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É fundamental que cada aluno desenvolva as suas potencialidades e adote 

posturas pessoais construtivas, colaborando para a construção de uma 

sociedade justa e um ambiente saudável. (RIBEIRO, 1996 p.28) 



 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste projeto é gerar ações de intervenção educativa para com meio ambiente, 

com justificativa ancorada na Constituição Federal em seu Art. 225 e na Lei de Diretrizes e 

Base para Educação, que orienta as ações da educação ambiental nas instituições 

educativas para os profissionais da educação, estudantes e comunidade local. Esse Projeto 

de Intervenção Local (PIL) será realizado na Escola Classe 831 de Samambaia-Distrito 

Federal e na comunidade local desta mesma região, buscando-se também servir de base 

para outras instituições de ensino. O projeto é embasado na Constuição Federal de 1988, 

nas leis ambientais, nos projetos pedagógicos e ambientais institucionalizados formais e 

informais, para que possamos alcançar nossos objetivos, serão desenvolvidas as seguintes 

atividades: diálogo com os profissionais da educação, alunos e comunidade local sobre à 

situação ambiental da escola, nas áreas de mata, fontes hídricas e na localidade em que 

residem; apresentação de materiais educativos (reportagens, trabalhos acadêmicos, vídeos, 

fotos e textos); também serão ministradas oficinas pedagógicas sobre a reciclagem e coleta 

seletiva do material produzido pelos alunos, escola e comunidade local; demonstração de 

como realizar a separação dos lixos orgânico e seco; visitas ao parque Gatum; ainda serão 

realizados exposições dos materiais reciclados pelos alunos e o reflorestamento por meio do 

plantio de mudas nativas em uma área do parque. Conta-se com o apoio da Comunidade 

escolar, que fornecerá os espaços da escola para reuniões e eventos, Gerência Regional de 

Educação Básica (GREB) da Delegacia Regional de Educação de Samambaia que 

contribuirá com o apoio logístico de transporte dos alunos e reprodução de material didático, 

e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal que desenvolverá em seu 

trabalho diário a conscientização para educação ambiental por meio de panfletos 

educativos.  Esperamos como resultados a mudança de hábitos e a conscientização para a 

preservação do meio ambiente local. 

 

Palavras-chave: Educação, Meio Ambiente, Reciclagem, Coleta Seletiva, jovens e adultos 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this project is to generate educational intervention actions toward the 

environment, with justification anchored in the Federal Constitution, Art. 225 and the Law of 

Guidelines and Basis for Education, which guides the actions of environmental education in 

educational institutions for professionals in the education, students and local community. 

This Local Intervention Project (LIP) will be held at School Class 831 Federal Fern-District 

and the local community in this same region, also seeking to-be the basis for other 

educational institutions. The project is based in the Federal Constituição 1988, environmental 

laws, the educational and environmental formal and informal institucionalizados projects so 

that we can achieve our goals, the following activities will be undertaken: dialogue with 

education professionals, students and the local community on the environmental situation of 

the school in the areas of forest, water sources and in the locality where they reside; 

presentation of educational materials (reports, academic papers, videos, photos and text); 

They will also be held educational workshops on recycling and selective collection of the 

material produced by the students, school and local community; demonstration of how to 

perform the separation of organic and dry waste; Gatum visits to the park; materials of the 

exhibition will also be held recycled by students and reforestation through the planting of 

native trees in a park area. It has the support of the school community, which provide school 

spaces for meetings and events, Regional Basic Education Management (GREB) from the 

Department Fern Education Regional will help with the logistical support of transportation of 

students and breeding material didactic, and Urban Cleaning Service (SLU) of the Federal 

District will develop in their daily work awareness to environmental education through 

educational pamphlets. We hope as a result to change habits and awareness for the 

preservation of the local environment. 

 

Keywords: Education, Environment, Recycling, selective collection, youth and adults 
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1. Introdução 

Constitui nosso interesse neste projeto abordar a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), o espaço de trabalho e moradia desse sujeito, e a sua relação com o 

meio ambiente, pensamos que, a busca por saberes no mundo contemporâneo vai 

além da simples relação do homem com a sociedade, pois, esses saberes são 

formados a partir da constituição histórica, da sua divisão de classes e do conceito 

de evolução, desta forma, se faz necessário um olhar sobre os espaços que 

integram o processo educativo e o meio, vistos na ordem prática de qual é a real 

importância do ensino-aprendizagem para esses Jovens e Adultos. Freire (1996) 

expressa que:  ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, considera a 

relevância da experiência do aluno no seu aprendizado, os conteúdos instituídos, 

possibilitando que reflita sobre sua vida para transformá-la. (p.33). 

“Refletir!” Provavelmente seja a palavra que dá o sinal de partida para 

fomentação do Projeto de Intervenção Local (PIL), a reflexão servirá para adequar 

os alunos da EJA ao seu espaço cultural, trabalhando em prol desse princípio, as 

propostas metodológicas da EJA devem ser diferenciadas do modelo de educação 

dada às crianças, mesmo sendo segmentos do Ensino Fundamental, pois, segundo 

Vygotsky (1988), a aprendizagem é o resultado da interação entre as estruturas do 

pensamento e o contexto social, num processo de construção e reconstrução pela 

ação do sujeito sobre o objeto a ser conhecido. 

 O desafio é usar a interação, reflexão e ação visando preservar a Lagoa e as 

fontes situadas no Parque Ecológico Gatumé na cidade de Samambaia-DF, este 

projeto de intervenção, é em si, um modelo de aprendizagem necessária ao 

enfrentamento de situações desafiadoras, onde poderá proporcionar ao aluno da 

EJA chegar a patamares mais elevados de conhecimento e consciência para que 

sejam usados nos espaços em que trabalham e residem, assim, a escolha desse 

tema se respalda na significância do ensino/aprendizagem. Neste caso, o saber é 

alcançado pela interação social, ele é constituído a partir da relação do indivíduo 

com o meio social, para tanto, se leva em consideração as experiências de vida, 

crenças e valores, ou seja, o que aluno já tem de conhecimento é objeto de 

conhecimento para o outro, assim, a aprendizagem se faz significativa 
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proporcionando o aprendizado mútuo e transformador.  Freire (1996) entende que 

uma aprendizagem significativa se dará a partir de um processo que proporcione 

uma análise crítica da prática social dos homens, contribuindo para que estes 

repensem a forma de atuar no mundo. Atuação essa que se encontra em duas 

frentes, a de quem aprende e a de quem ensina, assim, este trabalho tem ainda a 

finalidade de corroborar que o reconsiderar do educador que atua na Educação de 

Jovens e Adultos é imprescindível, intenciona-se que o mesmo reflita sobre sua 

prática pedagógica, sobretudo como formador de cidadãos conscientes da sua 

importância dentro da sociedade, provocando com isso, a ação diante da reflexão, a 

mudança de hábitos e a interação consciente com os espaços coletivos e de bem 

comum.  

O interesse pelo tema em questão surgiu a partir do contato com 

trabalhadores locais (muitos desses alunos da EJA) e pelo encontro casual com os 

espaços que estão descritos neste trabalho (lagoa e fontes) e a situação de 

degradação que se encontram. Por isto, durante esta pesquisa procuramos visitar, 

catalogar, conhecer, analisar, planejar, organizar e buscar meios e práticas 

aplicadas na EJA dentro de um contexto local, que nos credenciem na teoria e na 

prática para a realização da pesquisa e efetivação do Projeto de Intervenção Local. 
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2- Dados de identificação do(s) proponente(s): 

 

Nome(s): Francisco de Assis do Nascimento e Mônica Aparecida Borba 

 

Turma: Grupo 4 – Grupo 4.2 

 

Informações para contato: 

E-mail: franciscoan66@gmail.com e monicaborba@hotmail.com 

 

3- Dados de identificação do Projeto: 

Este Projeto é parte da avaliação final a ser apresentada à comissão avaliadora 

da Faculdade de Educação-FE, de responsabilidade da Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em Educação do III Curso de Especialização em Educação na 

Diversidade e Cidadania, com Ênfase na Educação de Jovens e Adultos. 

