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Resumo 

O artigo analisa os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental realizados 

pela Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira de Joinville/SC verificando suas 

contribuições na construção, legitimação e consolidação de uma cultura de consciência 

ambiental e práticas sustentáveis na comunidade escolar. Assim, confrontamos discursos 

e práticas dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental para averiguar se os Projetos 

da Escola efetivamente estimulam práticas sustentáveis ou apenas discursos politicamente 

corretos. Os resultados apontam que os Projetos Educomunicativos são bem sucedidos, 

sobretudo, entre os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º) que ingressaram na Escola quando 

a frente ambiental/ecológica/sustentável foi oficialmente integrada ao Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da Instituição orientando a sua prática pedagógica e Educomunicativa. 
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Introdução 

A Educação e a Comunicação são vertentes distintas do conhecimento humano. 

As áreas são, basicamente, representadas pela escola e pelos meios de comunicação, que 

são agências de socialização dos indivíduos como a família e a Igreja. No entanto, escolas 

e meios de comunicação chancelam as diferenças das áreas da Educação e da Comunicação 

travando, segundo Baccega (2010), um embate na disputa pela hegemonia na formação 

dos valores dos indivíduos buscando se destacar nas configurações dos sentidos sociais. 

Ambas as áreas – a Comunicação e a Educação – são estudadas há muito tempo, 

porém paralelamente e, portanto, segundo Caldas (2006), os especialistas dessas áreas 

têm dificuldade de imbricarem conhecimentos com o intuito de chegar ao denominador 

comum. Porém, pesquisas realizadas em doze países latino-americanos, na Espanha e em 

Portugal, pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Universidade de São Paulo 

(USP), entre os anos de 1997 e 1999, propuseram o diálogo de conhecimentos das áreas.  

Os resultados apontaram para a constituição de um terceiro campo de intervenção 

social chamado de Educomunicação composto por subáreas como, por exemplo, a gestão 

da comunicação, a educação para comunicação e a mediação tecnológica. É uma série de 

ações de comunicação que pretendem melhorar e qualificar a ação comunicativa nos 

espaços educativos formais e não formais. Soares (2002a) define Educomunicação como: 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, e-mail: nardes@usp.br 
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O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e 

avaliação de processos e produtos destinados a criar e fortalecer 

ecossistemas comunicativos em espaços educativos, melhorar o 

coeficiente comunicativo das ações educativas, desenvolver o espírito 

crítico dos usuários dos meios massivos, usar adequadamente os 

recursos da informação nas práticas educativas e ampliar a capacidade 

de expressão das pessoas. (SOARES, 2002a, p. 115) 

 

Nas Oficinas Educomunicativas, os alunos/jovens “trabalham” e aprendem com os 

meios, as plataformas e as tecnologias da comunicação desenvolvendo jornal escolar, spot 

de rádio, vídeo artesanal, blogs e sites, etc. Geralmente, eles surpreendem com a inovação 

em formatos criativos, abordagens peculiares e linguagens autênticas sobre temas livres 

e/ou específicos como, por exemplo, a saúde, o meio-ambiente, a segurança e o esporte 

que podem ser discutidos de diversos ângulos, por inúmeras perspectivas e vários prismas. 

Qualquer temática pode ser adaptada à dinâmica Educomunicativa num processo 

de disposição colaborativa e de construção do pensamento crítico, geralmente mediado 

pelo educomunicador3. O processo da Oficina Educomunicativa em si é mais importante 

que o resultado propriamente dito haja vista que fortalece a prática do diálogo, robustece 

a noção de democracia, promove ensaio de cidadania participativa e, pontualmente, 

proporciona dignidade humana, convivência sustentável e participação social produtiva.  

Entretanto, o resultado nunca é dispensável. Os produtos comunicacionais sobre 

qualquer temática desenvolvidos nos espaços educativos no contexto de dialogicidade, de 

participação democrática e de protagonismo juvenil podem ser publicados pelos alunos 

ou jovens (através dos meios possíveis e com os recursos disponíveis) para os próprios 

alunos da Escola ou de outras escolas e, eventualmente, para professores, para pais e para 

todo bairro quando houver abrangência comunitária, implicação social e interesse público 

da comunidade escolar. No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de 

aprendizagens significativas tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. 

As Oficinas Educomunicativas realizadas pelos espaços educativos em geral 

constituem-se Projetos pelos quais os alunos/jovens se aproximam de instrumentos, de 

ferramentas e, portanto, de meios de comunicar que eram “exclusivos” dos meios de 

comunicação (jornalistas, publicitários, comunicadores), mas que se popularizaram pela 

facilidade no acesso às tecnologias e que se democratizaram, principalmente, pelo 

surgimento das mídias sociais alterando relações de consumo e produção de informação.  

