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Resumo

Os Coletivos Educadores constituem-se como instrumento da política pública federal de Educação 

Ambiental, enunciado no Programa de Formação de Educadores Ambientais (ProFEA). O Coletivo 

Educador Ambiental de Campinas (COEDUCA) tem por objetivo formar 150 educadores ambientais 

distribuídos por todo o município de Campinas/SP, com uma perspectiva política, crítica e reflexiva, 

desencadeando um processo educativo que fomente ações solidárias, cooperativas de transformação 

da realidade. O presente trabalho realizou uma análise preliminar da dinâmica de participação dos 

integrantes do COEDUCA, com a utilização de técnicas e métodos de pesquisa qualitativa, em 

especial a observação participante. Como referencial teórico de análise da participação fez-se uso 

das colocações dos autores Demo (2001), Espinosa (2007), Santos (2004), Bracagioli (2007), entre 

outros. Como resultados, pudemos observar que a participação dos envolvidos foi se modificando ao 

longo do processo de formação na direção do incremento da potência de ação, tanto dos indivíduos 

como do coletivo, pois são indissociáveis. Isto ocorreu a partir do desencadeamento de um processo 

pedagógico que valoriza igualmente as subjetividades e o aprofundamento intelectual de 

conhecimentos técnicos e conceituais, incentivando a consciência crítica em consonância com as 

idéias de Paulo Freire.
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1. Contextualizando a proposta dos Coletivos Educadores

A institucionalização da educação ambiental (EA) no Brasil, na agenda governamental nacional, dá 

seu primeiro passo em 1973, com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), desde 

quando passa a contar com um espaço institucional na estrutura administrativa dentro dos 

organismos públicos federais que constituem a autoridade ambiental brasileira (SORRENTINO et al,

2007). 

Naquela época ainda não havia, porém, um marco legislativo específico para a educação ambiental. 

Este foi criado em 1981, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, tendo também inspirado a 

criação do capítulo sobre meio ambiente da Constituição Federal de 1988. Em 1994 o governo 

federal cria o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) (BRASIL, 1981; 1988; 2005a).

Mesmo com esses avanços, a institucionalização pública da educação ambiental somente viria a se 

consolidar em 1999, com a criação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída 

pela lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 em que se explicita as características político-pedagógicas 

atuais da educação ambiental, e institui em seu artigo 14 que a coordenação da Política Nacional de 

Educação ficará a cargo de um Órgão Gestor (Brasil, 1999). Assim, nos anos 90, já estava bem 

consolidada a idéia de que a educação ambiental no Brasil não poderia se restringir a uma educação 

ecológica, naturalista ou conservacionista. Neste momento, a educação ambiental brasileira - situada 

num contexto de predomínio de desigualdades sociais, e apoiada no legado de Paulo Freire, dentre 

outros pensadores - demandava uma abordagem crítica, complexa, contextual e problematizadora. 

Constituía-se como uma educação de características democráticas, emancipatórias e populares, 

comprometida com mudanças estruturais e culturais da sociedade (Sorrentino et al., 2007).

Cabe ressaltar que a PNEA só foi regulamentada em 2002 pelo decreto no 4.281/02 define em seu 

artigo 2º que o Órgão Gestor de EA será dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente (MMA) 

e da Educação (MEC). Define também as competências deste Órgão Gestor, cria um comitê 

assessor do mesmo definindo sua constituição, coloca que o MEC e o MMA deverão disponibilizar 

recursos financeiros para a realização de atividades e para o cumprimento dos objetivos da PNEA, 

dentre outras providências (Brasil, 2002).