 

3.1 – Título: A contribuição dos alunos da EJA para o meio ambiente 

 

3.2 - Área de abrangência: 

 

(  ) Nacional ( x ) Regional (  ) Estadual (  ) Municipal (  ) Distrital (   )Local 

 

3.3 - Instituição:  

Escola Classe 831 de Samambaia. Localizado em Samambaia Norte: Telefone: (61) 

3901-3526 E-Mail: ecc831desamambaia@gmail.com. CEP: 72.338-711. 

 

Instância institucional de decisão: 

- Governo:   (  ) Estadual (  ) Municipal ( x ) DF 

- Secretaria de Educação:   (  ) Estadual (  ) Municipal ( x) DF 

- Conselho de Educação:   (  ) Estadual (  ) Municipal ( x ) DF 

- Fórum de Educação: (  ) Estadual (  ) Municipal ( x ) DF 

- Escola:   (  x ) Conselho Escolar 

- Outros: _____ 

 

 

mailto:franciscoan66@gmail.com
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3.4 - Público ao qual se destina:  

 Na instituição os alunos da EJA, do noturno, turma A, composta por vinte e 

cinco alunos, sendo dezesseis mulheres e nove homens. Esses são trabalhadores e 

estão inseridos dentro de um contexto de mão-de-obra direcionada a construção civil 

e indústria, coleta de lixo e resíduos hospitalares, reciclagem e trabalho rural. 

Residem nos arredores da instituição e são protagonistas na relação com o meio 

ambiente, pois as atividades que exercem, profissional e pessoal, estão diretamente 

ligadas com a degradação da natureza, da mata nativa, das fontes hídricas e da 

Lagoa pertencente ao Parque Ecológico Gatumé. 

Participarão diretamente neste projeto os professores do matutino e 

vespertino de atividades, e noturno da turma A da EJA, pois, não são apenas os 

jovens e adultos que pertencem ao contexto local, mas também as crianças do 

ensino fundamental da escola 831, são filhos ou têm alguma relação com os 

estudantes da EJA.  

 Ainda farão parte desse projeto como parceiros os comerciantes locais (estes 

disponibilizarão informes sobre o projeto nas suas propagandas); produtores 

agrícolas (abrindo seus espaços para demonstração da cultura familiar); associação 

dos moradores (cedendo espaços para oficinas); recicladores (participando na 

separação seletiva); Polícia Militar (auxiliando de forma educativa quando diante de 

fragrante em despejos); Corpo de Bombeiro Militar (acompanhando os professores e 

alunos nas visitas ao Parque Ecológico Gatumé); Polícia Ambiental (com palestras 

sobre a legislação); voluntários do Sítio Gerânium.1(ensinando como deve ser o uso 

sustentável dos espaços que integram o urbano e rural). 

 O Sítio Geranium está situado entre Ceilândia e Samambaia, o mesmo apoia 

o trabalho da Organização não Governamental (ONG) Mão na Terra2, que trabalha 

                                                
1
 O Sítio Geranium é um centro de referência em Educação Socioambiental e produção de alimentos 

orgânicos. Também oferece espaço para realização de cursos e eventos. O Sítio funciona como um 
ambiente vivo para trocas, aplicação, ensino e pesquisa de conhecimentos e técnicas que 
possibilitem o desenvolvimento de uma cultura da sustentabilidade. 
2
 As atividades da Mão na Terra são destinadas tanto para estudantes, como para professores e 

coordenadores escolares. A ideia é trabalhar com a comunidade escolar a sensibilização ecológica 
nas escolas, numa perspectiva transversal aos currículos formais, por meio de atividades como: 
recuperação de áreas degradadas; tratamento e destinação correta do lixo; plantio ecológico de 
hortaliças, ervas medicinais e aromáticas. 
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incansavelmente pela educação ambiental, em parceria com as escolas públicas de 

Samambaia, a fonte de recursos das atividades são as doações e apoio da 

comunidade. O trabalho desenvolvido tem como o objetivo de não interromper as 

atividades que há mais de dez anos são desenvolvidas pela entidade, orientando na 

prática ações possíveis entre o homem e o meio amabiente. Este ano foi lançada a 

campanha para arrecadar fundos para a conclusão do projeto Plantando Árvores 

Colhendo Educação (PACE) 2015. 

 

3.5 - Período de execução: 

 Fevereiro de 2016 a novembro de 2016 

 

4- Ambiente institucional:  

 A Escola Classe 831 foi inaugurada em 3 de agosto de 2009, construída para 

atender moradores da expansão de Samambaia-DF, esta unidade é dirigida por  

Fabrícia Estevão-Diretora, Saluena Carvalho-vice-diretora, sua equipe ainda é 

formada pelas coordenadoras Tatiane Maranhão, Juliana Paiva e Sheyla Elky, ainda 

conta com 30 professores em seu quadro efetivo. A escola é organizada em seus 

tempos de estudo entre os períodos (matutino, vespertino e noturno), abriga o 

Ensino Fundamental com as séries iniciais do 1º ao 5º ano, abrindo espaço para o 

primeiro segmento da EJA, com apenas uma turma no noturno. Nesta modalidade, 

conta com dois professores de atividades, que se utilizam dos conteúdos 

curriculares das séries iniciais para o desenvolvimento das atividades dentro e fora 

da sala de aula. 

O espaço físico é composto por 15 salas de aula,1 cozinha, 4 banheiros 

coletivos com dois adaptados para pessoas com deficiência, 10 salas de aula, uma 

biblioteca, sala de informática, secretaria, sala dos professores, coordenação e 

direção, não há espaços para lazer.  

O quadro de recursos humanos e técnico está assim formado: 20 professores, 

3 coordenadores, 1 secretária escolar, uma auxiliar de secretaria, 1 administrativo, 2 
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bibliotecários, 6 auxiliares de limpeza, dois cozinheiros, 6 merendeiras, 4 vigias, 

totalizando 43 funcionários, entre efetivos e contratados, para atender a uma 

demanda de aproximadamente 580 alunos no matutino e vespertino, divididos em 

vinte turmas de 25 a 30 alunos e uma da EJA noturno com 25 alunos ativos e dois 

professores. 

 Sua proposta pedagógica detalhada no Projeto Político Pedagógico (PPP) 

abrange os aspectos cognitivos, a concepção de criança em desenvolvimento 

contínuo sujeitos de direitos e deveres, e a formação do sujeito para o futuro. As 

ações nele previstas estão planejadas em consonância ao currículo de base 

nacional, e traz reformulações para o contexto local, no entanto, dentro do projeto 

não se encontra nenhuma referência à preservação dos espaços naturais da 

localidade.  

A escola está localizada em uma região de assentamento e ocupações 

urbanas não legalizadas, a geografia local é formada por quadras residenciais 

planejadas e outras não, todas edificadas por alvenaria ou tábuas, algumas com 

planejamento e autorização das autoridades, outras surgem da noite para o dia. 

Essas obras seguem uma continuidade, fazendo-se, após o desmatamento da mata 

nativa.  

O perfil da comunidade local é composto em grande parte por trabalhadores 

de mão-de-obra informal, na sua grande maioria, são oriundos de outros estados. A 

Escola Classe 831 disponibiliza seus espaços para a mediação teórica, para a 

comunhão dos sujeitos, para trocas de vivências e experiências visando à prática da 

cidadania e a partir do Projeto de Intervenção Local (PIL), para preservação do meio 

ambiente, formação para o trabalho e convívio sustentável entre o homem e a 

natureza. 

  

5- Justificativa e caracterização do problema 

 

5.1 – O contexto em torno da escola 
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O entorno da escola sofre com um mal que se tornou global, a produção 

incessante de resíduos de toda espécie, devido o aumento da população, os 

avanços na confecção de produtos descartáveis e de pouca durabilidade fez crescer 

o número de instalações industriais, de canteiros de obra, de criação de animais e 

produção agrícola, de fábricas de grande e pequeno porte que visam o consumismo 

e reposição de produtos por inovação tecnológica acarretando o surgindo de uma 

produção desordenada de lixo industrial e caseiro, assim, surgem os aterros 

sanitários e o acúmulo desordenado de lixo nos rios, parques, áreas rural e urbana.  