                                                 
3 É um profissional de caráter transdisciplinar na interface comunicação/educação que, de um lado entende das teorias da 

educação e do modus operandi da gestão escolar e da prática pedagógica e, de outro lado, domina as teorias e práticas da 

comunicação, enquanto produção midiática e conhecimento das tecnologias. 
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Atualmente em Joinville, ao norte do estado de Santa Catarina, são 133 escolas 

municipais e 47 escolas estaduais das quais cerca de 10% desenvolvem Projetos de 

Educomunicação seja através de Oficinas Educomunicativas, de treinamentos na área da 

Pedagogia da Comunicação ou de formações na área de Educação para a Comunicação. 

Geralmente, as escolas se inspiram em Projetos de Educomunicação como, por exemplo, 

o “Imprensa Jovem”4 e o “Cala Boca Já Morreu”5 e em cases de sucesso de outras cidades. 

 Nas escolas municipais e estaduais da cidade, os Projetos de Educomunicação são 

realizados no próprio turno ou contra turno de aula, direcionando-se para todos os alunos 

que, facultativamente, podem participar das Oficinas, das formações e dos treinamentos 

de acordo com suas faixas etárias, áreas de interesse e graus de instrução, independente 

do gênero, do desempenho nos estudos ou da condição socioeconômica. É um processo 

inclusivo, participativo e democrático ancorado no diálogo como um princípio fundante.  

Nos últimos anos, percebeu-se que muitas escolas das Redes Municipal e Estadual 

de Ensino de Joinville se apropriaram desses Projetos de Educomunicação como métodos 

didático-pedagógicos nos processos de ensino-aprendizagem, entre as quais, a Escola 

Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira – objeto desta pesquisa – precursora em 

Projetos Educomunicativos na cidade de Joinville. A Instituição é uma referência na Rede 

Pública de Ensino pelos índices de qualidade da Educação e, sobretudo, pelo pioneirismo 

na implantação de Oficinas Educomunicativas vinculadas à temática da Sustentabilidade. 

Os Projetos ambientais e Oficinas de Educomunicação Socioambiental em defesa 

do ecologicamente correto creditam à Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira 

o título de “Escola Sustentável”, outorgado em nível de senso comum pela população da 

cidade, especialmente pela comunidade na qual está inserida. A Instituição é um ambiente 

repleto de flores e árvores com espaços como o bosque da leitura e o jardim encantado. 

Faz tempo que a Escola se identifica com a cultura da Sustentabilidade. Em 1999, 

logo no primeiro concurso na área, a Escola recebeu o “Prêmio Embraco de Ecologia”6, 

tradicional concurso da cidade de Joinville, alinhado aos melhores conceitos de Educação 

Ambiental do país. Costumam receber esse prêmio, escolas com infraestrutura sustentável 

(com captação de água da chuva, por exemplo), que trabalham a questão da Educação 

Ambiental em várias disciplinas e em múltiplos Projetos numa dinâmica transdisciplinar. 

                                                 
4 É um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo. Atualmente, conta com 

mais de 100 agências de notícias em funcionamento nas escolas de Ensino Infantil e Fundamental da capital. 
5 É um projeto sem fins lucrativos cujo os objetivos são criar oportunidades para que as pessoas vivenciem processos de 

formação de grupo, pautados pelos princípios da co-gestão e apoio mútuo, e exerçam o direito à comunicação.  
6 O objetivo do prêmio é a) despertar junto às novas gerações o respeito pelo meio ambiente e a responsabilidade pela 

conservação dos recursos naturais e b) contribuir para que a educação ambiental se integre ao cotidiano escolar. 
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Embora haja de longa data a intimidade com o tema da Sustentabilidade foi apenas 

em 2012 que a frente ambiental/ecológica/sustentável integrou-se ao Projeto Político 

Pedagógico (PPP)7 da Instituição orientando-a em sua prática pedagógica e norteando-a 

com princípios de cidadania, responsabilidade e participação social. Foi a partir deste ano 

que os Projetos nesta área foram implantados muitas vezes na lógica da Educomunicação. 

Em suma, pretende-se que os Projetos de Educomunicação Socioambiental da 

Escola sejam integrais, no processo e no resultado: a) no processo porque se estabelece 

no diálogo, na inclusão, na participação e na democracia como algo verdadeiramente 

Educomunicativo e b) no resultado porque adota valores da Educação Ambiental e almeja, 

assim, estimular práticas ambientalmente corretas em prol de uma sociedade sustentável. 

As Oficinas pretendem despertar nos alunos e na comunidade a responsabilidade 

para adotar práticas de preservação do meio ambiente, propor a separação de lixo e 

promover campanhas de lixo reciclável, mutirões de limpeza, gincanas, palestras e saídas 

de campo que sensibilizem sobre as questões ambientais. De prático, as Oficinas sugerem 

a adoção da política do “reduzir, reutilizar, reciclar”, a valorização e adoção de práticas 

que reduzam a produção de lixo minimizando os problemas ambientais e a identificação 

de diferentes tipos de materiais recicláveis verificando suas possibilidades de reutilização. 

