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RESUMO 

Trata o presente trabalho do resultado de círculos de cultura desencadeados com 
professores, policiais e hoteleiros de Rio Preto-MG. Os círculos tematizaram o crime 
ambiental, e serviram de aporte para o desenvolvimento de um software que permite ao 
usuário investigar e auxiliar no desfecho de crimes ambientais virtuais. Foi feita uma 
abordagem quantitativa dos tipos de crime mais citados nos encontros; e outra 
qualitativa, buscando verificar as vivências dos participantes em relação ao eixo 
norteador. A partir das abstrações reveladas pelos círculos, três casos de crime 
ambiental foram dispostos no DetetiveFlorestal, como foi chamado. O esforço atende a 
exigência de desenvolvimento de um produto educativo para o encerramento de 
pesquisa científica de um mestrado profissional da área de Ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Construção Coletiva do 
Conhecimento, Realidade Virtual. 

1 INTRODUÇÃO 

No decorrer da história, a humanidade acumulou conquistas culturais que 

evoluíram a partir dos modelos sociais adotados. O contexto ambiental vivido pela 

sociedade atual configura-se como uma destas grandezas: complexos repertórios de 

modalidades de degradação. Neste nível, a coletividade precisa não apenas apropriar-se 
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do conhecimento da realidade em que se insere. É preciso ir além, sendo visível a 

necessidade de tornar este acúmulo o conteúdo do trabalho educativo que Saviani 

(2005) insere como intencionalmente produzido pela humanidade, e intencionalmente 

direcionado a um único indivíduo. O que se almeja é o despertar deste indivíduo para 

uma realidade historicamente idealizada e vivenciada – muitas vezes pendente de 

atualizações. 

Visando o fortalecimento do despertar para a consciência via Educação 

Ambiental, nosso estudo lida com a eividenciação da interface produto-fundamento. 

Apresenta-se um software educativo, gerado a partir das concepções ambientais 

presentes em diferentes círculos de cultura, devidamente fundamentado na construção 

do conhecimento proposta por Freire (1995), que diz que ninguém se torna local a partir 

do universal. Assim, deseja-se influenciar uma abastração mais complexa a partir de 

uma específica; o indivíduo isolado como aporte para a coletividade, numa 

reciprocidade de trocas. Foi tomado o fito de definir o crime ambiental como eixo 

norteador da discussão nos círculos, promover a concepção dos saberes da coletividade, 

analisar as falas proferidas, posicionar um software disseminável voltado para 

professores a partir desta análise, e trazer à tona a concentração do conhecimento 

coletivo presente no software desenvolvido através da relação entre ele e os círculos de 

cultura. 

2 EMBASAMENTO TEÓRICO  

A Revolução Industrial, fim do século XVIII, proporcionou um cenário propício 

às transformações de ordem econômica e científica. Assim, a partir do século XX, a 

preocupação com o meio ambiente toma vulto, e a Educação Ambiental passa a ser 

inserida como estratégia para a sustentabilidade: uma aliada, uma fonte de fomento, 

sendo a própria sustentabilidade fundamento da Educação Ambiental e objeto para o 

qual se desenvolvem as diretrizes filosóficas, políticas, e sociais da educação para o 

meio ambiente (TOZONI-REIS, 2006). 

Quando as concepções de cultura, história, reconstrução via reflexão, afirmação 

de valores sociais e respeito a todas as formas de vida atrelam-se ao conceito de 

Educação Ambiental, fica visível o relacionamento entre esta e os ditames da Teoria da 
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Construção Coletiva do Conhecimento. Nesta teoria, o pensamento freireano admite o 

diálogo como ferramenta principal para a mudança, e o círculo de cultura o palco para o 

uso desta ferramenta: um lugar onde se aprende por reciprocidade de consciências, onde 

os atores sociais recriam criticamente o seu mundo. As falas dentro do círculo são 

oferecidas ao mundo da vida de cada participante, que as descodificam e retornam-nas 

ao grupo, numa nova oferta (FREIRE, 2014, p. 96). O consenso final é algo novo, 

revolucionário, inovador. Novos saberes multivalorados, pois acada ator social tem 

multivalores e os atribui à sua contribuição cultural dialógica. 

