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Em educação formal de adultos pouco escolarizados o trabalho de projecto colaborativo ade-
qua-se à Educação Ambiental orientada para a sustentabilidade, podendo contribuir para o
debate e a participação dos estudantes nas comunidades escolar e social. Este trabalho insere-
-se no projecto Interacção e Conhecimento, que estuda e promove as interacções sociais em
cenários de educação formal. Consiste num projecto de investigação-acção, em que desenvol-
vemos um currículo em alternativa ao SEUC (3º ciclo), seguido de quatro anos de follow up.
Assumimos uma abordagem interpretativa/qualitativa, histórico-culturalmente situada, de ins-
piração etnográfica. Na recolha de dados destacam-se a observação participante, entrevistas e
técnicas de inspiração projectiva. Apresentamos um estudo de caso em que os participantes se
assumem como agentes de sensibilização/educação ambiental, construindo vivências que con-
tribuíram para o desenvolvimento da cidadania, facilitando a sua inclusão social.

Palavras-chave: educação de adultos, currículo em alternativa, educação ambiental, trabalho
colaborativo, trabalho de projecto

Quadro de referência teórico

Nas últimas décadas tem aumentado a taxa real de escolarização que, segundo o Gabinete de
Avaliação e Informação do Sistema Educativo (GIASE) (2006: 22), corresponde à «relação percen-
tual entre o número de alunos matriculados num determinado ciclo de estudos, em idade normal
de frequência desse ciclo, e a população residente dos mesmos níveis etários». No 3º ciclo do
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ensino básico (CEB), a taxa real de escolarização passou de 27,0%, em 1977/78, para 82,5%, em
2004/05 (GIASE, 2006: 29). A persistência de fenómenos de insucesso académico, abandono pre-
coce e saída antecipada do sistema educativo, a nível do 3º CEB (Rosa, 2004), associada à ausên-
cia de uma política educativa pública coerente e continuada de educação de adultos (Lima, 2005),
contribuem para a predominância de percursos académicos curtos entre os adultos portugueses:
71,6% da população atingiu como nível de escolaridade máxima o 3º CEB, sendo que, destes,
61,1% concluíram, no máximo, o 6º ano de escolaridade (INE, 2002).

No 3º CEB recorrente, o Sistema de Ensino por Unidades Capitalizáveis (SEUC) não se revela
adaptado a grande parte do público-alvo que, frequentemente, apresenta insucesso académico e
abandona o sistema educativo (Pinto, Matos & Rothes, 1998). Os currículos em alternativa ao
SEUC, de acordo com o disposto no Despacho 22/SEEI/96, de 19 de Junho (Secretaria de Estado
da Educação e Inovação [SEEI], 1996), permitem a participação de professores, estudantes e
comunidades escolar e social na construção do currículo, ao nível das áreas curriculares propos-
tas e das práticas pedagógicas desenvolvidas. Desta forma, o currículo pode assumir-se como
uma ferramenta mediadora entre as vivências, conhecimentos e culturas dos estudantes e os
conhecimentos académicos e as culturas de escola (César & Oliveira, 2005; Courela, 2007;
Oliveira, 2006), contribuindo para a operacionalização dos princípios da educação inclusiva
(Ainscow & César, 2006).

O trabalho colaborativo, designadamente sob a forma de trabalho de projecto (Moura &
Barbosa, 2006), promove a ocorrência de interacções sociais ricas que, associadas a um contrato
didáctico (Schubauer-Leoni, 1986) caracterizado por uma distribuição mais equitativa de poder
entre o educador e o educando, bem como à realização de tarefas com sentido (Bakhtin, 1981)
para os participantes, facilitam a apropriação de conhecimentos e a mobilização/desenvolvimento
de competências complexas, como saber observar, discutir, argumentar, analisar pontos de vista
diferentes do próprio e tomar decisões fundamentadas (César, 2003).

A praxis inerente ao trabalho de projecto colaborativo pode facilitar a emergência de uma
comunidade de aprendizagem (Lave & Wenger, 1991), pois apresenta características que promo-
vem a coerência da comunidade de aprendizagem: «[...] 1) um empenhamento mútuo, 2) um
empreendimento conjunto e 3) um reportório partilhado» (Wenger, 1998: 72-73). A pertença à
comunidade decorre do empenhamento mútuo nas acções em curso, facilitado pela existência de
condições logísticas adequadas e pela diversidade dos membros da comunidade (Roth, 2003;
Wenger, 1998). Ao trabalharem colaborativamente em torno de um empreendimento conjunto, os
participantes desenvolvem «formas partilhadas de fazerem as coisas» (Wenger, 1998: 75), que con-
tribuem para que a sua participação evolua de periférica a legítima (Lave & Wenger, 1991).

