

serão preservados atendendo as questões do Comitê de Ética em Pesquisa, 

legalmente instituído, como forma de resguardar o cumprimento das Resoluções nºs 

466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde/ CNS, e suas 

complementares. 

As informações fornecidas para o pesquisador serão armazenadas por ele em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob guarda e 

responsabilidade da pesquisadora, por um período de 5 anos após o término da 

pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins 
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de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as 

normas éticas da pesquisa.  

Recebi duas vias desta carta de anuência, assinadas pela pesquisadora de maneira 

que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada com a pesquisadora. 

Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá 

ser contactada pelo telefone (27) 9 9580-2116 ou endereço eletrônico 

flaviatrancoso28@gmail.com, assim como suas orientadoras, professora Dra. Kátia 

Gonçalves Castor, no telefone (27) 3534-9344 ou endereço eletrônico 

katia.castor@ifes.edu.br  ou  Dra. Mariluza Deorce Sartori, no telefone (27) 9 

99424825 ou endereço eletrônico mariluza@ifes.edu.br. 

 

Ainda será possível contactar o Conselho de Ética/Ifes no endereço Av. Rio Branco, 

nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-7518, e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br.  

 

 

Serra, ES, _________ de _________________de 201__. 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela Instituição 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido (tcle) – professores 

Eu, _________________________________________________, RG 

nº______________, professor(a), estou sendo convidado/a à participar da pesquisa 

de intervenção participante “O Ensino em Humanidades no diálogo com a Educação 

Ambiental a as Narrativas produzidas no encontro com o Córrego Doutor Robson”  

por intermédio de reuniões para discussão e realização de práticas pedagógicas 

chamados “Círculos de Cultura”, realizada pela pesquisadora Flávia Trancoso de 

Jesus Souza, sob a orientação das professoras Dra. Kátia Gonçalves Castor e a 

Dra. Mariluza Deorce Sartori.  

Passo, a saber, que se trata de pesquisa em nível de mestrado vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória – ES, 

na linha de pesquisa práticas educativas, e irá tematizar sobre a compreensão de 

que maneira o Ensino em Humanidades promove conhecimento para emancipação 

dos sujeitos no diálogo com a EA e as narrativas produzidas no encontro com o 

Córrego Dr. Robson.   

Deste modo, propomos ações, a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, da 

Educação Ambiental, das Narrativas e de uma Aula de Campo no intuito de 

potencializar e enriquecer os saberes que existem nos/as educandos/as ou propor 

novas ações pedagógicas, na intenção de alcançarmos os objetivos propostos na 

pesquisa. Tenho ciência que a pesquisa é do tipo qualitativa com caráter 

participante.  

Os dados serão produzidos a partir do processo de intervenção pedagógica 

participante com Círculos de Cultura, promovidas na EEEFM Professor João Loyola 

realizadas pela pesquisadora Flávia Trancoso de Jesus Souza, em parceria com as 

professoras regentes de Biologia e História da turma do 2M2 do Ensino Médio do 

turno matutino. Os registros desses dados serão realizados por meio de 

questionários e entrevistas semiestruturadas, gravações de áudio e vídeo, fotos, 

rodas de conversa, aula de campo num ponto do Córrego Doutor Robson, localizado 

nas proximidades da escola e a escrita de diário de campo. Os nomes dos 

participantes serão preservados atendendo as questões éticas orientadoras da 

pesquisa com seres humanos. Eu, enquanto participante, estou ciente de que, 
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embora os riscos em pesquisas dessa natureza sejam minimizados, existe a 

possibilidade de constrangimento que é inerente às relações interpessoais, riscos na 

atividade de campo que requerem alguns cuidados como: a turma será 

acompanhada por, pelo menos, três professores; será solicitado presença da polícia 

militar ou patrulha escolar para garantir a segurança dos participantes; os alunos 

serão orientados em questões como a atenção que se deve ter em permanecerem 

sempre juntos e terem cuidado redobrado ao atravessar as ruas. Além disso, serão 

repassadas informações gerais de como se vestir, a necessidade de levarem um 

recipiente com água, repelentes e protetores solares, pois a atividade será realizada 

em ambiente natural. Tenho ciência que me beneficiarei dessa pesquisa, a partir da 

análise de meu desenvolvimento profissional enquanto docente. A pesquisadora 

compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a metodologia que estará 

sendo desenvolvida e utilizada. Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em relação ao 

estudo, a pesquisadora poderá ser contatada pelo telefone (27) 9 95802116 ou 

endereço eletrônico flaviatrancoso28@gmail.com, assim como suas orientadoras, 

professora Dra. Kátia Gonçalves Castor, no telefone (27) 3534-9344 ou endereço 

eletrônico katia.castor@ifes.edu.br  ou  Dra. Mariluza Deorce Sartori, no telefone 

(27) 9 99424825 ou endereço eletrônico mariluza@ifes.edu.br. Ainda será possível 

contatar o Conselho de Ética/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – 

Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br.  

