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RESUMO

O presente trabalho visa fazer uma
reflexão sobre as memórias e narrativas do
Grupo Ecológico Kaa-eté que nasceu com
a missão de promover a defesa da
natureza e também de difundir a Educação
Ambiental, idéias e projetos que nos
parece atuais. O grupo já trabalhava há
quase quarenta anos atrás, a educação
ambiental no Colégio Estadual Júlio de
Castilhos, em Porto Alegre, desde 1979.
Foi pioneiro na defesa ambiental, pois a
introdução das questões ambientais nos
currículos escolares do Brasil data da
década de 80, e ganha novo impulso após
a Rio-92. Atualmente, a Educação
Ambiental amplia cada vez mais seu
espaço nos sistemas de ensino, em
decorrência dos PCN’s e Temas
Transversais da Lei 9795/99, que institui a
Política Nacional de Educação Ambiental.
Acreditamos que a divulgação de
trabalhos desenvolvidos extraclasse, por
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grupos de estudantes e professores como
o Grupo Ecológico Kaa-Eté, possam servir
de estímulo para as demais comunidades
escolares.
Palavras-chaves: Grupo Ecologico.Educação Ambiental. Memórias.

RÉSUMÉ

Ce document vise à réfléchir sur les souvenirs et les récits du Groupe écologique Kaa-eté qui est né
avec une mission pour promouvoir la protection de la nature et aussi pour diffuser l&39;éducation
environnementale, des idées et des projets qui nous semblent aujourd&39;hui. Le groupe travaillait
depuis il y a près de quarante ans, l&39;éducation environnementale dans l&39;État du Collège Julio
de Castilhos à Porto Alegre, depuis 1979. Il a été un pionnier en matière de protection de
l&39;environnement, depuis l&39;introduction des questions environnementales dans les programmes
scolaires de ce jour au Brésil du 80, et gagne un nouvel élan après Rio-92. À l&39;heure actuelle,
l&39;éducation environnementale se développe de plus en plus de place dans leurs systèmes
d&39;éducation, en raison de la NCP et Thèmes transversaux de la loi 9795/99, qui établit la politique
nationale de l&39;éducation environnementale. Nous croyons que la divulgation du travail parascolaire
effectué par des groupes d&39;étudiants et d&39;enseignants du groupe écologique Kaa-Ete, peut
servir de stimulant pour d&39;autres communautés scolaires.

Mots-clés: Groupe écologique, éducation à l&39;environnement. Souvenirs .

ABSTRACT

The present work aims at reflecting on the memories and narratives of the Kaa-eté Ecological Group,
which was born with the mission of promoting the defense of nature and also of disseminating
Environmental Education, ideas and projects that we believe are current. The group had been working
nearly forty years ago on environmental education at the Júlio de Castilhos State College in Porto
Alegre since 1979. It pioneered environmental advocacy, since the introduction of environmental
issues into school curricula in Brazil dates back to the 1980s, and gains new impetus after Rio-92.
Currently, Environmental Education increasingly expands its space in education systems, due to the
NCPs and Transversal Themes of Law 9795/99, which establishes the National Environmental
Education Policy. We believe that the dissemination of extra-class work developed by groups of
students and teachers such as the Kaa-Eté Ecological Group can serve as a stimulus for other school
communities.

Keywords: Ecological Group. Environmental Education. Memoirs.

INTRODUÇÃO

O grupo kaa-Eté, movimento ecológico no “Julinho”, foi fundado em abril de 1979, como resultado de
dois movimentos sociais e críticos: a preocupação com a preservação da Amazônia e a primeira
greve do magistério, ocorrida no início do mesmo mês de abril de 1979 em Porto Alegre. Segundo
Bulhões (2006), essa greve despertou nos professors do Rio Grande do Sul envolvidos a consciência
da sua importância e responsabilidade como cidadãos, levando-os a desenvolver projetos de
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atividades extra-classe e a corresponder aos anseios dos alunos de uma educação mais crítica
abrangente e condizente com seus ideais. Foi assim que um grupo de alunos Julianos sensibilizados
pela luta do professor Lutzemberg em defesa da biodiversidade da Amazônia, procurou a professora
Neiva Schaffer para fundar no “Julinho” um movimento estudanil. Ela prontamente ajudou-os na
organização do grupo e foi a primeira professora colaboradora. Nas memórias ela narra “Participei
desde a primeira reunião para a fundação do Kaa-Eté.” ( Entrevista com Profª RUTH BULHÕES,
2006). O grupo Kaa-eté atuou sem interrupções de 1979 a 1992. A professora Neiva coordenou de
1979 a 1984 e a professora Ruth Bulhões de 1980 a 1992.

“O grupo Kaa-eté precisa sempre de um professor coordenador, os alunos
sozinhos não conseguem se organizarem sempre apresentam idéias
mirabolantes, impossíveis de se concretizarem. Quando existem professores
interessados em orientar o grupo, as coisas funcionam muito bem”. (entrevista
com a Professora Ruth Bulhões,2006).