Esse contexto de degradação chegou em um lugar antes bem preservado, as 

fontes naturais e a lagoa situada na Samambaia-Sul, próximo a DF-180. Pessoas 

que lá residem são em parte os que trabalham nas atividades de exploração do lixo 

reciclável, caseiro e industrial. O que não é aproveitado na reciclagem é despejado 

próximo à lagoa do Parque Ecológico Guatumé, percebe-se que parte do esgoto 

caseiro é levado para as águas da lagoa ali existente. Assim, procuramos com este 

trabalho, catalogar os motivos da degradação das nascentes e da lagoa, e por meio 

da educação criar meios de preservação destes espaços, para tanto, os alunos da 

EJA são essenciais para que se alcance o sucesso neste Projeto de Intervenção 

Local (PIL). 

O texto orientador da elaboração colaborativa do projeto institucional3 

relaciona a elaboração de um Projeto de Intervenção Local (PIL) à reflexão acerca 

de planejamento, plano, num sentido mais amplo, que se traduz num movimento de 

rejeição à acomodação a uma determinada realidade. Trata-se de instrumento de 

trabalho utilizado para organizar ações e tomar decisões, de modo a realizar 

objetivos pretendidos. A partir do contexto norteador sobre o que se pretente com a 

construção do projeto e diante da reflexão de como atuar para mudar uma 

determinada realidade, nos depararmos com a situação da lagoa ao fundo da 

imagem abaixo, neste momento, a frase “rejeição a acomodação” se fez real, pois 

neste local, o espaço que poderia proporcionar o bem-estar coletivo e individual está 

sendo degradado de maneira irreversível, em parte, pelos próprios moradores, que 

da mesma forma, também são alunos da EJA. 

                                                
3
 UnB/FE. Texto orientador da elaboração colaborativa do projeto institucional. 3º Curso de 

Especialização em Educação Continuada e a Distancia 1999-2000. Brasília: 2000. 
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Figura 1: Lagoa pertencente ao Parque Ecológico Gatumé 2015, fonte primária. 

 

5.2- O papel da escola na relação com o meio 

Sabendo que somente através da educação, é que podemos levar o cidadão 

a praticar a verdadeira cidadania é que a construção do PIL visa levar o público da 

EJA às práticas de desenvolvimento seguro e sustentável, como está expresso na 

Constituição Federal (CF) em seu Art. 225, ao afirmar que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Por isso, compreende-se que “é fundamental que cada aluno desenvolva as 

suas potencialidades e adote posturas pessoais construtivas, colaborando para a 

construção de uma sociedade justa e um ambiente saudável" (RIBEIRO, 1996 p.28). 

No entanto, o que se percebe na escola, reflete na afirmação de Farias e 

Rodrigues4, no dia-a-dia escolar, observa-se que muitos estudantes da EJA não 

possuem o hábito de jogar o lixo nas lixeiras, alguns riscam paredes e carteiras, 

descartam materiais que poderiam ser reutilizados (como papéis usados somente de 

um lado), ou seja, não pensam nas consequências da poluição ambiental e visual 

que estão gerando, seja no ambiente educacional ou fora dele. Faz-se necessária a 

                                                
4
 Farias e Rodrigues, 2014, página 16, no PIL “Exercitando a Educação Ambiental através da Coleta 

Seletiva de Lixo nas Escolas”. 
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devida educação ambiental por meio de práticas diárias dentro da escola, que 

possam fazer parte da vida dessas pessoas, que atravessem os muros e cheguem 

às suas casas, que sejam passadas para seus familiares e amigos, e que se tornem 

hábitos naturais em toda a comunidade.  

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-
ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os 
dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias 
Educações. (BRANDÃO, 1981, p. 07) 

Este fato vem ocorrendo de forma tão relevante na comunidade local, um 

modelo de educação que as crianças reproduzem os hábitos dos pais de forma 

natural, despejam restos e embalagens diretamente na rua, esse material também é 

levado para a lagoa, criando um aspecto de sujeira e abandono por todo o local, 

como pode-se observar na imagem abaixo. 

 

Figura 2: Restos de embalagens levados pelo vento e chuva para as proximidades da lago  

 Mais que reconhecer que ninguém escapa da educação‟, Brandão (1981), 

também aponta que esta ação não se limita à escola: ela se estende à família, à 

igreja e, mais atualmente, a outras tantas associações, ONGS e entidades que vêm 

desenvolvendo um trabalho de extrema relevância no atendimento de serviços 

decorrentes da descentralização do Estado, e que por isso, podem ser consideradas 

Instituições atuantes no cenário educacional contribuindo significativamente para 

espaço de atuação do pedagogo. 

 Durante a construção do projeto foi possível perceber estar diante das 

educações formal, não formal e informal, para tanto é importante sabermos o 
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conceito. Segundo Chagas (1993), A educação formal caracteriza-se por ser 

altamente estruturada. Desenvolve-se no seio de instituições próprias — escolas e 

universidades — onde o aluno deve seguir um programa pré determinado, 

semelhante ao dos outros alunos que frequentam a mesma instituição. A educação 

não formal processa-se fora da esfera escolar e é veiculada pelos museus, meios de 

comunicação e outras instituições que organizam eventos das diversas ordens, tais 

como, cursos livres, feiras e encontros, com o propósito do ensinar ciência a um 

público heterogéneo. A aprendizagem não formal desenvolve-se, assim, de acordo 

com os desejos do indivíduo, num clima especialmente concebido para se tornar 

agradável. Finalmente, a educação informal ocorre de forma espontânea na vida do 

dia-a-dia através de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e 

interlocutores ocasionais.  

 A implementação do projeto se dará em dois vieses, a educação formal e 

informal, esses direcionados para EJA e as contribuições para o meio ambiente, o 

conceito de educação formal e informal em relação ao meio ambiente foi muito bem 

apresentado por Valquíria de Oliveira de Castro em seu trabalho de conclusão do 

curso de direito. 

Dentro do contexto Educação Ambiental Formal e Informal (ou não-
formal), é clara 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 conservacionistas, com reflexos positivos 
evidentes junto à qualidade de vida de todos, ou seja, podemos 
utilizar os recursos renováveis que a natureza colocou à nossa 
disposição, mas de tal forma que as próximas gerações possam 
também usufruí-los. (CASTRO, 2003, pag. 23). 

Devemos compreender a educação ambiental, como um processo de 

utilização dos espaços naturais. Segundo a Lei Federal 9795/99, a Educação 

Ambiental são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

O que ocorre no espaço de intervenção é justamente o contrário no que 

sugere a lei acima citada, diante da lagoa quando na construção desse trabalho, foi 

possível observar que a preocupação coletiva inexiste, pois este espaço 
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apresentado pela imagem abaixo, ao contrário do que seria “espaço coletivo e de 

direito público, necessário à vida e ao bem-estar de todos” serve como depósito de 

resíduos caseiros (esgoto) e lixo urbano (restos de construção, pláticos, papéis). 

 

Figura 3:  A lagoa vista do alto 

 O ataque voraz desse espaço segue em frentes distintas, estação de 

tratamento de esgotos ao Norte, construção do terminal rodoviário a Oeste, esgoto 

ao Sul e queimadas e entulhos a Leste.  

 

Figura 4: As quatro extremidades da lagoa. 

O trabalho de intervenção local tem entre seus objetivos trabalhar a 

conscientização, a refleção e ação, sabendo que este processo não é apenas 

institucional, devemos reconhecer que ninguém escapa da educação, mas, qual 
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educação queremos com este projeto. Brandão (1981), também aponta que esta 

ação não se limita à escola: ela se estende à família, à igreja e, mais atualmente, a 

outras tantas associações, ONGS e entidades que vêm desenvolvendo um trabalho 

de extrema relevância no atendimento de serviços decorrentes da descentralização 

do Estado, e que por isso, podem ser consideradas Instituições atuantes no cenário 

educacional. 