O recente protagonismo dos participantes na comunidade de aprendizagem promove a exis-
tência de vivências comunitárias construtoras duma cidadania democrática, da maior relevância
em educação de adultos. Entendemos a cidadania numa concepção maximizante (Evans, 2000),
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para além da educação ou instrução cívica (Taylor, 2005), alicerçada numa participação crítica e
activa nos processos sociais e políticos (Evans, 2000). É esta cidadania que urge desenvolver na
população adulta portuguesa, que evidencia uma escassa participação cívica e reduzido envolvi-
mento em actividades de educação ao longo da vida (Eurostat, 2007).

De acordo com Menezes (2004), nas décadas de 80/90, recorreu-se à estratégia de infusão
ou disseminação transversal de diversas temáticas nos currículos europeus, nomeadamente, as
relacionadas com a Educação Ambiental (EA). Como salienta esta autora (1999), os documentos
de política educativa recomendam o recurso a práticas experienciais, com implicações na vida
das comunidades escolar, educativa e social. Entendemos a comunidade escolar como o núcleo
de estudantes, professores e auxiliares da acção educativa que, de forma continuada no tempo,
interagem numa determinada escola; se a este núcleo acrescentarmos os elementos da comuni-
dade local que participam nas actividades educativas daquela escola, estamos a considerar a
comunidade educativa; as diversas comunidades educativas de uma área geográfica (por exemplo,
um concelho) incluem-se na comunidade social. Temos, assim, três entidades, de abrangência
crescente, que interagem (Courela, 2007) num processo de interpenetração escola/comunidade
(Pinto, 2004). Desde finais da década de 90, a transversalização passa a centrar-se na identifica-
ção de competências transversais, que se espera que sejam mobilizadas/desenvolvidas através
da apropriação dos conteúdos curriculares (Menezes, 2004). Os currículos do 3º CEB continuam
a assumir, predominantemente, uma matriz disciplinar, pelo que Menezes (2004) assinala algu-
mas limitações ao desenvolvimento das competências transversais associadas à EA, em cenários
de educação formal. A existência de uma área curricular dedicada à EA pode conferir-lhe visibi-
lidade, funcionando como ponto de partida para a emergência de uma comunidade de aprendi-
zagem, cuja praxis pode permitir a mobilização/desenvolvimento de competências no domínio
da EA e da sustentabilidade (Courela, 2007).

Em EA, se os assuntos forem seleccionados de acordo com os interesses, características e
necessidades dos participantes, podem constituir-se como temas geradores (de inspiração frei-
reana), desde que se encontrem impregnados de forte sentido socioambiental e que a sua aborda-
gem seja decidida e efectuada colectivamente (Tozoni-Reis, 2006). Uma educação (ambiental e
para a sustentabilidade) desenvolvida em torno de questões relevantes é propícia à prática de
uma educação conscientizadora (Freire, 1977), que pode contribuir para o desenvolvimento da
ecoliteracia dos participantes (Cutter-Mackenzie & Smith, 2003). Como referem estes autores, o
conceito de ecoliteracia é operacionalizado atendendo à complexidade dos conhecimentos ecoló-
gicos dos sujeitos, às suas crenças e indicadores respeitantes à ecofilosofia em que se situam. Um
sujeito ecoliterado compreende as abordagens da sustentabilidade e age em conformidade, acredi-
tando que a humanidade deve simplificar o seu modo de vida e implicar-se numa cidadania activa
e ecologicamente comprometida; do ponto de vista ecofilosófico, aproxima-se da Teoria de Gaia
(Lovelock, 2001).
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Metodologia

Esta investigação insere-se no projecto Interacção e Conhecimento que, durante 12 anos
(1994/95-2005/06), estudou e promoveu interacções sociais em cenários de educação formal. Este
projecto abrangia três níveis, quanto ao design dos estudos realizados: Nível 1, de estudos quasi-
-experimentais, onde se analisavam, em profundidade, os tipos de díade, os processos interacti-
vos, a natureza das tarefas e as instruções de trabalho (Carvalho, 2001); Nível 2, de investigação-
-acção, onde se aplicava, no terreno, o trabalho colaborativo e os conhecimentos que eram explo-
rados, a nível de uma microanálise, no Nível 1 (César, in press; César & Santos, 2006); Nível 3, de
estudos de caso, nomeadamente em relação a alunos categorizados como apresentando necessi-
dades educativas especiais (NEE), alunos em risco ou adultos do ensino recorrente (Badalo, 2006;
Santos, 2008; Silva, 2008). Esta investigação inclui-se no Nível 2 do referido projecto, respeitante a
projectos de investigação-acção, em que professores de diversas disciplinas e níveis de escolari-
dade estudam e implementam formas de trabalho colaborativo durante pelo menos um ano lec-
tivo (César, in press; Hamido & César, in press). Neste projecto de investigação-acção, desenvol-
vido com o propósito de intervenção no cenário educativo (Mason, 2002; McNiff & Whitehead,
2002), assumimos a postura de professora/investigadora (Stenhouse, 1991), uma vez que nos inte-
ressava contribuir para a implicação dos participantes no processo de construção do projecto cur-
ricular. Este projecto de investigação-acção incluiu um follow up, com quatro anos de duração,
realizado a diversos participantes no estudo.

