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O projeto de educação ambiental da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Larry José Ribeiro Alves, localizada no bairro Restinga em Porto Alegre (centro da 

maior área metropolitana do sul do Brasil) foi implantado oficialmente no ano de 2003 e tem 

sua origem em pesquisas realizadas em escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Porto Alegre, visando ao processo de construção de cidadania. 

Os eixos norteadores do projeto (os mesmos das pesquisas) partiram de duas idéias: 

a primeira é que paradoxalmente a escola pública, em especial a voltada para a educação 

popular, ao mesmo tempo em que reproduz estruturas e mecanismos de segregação social 

(faz parte de um sistema maior interessado na manutenção da ordem social), possibilita a 

transformação social através da formação crítica dos sujeitos; a segunda é a idéia de que o 

conhecimento geográfico é fundamental para a construção da cidadania e para o 

desenvolvimento de ações que qualifiquem o ambiente, entendendo-se por “ambiente” não o 

meio físico e suas relações, mas um sistema complexo que abrange todas as interações do 

espaço vivido. 

A escola voltada à educação popular é concebida no projeto mais do que um espaço 

institucional, mas um lugar privilegiado onde relações transgressoras e transformadores 

acontecem cotidianamente com a finalidade de educar para a construção de uma sociedade 

sadia através do o exercício da cidadania, da produção e socialização de saberes 

transformadores. 

A importância do ensino de Geografia, nesse contexto, está na contribuição que este 

campo do conhecimento traz para a promoção de valores éticos voltados para a liberdade e 

para a solidariedade. Reside, ainda, nas possibilidades de decodificação das marcas da 

ação humana sobre o ambiente possibilitando novas leituras do mundo vivido/percebido. 

Nas palavras do professor Nelson Rego (2000, p.8): 

A escola – espaço privilegiado para educar a intersubjetividade – 

pode ser também o espaço onde a Geografia supere a 

disciplinaridade coisificante para se converter na produção de 
                                                 
1 Mestre em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Professor na Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Alegre 
  
 carlosaigner@ig.com.br 

 263



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

saberes que façam da transformação do espaço vivido o objeto 

catalizador de pensamentos e ações dos educandos. 

Entretanto, historicamente, o acesso ou não ao conhecimento, gera um 

distanciamento social na forma de exclusão, o que se acentua com processos de 

concentração de renda e de poder, trazidos pela padronização de modelos culturais que 

favorecem a globalização acelerada da economia. Distanciamento que se expressa pela 

segregação social/espacial. 

A aproximação entre escola e comunidade oferece uma perspectiva promissora, pois 

sabemos que existem possibilidades de transformação e de inclusão e estas podem ser 

impulsionadas pelas práticas educativas realizadas nas instituições formais de ensino, que 

se fortalecem nas localidades, quando possuem apoio e também apóiam as comunidades 

atendidas. 

O que parece ser uma grande contradição é o fato de que é justamente nas periferias 

dos grandes centros urbanos (onde se encontram as tecnologias de ponta e a maior 

produção de novos conhecimentos científicos) que o maior número de pessoas excluídas se 

instalam. É sabido que a migração para os grandes centros urbanos não se explica apenas 

pelos fatores de expulsão do meio rural e de aglomerações menores (questões fundiárias, 

precariedade de condições de vida etc.), mas pela combinação destes com fatores de 

atração exercidos pelos espaços urbanos. 

Na realidade, a complexidade dos espaços urbanos permite uma flexibilização maior 

das formas de organização, uma aceitação maior das diferenças (ainda que a intolerância, a 

discriminação e o preconceito sejam evidentes), criando possibilidades maiores de 

transformação e de resistências por estarem interligados dinamicamente e mais diretamente 

às redes mundiais de poder. 

Para Milton Santos: 

Com a modernização contemporânea, todos os lugares se 

mundializam. Mas há lugares globais simples e lugares globais 

complexos. Nos primeiros apenas alguns vetores da modernidade 

atual se instalam. Nos lugares complexos, que geralmente coincidem 

com as metrópoles, há profusão de vetores: desde os que 

diretamente representam as lógicas hegemônicas, até os que a elas 

se opõem. São vetores de todas as ordens, buscando finalidades 

diversas, as vezes externas, mas entrelaçadas pelo espaço comum. 