O grupo ecológico Kaa-Eté, teve grande destaque na escola, pois sempre elaborou murais, jornais,
ciclos de palestras, gincanas, jogos, exposições, enfim, no Município porque esteve envolvidos em
muitas lutas sociais, políticas e ecológicas, como em defesa do Rio Guaíba, defesa dos animais do
mini-zoo da redenção, plantação de muda de planta em diversas praças e no Estado. Ele foi um dos
responsáveis pela criação da Lei dos Agrotóxicos no Estado do Rio Grande do Sul.( jornal KAA-ETÉ,
1983). O Kaa-eté teve destaque em inúmeras atividades como: Ano 1979: Floresta Amazônica, O Rio
Guaíba, Políticas de Proteção Ambiental no Rio Grande do Sul, Os problemas ambientais no Rio
Grande do Sul. Ao longo de sua atuação de abril de 1979 até hoje – o sempre renovado grupo de
alunos do Kaa-Eté teve sua atuação voltada para todos os tipos de problemas ambientais decorrentes
da ação predatória do homem. O Kaa-Eté teve no aluno o centro de iniciativa e funcionamento e no
professor, a chance de sobrevivência porque é este que permanece na escola ( Jornal Kaa-Eté,
1984). Segundo as professoras Neiva Schaffer e Ruth Bulhões, o início do grupo Kaa-Eté foi rico de
experiências, estabeleceu novos vínculos e fortaleceu a relação vivida fora da sala de aulas entre
professor e aluno. “Crescemos juntos” diz Bulhões (2006). Nas memórias e narrativas é trazido o
entusiasmo dos alunos, pois era muito grande e tudo era motivo para discussões acaloradas, cada
um querendo que prevalecesse o seu ponto de vista, o que provocou, de parte da professora Neiva, o
seguinte comentário nas suas memórias: ”O Kaa-Eté tem muito cacique e pouco índio.” Algumas
vezes, tínhamos que refrear idéias mirabolantes que o entusiasmo juvenil considerava de fácil
realização. A professora Ruth Bulhões faz o seguinte relato de suas lembranças com o grupo.
“Lembro-me do Quarup de Sete Quedas, a realização de uma cerimônia indígena de adeus às Sete
Quedas que em parte iam ser inundadas para construção da Hidrelétrica de Itaipu. Quatro alunas
representavam o Kaa-Eté; dentre elas, estava a minha filha, e fui levá-las à Reitoria da UFRGS, na
nossa velha camionete abarrotada de barracas, comidas e um exagero de coisas inúteis. Quando o
universitário que coordena a viagem veio ajudá-las, entre irritado e divertido, exclamou: “Cadê a
enceradeira” Vocês não trouxeram a enceradeira” Ao que elas, preocupadas, exclamavam: “Mas era
preciso” Na volta, ao buscar as meninas, ouvi os relatos entusiasmados com o Quarup das Sete
Quedas e percebi o seu orgulho de secundaristas, tão jovens, por terem participado com os
universitários de uma luta comum”.

Os principais princípios e valores que o grupo Kaa-Eté prega é o preparo dos alunos para o exercício
da sua cidadania junto com a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades para que os
alunos possam ser cidadãos integrados em uma sociedade plural e democrática. Segundo as
narrativas os professors reforçam a necessdade de promover aos alunos a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de idéias e de
concepções pedagógicas. Promover sempre o diálogo interativo e o envolvimento professor e aluno, o
desenvolvimento da autonomia intelectual, o pensamento crítico, compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática (RUTH
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BULHÕES, 2006) A LDB reconhece a importância destes valores na educação escolar e anterior à
promulgação da LDB, alguns currículos ocultos da escola ensinavam de forma implícita, sem aparecer
na proposta pedagógica (MARTIS, VICENTE, 2005). O artigo 2º da LDB define a educação como
dever da família e do Estado, afirma que a mesma é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Os artigos 3º e 4º da LDB também destacam a
educação em valores e a importância destes para o fazer pedagógico. O artigo 27 da LDB faz
referência à educação em valores ao determinar que os conteúdos curriculares da educação básica
observação, ainda, as seguintes diretrizes “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a ordem democrática” (inciso I). Assim
percebemos que o grupo Kaa-Eté apresenta princípios e valores que são os que a LDB reconhece
como importantes na educação escolar.