O referencial teórico e o objeto de pesquisa, e seus diálogos, constituíram-se como 

elementos desta introdução. É nessa costura entre nossa compreensão teórica e conceitual 

fundamentada em autores e nosso objeto de estudo, ambos imediatamente relacionados, 

que pretendemos responder as questões deste artigo cujas quais explicitamos na sequência. 
 

 

Objetivo 

No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de aprendizagens 

significativas tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. É, portanto, 

uma compreensão em toda complexidade da coisa. O processo e os resultados são tempos 

distintos na prática Educomunicativa, porém, indissociáveis e igualmente fundamentais. 

Assim, na perspectiva de “Educomunicação Integral”,8 a intimidade com o próprio objeto 

empírico suscita dúvidas que se transformam, pela ocasião da pesquisa, em questões que 

o artigo pretende responder. O nosso objetivo é responder as duas questões explicitadas 

a seguir compreendendo a Educomunicação tanto como processo quanto como resultado. 

                                                 
7 Um projeto é um plano/planejamento para definir as estratégias de uma determinada ação pessoal, acadêmica, profissional 

ou, principalmente, institucional. No âmbito escolar não é diferente. Toda escola precisa ter clareza de seu projeto educacional 

que, geralmente, discorre sobre suas responsabilidades com o desenvolvimento integral e a formação cidadã de seus alunos. 
8 É um termo de nossa própria autoria que entende que, para a Educomunicação, o resultado é tão importante quanto o processo.  
 

http://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
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Sobre o processo: Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação realizados na 

Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira a) apresentam características da 

prática Educomunicativa, b) colaboram na formação de cidadãos autônomos, conscientes, 

críticos e protagonistas, c) contribuem na construção e na consolidação do diálogo, da 

democracia e da cidadania participativa? 

Sobre os resultados: Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação realizados na 

Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira efetivamente constroem, legitimam e 

consolidam uma cultura de consciência ambiental e práticas sustentáveis entre os alunos 

e na comunidade escolar como um todo? 

Pretendemos compreender, pelo estudo teórico e pelas investigações sobre o 

objeto, as relações entre a Educomunicação e a Sustentabilidade, seus processos e seus 

resultados, de modo a compreender elementos que sustentem tal relação. De um lado, 

nossa investigação está pautada na detecção de características que nos permita afirmar 

que a operacionalização dos Projetos e das Oficinas realizados nesta Escola se constitui 

como processos efetivamente e definitivamente Educomunicativos pautados no diálogo, 

na interação, na participação e na democracia. De outro lado, vamos examinar as Oficinas 

de Educomunicação na perspectiva da Sustentabilidade, ou seja, se estimulam em seus 

participantes uma consciência ambiental para adoção de práticas ecologicamente corretas. 

Para tal, analisamos os discursos e investigamos as práticas dos alunos do 1º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental de maneira que, no confronto entre o discurso e a prática 

sobre questões ambientais, ecológicas e sustentáveis, possamos verificar se os Projetos e 

as Oficinas de Educomunicação Socioambiental desenvolvidos na Escola em questão 

realmente estimulam práticas sustentáveis ou apenas discursos “politicamente corretos”.9  
 

Justificativa 

O nosso envolvimento/engajamento nos Projetos e nas Oficinas de várias escolas 

é relativamente frequente e razoavelmente contributivo como educomunicador voluntário. 

Por isto, construir tal pesquisa de relevância para a atuação Educomunicativa nas escolas 

joinvilenses é uma maneira de colaborar na construção de um pensamento coletivo, 

analítico e crítico sobre a ação Educomunicativa nas escolas elaborando um artigo que não 

seja apenas uma referência literal, mas que também possa apontar sugestões e dicas para 

aprimoramento de processos dos Projetos, das Oficinas, dos treinamentos e das formações. 

                                                 
9  Refere-se a neutralização de uma linguagem ou discurso evitando o uso de narrativas estereotipadas ou que possam fazer 

referências as diversas formas de discriminação ou comportamentos socialmente inadequados. 
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É um artigo relevante e original porque consiste no estudo não apenas do processo 

Educomunicativo em si como também da temática dos Projetos realizados pela Escola e 

suas abordagens e, principalmente, dos resultados, suas consequências e implicações na 

formação dos jovens. No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de 

aprendizagens significativas tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. 

Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal 

Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira receberam notoriedade depois de publicada uma matéria 

no “A Notícia”, jornal de maior circulação na região norte de Santa Catarina, sobre as 

atividades desenvolvidas pela Instituição, pelo seu compromisso social e pelo seu caráter 

“ambientalmente correto”, incorporados em sua filosofia e maneira de pensar a Educação. 