Seguimos uma abordagem interpretativa (Kumpulainen, Hmelo-Silver & César, in press), histó-
rico-culturalmente situada (Lave & Wenger, 1991), de inspiração etnográfica (André, 1991; Hamido
& César, in press). O projecto de investigação-acção constituiu-se posteriormente como um estudo
de caso intrínseco (Stake, 1995), em que analisamos a apropriação de conhecimentos e a mobili-
zação/desenvolvimento de competências que possibilitam aos estudantes desenvolverem-se como
cidadãos actuantes, comprometidos com a EA e para a sustentabilidade.

Participantes no estudo

São considerados participantes os sete estudantes da turma, seis do género feminino e um do
género masculino, com idades entre os 18 e os 45 anos (no início do curso), a professora/investi-
gadora e docente de EA, os professores do conselho de turma, professores, estudantes e auxiliares
da acção educativa da comunidade escolar em regime nocturno, uma técnica do Espaço de
Pesquisa Ambiental (EPA) da Câmara Municipal do Seixal (CMS), crianças, educadoras e monitoras
de jardins-de-infância e centros de Actividades de Tempos Livres (ATL) dos concelhos de Seixal e
Sesimbra, bem como alunos e professores de escolas básicas e diversos cidadãos da comunidade
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social de ambos os concelhos. A diversidade de participantes a quem demos voz permitiu fazer
uma triangulação quanto às fontes de informação, ou seja, quanto aos actores que eram ouvidos,
aspecto recomendado por Guba e Lincoln (1997) como critério de qualidade da investigação inter-
pretativa, quando os dados recolhidos são de natureza qualitativa.

Instrumentos de recolha de dados

Recorremos à observação participante (por vezes, áudio e/ou vídeo gravada e que, além disso,
foi registada através de fotografias e no diário de bordo da professora/investigadora, acompa-
nhada das respectivas reflexões que suscitou), a entrevistas semiestruturadas, conversas informais,
tarefas de inspiração projectiva e análise documental. Pretendemos, assim, triangular os instrumen-
tos de recolha de dados.

Procedimentos

O currículo em alternativa foi planificado pelo conselho de turma, no 3º período do ano lec-
tivo de 1999/00, processo que foi objecto de recolha documental e de registos no diário de
bordo da professora/investigadora. O projecto curricular foi operacionalizado e avaliado do ano
lectivo de 2000/01 a 2002/03, tendo a avaliação prosseguido durante o follow up. Neste currí-
culo existiam três componentes de formação: geral, sociocultural e vocacional. A EA pertencia à
componente sociocultural, estando presente nos 1º e 2º anos do curso. Em EA implementámos
o trabalho colaborativo, principalmente sob a forma de trabalho de projecto. Durante a imple-
mentação do currículo em alternativa, os instrumentos de recolha de dados foram sendo utiliza-
dos e, além disso, foi efectuado um tratamento e análise preliminar dos dados, baseado numa
análise de conteúdo sucessiva e aprofundada, que fez emergir categorias de análise indutivas.
Estas categorias de análise permitiram identificar evidências empíricas que sustentavam as inter-
pretações efectuadas pela professora/investigadora. Uma parte dos dados foi também objecto de
interpretações de outros investigadores, do mesmo projecto de investigação, contribuindo para
o que se designa por triangulação dos investigadores (Guba & Lincoln, 1997). Posteriormente,
cada caso foi devolvido ao participante a que dizia respeito, para que as interpretações dos
investigadores pudessem ser confrontadas com a dos próprios participantes, alargando as for-
mas de triangulação.

Ao longo do follow up, os dados foram recolhidos através de entrevistas, tarefas de inspiração
projectiva, análise documental e observação, tendo-se aprofundado a análise de conteúdo inicial-
mente efectuada e acrescentado novas categorias de análise indutivas. Esta análise de dados foi
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devolvida a vários participantes, em diversos momentos, para confronto das suas interpretações
com as da professora/investigadora.