A institucionalização da PNEA representou, assim, “uma importante transição da educação ambiental 

no Brasil, trazendo o direito universal de qualquer cidadão brasileiro ter acesso à educação 

ambiental, e convocando todos os setores sociais a somar esforços em todos os espaços 

pedagógicos possíveis, dentro e fora da escola. Tais aspectos significam uma notável conquista para 

que as condições culturais de disseminação dos preceitos da sustentabilidade envolvam todo o tecido 

social, provocando uma verdadeira transição societária, frente ao paradigma desenvolvimentista 

reinante” (Sorrentino et al, 2007:3).
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Como dito anteriormente, em 1994 surge no Brasil o PRONEA, documento sujeito a constante 

revisão pública. De acordo com o ProNEA de 2003 - elaborado em consonância com a PNEA, sua 

missão é “estimular a ampliação e o aprofundamento da EA em todos os municípios, setores do país 

e sistemas de ensino, contribuindo para a construção de territórios sustentáveis e pessoas atuantes e 

felizes” (Brasil, 2003). Em 2005 foi publicada sua 3ª versão que traz as diretrizes, princípios, 

objetivos, público e as linhas de ação para se trabalhar EA no país, além de apresentar a estrutura 

organizacional, definida legalmente, para a execução da Política Nacional de Educação Ambiental 

(Brasil, 2005a).

De acordo com Tamaio (2007), o ProNEA se constituiu como um marco teórico balizador de 

princípios e estratégias para outros dois programas: o ProFEA (Programa de Formação de 

Educadoras/es Ambientais) e o Programa de Enraizamento da Educação Ambiental no Brasil, que 

representam ações estratégicas que buscam potencializar e ampliar a participação da sociedade civil 

e do poder público na elaboração e na implementação de políticas públicas. E os três se constituem 

como diretrizes práticas do programa de políticas públicas do Departamento de Educação Ambiental 

do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA).

O ProFEA, que tem por objetivo qualificar as ações de educação ambiental para que existam menos 

intervenções diretas e mais apoio às reflexões e ações geridas regionalmente, entende ser preciso 

desenvolver uma dinâmica nacional contínua e sustentável de processos de formação de 

educadores(as) ambientais, a partir de diferentes contextos (Brasil, 2005b). Assim sendo, define 

quatro processos educacionais, como parte de sua estratégia metodológica, são eles: Formação de 

educadoras(es) ambientais; Educomunicação; Educação através de escolas e outros espaços e 

estruturas educadoras; Educação em foros e coletivos. 

“A linha Formação de Educadores(as) Ambientais consiste na potencialização de processos de 

formação de educadores(as) ambientais, por meio de articulações das instituições que atuam com 

atividades ambientais de caráter político-pedagógico. Isso é realizado com o incentivo de processos 

educativos que contemplem a compreensão cognitiva e afetiva da complexidade ambiental, 

contextualizada na dinâmica socioeconômica, cultural e política brasileira e mundial. Esse incentivo 

possibilita a transformação ética da ação individual e coletiva, fortalece instituições para atuarem de 

forma autônoma, crítica e inovadora e estimula a ação de atores e grupos sociais” (Tamaio, 2007:90), 

buscando a “(...) harmonização de interesses de diferentes instituições ofertantes e demandantes de 

processos formativos em educação ambiental que contribuam na criação de sociedades sustentáveis” 

(Brasil, 2006:21).

O Portifólio do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (Brasil, 2006: 22) mostra o 

estabelecimento de quatro movimentos do ProFEA: 1. Estabelecimento de parcerias para a 
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constituição do Coletivo Educador; 2. Socialização, apropriação e detalhamento contextualizado da 

proposta; 3. Processos de formação de educadoras(es) ambientas; 4. Constituição de observatório 

dos processos formadores de educadoras(es) ambientais capaz de articular e alimentar 

continuamente esses processos de políticas públicas. E entende a consolidação dos processos 

formativos como a articulação dos grupos de Pesquisa-Ação-Participante (PAP2, 3 e 4)1 na 

sistematização, orientação, animação e subsídios dos diversos processos formadores. Em outubro de 

2005 o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) lançou o edital 05/2005 “Coletivos Educadores 

para Territórios Sustentáveis” buscando viabilizar a formação destes Coletivos (Brasil, 2005c).

Um Coletivo Educador, segundo Ferraro Júnior e Sorrentino (2005:59), é “(...) a união de pessoas 

que trazem o apoio de suas instituições para um processo de atuação educacional em um território. 