Para Carlos Montaño (2002), acompanhando as mudanças sociais, 

econômicas e políticas que vêm ocorrendo nos últimos anos no âmbito da 

sociedade, verificamos o crescente aparecimento de espaços educacionais 

diferenciados da escola, ou seja, os espaços não formais de educação. Esses 

espaços buscam, através da filantropia, chegar àquelas pessoas que estão à 

margem de qualquer processo educativo, a não ser o da família, mas muitas vezes 

nem a esse têm acesso, sendo completamente negligenciado há um direito que lhe 

é subjetivo. Com o constante desenvolvimento do terceiro setor, no qual a sociedade 

civil passa a ter responsabilidade pelas questões sociais, as organizações não-

governamentais nos últimos dez anos estão ganhando visibilidade pública. Estes 

organismos passam a ter crescente relevância na prestação de serviços e ampliam 

sua presença e atuação na sociedade, tornando-se essenciais para o exercício das 

atividades do Estado junto à população, desenvolvendo ações de preservação 

ambiental e de promoção dos direitos humanos, onde temos como exemplo o sítio 

Geranium5. . 

                                                
5
 O Sítio Geranium foi criado inicialmente como uma chácara particular pela odontopediatra Maria 

Abadia e pelo engenheiro civil Marcelino Barberato em 1986. O aprendizado em agroecologia 
começou durante o I Encontro de Agricultura Alternativa da UNB, realizado naquele mesmo ano. 
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Figura 5: Nascentes que estão sendo degradadas. 2015. 

A formação do cidadão para práticas sociais que levem ao bem-estar 
coletivo são elementos contidos no currículo da EJA e integram a C.F 
ART. 225.VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente. (BRASIL, 1988) 

 

5.3- Bases estruturantes do Projeto: Base Legal/ Marco Teórico 

O art. 170, VI da Constituição assegura que a ordem econômica tem por 

princípio a defesa do meio ambiente. Conjuntamente, acerca do exercício social da 

sociedade, o art. 186, II, prega que a função da sociedade é realizada quando a 

propriedade rural atenta para utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 

e a conservação do meio ambiente. Outros segmentos como o Sistema Único de 

Saúde (SUS), tem a atribuição de colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho, nos termos do art. 200, VIII. O art. 220, §3º, II, atribui 

ao sistema legislativo federal, Câmara de Deputados e Senado, a competência para 

legislar sobre a regulamentação de propagandas, vedando a propaganda de práticas 

e serviços nocivos ao meio ambiente (BRASIL, 1988). 

Na obrigatoriedade constitucional, no primeiro Programa Nacional de 

Educação Ambiental (reformulado em 2004), nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, lançados oficialmente em 1997, e na Lei Federal que define a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), determina que a Educação Ambiental não 

deva ser implementada como disciplina específica no currículo de ensino, mas sim, 

que seja transmitida de forma interdisciplinar buscando a comunicação 
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metodológica. A partir dessa visão é que o Projeto de Intervenção Local (PIL) integra 

as diversas disciplinas, abrangendo vários contextos, entre eles, o econômico, o 

familiar, o da saúde, convívio na comunidade e formação da sociedade, assim, vai 

além dos muros para as práticas sociais que se desenvolvem pelo trabalho, lazer e 

estudos. 

Levando-se em termos gerais, essas leis vêm em acordo com o que tem 

acontecido nas relações entre o homem e a terra, de um lado a degradação, e do 

outro o uso sustentável.  

Busca-se com isso levar para os espaços de educação, um trabalho voltado 

para proteger o nosso planeta de ações que degradam o meio-ambiente. Um dos 

espaços privilegiados para esta ação são as salas de aula, assim, o trabalho dos 

mestres ganha ainda mais significância, pois, se incubem, através do diálogo e o 

desenvolvimento da criticidade, de mudar atitudes, conforme observa Nóvoa (1987): 

O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa 

como agente, e a escola como lugar de crescimento profissional permanente.  

Após a regulamentação da Lei que define a PNEA, em 2002, a Educação 

Ambiental assume uma dinâmica intensa em termos político-institucionais e de 

projetos de formação de amplos setores sociais. Passa a ocorrer uma efetiva 

atuação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) por meio do Órgão Gestor, a politização dos debates, 

processo no qual o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) tem importante contribuição, e a consolidação de espaços 

interinstitucionais, tendo por referência, entre outros, o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, documento 

aprovado no Fórum Global, durante a Rio/92. 

Assim, avança a estruturação de redes de diferentes escalas (temáticas, 

locais, regionais, nacionais etc.) em diálogo permanente com o Governo Federal 

(sem perda aparente de autonomia), há a ampliação de Centros de Educação 

Ambiental (CEAs), a criação de Comissões Interinstitucionais Estaduais de 

Educação Ambiental (CIEAs) nos estados, o fomento à criação de pólos locais, salas 

verdes, Coletivos Educadores, Coletivos Jovens e Agendas 21, inclusive escolares.  
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O Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) sinaliza claramente 

para um novo patamar de compreensão do processo educativo, articula as 

mudanças de percepção e cognição no aprendizado às mudanças sociais e explicita 

o reconhecimento de que a intenção básica da educação não está apenas em gerar 

novos comportamentos ou trabalhar no campo das ideias e valores. Propõe 

compreender as especificidades dos grupos sociais, o modo como produzem seus 

meios de vida, como criam condutas e se situam na sociedade, para que se 

estabeleçam processos coletivos pautados no diálogo, na problematização do 

mundo e na ação. Com isso, passa-se a ter, por pressuposto, que é a transformação 

das condições materiais e simbólicas que expressa a concretude do ato educativo 

na superação das formas alienadas de existência e das dicotomias entre sociedade 

e natureza. 

 

Figura 6: Fontes naturais entre a lagoa e o terminal rodoviário que está sendo construído. 

 Denota-se assim, que o meio ambiente se apresenta em diversos aspectos. 

Da mesma sorte dos dispositivos supracitados, a Constituição logrou êxito em 

garantir a proteção ambiental em diversos aspectos. São diversas as passagens que 

ratificam esta tutela constitucional. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

(CONAMA), quando da Resolução 306, que regula os licenciamentos complementou 

o conceito legal significativamente: “conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, CONAMA, 2002, definição 

XII. 
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Figura 7: Lagoa formada a partir das fontes 

 Em muitos casos não há uma sintonia entre as leis e a prática dos órgãos 

governamentais, tendo em vista o que acontece hoje com a natureza, podemos ver 

acima, as nascentes, a lagoa e logo abaixo a autorização do Instituto Brasília 

Ambiental (IBRAM) para a construção de uma rodoviária a poucos metros do local.

 

Figura 8: Placa com autorização nº. 39000809/2014 Protocolado no IBRAM. Autorização ambiental nº 
037/2014 SUGAP/IBRAM

6 

A Constituição da República, em art. 5º, LXXIII, garante a todo cidadão o 

direito de propor ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente; o art. 23, 

VI, por seu turno, atribui competência comum à União, Estados, Distrito Federal e 

aos Municípios para proteger o meio ambiente. Inclusive, o art. 24, VI e VIII, 

menciona que compete aos entes, com exceção dos Municípios, legislar sobre 

proteção do meio ambiente. O art. 129, III, atribui ao Ministério Público o dever de 

                                                
6
 Construção do Terminal Rodoviário, CNPJ 00.394.726/0001-56. Atividade de Transporte Urbano. 

Processo IBRAM. Nº 000.809/2014. Autorização Ambiental nº037/2014-SUCAP/IBRAM 
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promover inquérito civil e ação civil pública em proteção ao meio ambiente  (BRASIL, 

1988). 

Por outro lado, o currículo da Educação Básica do Distrito Federal, Ensino 

Fundamental Anos Finais, traz a temática da Educação Ambiental procurando 

atender às expectativas referentes às questões relacionadas à preservação do Meio 

Ambiente e seu uso sustentável, para isso utiliza o tema Educação Ambiental como 

conscientização e construção de um cidadão crítico, este cidadão seria ativo em 

situações tais qual ocorre hoje na área de aplicação do PIL. Diante disso vemos a 

necessidade da EJA levar propostas que estejam alinhadas, as questões de 

preservação dos espaços da localidade.  