Resultados

Apresentamos diversos trabalhos de projecto realizados na componente curricular de EA e que
envolveram as comunidades escolar, educativa e social. Os temas dos trabalhos de projecto emer-
giram das preocupações e interesses dos estudantes e correspondem a situações debatidas e nego-
ciadas em grupo, relativamente às quais os participantes desejavam intervir, contribuindo para a
minimização de algumas situações problemáticas, a nível local. Por exemplo, o trabalho de pro-
jecto denominado Aprender a Separar Para Mais Tarde Reciclar decorreu do interesse dos estu-
dantes em contribuírem para a promoção de hábitos correctos, no que respeita à separação dos
resíduos sólidos urbanos e à diminuição do consumismo, nas comunidades escolar, educativa e
social. Este assunto foi debatido diversas vezes nas aulas de EA e foi o interesse dos estudantes
pela temática que nos levou a solicitar, ao EPA da CMS, a realização de um encontro temático, na
escola. Já no trabalho de projecto Campanha Cães Limpinhos foi abordada a problemática decor-
rente da existência de dejectos caninos na escola, nos bairros onde os estudantes vivem e, de um
modo geral, nos diversos espaços públicos do concelho. A opção por esta temática resultou de
uma negociação entre a professora e os estudantes da turma, em particular a estudante Ana, que
propôs o tema, como se procura evidenciar com o seguinte excerto de uma entrevista (E), reali-
zada no final do 2º ano do curso, em que nos apresenta o seu relato sobre a origem deste tema:

Pronto, aquele tema, aquele tema apareceu porque, porque… quer dizer, nós também andámos todos
revoltados porque só pisávamos era… […] os ditos cujos. A caca de cão. Ah… e, e era… e acho que é um
problema a nível do concelho. É um grande problema a nível do concelho e não só! Se calhar, em Portugal
inteiro!? (E, Ana)

Quando perguntamos à Ana de quem tinha partido a proposta deste tema, estabelece-se o
seguinte diálogo:

Ana – Acho que foi a turma, não foi?
P/I – Foi, foi. Foi a turma. Eu andei uma aula inteira…
Ana – Pois.
P/I – … a ver se vos fazia mudar de tema. [Risos]
Ana – Pois, foi a turma.
P/I – E porque eu também não sabia nada sobre aquelas doenças dos dejectos. Nunca tinha lido nada sobre
isso.
Ana – E foi muito bom…  (E, Ana e professora/investigadora)
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Neste excerto observamos a relutância da professora/investigadora em trabalhar este tema,
uma vez que se afastava bastante dos que planificara abordar, bem como a persistência dos estu-
dantes, da qual resultou uma reformulação do currículo de EA. Assim, este excerto ilustra como os
próprios estudantes podem contribuir para a construção do currículo, tornando-se participantes
legítimos de uma comunidade de aprendizagem (César, 2007; Courela, 2007).

O primeiro trabalho de projecto realizado, Aprender a Separar para mais tarde Reciclar, teve
lugar no 3º período do 1º ano do curso (2000/01), decorrendo do interesse dos estudantes pela
temática dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Redigiram um texto dramático com o mesmo título
do trabalho de projecto e dramatizaram-no com fantoches; estes, bem como o cenário e adereços,
foram construídos pelos estudantes, com materiais reutilizáveis, nomeadamente: restos de tecidos,
lãs, botões, cartões e cartolinas e embalagens alimentares vazias. Do texto constam dois actos: no
primeiro, a propósito de uma situação do quotidiano, duas crianças dialogam sobre a separação
dos RSU, visando a redução, a reutilização e a reciclagem dos mesmos; o segundo acto passa-se
junto ao ecoponto, cujos contentores dialogam com as personagens, aprovando ou corrigindo a
deposição de RSU que estas efectuam. O texto dramático encontra-se registado na Inspecção-
-Geral das Actividades Culturais e ao dispor da comunidade educativa (Courela, 2007).