As informações que eu fornecer para a pesquisadora serão armazenadas por ela em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, 

ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins de 

pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as 

normas éticas da pesquisa.  

 

Recebi duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela 

pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e 

arquivada com a pesquisadora. Li ou foi lido para minha pessoa às informações 

sobre o estudo e estou claramente informado sobre minha participação nessa 



172 

 

pesquisa. Como voluntário, durante ou depois da pesquisa é garantido o anonimato 

das informações que eu fornecer.  

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na 

pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte: pagamento em espécie. De igual 

maneira, caso ocorra algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei 

devidamente indenizado, conforme determina a lei. 

 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo entrar 

em contato com o Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto 

Federal de Educação do Espírito Santo, o que poderá ser feito pelas vias de 

contatos já informadas.  

 

 

  

Serra, ES, ____ de __________ de 201__.  

 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE C - Termo de assentimento livre e esclarecido (tale) 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa chamada “O Ensino em 
Humanidades no diálogo com a Educação Ambiental a as Narrativas produzidas no 
encontro com o Córrego Doutor Robson”, coordenada pela professora Flávia 
Trancoso de Jesus Souza – e-mail  flaviatrancoso28@gmail.com ou pelo telefone: 
(27) 9 95802116  – e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Instituto 
Federal do Espírito Santo endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – 
Vitória/ES, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br e telefone (27) 3357-7518. Seus pais 
permitiram que você participe.  

Queremos saber de que maneira o Ensino em Humanidades promove conhecimento 
o diálogo com a Educação Ambiental e as narrativas produzidas no encontro com o 
Córrego Doutor Robson.  

Você só participará da pesquisa se quiser e poderá se retirar da mesma quando 
quiser. Este é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir.  

A pesquisa será feita aqui na escola EEEFM Professor João Loyola, localizado no 
bairro Serra-Centro, Serra – Espírito Santo. Os(as) estudantes e os professores 
participarão em sala de aula e em visitas a campo dentro do bairro, no horário das 
aulas. Para isso, realizaremos conversas, dinâmicas, oficinas, gravações de áudio e 
vídeo, fotografias, podemos assistir filmes ou documentários, realizar pesquisas, 
paródias, apresentar teatro e poesias, danças e responder a entrevistas no papel. 
Essas atividades são consideradas seguras, mas é possível ocorrer imprevistos, 
como incomodo, ou mesmo, constrangimento dos estudantes durante a discussão 
dos temas que serão abordados. Existem riscos também na atividade de campo, ou 
seja, na visita a um ponto do Córrego Doutor Robson nas proximidades da escola e 
escrita de diário de bordo. Frente aos riscos que existem na atividade de campo, 
serão tomadas as seguintes providências: a turma será acompanhada por, pelo 
menos, três professores; será solicitado a presença da polícia militar ou patrulha 
escolar para garantir a segurança dos participantes, os alunos serão orientados em 
questões como a atenção que se deve ter de estarem sempre juntos e cuidado 
redobrado ao atravessar as ruas e informações gerais de como se vestir, a 
necessidade de levarem um recipiente com água, repelentes e protetores solares, 
pois a atividade será realizada em ambiente natural.  Caso você se recuse a 
participar da visita a campo, que ocorrerá em seu horário de aula, não será 
prejudicado, ficando na escola sob os cuidados da equipe pedagógica para a 
realização de atividades semelhantes aos conteúdos desenvolvidos na visita,  como 
pesquisas, produção de textos e exercícios interdisciplinares. Ressaltando que 
essas atividades não serão utilizadas como dados para a pesquisa. 

As coisas boas, benefícios, que podem acontecer com esta pesquisa serão: a 
convivência mais próxima com os/as colegas e professores/as, o contato com o 
ambiente natural na aula de campo, fazermos novos amigos/as, aprender coisas 
novas em relação ao tema da pesquisa, conhecimento de outros locais e, além disto, 
a pesquisa poderá auxiliar professores/as que queiram trabalhar com a temática, 
com estudantes do ensino médio.  

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 
pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 
da pesquisa vão ser publicados no site Mestrado em Humanidades do Instituto 
Federal do Espírito Santo, onde eu estudo, também num material impresso sobre as 
atividades que realizamos, mas sem identificar os estudantes participaram, a não ser 
em casos que sejam autorizados por você e pelos seus responsáveis.  

 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________________________ aceito participar 

da pesquisa “O Ensino em Humanidades no diálogo com a Educação Ambiental a as 

Narrativas produzidas no encontro com o Córrego Doutor Robson”. 

Entendi os coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir e sem problema algum.  

Declaro que os/as pesquisadores/as tiraram minhas dúvidas e conversaram com os 

meus responsáveis.  

Ficam claros para mim quais as finalidades desse estudo; os riscos e benefícios na 

forma como a pesquisa será aplicada, estando totalmente ciente de que não há 

nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.  