No que tange os processos de ensino e aprendizagem envolvendo a Educação 

Ambiental, a concepção de realidade virtual embarca na forma encontrada por Aldama e 

Pozo (2014) para demonstrar a realidade sem estar dentro dela. Eis a característica 

imaginativa inicialmente pretendida: na realidade simulada, aspectos positivos ficam 

esclarecidos, e os negativos não se apresentam com a mesma força que a realidade 

permitiria; proporcionando, desta forma, que o aluno preveja seus possíveis resultados. 

Por uma linha semelhante segue Meira (2014, p. 16): 

Acredito que a missão da escola seja criar ambientes imersivos de 
aprendizagem capazes de fomentar o interesse dos alunos pelo conteúdo do 
currículo, seu engajamento em modalidades diversificadas de pesquisa e 
produção criativa de conhecimentos [...]. Físicos ou virtuais, esses ambientes 
deveriam funcionar como plataformas nas quais “plugamos” inovações 
didáticas fundadas na cultura de mídias, cuja linguagem está no imaginário e 
no cotidiano dos alunos [...] 

3 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 Foram organizados três círculos de cultura com diferentes atores sociais em cada 

momento. O primeiro se deu com policiais do 2º Pelotão, 33ª Companhia, 27º Batalhão 

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Trata-se do grupamento responsável pela 

atividade de policiamento na cidade de Rio Preto-MG. O segundo círculo se deu com 

docentes da rede municipal daquela cidade (ensino fundamental). O último, com 

hoteleiros do circuito turístico da Serra do Funil. Para Tozoni-Reis (2006), a pedagogia 

libertadora pauta-se no trabalho educativo do grupo de discussão, onde se busca 

conteúdos problematizadores e compartilham-se descobertas em diálogo aberto. Nos 

círculos promovidos, foi possível observar as três etapas da problematização freireana: 

na fase de leitura do mundo, os atores sociais foram incentivados a realizar uma lista de 
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atividades degradantes e, a partir da produção nesta etapa, algumas palavras geradoras 

puderam ser evidenciadas; ao compartilhar o mundo, as palavras-chave geradas foram 

estudadas, codificadas (atividades como queimadas, caça, pesca, e desmatamento foram 

definidas como propícias a uma maior teorização); a última etapa consistiu em 

reconstruir o mundo – momento em que os atores sugerem práticas de resolução do 

problema enfrentado (crime ambiental) a partir de práticas de Educação Ambiental. 

 Com a análise das falas decorrentes nos círculos, foi possível desencadear um 

estudo quantitativo sobre quais artigos da Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998) 

foram citados com maior frequência, e uma abordagem qualitativa incidindo em fatos 

relativos à especificidade da temática em cada grupo. Para Minayo e Sanches (1993), o 

método quantitativo busca levar os dados, as tendências e indicadores aos sentidos, 

classificando-os, tornando-os inteligíveis; já o qualitativo “trabalha com valores, 

crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões” (p. 247).  

Cinco professores, cinco policiais, e quatro hoteleiros concordaram em dialogar 

com a temática assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com a 

intervenção devidamente encaminhada pelo Conselho de Ética em Pesquisa do Cenro 

Universitário de Volta Redonda (UniFOA), registrado na Plataforma Sucupira sob o 

número 39024314.9.0000.5237.  

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Para cada círculo de discussão foi adotada uma letra representativa, e um 

número codificador. A letra “D” refere-se aos docentes, “H” aos hoteleiros, e “P” aos 

policiais. A numeração de 1 a 5 informa o código de cada ator social, e associa-se, 

obrigatoriamente, a uma letra. Então, como o número máximo de participantes em cada 

grupo é de 5, as enumerações possíveis são D1 até D5, P1 até P5, e H1 até H4.  

Foi solicitado a cada grupo de discussão que, conforme suas vivências, 

determinassem os tipos de degradação que consideravam de maior grau de impacto 

socioambiental: aqueles que mereceriam uma maior atenção das forças de prevenção, 

para que suas ocorrências fossem diminuídas, ou corretamente combatidas. A partir 

destas falas, os crimes ambientais citados com mais frequência passaram a ter maiores 
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chances de contribuir com a construção do software. As barras demonstradas no Gráfico 

01 revelam a quantidade de citações dos atores abordados em relação a atividades 

degradantes, cuja necessidade de prevenção e combate deve ser acentuada. A base 

documental é a Lei 9605/98. O gráfico revela que os círculos estão preocupados com a 

questão da caça, do desmatamento, das queimadas, e das consequências dos mesmos. 