 A Educação Ambiental permeia todas as áreas do conhecimento humano, e 

não deve estar dissociada de nenhuma disciplina, pois possui um caráter transversal 

devendo ser discutida e trabalhada com o intuito de transformar a relação do 

indivíduo com o meio ao qual está inserido, esta é uma das propostas que integram 

o projeto. É importante destacar um dos educadores mais respeitados da 

contemporaneidade, Paulo Freire, este apresentou argumentos valorosos que 

contribuem para o desenvolvimento deste projeto, um bom exemplo é o diálogo 

entre educadores e educandos, esta é a opção realmente revolucionária para 

construção do conhecimento e o meio para educar a partir da realidade espacial, 

social e histórica de vida, trazendo uma nova maneira de ler, de analisar e raciocinar 

sobre a realidade. A contribuição de Paulo Freire não é o conteúdo em si, mas 

fundamentalmente o método e finalidade da Educação, ou seja, estabelece novos 

parâmetros para se pensar a educação como prática libertadora. 

É possível um aprofundamento no tema por meio da contribuição dos textos e 

produção de Paulo Freire, o objetivo seria elucidar a Educação Socioambiental 

Crítica implícita aos alunos da EJA, ou não, porém, em vista do objeto de estudo da 

pesquisa, esta é uma análise documental que pode ser apreciada nas obras do livro 
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Pedagogia da Autonomia7 e que focaliza, a partir de algumas categorias de análise, 

como seu pensamento pode dar suporte a uma Educação Ambiental Crítica.  

A obra “Pedagogia da Autonomia” (FREIRE, 1996) é citada por ser o último 

legado escrito de Paulo Freire, e a que está mais próxima da atualidade. É uma obra 

que abastece o seu pensamento pedagógico, pois, a experiência e os aspectos 

políticos já se encontravam sistematizados e coerentemente estruturados com o seu 

tempo e por que não com o tempo atual, este título é uma obra que endereça mais 

assuntos do momento, conversando com temas que narram questões 

socioambientais.  

O que se pretende ao referir esta obra, é mostrar que a Educação Ambiental, 

utilizando os princípios propostos por Freire, 1996, passa por um processo de 

conscientização sobre as questões socioambientais, seus entraves e suas 

alternativas de superação dos problemas, trazendo uma conscientização cidadã em 

relação ao meio ambiente e propondo alternativas de práticas ambientais 

compatíveis com um censo crítico desenvolvido a partir das discussões e que leve 

em conta um meio ambiente bom para todos. Dentre os princípios metodológicos da 

proposta de Freire, podemos destacar os temas geradores em torno de questões 

concretas dos sujeitos envolvidos, local e globalmente, problematizando o atual 

padrão de vida civilizatório de consumismo exagerado e degradação ambiental em 

busca de satisfação pessoal, a ideologia dominante, as situações-limites e 

construindo alternativas para uma sociedade sustentável e mais solidária. 

Dentro deste contexto, o PIL passa a ser parte dos Programas de Educação 

Ambiental para a comunidade escolar da Escola Classe 831, comunidade local e 

para o Parque Ecológico Gatumé, trazendo desta forma significâncias sem 

precedências, no entanto é preciso o envolvimento de todos os seguimentos, da 

comunidade escolar à comunidade local. 

 

                                                
7
 Pedagogia da Autonomia, é a última obra de Paulo Freire, publicada em vida. Apresenta propostas 

de práticas pedagógicas necessárias à educação como forma de construir a autonomia dos 
educandos, valorizando e respeitando sua cultura e seu acervo de conhecimentos empíricos junto à 
sua individualidade. 
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5.4- A formação de jovens e adultos: marco teórico e estratégias 

metodológicas 

Por ser este projeto voltado e integrado diretamente ao público, mesmo sendo 

imprescindível a participação das crianças da comunidade e dos estudantes da EJA, 

estaremos trabalhando com o modelo de educação denominada andragogia, ou 

seja, a educação que se trabalhada com o respeito aos saberes historicamente 

constituídos. 

Sobre este processo Rego (1998) diz, a andragogia corresponde à ciência 

que estuda as melhores práticas para orientar adultos a aprender, considera que a 

experiência é a fonte mais rica para a aprendizagem de adultos e são motivados a 

aprender conforme vivenciam necessidades e interesses que a aprendizagem 

satisfará em sua vida.  

Sobre o que diz Rego dentro das propostas desse trabalho está a de que com 

significância poderemos conseguir a adesão da maioria dos sujeitos da EJA da 

Escola Classe 831 na proteção e preservação do espaço local. 

Segundo Nalini (2003), proteger a natureza precisa ser tarefa permanente de 

qualquer ser pensante e aprender a conhecê-la e respeitá-la pode levar uma vida 

inteira. É importante que o trabalho de conscientizar sobre as questões ambientais 

que permeiam os tempos modernos não cessem e que a escola tenha esse papel 

revolucionário de questionar a postura atual de consumismo, individualismo e 

destruição do meio ambiente. É possível realizar tais objetivos propondo mudanças 

comportamentais individuais e coletivas, a fim de promover qualidade de vida e de 

preservação para as gerações futuras. Nesse intuito, realizar oficina é privilegiar em 

espaço mais restrito a abordagem e a discussão dos temas propostos, além de 

estreitar ainda mais a relação da teoria e da prática cristalizando o conhecimento 

que perdurará para a vida. 

A escola é o espaço social onde o aluno dará sequência ao seu processo de 

socialização. O que nela se faz, se diz e se valoriza representa um exemplo daquilo 

que a sociedade deseja e aprova. Considerando a importância da temática 

ambiental e a visão integrada do mundo, no tempo e no espaço, a escola deverá 

oferecer meios efetivos para que cada aluno compreenda os fenômenos naturais às 
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ações humanas e sua consequência para consigo, para sua própria espécie, para 

outros seres vivos e o ambiente. É fundamental que cada aluno desenvolva as suas 

potencialidades e adote posturas pessoais construtivas, colaborando para a 

construção de uma sociedade junta e um ambiente saudável (RIBEIRO, 1996). 

 Destarte, as atividades que geram temas, como, por exemplo, as rodas de 

conversa, são oficinas que se pode trabalhar ações de preservação do lago do 

parque Gatumé, tendo como objetivo solidificar todo o conhecimento adquirido, 

alinhado com o conhecimento dos estudantes envolvidos no processo da EJA, pois 

“construir conhecimentos implica numa relação de trocas, pois, é através dos outros 

que as relações entre sujeito e objeto de conhecimento são estabelecidas” Vygotsky 

(apud REGO, 1998, p. 110). 

 

6- Objetivos 

6.1- Objetivo Geral 

 Contribuir para a formação de estudantes jovens e adultos visando fomentar 

na sua prática diária, pessoal e coletiva, mudanças comportamentais com relação ao 

meio ambiente, tornando-os multiplicadores de boas práticas junto à comunidade a 

que estão inseridos. 

 

6.2- Objetivos específicos 

● Identificar, em conjunto com os jovens e adultos da EJA, os problemas 

ambientais da comunidade local numa ação reflexiva a fim de proporcionar 

mudanças comportamentais nas práticas diárias. 

 

● Desenvolver junto aos recicladores hábitos de recolhimento e separação de 

resíduos para que não sejam elementos degradantes da natureza. 

 

● Em parceria com os agricultores conscientizar sobre a necessidade de 

preservar a vegetação, replantar e cuidar para que parte da mata nativa seja 
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recomposta, contribuindo assim para a conservação da lagoa próxima a 

escola. 

 

● Sensibilizar o corpo docente para efetiva participação e para o 

desenvolvimento da consciência crítica ambiental, utilizando a 

interdisciplinaridade (que é peculiar das disciplinas específicas) como meio de 

discussão e aprofundamento do debate. 

 

● Concomitantemente com a associação de moradores, sensibilizar e mobilizar 

a comunidade escolar e local para a importância e responsabilidade do uso 

racional da água e cuidados com o meio ambiente. 

 

● Desenvolver ações práticas tais como visitas periódicas a lagoa com 

acompanhamento do corpo de bombeiros e polícia militar. 