Por isso a cidade grande é um enorme espaço banal, o mais 

significativo dos lugares. Todos os capitais, todos os trabalhos, todas 

 264 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

as técnicas e formas de organização podem aí se instalar, conviver, 

prosperar. Nos tempos de hoje, a cidade grande é o espaço onde os 

fracos podem subsistir. (SANTOS,1999, p.258). 

O geógrafo Milton Santos nos alerta, ainda, para o fato de que as grandes áreas 

urbanas apresentam uma diversidade sócio-espacial muito grande, fenômeno que se 

observa tanto na produção da materialidade em bairros e sítios muito diversificados, quanto 

nos grandes contrastes nas formas de trabalho e de vida. Com isso ampliam-se as formas 

da divisão do trabalho, bem como as possibilidades e vias de intersubjetividade e de 

interação. 

A reflexão sobre essa questão é importante, considerando-se que as escolas públicas 

das periferias urbanas estão inseridas nesse contexto de grande diversidade. Justamente 

por isso, que se deve questionar um padrão único de projeto que oriente as instituições 

escolares situadas em periferias urbanas. As escolas devem construir seus projetos e 

possuírem autonomia para encontrar e superar os anseios da comunidade na qual está 

inserida. 

Os trabalhos observados na E.M.E.F. Larry apresentam formas de resistência ao que 

pode ser chamado de “lógica da exclusão”. Esta pode ser entendida como a lógica do 

capital, do individualismo e da segregação, em que só os mais fortes prosperam e grandes 

parcelas da população ficam cada vez mais distantes dos benefícios das tecnologias e do 

avanço científico que se concentram junto aos centros urbanos. 

A Escola Larry e a educação popular em Porto Alegre 

As escolas municipais de ensino fundamental de Porto Alegre, com poucas exceções, 

estão localizadas nas periferias da cidade e atendem à parcela mais carente da população 

citadina. Assim, a educação popular faz parte do trabalho cotidiano dos professores 

municipais. Nesse contexto, visando garantir o acesso e a permanência dos educandos, 

foram implantadas várias modificações, pela Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Alegre, na organização do ensino escolar, tanto nas estruturas curriculares como na 

flexibilização do tempo de aprendizagem e nas formas de avaliação. 

A E.M.E.F. Prof. Larry José Ribeiro Alves, construída em 1987, foi uma das últimas 

escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Alegre a modificar a estrutura de 

organização do ensino de séries para a de ciclos de formação, no ensino fundamental. 

Possui, atualmente, cerca de 800 alunos e está localizada no bairro Restinga (extremo sul 

de Porto Alegre, distante mais de 20 km do centro da cidade), um dos mais populosos do 

município. 
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A substituição da organização do ensino seriado por ciclos de formação nas escolas 

da rede municipal de Porto Alegre, tentou aproximar as práticas pedagógicas da realidade 

das comunidades atendidas, apontando para uma redefinição do papel social do professor e 

da instituição escolar. Dessa forma, todos os segmentos da comunidade escolar 

enfrentaram um grande desafio: repensar conceitos internalizados na cultura escolar 

brasileira e rever o papel da educação, dentro de um paradigma voltado para a inclusão 

social. 

As modificações na organização do ensino, implantadas nas escolas da rede 

municipal de Porto Alegre, porém, devem ser contextualizadas no período de 

transformações paradigmáticas, pelo qual passamos, e no processo histórico da 

organização do sistema educacional brasileiro que conduz à reflexão sobre a concepção da 

instituição escolar, sua finalidade e seu papel social. A discussão a respeito do projeto da 

escola tem sido um desafio, num momento em que não somente os métodos de ensino para 

a educação popular são colocados em questão, mas principalmente as intencionalidades do 

método e seus objetivos. 

De maneira genérica, podemos dizer que esta proposta relativamente nova de 

organizar e gerenciar a escola, procura promover a inclusão social através do aumento da 

permanência na escola e diminuição da evasão e tenta combater o fracasso escolar 

buscando a participação da comunidade nas decisões políticas-pedagógicas, utilizando a 

escola como um agente de transformação social. 

A proposta de organização de ensino por ciclos de formação, na maneira como foi 

idealizado para as escolas da rede municipal de Porto Alegre, têm suas origens nos 

questionamentos feitos ao modelo tecnicista de ensino e foram concebidos dentro do que 

costuma ser chamado na educação brasileira de paradigma crítico (com raízes no 

pensamento marxista). E, dessa forma, tenta opor-se à exclusão social modificando 

estruturas estáticas de organização curricular e acabando com distorções geradoras de 

desigualdades como a reprovação sistemática que leva grande parte dos alunos à 

defasagem escolar, ao fracasso e à evasão nas instituições formais de ensino voltadas para 

a educação popular. 