No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na 

pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte: pagamento em espécie. De igual 

maneira, caso ocorra algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei 

devidamente indenizado, conforme determina a lei. Em caso de reclamação ou 

qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo entrar em contato com o 

Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal de 
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Educação do Espírito Santo,  o que poderá ser feito pelas vias de contatos já 

informadas.  

Também, tenho ciência que poderei ter acesso ao meu registro de consentimento 

sempre que solicitado.  

Eu recebi e uma cópia assinada e datada  deste  Documento de Assentimento. 

 
 

Serra, _____de _________de 201__. 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do Aluno/a 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

Assinatura do Pesquisadora 
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APÊNDICE D - Termo de cessão de imagem e voz para fins educacionais 

 

Nome: Idade: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Telefone: E-mail: 

Endereço: UF: 

Cidade: CEP:  

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Avenida Vitória, nº 1729, Bairro 

Jucutuquara – CEP: 29040-780– Vitória – ES, por meio dos pesquisadores Flávia 

Trancoso de Jesus Souza e Kátia Gonçalves Castor, inseridos na pesquisa: O 

Ensino em Humanidades no diálogo com a Educação Ambiental a as Narrativas 

produzidas no encontro com o Córrego Doutor Robson , designado CESSIONÁRIO, 

o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que 

voluntariamente aceitam e outorgam:  

Por meio do presente instrumento autorizo o Ifes a utilizar minha imagem e/ou voz, 

captados por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de 

depoimentos, declarações, videoconferência, exercícios, conferência web, 

entrevistas e/ou ações outras realizadas a serem utilizados com fins educacionais 

nas redes de ensino público. 

 Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não 

exclusivo, não havendo impedimento para que o/a(s) CEDENTE(s) utilize(m) o 

material captado como desejar(em).  

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido 

material produzido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo 

indefinido no que se refere à concessão de direitos autorais, utilização e 

licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em 

parte, deste material ou de qualquer reprodução, respeitando as questões éticas 

orientadoras da pesquisa com seres humanos.  
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Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso 

da imagem e outras informações ou de utilizações decorrentes da mesma. A cessão 

objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E 

VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as modalidades 

existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre 

outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. Os dados serão 

armazenados em arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em 

impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo) e serão mantidos, por um período de 

5 anos após o término da pesquisa. Fica assegurado de que os mesmos serão 

utilizados somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e 

acadêmicos, observando as normas éticas da pesquisa. A cessão dos direitos 

autorais relativos à IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do 

CEDENTE é por prazo indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a 

outra, por escrito, com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta dias).  

 

Recebi duas vias deste Termo de cessão de Imagem e Voz para fins educacionais 

assinadas pela pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra 

devolvida e arquivada com a pesquisadora. Quaisquer dúvidas e/ou necessidades 

em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo telefone (27) 9 

95802116 ou endereço eletrônico flaviatrancoso28@gmail.com, assim como sua 

orientadora, professora Dra. Kátia Gonçalves Castor, no telefone (27) 3534-9344 ou 

endereço eletrônico katia.castor@ifes.edu.br.  Ainda será possível contactar o 

Conselho de Ética/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – 

Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. Fica 

designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para 

dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que 

não possam ser superadas pela mediação administrativa.  

 

 

Local: Serra (ES), ___ de ________ de 201_. 

 

__________________________________________________________________ 

 Assinatura do/a Cedente 
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___________________________________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador/a 

 

 

___________________________________________________________________  

Assinatura da Pesquisadora 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – MENORES DE IDADE 
 

Eu, _________________________________________________, portador(a) de 

cédula de identidade nº ______________________, responsável legal pelo(a) menor 

_____________________________________________________, portador(a) de 

cédula de identidade nº ______________________, autorizo a gravação em vídeo 

da imagem e depoimentos do(a) menor supracitado(a), bem como a veiculação de 

sua imagem e depoimentos em qualquer meio de comunicação para fins didáticos, 

de pesquisa e divulgação de conhecimento científico, elaboração de produtos e 

divulgação de projetos audiovisuais sem quaisquer ônus e restrições. 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a 

cessão de direitos da veiculação das imagens e depoimentos do(a) menor 

supracitado(a), não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

Serra  (ES), _____, de __________ de 201_. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável legal 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) menor 
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APÊNDICE E - Termo de consentimento livre e esclarecido (tcle)– responsável 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA E RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME:  _________________________________________________________ 

2. DATA DE NASCIMENTO: _____/____/_____ 

3. ENDEREÇO: _______________________________________Nº ___________ 

BAIRRO ____________________________CIDADE _______________________ 

CEP: ______________________________ TELEFONE: (  ) _________________ 

2. RESPONSÁVEL LEGAL: ___________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador) __________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ______________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:  _____/_____/______ 