 

7- Atividades/responsabilidades  

 A participação de cada um reforçará os objetivos do projeto, os comerciantes 

procurarão trabalhar o uso de embalagens recicláveis e a separação dos lixos seco 

e molhado, os produtores agrícolas procurarão inserir gradualmente o não uso de 

agrotóxicos e a captação do esgoto, a associação dos moradores estará 

contribuindo com oficinas sobre a preservação do meio ambiente, a Polícia Militar 

notificará verbalmente as pessoas quando na prática de despejo de restos das 

construções e entulhos diversos e ajudará no processo de conscientização, o Corpo 

de Bombeiros se encarregará de acompanhar e orientar professores e alunos 

durante o trabalho de campo, sempre visando a segurança individual e coletiva e a 

proteção ao meio ambiente, a Polícia Civil ministrará educativamente os aspectos 

que estabelecem a lei 9605/1988, CF em seus artigos 33 a708. 

1. As atividades que estão representadas em conteúdo curricular serão 

desenvolvidas no âmbito institucional, da mesma forma, as palestras realizadas 

                                                
8
 LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 
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por professores ligados ao meio ambiente e políticas públicas. Essas atividades 

serão coordenadas pela equipe pedagógica da escola. 

 

2. O trabalho fora das instalações, a exemplo da visita à lagoa, as nascentes e a 

cercania do parque, protagonizarão o aprendizado, essas atividades estarão na 

responsabilidade das lideranças comunitárias, professores da EJA, Polícia Militar 

e Bombeiros. 

 

3. Os conteúdos específicos sobre Legislação Ambiental e uso sustentável do 

solo serão desenvolvidos regularmente seguindo ordem pré-estabelecida, na 

instituição escolar, no parque e novamente na instituição escolar com a 

presença de convidados. 

 

4. Trabalhar com significância, dentro do processo andragógico, ou seja, 

valorizar os saberes de cada um, levando o sujeito deste processo a expor suas 

ideias e a refletir por meio da interação com o problema. O modelo andragógico 

baseia-se nos seguintes princípios segundo (MARTINS, 2013). 

 

i. Necessidade de saber: adultos carecem saber por que precisam aprender 

algo e qual o ganho que terão no processo.  

ii) Autoconceito do aprendiz: adultos são responsáveis por suas decisões e 

por suas vidas, portanto, querem ser vistos e tratados, pelos outros, como 

capazes de se autodirigir.  

iii). Papel das experiências: para o adulto, suas experiências são a base de 

seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças 

individuais serão mais eficazes.  

iv) Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a 

ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais de 

seu dia a dia.  

v) Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os 

conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e 

utilidade. 

vi) Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos: 

autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento.  
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Y. No aprendizado, interagir simultaneamente. 

 

7.1- Atividades complementares /Professores da EJA 

Pensando nas ações que poderão ser trabalhadas para proteger o espaço que 

os alunos envolvidos neste processo estão inseridos, é apresentado como proposta 

complementar a mudança de hábitos, neste caminho a pergunta norteadora seria, o 

que mudar? A partir destas perspectivas deve-se trabalhar com antônimos de 

desperdício e de degradação, então, será proposto o trabalho voltado a economia e 

a preservação. Muitas vezes não se percebe que compra-se mais do que realmente 

necessita e não se faz conta dos prejuízos que decorrem desses atos para a 

sociedade e para as próprias famílias, assim será proposto uma série de atitudes 

como exercício para vida: 

a. Evite pegar mais saquinhos dos que os necessários no mercado;  

b. Deixe de valorizar embalagens supérfluas que fazem um grande volume 

para chamar a atenção ou são difíceis de reciclar;  

c. Estude o uso de objetos duráveis no lugar dos descartáveis;  

d. Revise texto no computador antes de imprimir;  

e. Não aceite folhetos na rua ou no carro, se não forem do seu interesse;  

f. Seja racional no uso da água quando for tomar banho, ao escovar os 

dentes, fazer a barba, lavar o quintal ou o carro. Torneira aberta sem 

uso é água limpa que vai para o esgoto;  

g. Desligue a luz do ambiente onde não houver ninguém;  

h. Não ponha no prato mais do que você vai comer e não faça comida para 

jogar fora;  

i. Pesquise receitas de alimentos a base de cascas de frutas e talos e 

folhas de verduras; 

j. Utilizar a criatividade na hora de reutilizar conta muito é um estímulo 

para reduzir o lixo e fazer economia;  

k. Use as duas faces das folhas de papel para escrever ou imprimir;  
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l. Reaproveite envelopes, sacolas, papéis de embrulho, saquinhos de 

supermercado e embalagens;  

m. Use frascos, potes, garrafas, caixas e vasilhas para guardar utensílios;  

n. Aproveite a água com sabão que foi usada para lavar roupas, lavando o 

quintal ou a calçada;  

o. Conserte aparelhos elétricos ou mecânicos antes de comprar novos;  

p. Reforme roupas, calçados e móveis;  

r. Quando finalmente for repor objetos por novos, troque-os em brechós, 

sebos ou faça doações para outros utilizarem;  

s. Água, desperdício e consumo consciente. Todos os setores da 

sociedade deverão fazer a sua parte para poupar água. Propor montar 

um painel com as ações individuais que as pessoas em suas casas 

podem fazer para economizar água. As sugestões serão tiradas do site 

Ambiente Brasil9; 

t. Vídeo: Dicas legais de como economizar água10;  

u. Atividade: Criar pequenas peças teatrais seguindo o roteiro das dicas de 

economia de água; 

v.  Reduza o tempo de banho e economize pelo menos seis litros por 

minuto; 

w. Feche a torneira enquanto faz a barba ou escova os dentes. Você 

economizará de 10 a 20 litros por minuto; 

x. Instale descargas de vaso sanitário de baixo consumo e aeradores nas 

torneiras (redinhas que se encaixam no bocal). Se a caixa-d'água for 

acoplada ao vaso, coloque dentro dela uma garrafa plástica cheia d’água 

e tampada, para diminuir o volume gasto; 

y. Não jogue lixo no vaso; 

z. Não dispare a descarga desnecessariamente; 

aa.  Não use a mangueira como vassoura - primeiro limpe o local e depois 

lave;  

                                                
9
 Www.ambientebrasil.com.br/... O maior portal de notícias e conteúdo sobre meio ambiente do Brasil, 

artigos... Diária de meio ambiente e ecologia, legislação ambiental, jornal diário gratuito, fórum, O 
conteúdo deste Site é de propriedade do Ambiente Brasil S/S Ltda. 
10

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6nWSHo2Ld_0. Acesso em 11/10/2015. 
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bb. Feche a torneira enquanto ensaboa a louça. Ela desperdiça de 10 a 20 

litros por minutos, enquanto uma cuba cheia d'água não gasta mais do 

que 38 litros, no total; 

cc. Compre modelos de máquinas de lavar roupas e louça que consomem 

pouca água. Só ligue os equipamentos quando estiverem cheios. Prefira 

usar o ciclo mais curto; 

dd.  Instale aeradores nas torneiras, que diminuem o volume consumido, 

porém não sua eficácia; 

ee.   Lave o carro ou o quintal com balde, não com mangueira. Se quiser, 

use dois baldes, um com água e sabão, outro com água limpa; 

ff.  Feche bem as torneiras. Uma torneira que goteja lentamente perde 

cerca de 50 litros por dia;  

gg. Chame um encanador para que ele elimine todos os vazamentos da 

casa; 

hh. Recursos Hídricos- Mostrar através de vídeos e imagens os rios do 

Distrito Federal11.  