Com este trabalho, os estudantes desenvolveram capacidades e competências complexas que
evidenciaram ao participar no encontro temático, ao redigir o texto dramático, ao confeccionar
os adereços e os fantoches e ao encenar o texto. De entre elas podemos realçar a capacidade de
argumentação sustentada, de análise e síntese de informação, de criatividade, de socialização, ao
estabelecerem interacções sociais com diversos públicos alvo a quem foi representada a peça, de
apropriação e mobilização de conhecimentos relacionados com a língua portuguesa, oral e
escrita, bem como com a EA. A peça foi apresentada na escola, no final do ano lectivo de
2000/01. Após esta primeira dramatização, o texto dramático tem sido apresentado pelos estu-
dantes, professoras estagiárias, educadoras e monitoras, em jardins-de-infância e escolas, maiori-
tariamente do 1º CEB, mas também dos 2º e 3º CEB e em centros de actividades de tempos
livres (ATL), nos concelhos do Seixal e de Sesimbra, bem como para idosos, que têm comparecido
em feiras de projectos educativos, organizadas pelos municípios. Os estudantes apresentam a
peça com segurança, respondem às questões que lhes colocam e questionam os diversos públi-
cos-alvo. Temos observado que o público acompanha atentamente a dramatização, responde 
às questões que as estudantes ou as professoras estagiárias lhes coloca e, por sua iniciativa, 
também coloca questões pertinentes; por exemplo, já tem perguntado onde é efectuada a reci-
clagem do plástico, se o pírex e as loiças se podem colocar no vidrão, o que ganham as popula-
ções por aderir à separação dos materiais, entre outras. No final da discussão têm sido solicita-
das tarefas de inspiração projectiva (TIP). Nos textos e desenhos que elaboram, as crianças reve-
lam ter compreendido a mensagem, como procuramos ilustrar com os seguintes exemplos
(Figuras 1 e 2). Na resposta à TIP apresentada na Figura 1, a criança desenhou as duas estudan-

199



tes, que representaram a peça, e a professora/investigadora, bem como o palco com os dois 
fantoches e os três ecopontos (Figura 1).
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FIGURA 1

Resposta à TIP de uma criança do 3º ano, de um centro de ATL, em 2002/2003

FIGURA 2

Resposta à TIP de outra criança do 3º ano, do mesmo centro de ATL, em 2002/2003



No texto apresentado na Figura 2 são enumerados alguns dos conhecimentos apropriados
com a participação nesta actividade, designadamente a distinção entre a reutilização e a recicla-
gem. Nas tarefas de inspiração projectiva solicitadas a educadoras, professores e monitoras, estes
salientam o contributo da apresentação da peça e respectiva discussão para o desenvolvimento da
ecoliteracia das crianças e adolescentes.

O trabalho de projecto Campanha Cães Limpinhos foi realizado no 1º período do 2º ano do
curso (2001/02). Os estudantes procuraram sensibilizar os munícipes para a problemática (em ter-
mos estéticos e de saúde pública) da existência de dejectos caninos em locais públicos. Uma das
tarefas concretizadas no âmbito deste projecto foi a construção de uma exposição de cartazes alu-
sivos ao tema (Figura 3).
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FIGURA 3

A turma com a professora/investigadora, na exposição 
(um estudante está dentro da mascote cedida pela CMS)

Nos cartazes alerta-se para a possibilidade de transmissão de doenças ao Homem e, principal-
mente, às crianças, através do contacto com dejectos caninos, ou pela contaminação do meio
devida à presença destes dejectos. De seguida, apresentam-se algumas doenças, no Homem e
noutros animais, transmitidas por agentes patogénicos associados aos dejectos caninos. São ainda
apresentadas algumas formas de reduzir esta problemática, como a utilização de mobiliário
urbano facilitador da recolha dos dejectos pelos donos dos cães.

A exposição construída pela turma tem sido visitada por munícipes de todos os escalões etá-
rios, em escolas, centros de ATL, feiras de projectos educativos e acções conjuntas com a CMS, o



que ilumina o potencial deste trabalho de projecto enquanto facilitador da ligação da escola à
comunidade social. Nesta interpenetração escola-meio, os estudantes têm oportunidade de inter-
agir com os munícipes, sensibilizando-os para a gravidade desta situação e esclarecendo as dúvi-
das que estes lhes apresentam, processo que tem permitido o desenvolvimento da ecoliteracia dos
diversos participantes, bem como o desenvolvimento da auto-estima positiva, geral e académica
dos estudantes. Esta iniciativa tem suscitado o interesse de crianças e adultos que destacam a sua
pertinência, dado que se mantém a necessidade de promover a participação cívica sustentada e
consciente, por parte dos donos dos cães, relativamente à remoção dos dejectos caninos (para
mais detalhes, ver Courela, 2007), como evidencia a actual campanha educativa que a CMS desen-
volve a este respeito. 

O trabalho de projecto Atelier Imaginar, Reutilizar e Reciclar ocorreu nos 2º e 3º períodos do
2º ano do curso (2001/02). Pretendia sensibilizar as comunidades escolar, educativa e social para a
possibilidade de aproveitar criativa e artisticamente os materiais, contrariando o consumismo
actual e contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentável. Nos ateliers, que foram orienta-
dos por artesãos e artistas plásticos do concelho, foram construídos instrumentos musicais, brin-
quedos, objectos decorativos e adornos utilizando desperdícios de diversos materiais e técnicas
diversificadas. 