O grupo Kaa-Eté ao longo de sua existência desenvolveu muitas ações e conquistas. Vamos citar
algumas como uma das inúmeras palestras pelo grupo organizadas de uma em que se discutiam as
políticas de proteção da Floresta Amazônica. Quando terminou, um aluno, impressionado com o que
ouvia, perguntou a profª Ruth Bulhões: Professora, por que os políticos não gostam do Brasil E ela
percebeu que a juventude e a inexperiência, daquele menino não percebiam todos os interesses que
estavam em jogo naquele momento em nosso país. Outra recordação da profª Ruth Bulhões bem
presente foi a passeata que o movimento ecológico local organizou contra a poluição do Rio Guaíba e
que resultou numa repressão violenta por parte do governo. A profª Ruth Bulhões relata: “Eu,
preocupada com os Julianos do Kaa-Eté, tentava, desesperadamente, que eles ficassem contra a
parede, para sua maior proteção. A minha responsabilidade era muito grande, visto serem eles ainda
tão jovens e terem participado da manifestação estimulada por meu entusiasmo. De repente, os
participantes, mesmo sob ameaça, continuaram o protesto, mudando o percurso da passeata. Vi-me
como uma mãe entre dois sentimentos: o temor e o orgulho por ver a faixa movimento ecológico no
Julinho, ser desfraldada, com coragem e brio, por dois jovens Julianos, quase meninos: E pensei: o
Kaa-Eté fez o seu rito de passagem, atingiu a maioridade.” Assim “O Kaa-Eté foi uma escola para
mim e para todos os que passaram por lá. É um espaço privilegiado para o crescimento” (Ruth
Bulhões, profª aposentada do Colégio Júlio de Castilhos). O Kaa-Eté em suas ações fez contatos com
diversos órgãos oficiais para a defesa do meio ambiente como: Secretaria da Agricultura, Secretaria
da Saúde, DMLU, SMAM, Fundação Zoobotânica, Fundação Padre Rambo, AGAPAN, entre outros.
Fez contatos com outras escolas, divulgando o trabalho realizado, fez várias entrevistas com pessoas
vinculadas as questões sócio-ambientais, fez inúmeras palestras, editou jornais de circulação interna
no colégio (Jornal Kaa-Eté, Mata Virgem), organizou arquivos para consultas, criou várias comissões
de trabalhos (cada comissão trabalha um tema ambiental diferente e depois apresenta para os outros
colegas, cada equipe faz o seu planejamento e organiza as formas de apresentação). O Kaa-Eté
promoveu várias exposições de painéis sobre trabalhos desenvolvidos pelo grupo, fez exposições de
vários filmes sobre questões sócio-ambientais e debates. O Kaa-Eté elaborou mural abordando temas
de preservação ambiental e atividades programáticas.

O Kaa-Eté hoje não está mais tão atuante, pois os alunos estão sem orientação de um professor, a
falta de um professor coordenador dos projetos é fundamental para a concretização dos trabalhos.
Além de promover a motivação dos alunos. Os alunos mais envolvidos e atuantes do grupo Kaa-Eté
são alunos do 2º ano do ensino médio, pois os do 1º ano são pouco experientes e os do 3º ano a
preocupação com o vestibular é total, este é um dos motivos que de tempos em tempos ogrupo é
desativado. Pois os alunos quando chegam no 3º ano (último ano no colégio), muitas vezes não deixa
sucessores. E a falta de professor coordenador é justificada por excessos na carga horária de
trabalho dos professores, que muitas vezes, falta tempo para se dedicar em atividades extraclasses.
Citaremos em seguida algumas observações importantes sobre o grupo na atividade: Em entrevista
feita em agosto de 2005, a professora Marília Ribas coordenadora do grupo fala dos projetos mais
recentes que foi a revitalização da Praça Piratini em frente ao Colégio e um projeto de recolhimento
de lixo recicláveis no colégio, também foi promovida palestras e exposições em painéis sobre as

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/memoria_e_narrativas_um_olhar_na_educacao_ambiental_nas_escolas__.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



questões ambientais no município de Porto Alegre e foram refeitos convênios com a SMAM e o
Núcleo Umbro. A professora relata que o desenvolvimento da noção de cidadania e a consciência
ecológica continuam sendo os principais pontos desenvolvidos no grupo. Em entrevista feita em
outubro de 2005 com o aluno Leandro, coordenador do grupo, ele defende que a educação ambiental
deve começar desde cedo no ensino fundamental então o Kaa- Eté elaborou um projeto para 2006 de
difundir a proposta do movimento ecológico para as escolas de ensino fundamental, criando o
Kaa-Etezinho com a finalidade de conscientizar e informar as crianças da importância da preservação
do nosso meio ambiente. Outro ponto de destaque durante a entrevista com o grupo é a preocupação
com os problemas locais e mais próximos da realidade do grupo, como por exemplo, a campanha que
os alunos fizeram de conscientização dentro da própria escola de não jogar ponta de cigarros no
chão, eles recolheram as pontas de cigarro e colocaram em exposição no hall de entrada do colégio,
junto com os dados de uma pesquisa sobre os malefícios do cigarro e depois foi constatada a redução
do número de pontas de cigarro no chão da escola.