ENDEREÇO: _________________________________________Nº _________ 

BAIRRO _____________________________CIDADE ____________________ 

CEP: ________________________________TELEFONE: (   ) ______________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

Eu,________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a), 

__________________________, autorizo o(a) mesmo(a) a participar da pesquisa de 

intervenção participante “O Ensino em Humanidades no diálogo com a Educação 

Ambiental e as Narrativas produzidas no encontro com o Córrego Doutor Robson” 

por intermédio de reuniões para discussão e realização de práticas pedagógicas 

chamados “Círculos de Cultura”, realizada pela pesquisadora Flávia Trancoso de 

Jesus Souza, sob a orientação da professora Dra. Kátia Gonçalves Castor  e 

professora e Dra. Mariluza Sartori Deorce. Passo, a saber, que se trata de pesquisa 

em nível de mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
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Humanidades/Ifes, campus Vitória – ES, na linha de pesquisa práticas educativas, e 

irá tematizar as práticas educativas visando a compreensão de que maneira o 

Ensino em Humanidades promove conhecimento para emancipação dos sujeitos no 

diálogo com a Educação Ambiental  e as narrativas produzidas no encontro com o 

Córrego Doutor Robson em que participarão os/as alunos/as da turma do  2M2 do 

ensino médio da EEEFM João Loyola.  O estudo intenciona propor ações que 

enriqueçam os saberes que existem nos/as educandos/as e/ou propor novas ações 

pedagógicas,  pautada na pesrpectiva freireana no processo de intervenção 

pedagógica participante. Os dados serão produzidos a partir das observações e 

práticas na EEEFM João Loyola realizadas pela pesquisadora Flávia Trancoso de 

Jesus Souza, em parceria com os professores (as) de Biologia e História regentes 

da turma do 2M2 da referida escola, através de narrativas, entrevistas 

semiestruturadas, gravações de áudio e vídeo, fotos, rodas de conversa, uma aula 

de campo e escrita de diário de bordo. Os nomes dos participantes serão 

preservados atendendo as questões éticas orientadoras da pesquisa com seres 

humanos. Estou ciente de que, embora os riscos em pesquisas dessa natureza 

sejam minimizados, existe o risco de constrangimento que é inerente às relações 

interpessoais, e que as ações propostas serão pensadas visando minimizar 

quaisquer situações que provoquem desequilíbrio psicológico ou emocional, e 

qualquer outro sentimento de incômodo, e em caso de surgimento de alguma das 

situações citadas, ou não, no decorrer do processo, a pesquisadora se propõe a 

buscar solucionar os casos, bem como repensar a proposta visando o bem-estar dos 

sujeitos participantes da pesquisa. Quanto a atividade de campo, serão tomadas as 

seguintes providências: a turma será acompanhada por, pelo menos, três 

professores; será solicitado a presença da polícia militar ou patrulha escolar para 

garantir a segurança dos participantes; os alunos serão orientados em questões 

como a atenção que se deve ter em estarem sempre juntos, assim como o cuidado 

redobrado ao atravessar as ruas, além de informações gerais de como se vestir, a 

necessidade de levarem um recipiente com água, repelentes e protetores solares, 

pois a atividade será realizada em ambiente natural. Fui informado (a) que caso meu 

meu filho (a) ou adolescente sob minha responsabilidade se recuse a participar da 

visita a campo, que ocorrerá  em seu horário de aula, não será prejudicado, ficando 

na escola sob os cuidados da equipe pedagógica para a realização de  atividades 
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semelhantes aos conteúdos desenvolvidos na visita, como pesquisas, produção de 

textos e exercícios interdisciplinares. Foi ressaltado, que essas atividades não serão 

utilizados como dados para a pesquisa.  

Fui informado que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios como 

a vivência de abordagens pedagógicas críticas que preconizam o diálogo com os 

sujeitos praticantes do cotidiano na produção do conhecimento. 

A pesquisadora compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a 

metodologia que será desenvolvida e utilizada. Quaisquer dúvidas e/ou 

necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo 

telefone (27) 9 95802116 ou endereço eletrônico flaviatrancoso28@gmail.com, 

assim como suas orientadoras, professora Dra. Kátia Gonçalves Castor, no telefone 

(27) 3534-9344 ou endereço eletrônico, katia.castor@ifes.edu.br   ou  a Dra. 

Mariluza Deorce Sartori, no telefone (27) 9 99424825 ou endereço eletrônico 

mariluza@ifes.edu.br.  Ainda será possível contactar o Conselho de Ética/Ifes no 

endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-

7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. As informações que o aluno fornecer para 

a pesquisadora serão armazenadas pela pesquisadora em arquivo, físico ou digital, 

em computador próprio e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os 

dados serão mantidos, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 

(cinco) anos após o término da pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos 

serão utilizados somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos 

científicos e acadêmicos, observando as normas éticas da pesquisa.  