Do ponto de vista operacional, o ciclo de formação em educação, é uma reformulação 

do tempo e do espaço escolar, inserida num contexto de grandes transformações sociais, 

permitindo uma flexibilização dos movimentos pedagógicos no ensino fundamental, 

especialmente no que tange à progressão de alunos, fora do período rígido do ano-escolar. 

Através de uma nova organização curricular e de novas práticas pedagógicas, visa atuar 

sobre a realidade, no sentido de encontrar soluções para amenizar as desigualdades sociais 

e gerar possibilidades para a inserção social. 
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Estudos realizados pelo Ministério da Educação mostram que a evasão, a reprovação 

e o fracasso escolar aumentam de forma inversamente proporcional à renda familiar, porque 

estão diretamente relacionados à injusta concentração de renda no Brasil aliada à falta de 

recursos e de investimentos destinados à educação popular. Assim, temos que entender o 

fracasso escolar, no Brasil, como resultante do próprio sistema educacional estruturado de 

forma a limitar as possibilidades de transformação social. 

Todavia, não é o simples rompimento com a concepção tecnicista, seus métodos e 

objetivos, nem as mudanças na organização curricular, que tornaram polêmica a proposta 

de ciclos de formação dentro da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Alegre. O que 

torna ousado este projeto é a visão de escola como um instrumento político de 

descentralização do poder. As alterações no método resultam de uma intencionalidade de 

transformação do papel social da escola. O espaço que normalmente é tido como de 

aprendizagem passa a ser concebido como espaço fundamental de formação de cidadania 

e, portanto, de ação política. 

Assim, as escolas municipais organizadas por ciclos de formação, em Porto Alegre, 

apresentam vários aspectos pedagógicos interessantes. Entre eles, podemos citar: estimular 

as práticas pedagógicas interdisciplinares, tentar quebrar com a visão fragmentária do 

conhecimento, romper com a lógica da aprendizagem pela repetição, proporcionar 

progressões aceleradas de alunos com defasagem escolar, avaliar de forma não 

classificatória, elaborar o currículo a partir do conhecimento da realidade do educando, 

aproximar a escola da comunidade etc. 

Todavia não é a forma como está organizado o ensino ou concepção do papel social 

da escola que efetivamente irá criar as condições necessárias à aprendizagem. Basta 

observarmos o cotidiano das escolas municipais de ensino fundamental, localizadas nas 

áreas mais carentes da cidade de Porto Alegre, para percebermos que a evasão (embora 

tenha diminuído significativamente nos últimos anos), o fracasso escolar (não 

aprendizagem) e outras formas de exclusão continuam presentes, mesmo que estas 

instituições tenham organizado seu trabalho em estruturas concebidas dentro de princípios 

político-pedagógicos progressistas. 

São as modificações cotidianas das práticas e a conquista através do convencimento 

de todo o coletivo escolar envolvido no processo de ensino-aprendizagem que podem 

construir as verdadeiras condições, ou melhor, o ambiente propício ao êxito escolar e não 

somente as estruturas da organização institucional. Tratando-se de uma educação voltada 

para o que pode ser chamado de “inserção social”, o êxito escolar deve ser visto como a 

superação de dificuldades que impedem o educando de conquistar as condições 

necessárias para exercer a sua cidadania. 
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A escola, cidadania e educação ambiental 

A Escola Larry atende um público bastante diversificado, considerando-se as 

condições de renda familiar, possuindo tanto alunos de famílias com renda média (pequenos 

comerciantes, profissionais liberais etc.), quanto alunos com renda familiar baixa (filhos de 

operários, autônomos, empregados no comércio informal, etc.) e muito baixa (pais 

desempregados e um número expressivo de alunos atendidos na escola que podem ser 

considerados totalmente marginalizados, devido a sua situação socioeconômica e familiar 

de extrema carência). 