 

7.2- Dinâmicas  

a. Concomitantemente trazer membros da comunidade para integrar este 

projeto de preservação, tendo a instituição de ensino como base física 

deste processo. 

b. Rodas de conversa. A Roda de Conversa é um método de discussão 

que possibilita aprofundar o diálogo com a participação democrática, a 

partir da riqueza que cada pessoa possui sobre o assunto. Na Roda 

cada integrante deve ter oportunidade de falar ou expressar o que 

pensa. O método é semelhante às reuniões de grupo, com um 

moderador para facilitar a participação das pessoas, esse moderador 

poderá ser o professor ou mesmo algum aluno que queira mediar a 

discussão. O diferencial do método é a disposição do grupo em forma de 

                                                
11

 Vídeo: Cerrado: o berço das águas no Brasil. Acesso em: 11/10/2015 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WH0vFpurSa0. 
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círculo, e o foco em um tema. No final da Roda de Conversa serão 

definidas ações, a partir das ideias de consenso. 

c.  Rodas de conversas precedidas de filmes para inspirar os debates 

serão os primeiros passos para desenvolver a consciência crítica 

necessária que impulsiona a ação. Através das rodas de conversas, os 

próprios alunos levantarão os problemas socioambientais da 

comunidade utilizando palavras geradoras e discutindo alternativas, para 

em conjunto, modificar a situação estabelecida. 

d.  Realização da técnica tempestade de ideias. Onde cada um contribuirá 

com uma palavra, que servirá como subtemas do debate. 

e. Levantamento de problemas. Nessa fase os problemas da comunidade 

referentes aos temas propostos serão levantados e discutidos. 

f. Propostas de soluções. Em conjunto é preciso apresentar propostas de 

melhoramento, soluções de problemas, criar novos desafios. Essas 

propostas deverão ser registradas e transformadas em um pequeno 

livro, onde toda a comunidade escolar poderá se municiar para 

transformar a realidade local, servirá como motivador e multiplicador de 

ideias. 

g. Realizar atividades ao final da roda de conversa. 

h. Temas das Rodas de Conversa. 

i.  Lixo e seus problemas. Um dos principais problemas encontrados nas 

cidades é o lixo sólido, resultado de uma sociedade extremamente 

consumista. A acumulação dos dejetos que nem sempre possui um lugar 

e um tratamento adequado, esse é um problema que tende a aumentar, 

uma vez que a população aumenta e gera elevação no consumo, e 

consumo significa lixo.  

j. Os lixões retratam além dos problemas ambientais também os 

problemas sociais, a parcela da sociedade excluída que busca nesses 

locais materiais para vender (papéis, plásticos, latas entre outros). 
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k. Vídeo: Ilha das Flores.   

l. Debate: os problemas que o lixo causa ao meio ambiente e a saúde das 

pessoas de modo geral. 

m. Atividade: em dupla elaborar uma frase para montar painel.  

n. Reciclagem. 

o. Reduzir e Reutilizar. Sugerir ações simples que todos podem fazer e 

ajudar a transformar o meio ambiente e não ficar apenas na discussão 

do reciclar. O exemplo dado foi retirado do site Amigos da Natureza. 

p. Vídeo: Sustentabilidade. 

q. Atividade: discutir os pontos de reduzir e reutilizar que estarão em 

cartazes e elaborar novos pontos construindo um “combinado” onde 

todos assinarão o compromisso de ações mais conscientes. 

r. Texto para os cartazes. 

 

7.3- Ações junto aos órgãos governamentais 

 Atividade: Identificar os rios que correm perigo. Mostrar as fotos do lago do 

parque Gatuné, perto do Terminal de ônibus que está sendo construído e refletir 

sobre a possível poluição e consequentemente a futura interdição do local. Propor 

ação conjunta com a Administração Regional, Diretoria Regional de Ensino e 

comunidade para a proteção do lago. 

 

7.4- Oficinas 

Conforme afirma Ander-Egg (Ander-Egg, Apud Omiste; López; Ramírez, 2000, 

p.178) “a oficina é um âmbito de reflexão e ação no qual se pretende superar a 

separação que existe entre teoria e prática, entre conhecimento e trabalho e entre a 

educação e a vida”. A oficina pedagógica é uma metodologia de trabalho em grupo, 
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caracterizada pela construção coletiva de um saber, de análise da realidade, o saber 

não se constitui apenas no resultado final do processo de aprendizagem, mas 

também no processo de construção do conhecimento. 

A ideia de trabalhar com as oficinas é desenvolver uma experiência de ensino e 

aprendizagem que não apenas reforcem positivamente o que foi discutido nas 

Rodas de Conversa, mas também, resulte em transformação de atitudes dentro e 

fora do contexto escolar. 

a. Livro de plantas medicinais do Cerrado: criar livro através das experiências 

dos próprios alunos, com fotos e os usos medicinais. 

b.  Reciclagem: fazer puff de garrafas pets. 

c. Reciclagem e sustentabilidade: criar horta vertical com garrafa pet.  

 

8- Cronograma:  

Ações Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov 

Levantamento da 

Situação Local e dos 

impactos negativos 

 

  

 

 

 

 

       

Durante todo o ano de 

2016 será desenvolvido 

o conteúdo disciplinar 

juntamente com o olhar 

sobre a localidade, 

(moradia, salários, 

produtos, consumo, 

armazenamento, 

transporte, despejo) 

com todas as disciplinas 

regulares: Matemática, 

Ciências e Biologia, 

Artes, Português, 

Química, Física, 

História e Geografia. 
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Visitas às localidades 

que estão em atividade, 

procurando entender o 

funcionamento e a 

relação entre eles, a 

comunidade e o meio-

ambiente. Este é o 

momento de 

levantamento de 

propostas e de ações. 

          

Serão realizadas visitas 

as localidades que estão 

em atividade, 

procurando entender o 

funcionamento e a 

relação entre eles, à 

comunidade e o meio-

ambiente. Este é o 

momento de 

levantamento de 

propostas e de ações. 

          

Atividades visando 

desenvolver as novas 

posturas da comunidade 

local. 

          

De setembro a 

dezembro, avaliação 

das ações e mudanças 

da comunidade, ouvir 

seus personagens para 

reavaliar a prática, 

adaptar, readaptar e dar 

continuidade em busca 

de novos objetivos. 

          

Colocando o (PIL) em 

prática e avaliação. 
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9- Parceiros 

● Associação comunitária local: responsável pelo acompanhamento e 

orientação das atividades externas. 

● Carroceiros: estarão colocando em prática as práticas de despejo no lugar 

correto, levando este hábito aos colegas de profissão. 

● Síndicos e moradores de condomínios: estarão regimentando a seleção do 

lixo do condomínio por categorias, orgânico, recicláveis e não recicláveis. 

● Comerciantes: orientarão seus funcionários na seleção do lixo e incentivarão 

os clientes a evitar as sacolas plásticas degradantes. 

● Instituições de ensino público e particular: participarão do projeto orientando 

funcionários e alunos por meio de oficinas sobre a preservação do meio 

ambiente. 

● PMDF: orientará quando em serviço aos moradores, freteiros, caminhoneiros 

e carroceiros sobre a possibilidade de serem criminalizados por poluírem o 

meio ambiente. 

● PCDF: farão parte das palestras e apresentarão a legislação sobre crime 

ambiental. 

● Bombeiros: além de orientar, acompanharão os envolvidos nas visitações ao 

parque. 

● Produtores rurais: receberão orientações sobre o uso correto da terra e da 

água, sobre a produção orgânica e o não uso de agrotóxicos. 

● Chácara Geranium: cederá seu espaço para visitação e apresentação de 

como se dá o uso sustentável da terra e dos recursos hídricos. 

 

10 - Orçamento: 

 Para a execução do projeto, serão utilizados os recursos materiais adquiridos 

e/ou gerados com o trabalho voluntário dos profissionais da educação, dos 

estudantes, dos parceiros e da comunidade local, além de recursos provenientes 

dos governos estadual ou federal.  O valor estimado é R$ 20.000,00 (Vinte mil 

Reais). 
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11- Acompanhamento e avaliação: 

 De acordo com o Texto12 orientador da elaboração colaborativa do projeto 

institucional. Informar em que tempo e como serão feitos o acompanhamento e a 

avaliação do projeto. É recomendável que esses processos sejam permanentes e 

realizados ao longo de seu desenvolvimento e que não incluam somente a equipe 

responsável, mas também seus beneficiários, parceiros e financiadores.  

Por outro lado, há a necessidade de se relacionar os múltiplos aspectos do 

conhecimento: biológicos, sociais, políticos, econômicos e culturais. Além disso, é 

preciso distinguir avaliar de medir. A medida dá a extensão de alguma coisa, a 

avaliação julga o valor dessa coisa e impulsiona na direção de sua melhoria. Desse 

modo, medir não é avaliar.  