Assinei duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, também 

assinado pela pesquisadora, de maneira que uma ficará sob minha posse e outra 

devolvida para ser arquivada pela pesquisadora. Li as informações sobre o estudo e 

estou claramente informado(a) sobre a participação do aluno nessa pesquisa. Estou 

ciente de que o aluno (a), participará como voluntário (a), e que durante ou depois 

da pesquisa é garantido o anonimato das informações que fornece a não ser em 

casos que sejam explicitamente solicitados, como cessão do direito de imagem. 

Ficam claros para mim quais as finalidades do estudo, os riscos e benefícios para o 

aluno (a), à  forma como a pesquisa será aplicada para os discentes e a garantia de 

confidencialidade e privacidade de suas informações a não ser em casos 
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explicitamente autorizados, por mim e pelo(a) aluno(a) que está sobre minha 

responsabilidade. O(a) aluno(a) concorda em participar voluntariamente deste 

estudo, bem como o responsável o(a) autoriza a participar.  

Se for de desejo do aluno(a) ou do responsável, o aluno poderá deixar de participar 

da pesquisa em qualquer momento, durante ou após sua participação, sem 

penalidades, perdas ou prejuízos para sua pessoa ou de qualquer equipamento ou 

benefício que possa ter adquirido. Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de 

todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido 

estudo, manifesto meu livre consentimento pela participação de meu filho(a) ou 

adolescente sob minha responsabilidade, estando totalmente ciente de que não há 

nenhum valor econômico, a receber ou a pagar por sua  participação. 

No entanto, caso haja qualquer despesa decorrente da participação na pesquisa, 

haverá ressarcimento na forma seguinte: pagamento em espécie. De igual maneira, 

caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, será 

devidamente indenizado(a), conforme determina a lei. Em caso de reclamação ou 

qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo entrar em contato com o 

Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal de 

Educação do Espírito Santo,  o que poderá ser feito pelas vias de contatos já 

informadas.  

Tenho ciência, que posso ter acesso ao meu registro de consentimento sempre que 

solicitado. 

Serra (ES), ___ de _________ de 201___.  

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

 

 



183 

 

APÊNDICE F - Termo de consentimento livre e esclarecido (tcle) – alunos 

Eu, _________________________________________________, RG 

nº______________, aluno(a) maior de idade, estou sendo convidado/a à participar 

da pesquisa de intervenção participante “O Ensino em Humanidades no diálogo com 

a Educação Ambiental a as Narrativas produzidas no encontro com o Córrego 

Doutor Robson”  por intermédio de reuniões para discussão e realização de práticas 

pedagógicas chamados “Círculos de Cultura”, realizada pela pesquisadora Flávia 

Trancoso de Jesus Souza, sob a orientação das professoras Dra. Kátia Gonçalves 

Castor e a Dra. Mariluza Deorce Sartori. 

 

Passo, a saber, que se trata de pesquisa em nível de mestrado vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória – ES, 

na linha de pesquisa práticas educativas, e irá tematizar sobre a compreensão de 

que maneira o Ensino em Humanidades promove conhecimento para emancipação 

dos sujeitos no diálogo com a EA e as narrativas produzidas no encontro com o 

Córrego Doutor Robson.  

 

Tenho ciência que o estudo intenciona propor ações que enriqueçam  os saberes 

que existem nos/as educandos/as e/ou propor novas ações pedagógicas,  pautada 

na pesrpectiva freireana no processo de intervenção pedagógica participante. 

  

Os dados serão produzidos a partir das observações e práticas na EEEFM João 

Loyola realizadas pela pesquisadora Flávia Trancoso de Jesus Souza, em parceria 

com os professores de Biologia e História regentes da turma do 2M2 da referida 

escola, através de narrativas, entrevistas semiestruturadas, gravações de áudio e 

vídeo, fotos, rodas de conversa, uma aula de campo e escrita de diário de bordo. Os 

nomes dos participantes serão preservados atendendo as questões éticas 

orientadoras da pesquisa com seres humanos.  

 

Eu, enquanto participante da pesquisa, estou ciente de que,embora os riscos em 

pesquisas dessa natureza sejam minimizados, existe o risco de constrangimento 

que é inerente às relações interpessoais, e que as ações propostas serão pensadas 
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visando minimizar quaisquer situações que provoquem desequilíbrio psicológico ou 

emocional, e qualquer outro sentimento de incômodo, e em caso de surgimento de 

alguma das situações citadas, ou não, no decorrer do processo, a pesquisadora se 

propõe a buscar solucionar os casos, bem como repensar a proposta visando o 

bem-estar dos sujeitos participantes da pesquisa. Quanto a atividade de campo, 

serão tomadas as seguintes providências: a turma será acompanhada por, pelo 

menos, três professores; será solicitado a presença da polícia militar ou patrulha 

escolar para garantir a segurança dos participantes; os/as alunos/as serão 

orientados em questões como a atenção que se deve ter em estarem sempre juntos, 

assim como o cuidado redobrado ao atravessar as ruas, além de informações gerais 

de como se vestir, a necessidade de levarem um recipiente com água, repelentes e 

protetores solares, pois a atividade será realizada em ambiente natural. Também fui 

informado,  que caso me recuse a participar da visita a campo, que ocorrerá  em 

horário de aula, não serei  prejudicado, ficando na escola sob os cuidados da equipe 

pedagógica para a realização de  atividades semelhantes aos conteúdos 

desenvolvidos na visita,  como pesquisas, produção de textos e exercícios 

interdisciplinares. Foi ressaltado,  que essas produções não serão utilizadas como 

dados para a pesquisa.  