A Restinga surgiu com rótulos de bairro pobre e operário que dava abrigo a todo o tipo 

de marginais. Apresentando uma paisagem urbana singular que foi constituindo, ao longo de 

seu desenvolvimento, unidades de paisagem bem diversificadas. Entendendo-se por 

paisagem não somente conteúdo, mas o cenário de significados produzidos pelos elementos e 

símbolos que a compõem (PIRES, 2000), observa-se no bairro pelo menos quatro grandes 

unidades de paisagem: a parte mais antiga (mais pobre, com muitas ocupações irregulares, 

subdividida em várias vilas e considerada a parte mais violenta do bairro), chamada de 

Restinga Velha; a parte com maior infraestrutura urbana chamada de Restinga Nova (onde 

mora a maioria das famílias de maior renda do bairro, mas que também possui áreas com 

ocupações irregulares); a parte mais nova (5a Unidade Vicinal da Restinga), junto ao local 

destinado à implantação do Distrito Industrial (área que apresenta carências de 

infraestrutura urbana onde foram assentados moradores de áreas de risco ou que viviam em 

habitações precárias) e por fim, uma área que apresenta atividades características de zonas 

rurais. 

Todavia, é no limite entre a “Restinga Nova” e a “Restinga Velha” que se manifestam 

os maiores conflitos do bairro, gerando preconceitos e segregações espaciais. A avenida 

João Antônio da Silveira, principal via de acesso à parte central do bairro, pode ser 

considerada a “divisa” entre as duas áreas fisicamente e socialmente distintas. 

A Escola Larry está localizada na via principal da Restinga Nova (Av. Economista Nilo 

Wulff), numa área residencial densa e com boa infraestrutura urbana (praças, ruas 

pavimentadas, grande número de linhas de ônibus, etc.), junto ao Centro Comunitário da 

Restinga (CECORES). Essa parte do bairro concentra um grande número de 

estabelecimentos comerciais (supermercados, lojas de móveis e de roupas, mercearias, 

padarias, pequenas clínicas particulares, farmácias, videolocadoras, bares e restaurantes, 

madeireiras, etc.), de ensino (escolas municipais de ensino fundamental e infantil, estaduais 

de ensino fundamental e médio e uma escola privada de ensino médio) e de prestação de 

serviços (cartório, agência bancária, escritórios de advocacia, posto de saúde etc.). 
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A princípio, imagina-se que a escola atenda basicamente a um público residente na 

Restinga Nova. Verifica-se, em contrapartida, que um número significativo de alunos da 

escola reside em outras áreas do bairro: Barro Vermelho, Vila Pitinga, Vila Flor da Restinga, 

Vila Castelo, Vila Rocinha, Vila do Salso, Núcleo Esperança e Restinga Velha. Boa parte 

dos alunos não residentes na Restinga Nova teve passagens por escolas na Restinga 

Velha, da rede estadual e municipal e foram estudar na Escola Larry, porque enfrentavam 

problemas para transitar em locais próximos a sua moradia (em função das gangues de 

adolescentes ou de brigas). 

Pesquisas e ações nessa instituição de ensino têm buscado aproximar o trabalho 

pedagógico da realidade da comunidade atendida. A escola de ensino fundamental 

implantou a organização do ensino por ciclos de formação apenas no início do ano letivo de 

2000. Entretanto, já no ano de 1999 os professores da escola recorreram à pesquisa sócio-

antropológica (termo empregado pela Secretaria Municipal da Educação para definir a 

pesquisa junto à comunidade) para tentar compreender melhor os problemas enfrentados 

pela comunidade escolar e ter elementos para elaboração de seu currículo. A necessidade 

da pesquisa, dentro do novo modelo de organização de ensino, ficou evidente e o grupo de 

professores realizou com empenho a tarefa que forneceu mais subsídios para a discussão 

da adequação curricular. Alguns textos abordando técnicas de entrevista em pesquisa social 

foram estudados em reuniões pedagógicas e experiências de outras escolas da rede 

municipal que já haviam realizado pesquisas nas suas comunidades, também foram 

discutidas, com o intuito de construir-se um roteiro de pesquisa, orientado por assessores da 

SMED de Porto Alegre. 

A pesquisa realizada junto à comunidade dava ênfase às falas dos moradores do 

bairro e seguiu um roteiro semi-estruturado, onde a formulação e a seqüência das perguntas 

foram previamente elaboradas. Ficou acordado que o roteiro deveria ser flexível, 

contemplando doze tópicos: procedência, moradia, família, trabalho, comunidade, 

segurança, saúde, sexualidade, escolaridade, lazer, religiosidade e expectativas de vida. 

Foram colhidos dados e falas, tanto na escola como na comunidade. Após as entrevistas, 

foram sistematizadas as informações e verificadas as falas significativas que apareciam com 

maior freqüência, no intuito de verificar a percepção da comunidade a respeito do bairro e 

da escola. 