Gráfico 01- Resumo das citações de crimes ambientais nos três círculos de cultura 

 

Fonte: Os autores 

As falas a seguir demonstram a preocupação dos círculos com a questão da água 

em um contexto histórico, tendo em vista que o passado e o futuro são invocados para 

demonstrar que o problema não é recente. Se nada for feito no presente, a própria 

existência humana será afetada. 

D3- Prejudicando aí o... agora eu acho que nós estamos começando a colher os frutos do que 
você está falando: crime ambiental. Entendeu? É falta d'água. 

P1- ...até aqui a gente está vendo que a água está acabando. Então agora o pessoal está 
pegando pra isso aí. Mas isso já é uma coisa que já vem falado de muito tempo atrás. 

H2- Se você não cuidar bem de água, se você não cuidar bem de bicho que futuro a gente vai 
ter? Então é o fim da vida humana. 

H1- Eu frequento o Funil desde os 10 anos, estou com 40, e eu lembro da gente nadar nos 
poços aqui, na ponte da Gorete ali, debaixo da ponte. Não tem mais! Pergunta os nativos aí, 
pode fazer uma enquetezinha aí com os mais antigos, que os ribeirões, não tem, acabou. 
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Quando o assunto é a natureza da Serra do Funil, os círculos de cultura revelam 

aspectos de grandiosidade ecológica singular: inúmeras falas citam espécies particulares 

ao contexto da serra e adjascências.  

P2- É o cambuí. Aquelas árvores que você olha de longe, dá a impressão que tá fechado. Você 
chega lá, é uma mata aberta. Você entra e é tranquilo. 

D2- Quando o ipê floresce também. Tem amarelo e tem aquele roxinho. Nossa fica muito bonito 
quando ela floresce. Principalmente lá na área do Funil que tem a... esqueci até o nome da 
madeira lá... não sei se é gamboa... 

D4- Não é só os bichos que tem que preservar, os peçonhentos também. A gente usa o veneno 
da cobra cascavel. 

D1- No nosso sítio lá em Três Barras, nasceu um bezerrinho. Meu filho, a onça ó... 

H4- ... e se você for a noite ela tem um outro som. Provocado por quem, pelos animais, pelos 
bichos, pelos insetos, os passarinhos. 

P5- Parece que é o nome dele: canário belga. Você vê, é o nome dele, mas ele veio de outro 
lugar. 

 
Esse formato que envolve aspectos ecológicos usando referências a animais e 

plantas, suas origens e seus fins, não precisa, necessariamente, manter o engessamento 

da visão puramente naturalista da educação. O contexto local a que se refere esta 

pesquisa, a Serra do Funil, não é um ambiente unicamente ecológico. Portanto, o 

relacionamento que espécies animais, como inseridas no meio, possuem com a ação 

antrópica (seja ela econômica, cultural, degradante ou não) também será discutido na 

sequência, e implementadas tais discussões no contexto de investigação que o  

DetetiveFlorestal encerra. 

5 DISCUSSÃO DOS DADOS: INTERFACE SOFTWARE-CÍRCULOS 

Foi escolhida a plataforma web para o desenvolvimento da ferramenta, tendo em 

vista ser a linguagem HTML (Hyper Text Markup Language) bem adaptada ao contexto 

de disseminação, viabilizando menor espaço de armazenamento, funcionalidade 

simplificada, e utilização contendo os mesmos conceitos de navegação de páginas da 

internet. O produto foi intitulado como DetetiveFlorestal, e consta de um software que 

convida o usuário a tornar-se um detetive que investiga casos de crime ambiental. O 

público-alvo a que se destina são os docentes que participaram do círculo de discussão. 
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Porém, as características que permeiam sua construção permitem ao mesmo uma 

natureza de adaptação a diversos contextos educativos. 

Três casos de crime ambiental foram disponibilizados na versão 1.0 do produto. 

Os casos descrevem um incêndio em um parque florestal, caça ilegal de animais, e 

desmatamento. Cada caso possui testemunhas e provas do crime, que irão ajudar o 

usuário a desenvolver o relatório final do caso (perguntas relativas aos danos ambientais 

observados, exibidas pelos Quadros 01, 02 e 03). Por serem os três crimes mais citados 

nos círculos de cultura (Gráfico 01), foram escolhidos para compor o cerne do produto. 