Deve se constituir como uma Comunidade Aprendente (Brandão, 2005), uma Comunidade 

Interpretativa (Avanzi e Malagodi, 2005), um grupo de Pesquisa-Ação-Participante – PAP (Viezzer, 

2005), um grupo de Pessoas que Aprendem Participando – PAP (Sorrentino, 2005), forjando-se como 

uma Comunidade de Destino (Bosi, 1995) de Vida e de Sentido (Morais, 2005 e outros), uma 

Comunidade Afetiva (Halbwachs, 1990), um lugar/momento para os “bons encontros” (no sentido 

espinosano dos encontros que ampliam nossa Potência de Ação), enfim um lugar no qual os 

educadores se articulam, pessoal e profissionalmente, para o Encontro (no sentido Buberiano do 

encontro humanizador) e para a Práxis (no sentido Gramsciano, da ação-reflexão dialética na 

realidade histórica).”

O Coletivo Educador, se constitui como um núcleo de planejamento pedagógico de um amplo 

programa educacional de formação de educadores ambientais em seus grupos de Pesquisa-Ação-

Participante. Permite compartilhar observações, visões de mundo, interpretações da realidade, 

planejamento, implementação e avaliação destes processos de formação entre “formandos” e 

“formadores” (Ferraro Júnior & Sorrentino, 2005).

O Coletivo deve promover articulação de políticas públicas, reflexões críticas, aprofundamento 

conceitual, instrumentalização para a ação, proatividade de seus participantes, além de articular 

instituições, como já citado anteriormente (Ferraro Júnior & Sorrentino, 2005). 

De acordo com o ProFEA, os Coletivos Educadores valorizam o diálogo de saberes e atuam 

diretamente com lideranças comunitárias, professores, agentes de saúde, funcionários públicos, 

movimentos sociais, ONGs, visando a continuidade e a sinergia de processos de aprendizagem de 

                                                
1 A proposta para a formação de educadoras(es) ambientais consiste na constituição de grupos de Pesquisa-Ação-Participante (PAPs) em 
quatro níveis: o PAP1 é o próprio DEA/MMA que está fomentando a formação de Coletivos Educadores em todo o território nacional; os 
PAPs2 são os Coletivos Educadores multi-institucionais que tem por objetivo formar os PAPs3; os PAPs3 são, preferencialmente, pessoas 
institucionalmente inseridas, educadores(as) ambientais, que têm o compromisso institucional de formar os PAPs4; os PAPs4, por sua vez, 
são educadores ambientais populares, pessoas inseridas/residentes nas comunidades. Pretende-se assim garantir a capilaridade do 
processo de formação de educadores ambientais populares na sociedade.
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modo a percolar, de forma permanente, todo o tecido social da região em que atuam. Trazem em sua 

concepção uma perspectiva democrática, participativa e não-hierarquizada (Ferraro Júnior & 

Sorrentino, 2005).

Tendo em vista a operacionalização desta proposta o Departamento de Educação Ambiental do MMA 

passou a realizar reuniões multi-institucionais em diversas localidades, incluindo Campinas, com o 

intuito de fomentar a formação de Coletivos Educadores nos diferentes municípios da federação, 

intencionando estimular a construção de uma visão socioambiental crítica da população brasileira, 

através da formação de educadoras(es) ambientais populares em todo o país. 

Um dos pontos centrais na formação dos Coletivos Educadores, também enunciado pelo COEDUCA, 

é a de que os PAP2 também estejam se formando/aprimorando a sua formação ao mesmo tempo em 

que estejam pensando e realizando a formação dos PAP3, pois entende-se que a relação 

educador(a)-educanda(o) é um encontro de saberes, um diálogo democrático sobre a realidade 

vivida, não havendo saberes mais importantes, hierarquia de conhecimentos.

O presente trabalho pretende realizar uma análise preliminar da dinâmica de participação dos 

integrantes PAP2 no COEDUCA, com a utilização de técnicas e métodos de pesquisa qualitativa, em 

especial a observação participante.