 A preocupação dos moradores do bairro com a violência ficou evidente, aparecendo 

espontaneamente em muitas conversas. Havia um forte apelo da comunidade para 

modificar este aspecto do lugar vivido. A expectativa de muitos entrevistados não era 

simplesmente sair do bairro (o que se observa em muitas comunidades de periferia urbana), 

mas buscar o apoio das instituições, exigir controle e segurança nas escolas, reivindicar 

maior policiamento no bairro, mais iluminação nas praças, indústrias (para gerar emprego), 
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áreas de lazer com infraestrutura para esporte, em síntese, tentar qualificar o espaço vivido 

cotidianamente através de ações locais. 

Como exemplo disso podemos citar algumas falas de pessoas da comunidade, 

colhidas durante a realização da pesquisa: “tem muita briga de gangues, a escola deveria 

mandar esses alunos embora”; “a droga destrói uma família”; “antes na escola que na rua”; 

“depois do muro a escola ficou melhor”; “a Direção deve trazer mais os pais para discutir a 

violência”; “falta segurança à noite”; “A população aumentou e a segurança não”; “coloco 

meus filhos cedo para dentro”; “fecho tudo cedo” etc. 

Embora transpareça, em muitas falas, um forte vínculo com o lugar, adolescentes do 

bairro denunciam a discriminação por morar na Restinga. Isso foi observado em muitos 

relatos de alunos da escola: “sou discriminado quando estou fora do bairro”; “ninguém sabia 

onde ficava a Restinga”; “a Restinga está mais conhecida, as escolas de samba e os 

jogadores de futebol fizeram a Restinga aparecer, não é mais só um bairro de marginais”; 

“eu moro na Restinga, mas não sou marginal”; “a comunidade exclui sua mão de obra, o 

comércio só emprega parentes”; “não sinto discriminação no bairro, fora até existe”; “se a 

gente diz que mora na Restinga, já ficam desconfiados”; “quando vou nas festas, eu digo 

que moro lá em Ipanema, não sou doido de dizer que moro na Restinga”; “minha mãe 

trabalha lá na Agronomia, as vezes ela liga pra pedir um cachorro-quente (...), aqui na 

Restinga eles não entregam, os motoqueiros têm medo de ser assaltados”. 

Trabalhos, desenvolvidos em todas as turmas do terceiro ciclo de formação (três 

últimos anos do ensino fundamental), com alunos na faixa etária entre 12 e 16 anos, nos 

anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e que continuam sendo desenvolvidos na escola servem 

para confirmar o que havia aparecido com freqüência na pesquisa de 1999: existe uma 

grande expectativa por parte dos pais e alunos de ascensão social e de crescimento 

pessoal, através da escola. A comunidade, de forma geral, espera que a escola possa 

ajudar na conquista de bons empregos, melhorando a situação socioeconômica da família. 

Isso se demonstra, em especial, nas falas dos pais: “estudo ninguém tira da gente, é 

patrimônio que jamais será perdido”; “quem não tem estudo, não tem nada”; “estudo é um 

meio de progredir”; “eu digo pra eles irem pra escola pra não ficar burro-velho que nem o 

pai”; “é importante estudar para crescer como pessoa e profissionalmente”; “quero que meus 

filhos estudem pra ter um bom emprego”; “hoje em dia quem não tem estudo não pega 

serviço nem de lixeiro”; “o sonho de todo o pai é ver o filho formado”. 

Embora a preparação para o trabalho tenha surgido em muitos relatos, os pais 

percebiam a importância da escola na construção de valores éticos e morais: “a escola tem 

dar apoio para os alunos, fazer com que eles tenham coragem e esforço para alcançar seus 

objetivos”; “quero que meu filho seja honesto e tenha caráter, sempre falo pra ele ouvir os 
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professores”; “o que eu sonho para minha filha é que ela estude, faça cursos e que ela 

trabalhe e que goste do que ela estiver fazendo”; “que seja muito feliz e que com seu 

esforço tenha um futuro brilhante, de muito amor e que tudo que ela fizer, que faça com 

muito amor”; “que reflita muito e que tenha muita confiança nela mesma e em Deus”; “o 

caráter, os pensamentos, atitudes, realizações, felicidade, decisões, humanidade e 

sabedoria, tudo isso, começamos em casa e terminamos na escola”. 