 

Fui informado que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios como 

a vivência de abordagens pedagógicas críticas que preconizam o diálogo com os 

sujeitos praticantes do cotidiano na produção do conhecimento. 

 

A pesquisadora compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a 

metodologia que estará sendo desenvolvida e utilizada. Quaisquer dúvidas e/ou 

necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contatada pelo 

telefone (27) 9 95802116 ou endereço eletrônico flaviatrancoso28@gmail.com, 

assim como suas orientadoras, professora Dra. Kátia Gonçalves Castor, no telefone 

(27) 3534-9344 ou endereço eletrônico katia.castor@ifes.edu.br ou Dra. Mariluza 

Deorce Sartori, no telefone (27) 9 99424825 ou endereço eletrônico 

mariluza@ifes.edu.br. Ainda será possível contatar o Conselho de Ética/Ifes no 

endereço Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-

7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. 
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As informações que eu fornecer para a pesquisadora serão armazenadas por ela em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 

CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, 

ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins de 

pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as 

normas éticas da pesquisa. 

 

Recebi duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela 

pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e 

arquivada com a pesquisadora. Li ou foi lido para minha pessoa às informações 

sobre o estudo e estou claramente informado sobre minha participação nessa 

pesquisa. Como voluntário, durante ou depois da pesquisa é garantido o anonimato 

das informações que eu fornecer. Ficam claros para mim quais as finalidades desse 

estudo; os riscos e benefícios na forma como a pesquisa será aplicada. Concordo 

em participar voluntariamente deste estudo e, se for de meu desejo, poderei deixar 

de participar da pesquisa em qualquer momento, durante ou após minha 

participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos para minha pessoa ou de 

qualquer equipamento ou benefício que possa ter adquirido. 

 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na 

pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte: pagamento em espécie. De igual 

maneira, caso ocorra algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei 

devidamente indenizado, conforme determina a lei. 

 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo entrar 

em contato com o Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto 
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Federal de Educação do Espírito Santo,  o que poderá ser feito pelas vias de 

contatos já informadas.  

Tenho ciência, que poderei ter acesso ao meu registro de consentimento sempre 

que solicitado.  

 

 

Serra (ES), ____ de __________ de 201__.  

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE G - Entrevista aos moradores  

dados pessoais 

 

1- Nome: _______________________________________________ 

2. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

3. Idade: __________ anos    

4. Grau de escolaridade: __________________________________ 

5. Você nasceu no Espírito Santo? 

(    ) sim                      (     ) não      

Em que região ou município? _____________________ 

Outros: _______________________________________ 

6. Há quanto tempo mora no bairro? _______________ 

7. O que o motivou a sair do seu lugar para morar em Vista da Serra I? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Quando chegou no bairro, quais impressões teve deste novo lugar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Que tipo de dificuldades foram encontradas ao chegarem à Vista da Serra I? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Você conhece o Córrego Doutor Robson? 

(   ) sim       (    ) não 

11- As pessoas conhecem o Córrego Doutor Robson por outros nomes?    

(   ) sim     (    ) não  
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 Como  nomeiam? 

___________________________________________________________________ 

 

12- Quais são suas lembranças relacionadas ao Córrego Doutor Robson? São boas 

ou ruins? Poderia nos relatar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Você se recorda de algum evento no bairro, relacionado a alagamentos ou 

enchentes ligadas ao Córrego Dr. Robson que tenha desabrigado os moradores? 

(     ) sim               (     ) não  

 

14. Se a resposta for positiva, houve algum movimento da comunidade, igrejas, 

associações de moradores ou dos órgãos municipais e políticos para ajudar os 

desabrigados? Como isso aconteceu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15- Que sentimentos você tem hoje em relação ao Córrego Doutor Robson? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16- Você acredita que o Córrego Doutor  Robson pode num futuro próximo possa 

ficar ainda mais poluído, secar ou morrer? 

(   ) sim     (    ) não  

 

17- Essa situação é uma preocupação presente no seu dia a dia? 
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(   ) sim    (    ) não 

Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18- Você costuma discutir sobre os problemas ambientais relacionados ao Córrego 

Doutor Robson? 

(   ) sim                 (  ) não 

Se a resposta for positiva, conversa com 

(   ) amigos, parentes e vizinhos. 