Todos os casos são fictíceos. As falas dos atores sociais, dados analisados na seção 

anterior, são discutidas agora de acordo com a interlocução alcançada entre elas e os 

elementos constitutivos dos casos virtuais de crime ambiental – as especificidades deste 

relacionamento. 

No primeiro caso, uma mineradora é suspeita de promover o desmatamento de 

uma área de mata fechada. Uma ONG de proteção ambiental denuncia o caso. Alguns 

elementos disponibilizados pelos resultados da pesquisa permitiram trabalhar questões à 

parte. Neste caso específico, as evidências do crime apontam para a ocorrência de 

erosões no solo (decorrentes do desmatamento); poluição das águas (por uso de 

mercúrio pela mineradora); e utilização ilegal de motosserra. Estes subcrimes, atrelados 

à dinâmica do desmatamento fictíceo, são oriundos também do Gráfico 01, dada a 

intensidade (reduzida, porém considerável) com que foram citados. Uma última 

abordagem neste caso de desmatamento refere-se às espécies afetadas: o cambuí, a 

gamboa e o ipê, espécies citadas pelos participantes dos círculos, são trabalhados em 

características específicas (nome científico, malha de ocorrência, e interesse comercial). 

O Quadro 01 vislumbra os questionamentos do relatório deste caso. 

Quadro 01- Relatório do caso de desmatamento 

Questionamentos 1ª Opção 2ª Opção 3ª Opção 
Dos materiais apreendidos pela 
polícia local, qual está literalmente 
presente no Art. 51 da Lei 9605? 

Motosserras Espingardas Facões 

Que efeito colateral, provocado 
pelo desmatamento, foi 
identificado pela sua investigação 

Efeito Estufa Erosão Derretimento de 
geleiras 
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Quais os minerais citados pelo 
Art. 44 da Lei 9605 como de 
extração proibida dentro de 
florestas? 

Pedra, areia, cal 
ou qualquer 
espécie 

Manganês, 
bauxita ou zinco  

Ouro, prata ou 
quaisquer outros 
metais 

Há alguma forma de poluição 
indentificada que permita um 
enquadramento no Art. 54 da Lei 
de Crimes Ambientais? 

Aterro sanitário 
identificado 

Possível poluição 
de rios por  

Suspeita de 
poluição por 
mercúrio, que 
polui solo e água 

A mineradora suspeita de 
desmatamento precisa de prévia 
autorização para iniciar suas 
atividades em florestas de domínio 
público. Há uma autorização? 

Negativo Positivo  

Sua pesquisa indicou Cydonia 
oblonga, Myrciaria tenella e os 
Tabebuia chrysotricha e 
impetiginosa como espécies 
afetadas. Precisamos que confirme 
quais são estas espécies 

Cambui, 
macedônia, 
orquídia 
vermelha e roxa 

Gamboa, cambui, 
ipê amarelo e 
roxo 

Ipê, embaúba, 
cipó-rei e bambú 

Fonte: Os autores 

No segundo caso, um incêndio atinge um parque florestal montanhoso. A 

intenção é levar o usuário a entender este parque como comparável à Serra do Funil 

(também montanhosa). A direção do parque florestal contrata os serviços de 

investigação para saber se o incêndio é criminoso. No caminho, o usuário defronta-se 

com um pecuarista, que lhe serve de testemunha. Os suspeitos costumam realizar 

turismo ecológico no local (mais uma semelhança com o Funil). A questão da água, 

preocupação cosmopolita dos círculos, é trabalhada no que tange a mata ciliar como 

afetada pelo incêndio. A poluição do ar pela fumaça do incêndio, e as consequencias do 

mesmo (danos à saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa da 

flora) também são problematizados neste caso. O Quadro 02 lista as perguntas do 

relatório deste caso. 

Quadro 02- Relatório do caso de incêndio 

Questionamentos 1ª Opção 2ª Opção 3ª Opção 
Sua investigação permite a 
evidência de qual elemento que 
caracteriza o Art. 54 da Lei de 
crimes ambientais? 