 A instituição escolar é um lugar valorizado no bairro porque é vista como um dos 

instrumentos necessários para a ascensão social. Um número significativo de pais alimenta 

a expectativa dos alunos com relação à escola e acredita que os jovens terão uma vida 

melhor do que a deles, se tiverem oportunidade de estudar. Esta valorização da escola para 

a melhoria da qualidade de vida, observada tanto na pesquisa como no dia-a-dia em sala de 

aula, pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento de práticas educadoras, pois este 

sentimento de prestígio pode ser canalizado no sentido de transformar o espaço escolar 

num lugar agradável, proporcionando a maior permanência do educando na escola, 

estimulando e facilitando a continuidade de seus estudos e, conseqüentemente, 

possibilitando novas leituras do mundo. 

Observa-se, entretanto que muitos não encontram o apoio necessário na família para 

continuarem seus estudos, mesmo que reconheçam a importância da escolaridade. Alguns 

têm sobrecarga de atividades domésticas (cuidam dos irmãos pequenos, limpam a casa, 

cozinham etc.) e extra-escolares (fazem biscates, ajudam os pais em trabalhos pesados 

etc.) e, por falta de atenção ou auxílio da família, sentem-se desestimulados para a 

realização das tarefas escolares e criar mecanismos para facilitar a permanência e estimular 

o desenvolvimento desses alunos não é uma tarefa fácil (e muitas vezes não se consegue 

êxito). A instituição escolar reproduz mecanismos sociais de exclusão e muitas vezes as 

práticas cotidianas e as relações de convivência na escola tendem a dificultar e desestimular 

o aparecimento de espaços propícios a uma relação flexível e dialógica. 

Um exemplo disso é que, no dia-a-dia na escola, nota-se que basta uma inflexibilidade 

do professor ou das regras da escola para que o desempenho do educando diminua, assim 

como sua freqüência às aulas (muitas vezes só garantida através de encaminhamentos para 

os Conselhos Tutelares). A inflexibilidade no tratamento dessas situações, o 

desconhecimento da realidade de vida do educando e a sobrecarga de cobranças tornando 

tenso o ambiente escolar são, certamente, fatores de expulsão dos alunos de classe popular 

(do qual nos fala Paulo Freire), gerando exclusão. É claro que não é somente isso, e esse 

pode até não ser o principal fator de expulsão, pois sabemos que a intervenção da escola e 

dos professores é bastante limitada frente às condições sociais, em especial as questões 

familiares que conduzem à exclusão (questões de extrema relevância que em certas 

ocasiões inviabilizam o trabalho docente), falta de recursos para elaboração de projetos, 
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recursos humanos etc. Mas, é exatamente por isso, que a escola tem que se tornar atrativa 

e, até certo ponto, tolerante com as diferentes atitudes dos educandos. 

A educação ambiental na escola Prof. Larry José Ribeiro Alves 

Visando fortalecer a identidade e valorizar o lugar, aumentando a auto-estima dos 

educandos é que foi criado o projeto de Educação Ambiental na escola. Com todas as 

carências e dificuldades enfrentadas para a operacionalização de projetos na escola 

(recursos humanos, verbas, disponibilidade de tempo dos professores etc.) foi possível criar 

novas ações para a valorização do espaço vivido e experimentar novas práticas. Por 

iniciativa de alguns professores, a escola estabeleceu parcerias com a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e 

organizou com um pequeno grupo de alunos da escola atividades relacionadas à educação 

ambiental. Muitos professores da escola já desenvolviam atividades de educação ambiental, 

temática presente transversalmente, em ações, mesmo que algumas vezes isoladas, vão 

ajudando a provocar atitudes de transformação ambiental que aos poucos vão tendo 

visibilidade. 

Entretanto, era necessário fortalecer as ações buscando parcerias e desenvolvendo 

projetos alternativos que quebrem a rotina da instituição escolar, valorizando a criação de 

novas práticas que vão além do espaço escolar. Foi assim que, de forma ainda bastante 

incipiente, mas já contando com o apoio de estudantes e professores do programa de pós-

graduação em Geografia da UFRGS e do curso de Geografia da ULBRA as atividades de 

educação ambiental, realizadas na escola e nas Universidades, auxiliaram no 

desenvolvimento afetivo e cognitivo dos alunos proporcionando mudanças na relação com o 

espaço vivido cotidianamente. 