Sobre o método e metodologia para essa pesquisa optou-se pela pesquisa qualitativa, pois o conjunto
de processos a ser empregado ao longo do estudo se embasam no método antropológico que
consiste em coletar as observações realizadas em campo, estudar as informações e as ações através
da análise das atividades, objetivando definir e compreender a realidade de um grupo (DENZIN e
LINCOLN, 1994). Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas diferentes fontes de dados
como registro, na intenção de observar como as atividades desenvolvidas pelo Grupo Kaa-eté foram e
são percebidas, compreendidas e vivenciadas pela comunidade escolar. Define-se o trabalho como
estudo de caso. Sendo um estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados variados
como entrevistas e questionários, nos quais o processo de análise e interpretação irá envolve
diferentes modelos de análise (GIL, 2004). A análise de dados de natureza predominantemente
qualitativa foi associada ao estudo de caso, incluindo o método antropológico, pois segundo Ramos
(1998), é uma estratégia que parte da própria vivência do educando. Este método é muito útil para se
buscar acordos, tomar decisões em relação aos valores ambientais a desenvolver ou quando se
trabalha em níveis de comunidade ou grupos organizados. Na educação envolvendo o meio, os
valores ambientais se fundamentam em relação aos direitos individuais, coletivos e ao valor intrínseco
da natureza, vinculando o indivíduo ao ambiente e a sociedade pela aplicação de estratégias que
dependem do desenvolvimento moral do sujeito, além das características e recursos oferecidos pela
realidade ambiental. Tudo isto com o escopo de desenvolver, interiorizar e integrar no educando um
sistema de valores pró-ambientais assumindo livremente a fim de gerar uma relação ambiente e
sociedade madura, equilibrada e consciente (GARCIA, 2000). Segundo Denzin e Lincoln (1994) é
possível planejar o processo de investigação qualitativa que envolve quatro fases: 1) Fase
Preparatória – é a fase inicial da pesquisa em que o pesquisador baseia-se na sua experiência,
realiza levantamentos, tenta estabelecer o marco operativo: identificação do problema, as questões
de investigação, revisão de documentos e bibliografia, planejam as atividades, seleciona o cenário e a
estratégia de estudo. 2) Fase de Trabalho de Campo – é a fase de entrada no cenário em que se
seleciona os participantes e realiza-se a observação direta, entrevistas, questionários e registros no
diário de bordo para futuras análises. 3) Fase Analítica – consiste na análise intensa da informação,
reduzindo, dispondo e transformando os dados para obtenção dos resultados e verificação das
conclusões. 4) Fase Informativa – é a última fase na qual se elabora a informação final, onde o
investigador compartilha a compreensão ao mundo científico. O projeto e o trabalho de pesquisa tem
a participação de alunos e ex-alunos da comunidade do Colégio Estadual Júlio de Castilhos,
integrantes do grupo ecológico Kaa-eté e de professores, ex-professores e professores aposentados.
Houve a coleta e estudo de materiais publicados, documentos utilizados pelo grupo desde a sua
criação até o momento atual; revisão bibliográfica; análise histórica do grupo; aplicação de
questionários e entrevistas. Os instrumentos complementares utilizados foram: observação direta,
acompanhamento e registros das reuniões com o grupo, análise das atividades desenvolvidas durante
o ano letivo de 2005 em sua sede e em 2017 uma visita na escola; averiguação da
interdisciplinaridade e acompanhamento das ações de Educação Ambiental desenvolvidas. Seguindo
as etapas de Denzin e Lincoln (1994), o processo de investigação qualitativa envolve quatro fases: 1)
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Fase preparatória: em março de 2005, visitamos algumas escolas da rede pública de Porto Alegre
com a finalidade de encontrar um trabalho ou projeto que envolvesse o estudo da Educação
Ambiental e tivemos a informação que o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, fundado em 1900,
possui o grupo ecológico Kaa-eté desde 1979. Fizemos a escolha do tema a partir das informações
que o grupo desenvolve atividades voltadas para a Temática Ambiental. Visitamos o Colégio, fizemos
os primeiros contatos com a coordenação, secretarias e professores da Escola. A escolha do tema foi
o fato de existir pouca publicação envolvendo grupos ecológicos trabalhando atividades extraclasse
com questões ambientais na Escola; também porque a Educação Ambiental é responsabilidade de
todos. Além disso, há tendências educacionais que recentemente adquiriram maior importância nas
escolas por dois motivos: a reorientação curricular, proposta pelo Ministério da Educação e Cultura,
por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais e a promulgação da Política Nacional de Educação
Ambiental (Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999). No primeiro momento, houve contato com a
coordenação da escola, e obteve-se a informação que os trabalhos de atividades desenvolvidos pelo
grupo Kaa-eté estavam registrados em jornais escolares publicados (1979-1992) semestralmente pelo
próprio grupo. Solicitou-se estes jornais e a partir deles e de conversas, com os professores fez-se os
levantamentos bibliográficos e houve o planejamento de atividades para o desenvolvimento da
pesquisa. As atividades planejadas foram os primeiros instrumentos de consulta: entrevistas,
aplicação de questionários, observação direta nas reuniões do grupo e nas atitudes e valores dos
participantes fora das reuniões, assim como a análise das atividades desenvolvidas pelo grupo. A
partir dos instrumentos, iniciou-se o estudo do Grupo Ecológico Kaa-eté, sua organização e sua
influência sobre a comunidade escolar, observando como as atividades desenvolvidas são
percebidas, compreendidas e vivenciadas ao longo de sua existência. Investiga-se o impacto dos
trabalhos extraclasse na comunidade escolar que participa das atividades, analisa-se de que maneira
as ações de um grupo com atividades extraclasse influenciam uma comunidade escolar e a formação
de valores. Busca-se como resgate a história do Grupo Ecológico Kaa-Eté, comparando-a com a
evolução do ensino de Educação Ambiental no Brasil e também relacionam-se as atividades
desenvolvidas pelo grupo, com a Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionais
assim como os princípios da Educação Ambiental. 2) Fase de trabalho de campo: a partir de março de
2005 tivemos contatos mensais com a coordenação e secretarias, professores e alunos da escola.
Ainda participamos das reuniões do grupo Kaa-eté (algumas foram canceladas por falta de coro) e
foram realizadas as observações nos encontros. Março 2005 Acontecem os primeiros contatos com a
coordenação da escola (Fase Preparatória). Abril 2005 São realizados os primeiros contatos com os
professores de Biologia e com alunos integrantes do grupo Kaa-Eté, para início do trabalho de campo.
Maio e Junho 2005 Iniciam-se os contatos com os alunos da escola e a observação direta.
Percebe-se que o grupo Kaa-eté atualmente é pouco divulgado, dentro até da própria escola, pois
muitos alunos e até professores desconhecem a existência do grupo, além de muitos confundirem
com o Grêmio. Muitos alunos, professores e funcionários nem conhecem a existência da sede do
grupo que localiza-se dentro da própria escola. Acredita-se que isso ocorre devido ao tamanho do
colégio (mais de 3.000 alunos), e também, a grande rotatividade de professores e alunos e pelo
motivo que o grupo Kaa-eté a partir de 1992, de tempos em tempos encontrar-se desativado. Visitei o
Colegio em outuro de 2017 e o grupo continua atuando em atividades de Educação Ambiental porém
de maneira menos expressiva, haja visto a criação de outros grupos e clubes de ciencias que dilui os
interesses dos alunos.

ELEMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os elementos da História da Educação Ambiental vêm de longas datas. Em 1969 é lançado nos
Estados Unidos o primeiro número do Journal of Environmental Education. (Jornal da Educação
Ambiental). Em 1970 inicia-se o uso da expressão environmental education nos Estados Unidos, a
primeira reação a aprovar a Lei sobre Educação Ambiental. Em 1971 é criada a associação Gaúcha
de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). Em 1972 ocorreu a conferência de Estocolmo/
Conferência da ONU sobre o ambiente humano. A conferência é considerada um marco histórico e
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político internacional, decisivo para o surgimento de políticos de gerenciamento do ambiente. Em
1975 ocorre em Belgrado, Iugoslávia, um encontro internacional em Educação Ambiental, onde são
formulados os princípios e orientações para um programa internacional de educação ambiental. A
Educação Ambiental deve ser continua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada
para os interesses nacionais. O encontro de Belgrado gera a carta de Belgrado, um documento
histórico na evolução do ambientalismo. A seguir é exposto um trecho da carta de Belgrado:

Governantes e planejadores podem ordenar mudanças e novas abordagens de desenvolvimento que
possam melhorar as condições do mundo, mas tudo isto não se constituirá em soluções de curto
prazo, se a juventude não receber um novo tipo de educação. Isto vai requerer um novo e produtivo
relacionamento entre estudantes e professores, ente escola e comunidade, entre o sistema
educacional e sociedade. É neste sentido que devem ser lançadas as fundações para o programa
mundial de educação ambiental que tornem possível o desenvolvimento de novos conhecimentos e
habilidades, valores e atitudes, visando a melhoria da qualidade ambiental e efetivamente a elevação
da qualidade de vida para a geração presente e futuras (BRASIL, 1998, p. 31).

Em 1977 a conferência de Tbilisi (CEI, Geórgia), foi o evento mais importante para a evolução da
Educação Ambiental no mundo, para o desenvolvimento da Educação Ambiental, foi recomendado
que se considerassem todos os aspectos que compõem a questão ambiental, ou seja, os aspectos,
sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, culturais, ecológicos e éticos; que a Educação
Ambiental deveria ser o resultado de uma reorientação e articulação de diversas disciplinas e
experiências educativas, que facilitassem a visão integrada do ambiente; que os indivíduos e a
coletividade pudessem compreender a natureza complexa do ambiente e adquirir os conhecimento,
os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para participar eficazmente da prevenção e
solução dos problemas ambientais; que se mostrassem, com toda clareza, as interdependências
econômicas, políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões e comportamentos dos
diversos países poderiam produzir conseqüências de alcance internacional; que suscitasse uma
vinculação mais estreita entre os processos educativos e a realidade, estruturando suas atividades
em torno dos problemas concretos que se impõem à comunidade e enfocando-as através de uma
perspectiva interdisciplinar e globalizadas que fosse concebida como um processo contínuo, dirigido a
todos os grupos de idade e categorias profissionais, em 1978 a Secretaria de Educação do Rio
Grande do Sul desenvolve o projeto natureza (1978-1985).

Em 1984 o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apresenta resolução estabelecendo
diretrizes para as ações de Educação Ambiental. Em 1988 é promulgada a constituição da República
Federativa do Brasil, contendo um capítulo sobre o meio ambiente e vários outros artigos afins, em
1989 é criado o IBAMA. O IBAMA foi formado pela fusão da SEMA, SUDEPE, Sudhevea e IBDF. Em
1991 o MEC instituiu em caráter permanente um grupo de trabalho para a Educação Ambiental.

Em 1992 foi realizado no Rio de Janeiro á Rio- 92, a conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento da (UNCED) com a participação de 170 países, secretariado por Maurice Strong o
mesmo da conferência de Estocolmo (1972), em 1995, o MEC cria o curso técnico em Meio Ambiente
e de Auxiliar técnico em Meio Ambiente, como habilitação em nível de 2o grau. Em 1996 são
elaborados os novos Parâmetros Curriculares do MEC. O tema meio ambiente é tratado de modo
transversal no currículo. Em 2000 A universidade Católica de Brasília – UCB – torna-se a primeira
Universidade brasileira a implantar um programa de Educação Ambiental, de forma sistêmica, em sua
estrutura, incluindo a incorporação da ecoeficiência e a capacitação de todos os seus funcionários,
professores e estudantes.

CARACTERISTICAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O conceito de Educação Ambiental é variado, conforme as circunstâncias, contextos, interpretações,
influências e vivências de cada um. Para muitos, a Educação Ambiental se resume em trabalhar
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questões relacionadas à natureza: lixo, poluição, paisagens naturais, animais, etc. Dentro deste
enfoque a Educação Ambiental assume um caráter mais realista, embasado na busca de um
equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à construção de um futuro pensado e vivido numa
lógica de desenvolvimento e progresso (pensamento positivista). Neste Contexto, a Educação
Ambiental é ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável (apesar de polêmico o
conceito de desenvolvimento sustentável, tendo em vista ser o próprio “desenvolvimento” o causador
de tantos danos sócio - ambientais). (ADAMS, 2005).

A seguir selecionamos e apresentamos alguns conceitos de Educação Ambiental retirados de
documentos oficiais e de autores que são estudiosos e pesquisadores da área ambiental:

I - Educação Ambiental foi definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da Educação,
orientada para a solução dos problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques
interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. I
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental – Tbilisi, Geórgia (ex URSS).

II – A definição oficial de educação ambiental, do Ministério do Meio Ambiente: “Educação Ambiental
é um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio
ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os
tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver problemas ambientais presentes e
futuros”.

III – De acordo com o conceito de educação ambiental definido pela comissão interministerial na
preparação da ECO-92 “A educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões sócio -
econômica, política, cultural e histórica, não podendo se basear em pautas rígidas de aplicação
universal, devendo considerar as condições e estágios de cada país, região e comunidade, sob uma
perspectiva histórica. Assim sendo, a Educação Ambiental deve permitir a compreensão da natureza
complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elemento que
conformam o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos do meio na satisfação material
e espiritual da sociedade, no presente e no futuro.” (in Leão & SILVA, 1995).

IV – O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – define a Educação Ambiental como um
processo de formação e informação orientado para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as
questões ambientais, e de atividades que levam à participação das comunidades na preservação do
equilíbrio ambiental.

V – A Lei Federal no 9.795 define a Educação Ambiental como “o processo por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (art. 1o, Lei Federal no 9.795, de 27/4/99).

VI – Para a UNESCO “A educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a
comunidade tomam consciência do seu ambiente e adquire conhecimentos, habilidades, experiências,
valores e a determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de
soluções para os problemas ambientais, presentes e futuros (UNESCO, 1987)”.

VII– Na conferência de Estocolmo em 1972 “A finalidade da educação ambiental é formar uma
população mundial consciente e preocupada com o ambiente e problemas com ele relacionados, e
que possua os conhecimentos, as capacidades, as atitudes, a motivação e o compromisso para
colaborar individual e coletivamente na resolução de problemas atuais e na prevenção de problemas
futuros” (UNESCO, 1976, p. 2).

VIII – Stapp et alii (1969), definiu a Educação Ambiental como um processo que tem como objetivo a
formação de cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus problemas
associados, possam alertá-los e habilitá-los a resolver seus problemas.
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IX – Mellowes (1972), define que Educação Ambiental seria um processo no qual deveria ocorrer o
desenvolvimento progressivo de um senso de preocupação com o meio ambiente, baseado em um
completo e sensível entendimento de relação do homem com o meio.

X – Para Aziz Ab’ Saber a “Educação Ambiental é um processo que envolve um vigoroso esforço de
recuperação de realidades que garante um compromisso com o futuro. Uma ação entre missionária
utópica destinada a reformular comportamentos humanos e recriar valores perdidos ou jamais
alcançados. Trata-se de um novo ideário comportamento, tanto no âmbito individual quanto coletivo”.

XI – Segundo Lucas (1980) a EA tem sido entendida e desenvolvida enquanto educação sobre o
ambiente, educação no ambiente, educação para o ambiente e pelas classes formadas pelas
possíveis combinações entre estas três categorias. A educação sobre o ambiente procura
desenvolver o conhecimento e a compreensão, incluindo as capacidades necessárias para obter este
conhecimento. A educação para o ambiente procura a preservação ou melhoria do ambiente. Ambas
são caracterizadas pelos seus objetivos. Por outro lado, a educação no ambiente caracterizada-se por
ser uma técnica de ensino - aprendizagem, e o termo ambiente geralmente significa o mundo fora da
sala de aula ou, de uma forma geral, o contexto natural e/ou social em que as pessoas vivem.

XII – Educação Ambiental é “o processo de reconhecer valores e aclarar conceitos para criar
habilidades e atitudes necessárias que sirvam para compreender e apreciar a relação mútua entre o
homem, sua cultura e seu meio circundante biofísico. A educação ambiental também incluiu a prática
de tomar decisões e auto-formular um código de comportamento com relação às questões que
concernem à qualidade ambiental” (GONÇALVEZ, 1990).

XIII – Educação Ambiental é “o processo educacional de estudos e aprendizagem dos problemas
ambientais e suas interligações com o homem na busca de soluções que visem a preservação do
meio ambiente” (SANTOS, Antônio Silveira R. dos. A importância da Educação Ambiental. Jornal A
Tribuna – Santos - SP, 31.5.99).