Os Projetos de Educomunicação da Escola são pioneiros em Joinville e, portanto, 

é referência para a cidade. A Secretaria de Educação garante que a Escola é a principal 

autoridade quando se trata de Projetos de Educomunicação, sobretudo, aqueles que 

abordam a temática ambiental. Pelo sucesso, a Secretaria pretende disponibilizar recursos 

públicos para implantação de alguns Projetos em outras unidades escolares da cidade. 

Cremos, assim, que os Projetos/Oficinas são possivelmente replicáveis para todas escolas, 

considerando os contextos social, histórico, político e cultural e as condições de cada uma. 
 

Métodos e Técnicas Utilizados 

O objeto se define pela intenção do pesquisador em investigá-lo, pela relevância 

social que representa e pelo interesse público que o legitima. No caso dos Projetos e 

Oficinas de Educomunicação, pela sua atuação interdisciplinar, pela sua atividade de 

transformação social e, embora relativamente frágil no âmbito acadêmico-científico, pelo 

crescente fortalecimento da Educomunicação como área legítima de intervenção social. 

O quadro teórico de referência é a lista de autores que orientam uma pesquisa científica 

proporcionando linhas de pensamento e provocando a contextualização, a comprovação 

e o confronto através de diálogos e discussões entre os autores e o objeto empírico em si. 

Não por acaso que na introdução costuramos relações entre o referencial teórico e o objeto.  

A coleta de dados se dá por várias maneiras: o questionário, a entrevista e o grupo 

de discussão são técnicas que contribuirão para responder as questões da pesquisa. Neste 

artigo, a amostragem de respondentes ao questionário, de entrevistados e de participantes 

do grupo de discussão foi definida sob critérios de representatividade e proporcionalidade. 

Assim, portanto, 20% da população/universo respondeu o questionário, 18 pessoas foram 

entrevistadas (duas de cada ano letivo) e do grupo de discussão participaram 9 pessoas. 
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Questionário 

A Escola tem entre 3 e 5 turmas para cada ano do Ensino Fundamental e, portanto, 

selecionamos duas turmas de cada ano para representar tal nível de formação. As turmas 

são compostas, em média, por 30 alunos. O questionário foi aplicado somente aos alunos 

dos 4os, 5os, 8os e 9os anos da Escola de maneira que pudéssemos averiguar se a cultura de 

Sustentabilidade está disseminada entre os alunos que estão séries/anos finais do Ensino 

Fundamental I e II e que, portanto, podem e/ou devem se mudar de Escola em breve. Ou 

seja, queremos verificar se os alunos que sairão da Escola levarão consigo, em seus 

discursos e em suas práticas, os princípios da Sustentabilidade e da preservação ambiental. 

O questionário é composto por 27 perguntas fechadas e 6 abertas. As fechadas 

oferecem dois formatos de resposta: a primeira é basicamente uma auto avaliação dos 

alunos sobre questões relacionadas à Sustentabilidade e à Educomunicação apresentando 

as opções “ALTO, MÉDIO ou BAIXO” como possíveis respostas ao seu nível de 

conhecimento sobre as temáticas apresentadas e a segunda é também uma auto avaliação 

sobre questões comportamentais relacionadas às práticas ambientais e apresentam as 

opções “SEMPRE, ÀS VEZES ou NUNCA” como possíveis respostas à periodicidade/ 

frequência com que os alunos desenvolvem práticas ambientais, sobretudo, em suas casas. 

As perguntas do questionário foram direcionadas para nos permitir diagnosticar o 

discurso dos alunos sobre as questões ambientais. Desse modo, traçamos um panorama 

confrontando, posteriormente, este discurso com as práticas ambientais cujas quais 

observamos. As respostas colhidas pelo questionário são analisadas e categorizadas, 

apresentando-as em gráficos que facilitam a compreensão dos dados/resultados do artigo. 
 

Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com professores, alunos e ex-alunos selecionados 

porque participam/participaram dos Projetos/Oficinas de Educomunicação Socioambiental 

da Instituição e que, portanto, podem contribuir com o desenvolvimento da pesquisa 

compartilhando suas experiências, aprendizados e dificuldades. Realizamos as entrevistas 

nos baseando num roteiro pré-estabelecido, prático e flexível, que permite a interação, 

promove diálogo e provoca o embate entre os(as) entrevistados(as) cujos quais são 

verdadeiramente apaixonados, motivados e engajados com e pela causa Educomunicativa.  
 

Grupo de Discussão 

Para esta técnica reunimos 9 pessoas, entre elas, professores, alunos e ex-alunos 

envolvidos com os Projetos e Oficinas de Educomunicação e Sustentabilidade da Escola. 
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Foi realizado depois de aplicados os questionários e feitas as entrevistas para que a técnica 

fosse a oportunidade de esclarecimentos que outras técnicas não tenham proporcionado. 