No atelier de instrumentos musicais foram construídos tambores, matracas, chincalhos, adufe,
carrilhão vertical, xilofone de água, lixa e pandeireta, alguns dos quais se podem observar na
Figura 4. Utilizaram-se apenas desperdícios de materiais como, por exemplo, embalagens vazias,
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FIGURA 4

Uma vista parcial da exposição/atelier antes da chegada dos visitantes



restos de madeira, tubos metálicos, tecidos, pele, cordéis, papéis e fitas diversos, caixas de cartão,
tampas plásticas e caricas. Além de concretizarem práticas que contribuem para uma gestão mais
sustentável dos recursos, os estudantes puderam compreender a importância destes instrumentos,
pelas sonoridades que produzem, no desenvolvimento da música, assunto abordado pela dinami-
zadora do atelier.

No atelier de construção de brinquedos usaram-se idênticos materiais, para a construção de
robots, bonecas, comboios, carros, barcos, entre outros (Figura 5). Nos ateliers tornou-se claro
que, qualquer elemento da comunidade de aprendizagem, podia ocupar a posição de especialista
numa determinada tarefa. Assim, os ateliers constituíram-se como espaços de troca de saberes e
de aprendizagem/experimentação de formas de actuação mais sustentáveis. Num ambiente afecti-
vamente securizante cada adulto pôde mostrar o que sabia fazer e desenvolver outras competên-
cias. Nas várias tarefas os participantes puderam concretizar formas de recuperação dos materiais,
dando-lhes novos usos, vivenciando práticas que permitem uma gestão mais racional dos recur-
sos, o que corresponde às necessidades actuais relacionadas com o desenvolvimento sustentável.

Os trabalhos produzidos nos ateliers foram posteriormente utilizados como veículos de sensi-
bilização/educação ambiental e para a sustentabilidade em exposições na escola e em cursos de
formação profissional de públicos adultos qualificados (Courela, 2007) tendo, no presente ano lec-
tivo, sido utilizados em actividades desenvolvidas no âmbito do projecto Eco-Escolas, na escola
em que a professora/investigadora lecciona. Desta forma, pretendemos contribuir para vivências
mais sustentáveis, ao nível da gestão de recursos, nas comunidades escolar, educativa e social.
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FIGURA 5

Início da construção de um robot e produto final



O trabalho de projecto A Árvore na Cidade foi apresentado no 3º período do 2º ano do curso
(2001/02). Participámos numa mostra colectiva de trabalhos criativos subordinados à temática da
importância da presença da árvore em meio urbano, por convite da técnica do EPA, que colaborou
connosco. A acção educativa desenvolvida pela turma, em relação à comunidade escolar e à comu-
nidade social, realizou-se mediante uma reflexão e debate sobre o valor intrínseco da árvore, que os
estudantes desencadearam através de tarefas de inspiração projectiva, aplicadas aos elementos da
comunidade escolar e da comunidade social (dado que o projecto foi apresentado a ambas).
Solicitavam que escrevessem ou desenhassem como imaginavam um mundo sem árvores e, de
seguida, que redigissem um elogio à árvore. Com os documentos produzidos elaboraram painéis,
em que também havia oportunidade para os visitantes expressarem a sua opinião. Construíram,
ainda, uma maqueta sobre as funções da árvore em meio urbano (Figura 6), na qual as potencialida-
des artísticas dos materiais considerados como desperdícios ficaram patentes. Os estudantes usaram
embalagens alimentares vazias, brinquedos fora de uso, restos de arame, algodão, pequenos ramos
de árvore, entre outros, dando, mais uma vez, novas utilizações a estes materiais. Os painéis e a
maqueta foram apresentados na mostra colectiva centrada na temática da árvore (Courela, 2007).
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FIGURA 6

Maqueta do trabalho de projecto A Árvore na Cidade

Os participantes decidiram os processos de avaliação e construíram os instrumentos de avalia-
ção a utilizar para todos os trabalhos de projecto. Este processo revelou-se rico e participado,
tendo contribuído para o fortalecimento da comunidade de aprendizagem e para o desenvolvi-
mento da auto-estima positiva, geral e académica, dos estudantes. Como refere Roth (2003), o tra-
tamento de temas ambientais de forma lúcida e moderada facilita a emergência e desenvolvimento
de uma comunidade de aprendizagem e, como pudemos observar, a orientação da EA para a sus-
tentabilidade tem, também, esta potencialidade.