XIV – Faria (1992) define educação ambiental como conhecimento das estruturas, de composição e
da funcionalidade da natureza, das interferências do que o homem produziu sobre esta estrutura,
essa composição e essa funcionalidade.

XV– Segundo Gonçalves (1990) a Educação Ambiental não deve ser entendida como um tipo
especial de educação. Trata-se de um processo longo e continuo de aprendizagem de uma filosofia
de trabalho participativo em que todos: família, escola e comunidade; devem estar envolvidos. O
processo de aprendizagem de que trata a educação ambiental, não pode ficar restrito exclusivamente
à transmissão de conhecimentos, à herança cultural do povo às gerações mais novas ou a simples
preocupação com a formulação integral do educando inserindo em seu contexto social. Deve ser um
processo de aprendizagem centrado no aluno, gradativo, contínuo e respeitador de sua cultura e de
sua comunidade. Deve ser um processo critico, criativo e político, com preocupação de transmitir
conhecimentos, a partir da discussão e avaliação critica dos problemas comunitários também da
avaliação feita pelo aluno, de sua realidade individual e social, na comunidade em que vive”.

XVI – Educação Ambiental é “um processo no curso do qual o indivíduo consegue assimilar os
conceitos e interiorizar as atitudes mediantes as quais adquire as capacidades e comportamentos que
lhe permitem compreender e julgar as relações de interdependência estabelecidas entre a sociedade,
com seu modo de produção, sua ideologia e sua estrutura de poder dominante, e seu meio biofísico,
assim como para atuar em conseqüência da análise efetuada” (Pedro Cañal, José E. Garcia e Rafael
Porlán).

XVII – Para Jaume Sureda e Antoni J. Colom deve ocorrer “conjunção e coordenação de três fases ou
etapas: educação sobre o meio (em referência explícita aos conteúdos), educação através do meio
(incidência metodológica e mediadora) e educação em papel do meio (mensagem axiológica e
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teleológica)”.

XVIII –“A EA deve considerar o Meio Ambiente em sua totalidade, deve ser contínua, deve atingir
todas as faixas etárias, ocorrer dentro e fora da Escola e examinar as questões ambientais locais,
nacionais e internacionais, sob um enfoque interdisciplinar. Estes princípios devem orientar nossas
ações” (JOÃO AGNALDO DA COSTA MUNIZ).

XIX.– “A educação ambiental se torna um exercício para a cidadania. Ela tem como objetivo a
conscientização das pessoas em relação ao mundo em que vivem para que possam Ter cada vez
mais qualidade de vida sem desrespeitar o meio ambiente natural que a cercam. Essa
conscientização se dá a partir do conhecimento dos seus recursos, os aspectos da fauna e da flora
gerais e, específicos de cada região; e, os problemas ambientais causados pela exploração do
homem, assim como os aspectos culturais que vão se modificando com o passar do tempo e da
mudança dos recursos naturais, como a extinção de algumas espécies, por exemplo. O maior objetivo
é tentar criar uma nova mentalidade com relação a como usufruir dos recursos oferecidos pela
natureza, criando assim um novo modelo de comportamento (...) A educação ambiental é um
exercício para a participação comunitária e não individualista” (MÁRCIA HELENA QUINTEIRO
LEDA-FONTE MARCOS REIGOTA)

XX– “Sou um pouco avesso a definições fechadas. Peço desculpas as pessoas veteranas na área,
mas seria mais interessante falar de um breve histórico da evolução do conceito de Educação
Ambiental (EA), desde o seu aparecimento em 1965, na Royal Society of London, quando foi
associado à preservação dos sistemas vivos. Já na década de 70, a União internacional de
Conservação da Natureza (UICN) associou o mesmo à conservação da biodiversidade. Como um
prolongamento da história Conferência de Estocolmo (1972) e da Reunião de Belgrado (1975), na
Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental promovida pela UNESCO em Tbilisi
(Geórgia, ex-URSS), em 1977), a Educação Ambiental (EA) foi definida como “um processo de
reconhecimento de valores e elucidação de conceitos que levam a desenvolver as habilidades e as
atitudes necessárias para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas
e seus meios físicos. A EA também envolve a prática para as tomadas de decisões e para as
auto-formulações de comportamentos sobre os temas relacionados com a qualidade do meio
ambiente”. No Fórum das ONGs, realizado paralelamente à Conferência Rio 92 (o qual produziu a
Agenda 21), referendando e ampliando o conceito anterior, o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, “reconhece o papel central da educação na
formação de valores e na ação social e para criar sociedades sustentáveis e eqüitativas (socialmente
justas e ecologicamente equilibradas)” e considera a EA “um processo de aprendizagem permanente
baseado no respeito a todas as formas de vida, o que requer responsabilidade individual e coletiva em
níveis local, nacional e planetário”. Como se vê, aqui já se constata uma profunda transformação de
uma visão extremamente naturalista e antropocêntica (animais e plantas servem para...), confundindo
natureza e meio ambiente (que é uma representação social), para uma conceituação que envolve
outras dimensões, além da ecológica: afetiva, social, histórica, cultural, política, ética e estética. A
própria Constituição de 1988 e a Lei da EA (Lei 9795 de 27/04/1999) incorporam esta evolução
conceitual, como se vê no art. 1o da mesma: “Entende-se por educação ambiental os processos por
meios dos quais o indivíduo e a coletividade constróem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Fernando Antônio Guerra).

MODALIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No ambiente urbano das médias e grandes cidades, a escola, além de outros meios de comunicação
é responsável pela educação do indivíduo e conseqüente da sociedade, uma vez que há o repasse de
informações isso gera um sistema dinâmico e abrangente a todos. O relacionamento da humanidade
com a natureza, que teve início com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje
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culminado numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. Atualmente, são comuns à
contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, a devastação das florestas, a caça
indiscriminada e a redução, ou mesmo destruição dos habitantes faunísticos, além de muitas outras
formas de agressão ao meio ambiente. Dentro deste contexto, é claro a necessidade de mudar o
comportamento do homem em relação à natureza, no sentido de promover sob um modelo de
desenvolvimento sustentável a compatibilização de práticas econômicas e conservacionista, com
reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos. Desta forma, precisamos subdividir a
Educação Ambiental em formal, informal ou não-formal. A Educação Ambiental formal é um processo
institucionalizado que ocorre nas unidades de ensino, a Política Nacional de Educação Ambiental
estabelece que esta deva ser desenvolvida como sendo uma prática pedagógica integrada, contínua
e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino, não devendo, portanto, ser implantada
como disciplina específica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais criados em 1997 contribuem com
um avanço nas discussões sobre as questões ambientais visto que meio ambiente faz parte dos
temas transversais que deve ser abordado na educação formal. “A transversalidade pressupõe um
tratamento integrado das áreas e um compromisso com as relações interpessoais em um âmbito da
escola, pois os valores que se querem transmitir, os experimentados na vivência escolar e a
coerência entre eles devem ser claros para desenvolver a capacidade dos alunos de intervir na
realidade e transformá-lo (BRASIL, 1998).” A Educação Ambiental não-formal é aquela exercida fora
das instituições de ensino, é exercida nos mais variados espaços da vida social, com metodologias,
componentes e formas de ação diferentes da formal. Seu caráter não-formal coloca-a em contato com
outros atores sociais que também atua com a questão ambiental, tanto no espaço público quanto no
privado. Essa modalidade é muita exercida pelos sindicatos, ONG’s, empresas, secretarias de
governo, as associações de classe, igrejas e outras. O fato de ser praticada em diversos espaços da
vida social não a impede, porém de ter objetivos, metodologias e periodicidade claramente definidos.
A Educação Ambiental informal é aquela também realizada fora das instituições de ensino,
envolvendo flexibilidade de métodos e de conteúdos e o público-alvo muito variável em suas
características (faixa etária, nível de escolaridade, nível de conhecimento da problemática ambiental
etc), ou seja, não possui necessariamente compromisso com a continuidade, nem exige que defina
claramente sua forma de ação, metodologia, tipos de avaliação etc. São exemplos da Educação
Ambiental informal: peças teatrais sobre questões ambientais, debates em rádios, programas de rádio
e TV, publicação em livros, bem como, campanhas publicitárias que chamam a atenção da população
para questões ambientais.

CONCLUSÕES
O Grupo Ecológico Kaa-Eté através de suas ações, memórias e narrativas obteve a cooperação da
Comunidade Escolar na realização da tarefa de conscientização em relação à preservação ambiental.
A atuação do grupo ainda hoje possibilita manifestações individuais de Alunos e Professores,
permitindo a observação de seu desempenho ao conseguir que seus membros atuem em programas
de televisão e na internet, com temas sócio-ambientais, efetivem palestras e seminários, tendo como
instrumento principal de divulgação das idéias, o seu Jornal Escolar. Sabe-se que a Educação
Ambiental é um trabalho de longo prazo, entretanto o Grupo Ecológico Kaa-eté tem realizado um
trabalho ambiental contínuo e interdisciplinar. A pesquisa desenvolvida através de memórias e
narrativas reveste-se de grande atualidade, ao sensibilizar e abrir caminhos na Educação Ambiental,
no cotidiano escolar, além de comprovar que os trabalhos extraclasse desenvolvem capacidades para
a tomada de decisões oferecendo ao grupo envolvido, momentos de reflexão e crítica da realidade
ambiental, tomando como referenciais as teorias, conceitos, procedimentos e costumes existentes. As
atividades extraclasse do grupo complementam os ensinamentos do Colégio e concorrem para a
assimilação ativa dos temas ambientais, tendo como exemplos as palestras, os debates e o jornal
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escolar, cujo destaque é o estudo do meio. Evidencia-se na participação durante os encontros, o
caráter interativo comunidade/escola/atividade extraclasse quando acontece a dinamização no
processo de aprendizagem bem como nas tomadas de decisões em grupo. Observa-se que as
reuniões do grupo não se restringem à teoria, mas envolve todos os procedimentos que possibilitam
ao estudante entrar em contato com um conjunto significativo que é o ambiente, através de
levantamentos, discussões e compreensão de problemas concretos do cotidiano do
aluno/professor/cidadão,da sua família, da sua cidade, região ou país. A pesquisa comprova a
importância das atividades extraclasse, desencadeando a necessidade da interdisciplinaridade e a
participação nos grupos para motivação e ampliação de conhecimentos incentivando atitudes
positivas enriquecedoras e responsáveis diante do ambiente e da sociedade.
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