Durante o Grupo de Discussão, as falas foram registradas por meio de gravador 

de áudio e, a posteriori, as falas foram transcritas de maneira que pudessem ser usadas na 

análise interpretativa da pesquisa. As transcrições de trechos das falas dos participantes 

do Grupo de Discussão aparecem apenas uma vez (já nas considerações) com as iniciais 

do interlocutor. No entanto, as falas foram importantes para a compreensão dos fenômenos. 
 

Ponderações Metodológicas 

O artigo se baseou em Lopes (2014) que propõe um Modelo Metodológico para 

Pesquisa em Comunicação. Todo material colhido pelas técnicas de coleta é tão extenso, 

volumoso e substancial que não utilizaremos sequer 20%. No entanto, todo dado que for 

usado representa, proporcionalmente, a completude dos dados colhidos. Não vamos, por 

exemplo, explorar todas as 27 perguntas do questionário porque neste artigo não há 

espaço para tal, porém, invariavelmente as respostas se direcionam para a comprovação 

do(s) mesmo(s) fenômenos(s) que, posteriormente, se comprovaram pelas outras técnicas. 

As entrevistas comprovaram qualitativamente os mesmos fenômenos que o 

questionário expôs quantitativamente. Percebamos que embora o universo seja o mesmo, 

as pessoas entrevistadas não são as mesmas que responderam ao questionário, haja vista 

que nesta técnica todos(as) os(as) anos(séries) foram representados e já no questionário 

apenas os alunos dos 4os, 5os, 8os e 9os responderam. Então, identificaram-se fenômenos 

iguais com diferentes técnicas de coleta e distintos representantes deste mesmo universo. 

Em linha cronológica, primeiramente aplicamos o questionário, depois realizamos 

as entrevistas e, por fim, promovemos o grupo de discussão. Seguíamos para outra técnica 

depois de encerrada a anterior e categorizados os dados. Tal prática qualificou a pesquisa. 
 

Observação 

No exercício de confrontar discurso e prática elucidamos que os discursos foram 

colhidos através dessas técnicas de coleta e, de certo modo, as práticas também. Porém, 

não podíamos confiar cegamente que respostas teóricas às técnicas de coleta efetivamente 

representassem as práticas dos alunos e, portanto, se fez necessário um processo de 

observação dos alunos e de suas práticas tanto na Escola quanto nas casas de alguns, 

visitando-os eventualmente. Tornou-se um processo de investigação de modo que se 

pudesse “flagrar” práticas ambientalmente corretas ou não. Foi um complexo trabalho de 

confronto de discursos e práticas com a permissão dos envolvidos e de seus responsáveis. 
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A análise descritiva e interpretativa 

Até agora, nos referimos inúmeras várias vezes aos chamados Projetos e Oficinas 

de Educomunicação Socioambiental. Aqui, os entendemos como equivalentes embora 

reconheçamos que, de maneira geral, Oficinas estão subordinadas a um Projeto. No caso 

da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são todos Projetos ou Oficinas 

ligados(as) ao Meio-Ambiente, à Ecologia e à Sustentabilidade, dinamizados na perspectiva 

da Educomunicação tal qual estabelece o novo Projeto Político Pedagógico da Instituição. 

Hoje, a Escola desenvolve seis Projetos ou Oficinas de Educomunicação Socioambiental: 

 Blog “Ada: um lugar para se encantar” 

 Conferência Árvore dos Sonhos e Árvore da Biodiversidade; 

 Educomunicação e Resíduos Sólidos: construindo a governança do território 

o Cozinha Experimental e Fábrica de Brinquedos 

 Jornal “A Notícia” 

 Rádio “Educativa” 

 Teatro “Encant’ Ada” 
 

Na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, todas as ações de 

Educação Ambiental são desenvolvidas por meio da Educomunicação Socioambiental 

promovendo conscientização/compromisso através de produtos Educomunicativos como, 

por exemplo, as publicações do blog, o jornal escolar, os programetes de rádio, as peças 

de teatro, etc. Na fase de observação, - depois de aplicados o questionário, feitas as 

entrevistas e realizado o grupo de discussão - verificamos que esses produtos são 

elaborados pelos próprios alunos (mediados por professores/educomunicadores) que os 

elaboram/produzem na perspectiva Educomunicativa do diálogo, da interatividade e da 

participação democrática aprendendo sobre questões ambientais e se conscientizando da 

importância de práticas ambientalmente corretas, no dia a dia, em suas casas, escolas, etc. 

A intimidade com as temáticas ambientais, ecológicas e sustentáveis existe desde 

a fundação da Escola, por meio de sua fundadora e patronesse Ada Sant’Anna da Silveira 

que, à época criou o “Clube Agrícola” para cuidar da horta. Aliás, atualmente a horta da 

Escola é uma das melhores entre as escolas joinvilenses contribuindo para a produção na 

merenda da própria Escola. Ada criou também o jornal “O Labor” para divulgar as 

atividades da Escola, escrito pelos alunos e reproduzido, à mão, pela irmã da fundadora.  