Danos à saúde 
humana 

Mortandade de 
animais  

Destruição 
significativa da 
flora 

Precisamos saber se há indícios de 
que o incêndio foi intencional. 
Sem este elemento, a pena pode 
ser abrandada. Quais pistas dizem 

Fogueira nas 
proximidades 

Turistas em fuga 
desembalada 

Nenhuma 
evidência 
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a você sobre a vontade de 
incendiar a mata? 
Que tipo de poluição o incêndio 
provoca? 

Principalmente 
do ar e do solo  

Principalmente 
das águas  

Nenhum tipo 

Quem você indica como 
suspeito(s) e como achá-lo(s)? 

Turistas. 
Evadiram numa 
caminhonete 

Fazendeiro. Sua 
propriedade é 
vizinha da área 
afetada 

Impossível indicar 
suspeitos 

Precisamos saber se o incêndio 
provocado pode ser enquadrado 
nos quesitos do Art. 53 da Lei 
9605 de 1998, para aumento de 
pena. 

Sim Não  

Áreas próximas a cursos d'água 
são um tipo de proteção 
permanente. Para esclarecer o 
contido no Art 38 da Lei de 
crimes ambientais, é necessário 
saber se alguma encosta de rio foi 
afetada pelo fogo. 

Há um rio 
distante, não 
afetado pelo 
fogo  

Há um rio no 
centro da área 
afetada 

A investigação 
não identificou 
rios perto ou 
afastados da área 
incendiada 

Fonte: Os autores 

O último caso refere-se à caça ilegal promovida por uma quadrilha armada em 

uma propriedade rural. Há uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) 

envolvida, e o detetive tem a possibilidade de confrontar cara-a-cara os caçadores. As 

provas apontam para uma armadilha de pássaros, chocalhos de cascavel, e relatos de 

uma testemunha informando a supressão nas populações de pássaros locais, e de onças 

pintadas. Esta abordagem utilizando espécies da fauna local foi amplamente incentivada 

pela presença de referências a estas mesmas espécies nos diálogos dos círculos. Outras 

abordagens deste caso de crime podem ser mais bem definidas através do Quadro 03. 

Quadro 03- Relatório do caso de caça ilegal 

Questionamentos 1ª Opção 2ª Opção 3ª Opção 
O relato da testemunha 
aponta para uma possível 
queda na população de 
onças. Se nenhuma 
evidência de caça deste 
felino for encontrada, a que 
fato você atribui este 
sinistro? 

Fragmentação/supressão 
do habitat da onça 

Superabundância 
de presas da onça 

Variabilidade 
genética instável 
do felino 

Que pistas você encontrou 
na casa do suspeito 
apontando para o 
envolvimento dele com a 

Alçapão Alpiste 
abundante 

Armas de fogo 
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caça ilegal? 
O que os chocalhos de 
cascavell encontrados dizem 
a você? 

Cascavéis descartam o 
chocalho na troca de 
pele 

Caçadores 
preferem animais 
não-peçonhentos  

Possível causa 
do aumento da 
população de 
roedores 

Espécies que tem todo ou 
parte do seu ciclo de vida 
ocorrendo dentro do 
território ou águas 
brasileiras. Este conceito, 
emanado pelo Art. 29 da Lei 
9605 de 1998, fala de que 
tipo de espécie? 

Da flora nativa Unicamente das 
migratorias 

Da fauna 
silvestre 

Segundo o Art. 29 da Lei de 
crimes ambientais, apenas o 
fato de perseguir animais da 
fauna silvestre, nativa ou 
migratória, sem licença, não 
configura atividade ilícita. 

Incorreto Correto  

Sua pesquisa indicou Sicalis 
Flaveola, Ramphocelus 
bresilius, Saltator similis e 
Thraupis sayaca como 
espécies de pássaros pouco 
vistas pela testemunha. 
Precisamos que confirme 
quais são estas espécies. 