Os estudantes realçaram a relevância e o interesse dos conhecimentos apropriados, a oportu-
nidade de trabalhar colaborativamente com os outros participantes e a satisfação pelo reconheci-
mento público dos trabalhos. Os professores da turma, auxiliares da acção educativa e cidadãos
que participaram em actividades desenvolvidas no âmbito dos trabalhos de projecto salientaram a
pertinência dos mesmos, bem como o envolvimento dos estudantes e dos diversos participantes
nas actividades, sublinhando o impacto que estes projectos têm tido nas comunidades escolar e
social, contribuindo para o desenvolvimento da ecoliteracia dos participantes. 

Estes trabalhos de projecto não se limitaram a tarefas criativas e artísticas, embora essa tam-
bém tenha sido uma das suas vertentes. Em todos os projectos houve a identificação e discussão
de uma situação considerada problemática (equivalente ao tema gerador), uma reflexão sobre as
acções em curso e as desejáveis em relação a essa situação e a (co)construção de formas de
acção capazes de contribuírem para a sustentabilidade das actuações dos cidadãos. Nos trabalhos
de projecto exploraram-se diferentes vertentes como a educação para a saúde, educação cívica,
educação do consumidor, que podem ser consideradas componentes da EA (Mckeown &
Hopkins, 2003). Procurou-se que as acções fossem enquadradas pela reflexão crítica, de modo a
gerarem-se acções mais esclarecidas (Tozoni-Reis, 2006), consentâneas com uma cidadania mais
actuante e com níveis de ecoliteracia mais desenvolvidos. Dado que, na maior parte das interven-
ções, o público-alvo dos trabalhos de projecto foram crianças é de esperar, de acordo com Uzzel
et al. (1998), que as crianças sensibilizem e eduquem os outros significativos com quem intera-
gem, contribuindo para que estes adultos atinjam níveis de ecoliteracia mais elevados (Cutter-
-Mackenzie & Smith, 2003).

No follow up efectuado aos estudantes, estes têm considerado os trabalhos de projecto realiza-
dos em EA como os acontecimentos mais significativos do curso e, dado que esta postura se man-
teve nas quatro entrevistas que realizámos, nos quatro anos após terem concluído o 3º CEB, consi-
deramos que estamos perante uma forte evidência empírica acerca do sentido e impacte que esta
participação assumiu para eles. Referem quer os trabalhos de projecto que realizaram e envolve-
ram outros elementos da comunidade escolar, educativa e social, quer os laços afectivos que exis-
tiam (e existem) entre os membros da comunidade de aprendizagem. A circunstância de continua-
rem a participar em acções de sensibilização/educação ambiental e para a sustentabilidade na
comunidade social, mesmo após terem concluído o 3º CEB recorrente, mantendo essa disponibili-
dade apesar das dificuldades inerentes à conciliação dos vários papéis da vida adulta, ilumina
como foi importante, para estes adultos, a participação nesta comunidade de aprendizagem e a
subsequente valorização/inclusão que sentiram ter na comunidade social de que fazem parte.

Além de observarmos como os estudantes participantes na comunidade de aprendizagem
desenvolveram competências para agir como cidadãos activos e empenhados num relacionamento
mais sustentável com o meio, nas conversas informais e nas entrevistas têm-nos relatado como são
capazes de mobilizar os conhecimentos que apropriaram através dos trabalhos de projecto nas
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suas vivências quotidianas, exercendo uma acção educativa e assertiva de esclarecimento aos que
os rodeiam, no que respeita a procedimentos ambientalmente correctos e visando a sustentabili-
dade. Para além disso, uma vez que alguns produtos dos trabalhos de projecto realizados em EA
continuaram (e continuam) a ser utilizados por elementos da comunidade social, que deles se
apropriaram, recriando a sua utilização, existem evidências empíricas da sua riqueza, enquanto
facilitadores da educação na cidadania, direccionada para o ambiente e a sustentabilidade. Os
temas que os participantes escolheram continuam a ser trabalhados por outras entidades, como a
CMS, escolas e jardins-de-infância, o que revela como são importantes e pertinentes para o desen-
volvimento da cidadania daquela comunidade social, o que, provavelmente, não aconteceria se os
temas abordassem apenas conteúdos académicos, de forma desligada dos problemas daquela
comunidade social e das vivências e culturas dos estudantes.