O “Clube Agrícola” e “O Labor”, respectivos representantes da Sustentabilidade 

e da Educomunicação, nos permite afirmar que, embora esses termos sejam recentes e 

sequer existissem à época, as práticas sustentáveis e Educomunicativas são questões 

culturais da Escola que, desde sua fundação, adotou-as como princípio e como filosofia. 
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Assim, a sensibilidade e a disposição da comunidade escolar, dos professores e dos alunos 

para as práticas sustentáveis e Educomunicativas vem sendo construída há muito tempo. 

O artigo trabalha com o conceito de “ambientalmente correto” considerando sua 

imediata relação com o conceito de “práticas sustentáveis”. Assim, o indivíduo com 

consciência ambiental é aquele que tem atitudes de Sustentabilidade: preserva os recursos 

naturais como a água e as árvores, evita o consumo excessivo de energia, realiza a coleta 

seletiva do lixo, separa os materiais recicláveis, recolhe o óleo de cozinha, entre outras 

atitudes importantes para a preservação das condições de vida no planeta. O conceito de 

“consciência ambiental” está diretamente ligado ao conceito de “práticas sustentáveis”. 

Neste artigo categorizamos os alunos como “ambientalmente conscientes” quando se 

comportam tal qual estabelece o “Manual de Boas Práticas Sustentáveis para as Escolas”.  

Entende-se por Educomunicação Socioambiental a utilização de 

práticas comunicativas comprometidas com a ética da sustentabilidade 

na formação cidadã, visando à participação, articulação entre gerações, 

setores e saberes, integração comunitária, reconhecimento de direitos e 

democratização dos meios de comunicação com o acesso de todos, 

indiscriminadamente. (PEEA-TO, 2009, Art.21) 

 

Então, o conceito de Sustentabilidade não está relacionado tão somente à noção 

de preservação dos recursos naturais senão também à ideia de que é sustentável o Projeto 

viável/saudável em n aspectos. Neste sentido, concebamos o conceito Sustentabilidade 

dissociando-o do reducionismo à preservação dos recursos naturais e o compreendamos 

como um todo complexo que consiste na noção de que é sustentável o ecologicamente 

correto, economicamente viável, socialmente justo e/ou culturalmente diversificado, etc. 

O principal Projeto da Escola é o “Educomunicação e Resíduos Sólidos: 

construindo a governança do território” que se baseou na promulgação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) cujo objetivo é promover a conscientização de que 

os resíduos sólidos constituem-se como um problema de todos. Conscientizar-se em 

nossas práticas cotidianas é um meio de efetivação da cidadania consciente. Constitui-se 

oportunidade ao cidadão de se apropriar dos compromissos planetários como sua 

responsabilidade na construção de sociedades sustentáveis e ecologicamente corretas. 

 A seguir, apresentamos por meio de gráficos, dados que indicam a relação dos 

alunos da Escola com os resíduos sólidos. Os gráficos revelam os números colhidos 

através do questionário aplicado para cerca de 320 alunos dos Anos Iniciais (Ens. 

Fundamental I) e dos Anos Finais (Ens. Fundamental II). Os gráficos apresentam números 

percentuais e não absolutos por entendermos que seja melhor para compreensão do leitor.   
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Os dados numéricos dos gráficos são indicativos que nos permitem conhecer as 

“práticas ambientais” dos alunos a partir de seus próprios discursos e também entender 

seus hábitos e atitudes quanto ao lixo e aos resíduos sólidos como um todo averiguando, 

consequentemente, se o Projeto “Educomunicação e Resíduos Sólidos: construindo a 

governança do território” provocou comportamentos, de fato, “ambientalmente corretos”. 

Gráfico 1 - Anos Iniciais: a produção de lixo e os resíduos sólidos 

 
 

Gráfico 2 - Anos Finais: a produção de lixo e os resíduos sólidos 

 
 Podemos perceber que o incentivo à separação do lixo entre orgânico e reciclável 

é uma prática comum entre os alunos da Escola, haja vista que mais de 50% dos 

estudantes responderam que “SEMPRE” costumam estimular a distribuição seletiva do 

lixo em suas casas. Essa pergunta – a primeira – foi a única em que a resposta “SEMPRE” 

superou as respostas “ÀS VEZES” e “NUNCA”, tanto entre os alunos dos Anos Iniciais 

quanto entre os alunos dos Anos Finais. Portanto, a discussão promovida pelo Projeto 

sobre a importância da coleta seletiva do lixo no âmbito da temática dos resíduos sólidos 

parece ter sido eficiente e aponta para uma prática consciente e “ambientalmente correta” 

por parte dos alunos. No processo de observação, por meio de visita às casas dos mesmos, 

foi possível perceber sincronia entre discurso e prática. Eles geralmente separam os lixos. 
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 Nas outras perguntas, entre os alunos de Anos Iniciais, em três das quatro questões 

a opção “SEMPRE” apareceu mais que as outras. Já entre os alunos dos Anos Finais em 

nenhuma das outras perguntas, o “SEMPRE” apareceu mais vezes que as outras opções. 