(    ) na igreja e congregações. 

(   ) nas associações ou movimentos de bairro.   

(    ) nas escolas do bairro. 

(    ) com as lideranças políticas do bairro. 

 

19- Na sua opinião, quais situações seriam as responsáveis pela situação de 

degradação e morte lenta Córrego Doutor Robson?  

 (   ) A ocupação das casas e pessoas nas áreas próximas ao córrego. 

 (  ) A comunidade ao descartar diretamente no córrego, lixo e outros resíduos 

sólidos. 

 (  ) A falta de atuação dos gestores municipais e dos políticos em participar da 

solução do problema no córrego.     

 (  )  A falta de limpeza do leito das margens pelos órgãos da Prefeitura da Serra. 

 ( ) O desmatamentos e o consequente carreamento dos sedimentos para as 

margens do Córrego provocando a redução de sua profundidade.  

 ( )  A falta de interesse  da comunidade em reivindicar  a solução para os  

problemas ambientais sofridos pelo Córrego. 

(  ) Outros: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



190 

 

20- Qual a sua opinião em relação a canalização do Córrego Doutor Robson com 

sua tapagem?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21- Na sua opinião existe separação entre o homem e a natureza?  

(    ) sim              (   ) não  

 

22- Em sua opinião, o meio ambiente existe unicamente para servir os seres 

humanos suprindo nossas necessidades, como a água por exemplo?  

(   ) sim       (     ) não  

 Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23- O que o bairro Vista da Serra I precisa conquistar para se tornar um lugar melhor 

para se viver? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

24- Você já sentiu vontade de se mudar deste bairro? Por qual motivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H - Roteiro para saída para aula de campo  

Olá, queridos!  

Hoje faremos como planejado, nossa aula de campo para conhecermos mais de 

perto o Córrego Dr. Robson e realizar a leitura e a vivência com a paisagem do seu 

entorno. Para organizar nossas atividades, temos abaixo algumas sugestões:  

- A visita se dará em horário de aula dos educando@s, no dia de planejamento de 

área das professoras de Biologia, História e a professora/pesquisadora, e 

acontecerá por meio de caminhada nas ruas. Assim, participarão apenas os alunos 

que desejarem realizar o campo. 

- Os/as alunos/as que não desejarem participar da atividade ficarão na escola. 

- A saída a campo acontecerá em um único dia, no horário de aula da turma do 2M2.  

- O convite para a aula de campo será estendido aos demais professores/as da 

instituição. 

- Os locais de parada serão escolhidos pelos/as alunos/as e professores/as antes da 

visita; durante a caminhada e no ponto do Córrego Doutor Robson mais próximo da 

escola EEEFM Professor João Loyola, serão realizadas algumas atividades em 

grupos e no final iremos socializar e discutir sobre nossas produções.  

- Os professores e a professora-pesquisadora, também realizarão o diário de bordo, 

observando e registrando o envolvimento dos grupos de trabalho nas atividades 

propostas, bem como, as relações solidárias, colaborativas ou não entre os/as 

educandos. 

- Também caberá aos/à professores/as, auxiliar e relatar o cumprimento das 

atividades propostas; contribuir com os/as educandos/as durante a socialização dos 

trabalhos na problematização, levantamento de hipóteses, além de realizar 

anotações subjetivas das percepções pessoais quanto a realização da proposta.   

- Durante a saída dividiremos as atividades em 3 grupos de trabalho: 
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1º “O “olhar” registrado no caminho do Córrego Doutor Robson.  

Serão escolhidos um grupo de alunos responsáveis para fotografar a caminhada na 

aula de campo até o ponto de estudo; as fotos poderão ser tiradas do próprio celular 

e pela câmera fotográfica levada pela professora/pesquisadora. Os alunos deste 

grupo farão o relato das percepções da paisagem no diário de bordo.  

 

a) Fotografar a caminhada na aula de campo até o ponto de estudo; as fotos 
poderão ser tiradas do próprio celular. 

b) Descrever a área observada. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
c) Descrever as atividades humanas que podem ser observadas refletindo sobre 
seus impactos para o ambiente e para a sociedade. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
d) Anotar no seu diário de bordo as percepções da paisagem: visão (o que eu vejo), 
audição (o que eu escuto), olfato (que cheiros eu sinto) e o tato (que sensações eu 
sinto ao tocar).  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
e) Identificar a presença dos quatro elementos da educação ambiental na paisagem: 
Água, ar, fogo e terra. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

f) O grupo deverá realizar o registro fotográfico das perguntas acima e depois 
descrevê-las com uma frase ou um pequeno texto para registros no diário de bordo. 
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2º “O “Olhar” na leitura da paisagem: Interligação dos conhecimentos 

humanos com as ciências da natureza.   