A avaliação só ocorre quando atribuímos um valor a essa medida e, 

principalmente, se indicamos a direção da melhoria dos desempenhos que não 

foram alcançados. Podemos medir sem avaliar, mas o contrário não é possível. 

Apreciar algo, antes de medi-lo, é meramente dar uma opinião. Para avaliar é 

preciso definir critérios. A palavra critério vem do grego kritein que quer dizer 

separar, selecionar. O critério serve para julgar se houve alcance daquilo que se 

deseja. Critérios, parâmetros, padrões são termos usados, em avaliação, como 

sinônimos para designar uma base de referência para julgamento. A noção de 

referência vem do latim referre, que significa literalmente reportar13. 

Seguindo as orientações do texto supracitado iremos usar processos 

permanentes de acompanhamento e avaliação, visando com esse trabalho a 

qualificação para o PIL, a realização estará em consonância com o objetivo geral, 

que é contribuir para a formação de estudantes jovens e adultos visando assegurar 

na sua prática diária, pessoal e coletiva, mudanças comportamentais com relação ao 

meio ambiente, tornando-os multiplicadores de boas práticas junto à comunidade a 

que estão inseridos.  

                                                
12

 UnB/FE. Texto orientador da elaboração colaborativa do projeto institucional. 3º Curso de 
Especialização em Educação Continuada e a Distancia 1999-2000. Brasília: 2000. 
13

 Texto produzido pela equipe de Gestão Colegiada: Ana América Magalhães Ávila Paz, Carlos 
Alberto Lopes de Sousa, Carmenisia Jacobina Aires, Elizabeth Danziato Rego, Erlando da Silva 
Reses, Leila Chalub Martins, Márcia Castilho de Sales, Maria Clarisse Vieira, Maria Margarida 
Machado, Maria Luiza Pereira Angelim, Renato Hilário dos Reis, Ruth Gonçalves de Faria Lopes. 
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O desenvolvimento, acompanhamento e avaliação se dará progressivamente, 

sendo verificado a cada semana o desenvolvimento sobre o conteúdo e sobre as 

mudanças de hábitos desse público. Estaremos desenvolvendo avaliações 

diagnósticas por disciplina, questionando sempre, o quê foi alcançado? O que 

faltou? E como alcançaremos?  

A avaliação será acumulativa e formativa, com valorização do mínimo 

alcançado e com propostas de avanços, onde o sujeito do processo será valorizado 

nas questões de vivências e experiências pessoais. 

 

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo diante de tantos fatores que contradizem a sabedoria empírica, 

podemos entender que sem ela a EJA não desenvolve um trabalho educativo de 

qualidade, primeiro por não alcançar os resultados esperados, segundo por não 

evitar a evasão dos alunos. Este processo muitas vezes tem desqualificado o 

processo de ensino /aprendizagem disposto na Lei de Diretrizes e Base LDB 

9394/96, título ll, Art. 2º. Onde fala que, A educação, Dever da Família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Percebemos o interesse gradativo 

superando o desistimulo dos estudos, por meios de fatores locais e de significancia 

para os alunos, podemos desenvolver um conjunto de ações que nortearam um 

trabalho de qualidade, onde a priore foi contextualizado os saberes historicamente 

constituidos, a educação formal e informal, o trabalho e profissões, a família e o 

meio ambiente. 

Neste caso, a EJA reitera a preocupação com a sua qualidade e capacidade 

de democratização, envolvendo o aluno nos problemas locais e nas possíveis 

soluções. Durante a elaboração do Projeto de Intervenção Local, percebemos a 

necessidade de se trabalhar com significâncias, valorizando o que já foi vivido, este 

olhar foi o que veio a possibilitar a educação sociologicamente direcionada para 

resolução dos conflitos locais (lixo, esgoto, poluição, preservação).  
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Durante a construção deste trabalho, percebemos a mudança de hábitos de 

higiene e preservação do espaço individual, ou seja, onde o aluno se encontrava 

não se via restos de alimentos e nem embalagens jogada por ele. Nesses casos, ao 

reforçarmos as disparidades sociais, nos termos da análise sociológica, podemos 

também perceber a possível existência de casos de estigmatização em virtude do 

status socioeconômico dos alunos e comunidade local. O pensamento pedagógico 

aludido ao aluno da EJA nas últimas décadas tem explicitado o caráter político dos 

processos educativos e, consequentemente, o claro enunciado nos projetos 

pedagógicos destinados a esses grupos etários, inicialmente a formação para o 

trabalho, servidão política e para uma suposta “cidadania” política. A pedagogia 

libertadora de Paulo Freire é a principal fonte dessa explicitação do caráter político 

da educação, conformando a matriz do paradigma da educação popular que 

informou toda uma diversidade de práticas educativas formais ou não. 

Quando trabalhamos com o conhecimento construído historicamente, toda 

educação tem que ser reavaliada, este processo é um caso típico do que acontece 

na localidade a se que destina o Projeto Interventivo, neste local, o protagonismo é 

dos jovens e adultos, trabalhadores rurais, catadores e recicladores de lixo, vigias, e 

donas de casa entre outros que têm um espaço maravilhoso para seu lazer e bem-

estar, para uma vida ecologicamente saudável cercada de verde, fontes de água 

natural, uma bela lagoa e o cultivo de alimentos necessários à saúde. 
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15. Anexos 

 

 

Figura 1 

 

 Figura 2: Lixo caseiro e restos de construção ao lado da lagoa. 2016. Imagens: Francisco de Assis 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

 

 
Figura 6 
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Figura 7 

 
Figura 8 

 

Placa que informa sobre autorização para construção do terminal. 2015. Imagens: 

TERMO DE COMPROMISSO 

A Secretaria de Estado de Transportes do Governo do Distrito Federal torna público que 

recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília 

Ambiental – IBRAM a Autorização Ambiental nº 037/2014 – SUGAP/IBRAM para a 

Supressão de Vegetação e o Termo de Compromisso nº 021/2014 – SUGAP/IBRAM para a 

Compensação Florestal, relativos à execução da obra do Terminal de Ônibus Urbano em 

Samambaia Norte do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, 

processo nº 391.000.810/2014. 
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Figura 9 - Desmatamento ilegal nas margens da lagoa. 2016. Imagens: Francisco de Assis 

 
Figura 10- Construção  do terminal ao lado da lagoa. 2016. Imagens: Francisco de Assis 
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Figura 11- Construção ao lado da lagoa. 2016. Imagens: Francisco de Assis 

Placa que informa sobre autorização para construção do terminal. 2015. Imagens: Francisco de Assis 

E TERMO DE COMPROMISSO 

A Secretaria de Estado de Transportes do Governo do Distrito Federal torna público que recebeu do 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM 

a Autorização Ambiental nº 037/2014 – SUGAP/IBRAM para a Supressão de Vegetação e o Termo 

de Compromisso nº 021/2014 – SUGAP/IBRAM para a Compensação Florestal, relativos à execução 

da obra do Terminal de Ônibus Urbano em Samambaia Norte do Programa de Transporte Urbano do 

Distrito Federal – PTU/DF, processo nº 391.000.810/2014. 

 

 
Figura 12- Autorização do IBRAM para construção do Terminal Rodoviário. 2015. Imagens: Francisco de 
Assis 
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Figura 13- Logo após a cerca, estão as minas de água. 2015. Imagens: Francisco de Assis 

 
Figura 14- Ao fundo as Nascentes.  2015. Imagens: Francisco de Assis 
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Figura 15- Construção do terminal. imagens. 2015. Imagens: Francisco de Assis 

 

 
Figura 16- Bairro avança sobre a lagoa e o terminal sobre as fontes. 2015. Imagens: Francisco de Assis 

Esgoto não tratado despejado diretamente nos canais que desembocam na lagoa. 2015. Imagens: 
Francisco de Assis 
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Figura 17-  Degradação das margens da lagoa. 2015. Imagens: Francisco de Assis 

 