E, ademais, as opções “ÀS VEZES” e “NUNCA” aparecem com bastante frequência com 

índices percentuais relativamente altos. Há, portanto, uma distinção entre as práticas dos 

alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II reconhecidas por eles próprios. 

A seguir, os gráficos representam uma auto avaliação, realizada pelos próprios 

alunos, sobre o nível de conhecimento que eles têm sobre as questões da coleta seletiva 

do lixo e dos resíduos sólidos. Podemos notar que os números comprovam as constatações 

e que antes de adotar práticas sustentáveis é preciso conhecê-las. Eis o legado do Projeto: 

foi pelos produtos Educomunicativos que os alunos se informaram e se conscientizaram. 

Aliás, previsto no novo PPP, deste Projeto participaram apenas alunos dos Anos Iniciais. 
 

Gráfico 3 - Anos Iniciais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos 

 
 

Gráfico 4 - Anos Finais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos 

 

Instalada no “coração do bairro”, a Escola construiu relacionamento de parceria 

com a comunidade. As empresas, por exemplo, patrocinam seus Projetos e com frequência 

os alunos visitam cooperativas de lixo descartável, pois assim conhecem o sistema de 

reciclagem e, consequentemente, estimulam a prática da separação do lixo em suas casas. 

Ademais, os alunos realizam uma cobertura Educomunicativa das visitas às cooperativas. 
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Percebemos que 60% (a maioria, portanto) dos alunos dos Anos Finais classificou 

como “MÉDIO” o seu conhecimento sobre essas questões e apenas 32% classificam 

como “ALTO”. No caso dos Anos Iniciais foi diferente: 72% dos alunos classificaram 

como “ALTO”, 26% como “MÉDIO” e tão somente 2% classificaram como “BAIXO”.  

Os dados indicam que os alunos dos Anos Iniciais apresentam maior interesse, 

engajamento e disposição para a discussão dessas temáticas e para adoção de práticas 

sustentáveis, possivelmente influenciados pelos Projetos Educomunicativos pelos quais 

os aprendizados são mais significativos e superam os muros da Escola transformando-se 

em práticas concretas de preservação do planeta. O objetivo dos Projetos é incentivar que 

os alunos traduzam seus conhecimentos teóricos em práticas cotidianas e, mais que isso, 

num ativismo pela cultura da Sustentabilidade em defesa da preservação do nosso planeta. 

A seguir, expomos um gráfico genérico sobre a consciência ambiental dos alunos 

através de suas práticas, tais como, de preservação do mar, de observação da natureza, de 

cuidado com as árvores e com os recicláveis e de redução do consumo de energia elétrica. 

Gráfico 5 - Anos Iniciais em tons esverdeados e Anos Finais em tons azulados: as práticas cotidianas e ambientais 

 

Os gráficos apontam resultados parecidos entre os Anos Iniciais e Finais, porém, 

os números do comportamento dos alunos dos Anos Iniciais são significativamente mais 

positivos. O aluno AW do 8º ano, cujo irmão RG está no 3º ano, afirma que “os Projetos 

e Oficinas de Educomunicação Socioambiental são a principal atividade da Escola porque 

todos os alunos gostam”. Mas lamenta que na sua época não existisse toda estrutura que 

a Escola disponibiliza como equipamentos e estúdios aos quais seu irmão, por exemplo, 

tem acesso desde que entrou. É grande a quantidade de dados colhidos e não há como 

expor tudo, porém, os dados apresentados são suficientes para comprovar a existência do 

fenômeno. Neste caso, os resultados distintos entre os Anos Iniciais e Anos Finais se dá 

como consequência do novo PPP da Escola com foco na Educomunicação Socioambiental. 
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Considerações 

Os resultados da pesquisa indicam que os/as Projetos/Oficinas de Educomunicação 

Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são eficientes na 

construção, legitimação e consolidação da cultura de consciência ambiental e de práticas 

sustentáveis na comunidade escolar, sobretudo, entre os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º). 

São alunos que ingressaram na Escola quando a frente ambiental/ecológica/sustentável 

integrou-se ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da Instituição, tornando-se uma linha 

filosófica, norteadora dos princípios da Escola. Entre esses alunos se percebe a 

instauração e a disseminação de discursos e de práticas sustentáveis e ambientalmente 

corretas, norteadas pelos princípios da redução do consumo, da diminuição na produção 

de resíduos sólidos e da preservação e proteção dos recursos naturais do nosso planeta, 

como por exemplo, da água, da biodiversidade e da natureza - da sua fauna e da sua flora. 