Tiê, pintassilgo, canário 
belga e rouxinol  

Tiê, canário-da-
terra, trinca-ferro 
e sanhaço 

Tiê, tico-tico 
guloso, pintagol 
e saíra 

Fonte: Os autores 

Os animais configuram-se como excelente ponto de partida para ações de 

Educação Ambiental, pois, desde muito cedo, inserem-se na vivência dos homens e 

perpetuam-se em seus mundos da vida. Freire (2013) reforça este argumento ao 

descrever os olhares que tinha sobre o rio Duas Unas, quando da sua mudança para 

Jaboatão. Os animais com que teve contato durante sua experiência de trocas com o rio 

ficaram marcados e, anos após, trazidos à tona em Cartas à Cristina: 

[...] o rio mesmo que nos chamava e nos atraía, oferecia, nas suas margens, os 
pássaros – as galinhas-d'água, os sabiás, os sanhaçus, os frei-vicentes e, nas 
suas águas, os peixes de pequeno porte – os gundelos, piabas, carás, 
camarões, aratanhas, pitus, aruás (FREIRE, 2013, p. 95). 

As perguntas precisam ser corretamente respondidas para que o relatório de cada 

caso seja enviado para a Central de Inteligência. Se menos de quatro das seis perguntas 

de cada relatório estiverem corretas, o detetive é convidado a retornar ao caso, e refazer 

o relatório. Caso contrário, o desfecho do caso é informado ao usuário. 
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6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

Os cenários que envolvem tecnologia da informação, tal qual o desenvolvido, 

são aqueles propostos por Aldama e Pozo (2014), como favorecedores de uma 

perspectiva dialógica, onde ações do discente podem vir acompanhadas de um feedback 

dos atos tecnológicos disparados em ambiente de aprendizagem.  Além disso, para estes 

autores, tecnologias da informação “permitem simular cenários de aprendizagem real, 

ao mesmo tempo em que reduzem as conseqüências negativas que poderiam advir nesse 

contexto” (p. 21).  

Desse modo, o discurso no círculo de cultura, por concentrar esforços para a 

resolução de problemas locais, torna-os ambientes de criatividade. Encerram o processo 

de interação dialógico marcante da construção coletiva e multivalorada do 

conhecimento de todos os envolvidos: seres altamente capazes de promover uma ação 

comunicativa crítica em torno de temas locais, para que a realidade inicial, o mundo 

social codificado, modifique-se via ação transformadora, práxis revolucionária 

fomentadora de saberes orientados para o agir. 

Foi desenvolvido um software a partir dos saberes coletivos emanados nos três 

círculos de cultura. Aspectos do regionalismo da Serra do Funil foram envolvidos no 

projeto, sem necessariamente engessar o uso do produto apenas à comunidade abordada 

nos círculos, podendo este ser disseminado para múltiplas aplicações, com públicos 

distintos.  

Os dados coletados pela pesquisa formam o corpus que subsidia a construção da 

ferramenta. O produto nasce dos olhares que policiais, hoteleiros e professores de Rio 

Preto-MG possuem sobre crime ambiental. Os casos de crime, as provas, relatos de 

testemunhas e impactos ambientais demonstrados partiram de elementos fornecidos 

pelos atores sociais envolvidos nos círculos de cultura, numa união de conhecimentos 

expostos, e tendem a retornar a eles em forma de ferramenta para a Educação 

Ambiental. 

7 REFERÊNCIAS 

ALDAMA, C.; POZO, J. I. As mudanças na forma de ensinar e aprender na era digital. 
Pátio, ano V, n. 19, Dez-2013/Jan-2014, pp. 10-13. 



12 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

BRASIL, Lei 9605 de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_ 
03/leis/L9605.htm>. Acesso em 10 jun 2015. 

FREIRE, P. À sombra desta mangueira. São Paulo: Olho d’Água, 1995. 

__________. Cartas à Cristina: reflexões sobre minha vida e minha praxis. Ana Maria 
Araújo Freire (org.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013, 416 p. 

__________.  Pedagogia do Oprimido. 42 ed.. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 

MEIRA, L. Inovação na escola. Pátio, n. 14, ano IV, Set./Nov. 2012. pp. 14-17. 

MINAYO, M. C. S.; SANCHES, O. Quantitativo-Qualitativo: Oposição ou 
Complementaridade? Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 239-262, jul/set, 1993. 

SAVIANI, D. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 1995. 

TOZONI-REIS, M. F. de C. Temas ambientais como “temas geradores”: contribuições 
para uma metodologia educativa ambiental crítica, transformadora, e emancipatória. 
Educar, Curitiba: UFPR, n. 27, p. 93-110, 2006. 

 

 

Recebido em outubro 2016  

Aprovado em novembro  2016 

 