Observou-se que o simples fato de ocorrerem atividades integrando professores e 

alunos da escola, estimulava a dialogicidade nas relações, demonstrando de forma concreta 

a viabilidade da transformação das práticas pedagógicas tradicionais, ainda que de forma 

lenta e gradual. O prazer da descoberta de novas possibilidades pedagógicas e do potencial 

da escola se refletiu, também, nas relações de convivência entre os professores que 

participavam do projeto e os alunos, gerando uma melhoria do ambiente de trabalho em sala 

de aula, em especial nas aulas de História e Geografia, nas turmas que possuíam alunos 

que participavam do grupo da Educação Ambiental. 

As atividades de educação ambiental que contaram com a parceria de estudantes e 

professores da UFRGS e da ULBRA, merecem ser destacadas. Estas, partindo da 

observação dos impactos ambientais decorrentes da urbanização sobre o Arroio do Salso, 

proporcionaram novas leituras do espaço vivido pelos educandos, aproximando a escola do 

conhecimento produzido no meio acadêmico, provocando trocas enriquecedoras. 
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 O Arroio do Salso tem suas nascentes no bairro Lomba do Pinheiro, próximas ao 

limite do município de Porto Alegre com o de Viamão, atravessando o bairro Restinga 

(passando a cerca de 800 metros da Escola Larry) antes de desaguar no Lago Guaíba, na 

Zona Sul da cidade de Porto Alegre. É o principal curso d’água que integra uma bacia 

hidrográfica que vem sofrendo impactos ambientais devido à ocupação irregular e 

clandestina, para fins de moradia, junto as suas nascentes e em trechos de seu leito. A 

poluição hídrica é intensificada pelos processos erosivos e assoreamentos nas cabeceiras e 

ao longo das margens do arroio. 

Vários processos degradacionais podem ser observados no Arroio do Salso. Surgiu, 

então, a idéia de envolver alunos da Escola Larry num projeto de pesquisa do curso de 

Geografia da (ULBRA) e o córrego transformou-se em objeto de pesquisa e recurso 

pedagógico para as aulas de Geografia. Estudantes do último ano do terceiro ciclo do 

ensino fundamental realizaram estudos sobre os impactos ambientais no arroio, ao mesmo 

tempo em que foram organizados trabalhos de reflexão e debates sobre a importância dos 

sistemas hídricos para a comunidade local. 

Para o desenvolvimento dessa atividade foi fundamental a assessoria da professora e 

pesquisadora Cláudia Pires, que já havia realizado estudos sobre impactos ambientais 

decorrentes de ocupações clandestinas e irregulares junto às nascentes do Arroio do Salso, 

professora de Geografia na Escola Larry, e Diretora/Pesquisadora do curso de Geografia da 

ULBRA. 

De acordo com a Profa. Cláudia Pires: 

Efetivamente, um trabalho local pode conduzir a uma gestão 

territorial integrada ao ambiente se as tomadas e ações forem ao 

encontro das necessidades da população, levando os cidadãos a 

verem a ocorrência dos problemas ambientais nos lugares em que 

vivem. Para tanto, as comunidades envolvidas devem ser agentes 

dessa ação. É necessário promover, rapidamente, a recuperação 

sócio-espacial de lugares degradados através do resgate da 

participação social e da busca de identidades locais, possibilitando, 

assim, uma valorização ambiental. (PIRES, 2000, p.19). 

As atividades realizadas junto ao Arroio do Salso proporcionaram aos alunos da 

Escola Larry, não somente trabalhar como pesquisadores (o que despertou o interesse e a 

curiosidade deles), mas também os envolveu na elaboração de estratégias e técnicas para 

amenizar a poluição no arroio, tornando-os sujeitos de atuação sobre o meio. Muitas 

sugestões surgiram ao compreenderem processos naturais e sociais que atuavam sobre o 

curso d’água estudado e os alunos ficaram estimulados a trabalhar junto à comunidade, 
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visando modificar posturas que contribuíam para a degradação ambiental. Um aluno, que 

possuía habilidades para desenhar, elaborou uma história em quadrinhos, falando a respeito 

da importância da preservação dos sistemas hídricos no Brasil. 

 Criou-se através da pesquisa, da observação dos alunos e das discussões em sala 

de aula, um ambiente bastante propício à reflexão sobre os valores as condições que 

levavam as pessoas ocuparem as margens do arroio, a forma como o homem se apropria 

da natureza os processos naturais e sociais que modificam o ambiente, as ações que 

podem mitigar os impactos ambientais e as conseqüências que a degradação dos sistemas 

hídricos podem trazer para a comunidade local. 