Serão escolhidos um grupo de alunos responsáveis por observar e descrever nos 

diários de bordo:  

a) Referenciar, por meio de GPS (aplicativo do celular), as coordenadas geográficas 

do ponto do Córrego Doutor Robson onde irá ocorrer a observação e análise.   

b) O que é vivo e não vivo no ponto do Córrego Doutor Robson?  

c) Descreva as formas de relevo, os tipos de rochas e o tipo do solo e suas 
características gerais. 

d) Que atividades humanas podemos observar na área, reflexos da interação da 

sociedade com o meio? Será que foi sempre assim?  

e) Existe vegetação no entorno do córrego? Quais tipos?  

f) Descreva a área observada.   

g) O grupo poderá fazer o registro fotográfico, ou desenho de croquis, do que 

considerarem importante para análises posteriores.  

 

3º “O “Olhar” na leitura da paisagem:  Interligação dos conhecimentos 

humanos com as ciências matemáticas 

Serão escolhidos um grupo de alunos responsáveis por observar e descrever nos 

diários de bordo:  

a) Que formas geométricas estão presentes na paisagem que você observa? 

b) Na sua opinião, existem processos que estão por detrás desta geometria das 

paisagens? Você poderia citar alguns deles?  

 c) Quais são as características do Córrego Doutor Robson no ponto visitado?   

(profundidade, largura, vazão).  

 d) Que interferências do homem você observa. Cite-as 
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e) O que observam nas margens do Córrego? 

f) Descreva a área observada.  

g) O grupo poderá fazer o registro fotográfico, ou desenho de croquis, do que 

considerarem importante para análises posteriores.  

 

-  No final do campo, os grupos realizarão a socialização de suas observações.  

- Os dados recolhidos serão posteriormente discutidos em sala de aula.  

 

CUIDADOS QUE SE DEVE TER DURANTE A ATIVIDADE DE CAMPO  

- Cada turma será acompanhada por, pelo menos, três professore@s;  

- Os alunos devem ter o cuidado de estarem sempre juntos;  

- Cuidado ao andar pela calçada e principalmente ao atravessar as ruas. 

-  Os educandos devem estar atentos as informações gerais de como se vestir e 

usar sapato confortável e fechado; 

-  Lembrarem de levar um recipiente com água, repelentes e protetores solares, pois 

a atividade será realizada em ambiente natural.  
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APÊNDICE I - Análise do filme avatar 

Questões para reflexão: 
 
1. Como era a relação entre o povo Na‟vi e o seu ambiente? Explique sua resposta? 
 
2. Escreva em quatro palavras o que representa meio ambiente para você?  
 
3. Na sua opinião existe separação entre os seres humanos e a natureza? Por que?  
 
4.  Após a exibição do filme Avatar, somos convidados a refletir sobre a exploração 
sem limites entre os povos verificados na construção histórica e social de nosso 
planeta, além da falta de apego aos bens naturais e culturais. Relacione as causas 
econômicas da exploração das fontes de energéticas de Pandora e do planeta Terra 
na atualidade explicando suas consequências para o ambiente.  
 
5. O que são problemas ambientais para você?  Cite dois problemas ambientais 
observados no seu cotidiano e explique suas causas. 
 
6. Você poderia citar a história de outros povos no Brasil ou no mundo, que foram 
aprisionados, tiveram suas culturas destruídas porque simplesmente alguns os 
subjugavam serem inferiores ou selvagens? Explique sua resposta.  
 
7. O modelo científico e tecnológico, pregado como modernidade pelo sistema 
capitalista, é criado para beneficiar toda a sociedade?  
(    ) sim                     (       )  não     
 
8.  Quais os avanços e os retrocessos da ciência e tecnologia?  
 
9.  Pensando em nosso estado, o Espírito Santo, deem exemplos de grandes 
empresas ou complexos industriais e reflita: Para quem é produzida essa ciência e 
tecnologia? Ela está a serviço de que classes econômicas? Por quê? 
 
10. No filme Avatar, os povos Na‟vi, foram considerados inimigos pelos invasores 
humanos, a partir do momento que não aceitaram a dominação e destruição do seu 
lugar e cultura. 
   
a) Em nossa realidade brasileira, quem são os excluídos na sociedade capitalista? 
 
b) Fazemos parte dessa  parcela?  
 
c) Os povos Na‟ vi resistiram a dominação com a união. Em nosso dia a dia quais 
são as “resistências” dos excluídos a dominação do modelo capitalista?  
 
11- Quem faz parte da sociedade? 
 
(  ) Eu, você, todos nós seres humanos que convivemos de forma organizada.  
(  ) Os dirigentes políticos e econômicos que governam o Estado, o país e o mundo.  
( ) Somente as pessoas que trabalham e contribuem com impostos, que são 
revertidos para a saúde, educação, moradia e o bem estar das pessoas. 
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(  )Somente os países mais ricos do mundo, responsáveis pelo mercado mundial. 
 
12. Qual a mensagem a ser refletida após a exibição do filme? 

___________________________________________________________________ 

 