Os resultados apontaram para resultados significativamente distintos entre o 

Ensino Fundamental I e II. Os alunos que hoje frequentam o 1º ao 5º ano ingressaram na 

Escola quando o novo PPP já estava em pleno exercício. Mesmo que historicamente e 

culturalmente a Escola tenha uma íntima relação com as questões ambientais foi apenas 

pelo novo Projeto, ancorado fundamentalmente na Educomunicação, que a prática se 

tornou “oficial”. Para nós, esses resultados são reflexos da implantação deste novo PPP. 

No campo da análise de discursos observamos que, embora não tão autênticos e 

formados por recortes de outros discursos “ambientalmente corretos”, eles representam 

na integralidade a formação de uma consciência e um pensamento crítico e ideológico 

dos alunos e estão integrados à práticas sustentáveis. O discurso de preservação dos 

recursos naturais do planeta é predominante e hegemônico na Escola Municipal Prof.ª 

Ada Sant’Anna da Silveira, porém, não são discursos em vão, preocupados apenas em 

parecer “politicamente corretos”, mas representam o real pensamento dos alunos sobre as 

suas responsabilidades ambientais como cidadãos e dialogam com suas práticas e seu 

compromisso com a preservação do planeta. Tudo isso se aplica aos alunos do Ensino 

Fundamental I. Pela pesquisa, não podemos afirmar o mesmo no caso dos alunos do Ensino 

Fundamental II. Aliás, tal constatação tornou-se possível por este processo de observação. 

A pesquisa apontou, por estudo teórico-histórico, para a existência de elementos 

que sustentam, através das Oficinas de Educomunicação Socioambiental, a relação da 

Educomunicação e Sustentabilidade na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da 

Silveira que estimulam discursos/práticas ambientalmente corretas. Trajber (2005) almeja: 
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uma sociedade brasileira educada e educomunicando ambientalmente 

para a sustentabilidade, promovendo mudanças que permeiem o 

cotidiano de todas as pessoas. A educação ambiental precisa saber se 

expressar em múltiplas linguagens, para além da fala e da escrita, 

experimentando as linguagens da imagem, do som e do movimento em 

suas integrações com o uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, principalmente a Internet. (TRAJBER, 2005, p.152-153) 

 

Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal 

Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira funcionam muito bem e apresentam resultados bastante 

satisfatórios, pois a dinâmica Educomunicativa é oportunidade de desenvolver habilidades 

e competências, estimulando o protagonismo juvenil, a prática do diálogo, a ampliação da 

capacidade de expressão comunicativa e a apropriação dos múltiplos recursos midiáticos. 

Nesta perspectiva, os aprendizados são significativos, pois os alunos reconhecem 

conceitos e compreendem teorias de assuntos relacionados à Sustentabilidade por meio 

dos Projetos e das Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola. Isto, noutra 

instância, provoca a conscientização, a responsabilidade e o compromisso que estimula a 

prática consciente “ambientalmente correta”. A frase da professora APS é conclusiva: 

“Não fosse a Educomunicação, o processo de Educação Ambiental realizada por nossa 

Escola não seria tão efetiva como é. É pela Educomunicação que qualificamos o Ensino”.  

Definitivamente, tanto no processo quanto nos resultados, os Projetos e as Oficinas 

de Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da 

Silveira são muito eficientes e não por acaso uma referência para toda a cidade. Tal 

experiência é possivelmente replicável à outras escolas. Cases assim merecem reprodução. 
 

Referências 
 

BACCEGA, M. A. Comunicação/Educação: relações com o consumo. In: Comunicação, Mídia 

e Consumo. São Paulo vol. 7, n.19, p. 49-65, julho, 2010. 

 

CALDAS, G. Mídia, escola e leitura crítica do mundo. In: Educação & Sociedade. Campinas 

vol. 27, n. 94, p. 117-130, jan./abr, 2006. 

 

ESTADO do Tocantins. PEEA TO (Política Estadual de Educação Ambiental), Lei Estadual 

nº 1.374, de 8 de abril de 2009. 

 

LOPES, M. I. V. Pesquisa em Comunicação: formulação de um modelo metodológico. São 

Paulo: Loyola, 2014. 

 

SOARES, I. O. Metodologias da Educação para Comunicação e Gestão Comunicativa no Brasil 

e na América Latina. In: BACCEGA, M. A. (org.). Gestão de Processos Comunicacionais. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

 

TRAJBER, R. Educomunicação para coletivos educadores. In: FERRARO, L. A. (org.). 

Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores. Brasília: 

MMA, Diretoria de Educação Ambiental, 2005. 