Os estudantes participaram ainda de atividades pedagógicas na UFRGS, com a 

orientação do Prof. Dr. Nelson Rego, nas quais a temática abordada era sempre a cidade de 

Porto Alegre, realizando trabalhos de campo; visitaram, sob a coordenação de professores e 

estudantes de Geografia da ULBRA, o Aterro Sanitário no bairro Lami; participaram de 

discussões a respeito do destino dos resíduos sólidos e líquidos produzidos no município; 

elaboraram maquetes da cidade de Porto Alegre; conheceram o Parque Municipal do Morro 

do Osso (uma área de mata atlântica ainda bastante preservada em plena área urbana da 

cidade de Porto Alegre); visitaram o Laboratório de Pesquisas Glaciológicas da Antártida e o 

Museu de Paleontologia, no Instituto de Geociências da UFRGS; assistiram palestras com 

técnicos da Secretaria do Meio Ambiente Municipal (SMAM) e participaram de muitas outras 

atividades culturais previstas pelo projeto de Educação Ambiental. 

A idéia era fazer com que os alunos tivessem contato com lugares diferentes do vivido 

cotidianamente, interpretassem representações espaciais (utilizando-se de mapas, GPS, 

croquis e fotografias aéreas) e observassem a própria Restinga dentro do espaço urbano da 

cidade. Assim, poderiam visualizar marcas do processo de crescimento urbano de Porto 

Alegre, decodificar símbolos de representação espacial e, conseqüentemente, desenvolver 

outros olhares sobre o espaço vivido e sobre os fenômenos estudados em sala de aula. 

As parcerias com a ULBRA e a UFRGS, assim como a organização e mobilização dos 

próprios educandos e professores da escola, contribuíram para a realização das atividades 

que, mesmo quando planejadas com bastante antecedência, muitas vezes, eram 

inviabilizadas na escola (devido, entre outras coisas, à falta de verbas para o transporte dos 

estudantes e recursos humanos para acompanhar os alunos). Todavia, novos roteiros de 

trabalhos de campo foram realizados, novamente, no ano de 2002 e 2003, já contando com 

um projeto oficializado (conquistou-se junto à SMED uma carga horária de 10 horas 

semanais para o desenvolvimento do projeto) por se acreditar na importância do contato 

com o espaço real para o processo de aprendizado e para o desenvolvimento da percepção 

dos alunos sobre o espaço vivido e de resgatar a importância da pesquisa na escola. 
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Nos trabalhos de campo, realizados na Escola Larry, foi observado a gênese de um 

sentimento de pertencimento a outros lugares de Porto Alegre, que muitas vezes são 

considerados externos, por não se constituírem como parte do cotidiano imediato 

espacialmente vivido pelo estudante do bairro Restinga. Evidenciou-se, ainda, o 

desenvolvimento de uma certa solidariedade, ou seja, a descoberta de que pertencemos a 

um conjunto de lugares e de pessoas. 

A identidade com o lugar de moradia foi reforçada ao se perceber que muitos dos 

problemas enfrentados na Restinga, também ocorriam em outros lugares, como a violência, 

a falta de cuidado na disposição do lixo, a carência de condições materiais etc. Todavia, 

tanto as vantagens como as desvantagens nas condições de vida, em relação à Restinga, 

identificados em outros lugares, não eram naturalizados e suas causas eram discutidas nas 

aulas de Geografia e História. 

Assim, justifica-se a importância da realização desse tipo de atividade, nas escolas 

voltadas para educação popular. A solidariedade e o sentimento de pertencimento ao 

espaço global, despertado pelo contato com outros lugares e a possibilidade de novas 

leituras do espaço vivido a partir de experiências extralocais que são, na maioria das vezes, 

ignorados pelos conteúdos formais da escola tecnicista, devem estar presentes no ensino 

de Geografia, em todas escolas voltadas à construção da cidadania. 

O exemplo da Escola Larry demonstra que trazer para dentro da escola as 

experiências de vida na comunidade, respeitando o conhecimento e a subjetividade de 

alunos e professores é um princípio básico para a qualificação do ensino e para uma prática 

educativa efetivamente dialógica, democrática e transformadora. Melhorar a qualidade de 

ensino oferecido nas escolas públicas voltadas para a educação popular é, antes de tudo, 

oportunizar o exercício da cidadania - tarefa bastante difícil, numa sociedade marcada por 

grandes desigualdades e pela carência de recursos destinados à educação. 
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