Considerações finais

Este estudo ilumina os contributos de um currículo do 3º CEB recorrente, em alternativa ao
SEUC, principalmente ao nível da componente de EA, para o desenvolvimento de um grupo de
estudantes adultos enquanto cidadãos activos, dotados dos conhecimentos e competências que os
tornam capazes de agir, em prol do desenvolvimento da ecoliteracia dos elementos das comunida-
des em que se encontram inseridos. Ilustra, também, como, quando os professores e os estudan-
tes se assumem como construtores de currículo, e não apenas como meros executores, o currículo
pode constituir uma poderosa ferramenta mediadora entre os conhecimentos, vivências e culturas
dos estudantes e os conhecimentos académicos e as culturas de escola (César & Oliveira, 2005;
Courela, 2007; Oliveira, 2006), dotando-os de competências que lhes permitem intervir enquanto
cidadãos e promovendo o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Esta acção é desenvolvida pelos estudantes, enquanto membros de uma comunidade de
aprendizagem, circunstância que permite construir uma identidade colectiva múltipla, alicerçada
na valorização das culturas e participação criativa de cada um (Taylor, 2005), que contribui para
tornar mais remoto o cenário de abandono escolar e exclusão social. Presentemente, mais de qua-
tro anos após a conclusão do 3º CEB, alguns estudantes continuam a participar em acções de sen-
sibilização/educação ambiental para a sustentabilidade, desenvolvidas naquela comunidade social,
o que contribui para continuarmos a manter contacto com os participantes e avaliarmos os impac-
tes da participação neste curso, no seu desenvolvimento enquanto cidadãos críticos e actuantes.

Os artefactos produzidos nos trabalhos de projecto, nomeadamente o texto dramático e os car-
tazes da exposição realizada no trabalho de projecto Campanha Cães Limpinhos continuam a ser
utilizados, por outros agentes da comunidade social, em acções de EA. Assim, a (re)apropriação e
a (re)construção destes artefactos, além de ilustrar a riqueza dos mesmos, constitui-se como um
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fenómeno que nos parece pertinente investigar. Outros artefactos, como os instrumentos musicais,
brinquedos, objectos decorativos e adornos, construídos no trabalho de projecto Atelier Reciclar e
Reutilizar, continuam a ser usados na sensibilização/educação ambiental para a sustentabilidade,
para diferentes públicos-alvo e em cenários diversos, processo que também nos interessa investi-
gar. Daí que continuemos o follow up deste estudo.

O processo de reflexão e metacognição que temos vindo a desenvolver, associado à realização
do follow up, tem permitido aprofundar a compreensão deste caso, isto é, se partimos de um
paradigma de investigação interpretativo, o protagonismo crescente dos estudantes participantes, a
sua crescente condição de intervenientes nos processos sociais, tem-nos conduzido para um para-
digma sociocrítico. Com este novo olhar procuraremos aceder a outras facetas deste caso,
(re)olhando para os dados e atentando noutros que, por limitações de tempo, não nos foi ainda
possível considerar. São novos caminhos que vislumbramos e que gostaríamos de percorrer, pois,
na actual sociedade portuguesa, a generalização de uma educação de adultos capaz de contribuir
para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa parece ser uma meta tanto mais fugi-
dia quanto mais anunciada.

Ainda em termos de futuro, gostaríamos de continuar a construir, implementar e avaliar cur-
rículos em que a EA tivesse um papel a desempenhar. Existem, por exemplo, diversos cursos
profissionais em que trabalhos de investigação deste tipo fariam todo o sentido. Assim como
faria sentido usar parte do que aprendemos nesta investigação e realizar uma investigação-acção
onde os trabalhos de projecto, associados ao trabalho colaborativo, se destinassem a outros
tipos de público também muito afectados pelas barreiras que dificultam o seu acesso ao sucesso
académico, como acontece com os alunos categorizados como apresentando necessidades edu-
cativas especiais (NEE). Assim, em termos de futuro pensamos que este estudo abre portas a
investigações que se centrem em preocupações semelhantes – a sustentabilidade, a equidade 
de oportunidades, a adequação das práticas às características, interesses e necessidades dos
públicos-alvo –, mas trabalhando com outro tipos de público, noutros anos de escolaridade ou
noutro tipo de ensino.

Nota: O projecto Interacção e Conhecimento foi parcialmente subsidiado pelo IIE, em 1996/97 e em 1997/98,
medida SIQE 2 e pelo CIEFCUL, desde 1996. Agradecemos aos órgãos de gestão da escola onde decorreu a
investigação, Escola Secundária com 3º CEB Manuel Cargaleiro, o acesso aos dados necessários e a autoriza-
ção para divulgarmos o nome da escola. Agradecemos também aos participantes, pela disponibilidade para a
realização deste estudo, bem como aos colegas do grupo de investigação, cujos trabalhos e discussões nos aju-
daram a realizar este percurso e nos inspiram a continuá-lo.

Contacto: Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício
C6, Piso 1, Campo Grande, 1749-016 Lisboa – Portugal

E-mail: conceicaocourela@yahoo.com; macesar@fc.ul.pt
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