Lüdke & André (1986:30) colocam que "(...) o observador coleta dados buscando sempre manter uma 

perspectiva de totalidade, sem se desviar demasiado de seu foco de interesse. Para isso, é 

particularmente útil que ele oriente a sua observação em torno de alguns aspectos, de modo que ele 

nem termine com um amontoado de informações irrelevantes nem deixe de obter certos dados que 

vão possibilitar uma análise mais completa do problema". As autoras citam ainda Bogdan & Biklen 

(1982)2 ao colocar que as anotações de campo devem conter uma parte descritiva e outra reflexiva.

Tomando como base a definição de Schwartz & Schwartz (1955)3, considerada por Haguette 

(1987:73) a mais completa das que analisou, a autora destaca que a) “(...) a observação participante 

tem por finalidade a coleta de dados; b) o papel do observador (...) pode ser revelado ou encoberto, 

formal ou informal, parte integral ou periférica quanto a estrutura social; c) (...) o tempo necessário 

para que a observação se realize [é variável, podendo] (..) acontecer tanto em um espaço de tempo 

curto como longo; d) chamam a atenção para o papel ativo do observador enquanto modificador do 

contexto e, ao mesmo tempo, como receptáculo de influências do mesmo contexto observado".

2. Apresentando o COEDUCA
                                                
2 Bogdan, R. & Biklen, S. K.. Qualitative Research of Education. Boston, Allyn and Bacon, 1982.
3 Schwartz, M. & Schwartz, C. G.. Problens in Participant Observation. In: McCall, G. J. & Simmons, J. C. (orgs). Issue in Participant 
Observation, a text and Reader. Massashusetts, Addilson-Wesley Publishing Company, 1969.
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O DEA/MMA, no processo de fomento da formação de um coletivo educador no município de 

Campinas, realizou um pré-diagnóstico das pessoas e instituições que já realizavam atividades de EA 

e promoveu um primeiro encontro, em dezembro de 2004, para apresentar sua proposta de formação 

de educadores ambientais.

Destes encontros em Campinas, fomentados pelo DEA/MMA, ocorridos quinzenalmente durante o 

primeiro semestre de 2005, e semanalmente a partir do segundo semestre, nasceu o COEDUCA -

Coletivo Educador Ambiental de Campinas. Este Coletivo Educador tem a proposta de formar 150 

PAPs3 em todo o município, com uma perspectiva política, crítica e reflexiva, desencadeando um 

processo educativo que fomente ações solidárias, cooperativas de transformação da realidade. A 

intenção é a de que estes educadores ambientais (PAPs3) formem educadoras(es) ambientais 

populares (PAPs4) a partir de ações sócio-educativas de coletivos locais (coletivos PAP3). Cabe

colocar que o COEDUCA concorreu e foi contemplado pelo edital FNMA no 05/2005 “Coletivos 

Educadores para Territórios Sustentáveis.

O COEDUCA iniciou sua fase de constituição em dezembro de 2004. A fase de formação de 

educadoras(es) ambientais PAP3 iniciou-se em março de 2007 e será finalizada em junho de 2008.

Seguem abaixo os objetivos do COEDUCA, de acordo com documentos internos:

Os objetivos gerais do COEDUCA são:

- melhorar a qualidade de vida de toda população;

- formar educadores ambientais atuantes em todos os bairros de Campinas.

Os objetivos específicos do COEDUCA são:

- fomentar e apoiar coletivos locais de ações sócio-educativas (formação de outros educadores 
ambientais) que abranjam toda a cidade de Campinas;

- ampliar e aprofundar a percepção do território;

- revisitar e refletir sobre suas experiências e trajetórias na educação ambiental; ampliar e aprofundar 
os conhecimentos e habilidades de percepção ambiental e de expressão;

- ampliar e vivenciar a construção do trabalho coletivo.

Como princípios conceituais do COEDUCA, temos: sustentabilidade integral, diversidade e inclusão 

social e autonomia emancipatória. E os princípios metodológicos são: cardápio de aprendizagem 

(Tonso, 2005), pesquisa-ação-participante (Tozoni-Reis, 2005; Viezzer, 2005), pessoas que 

aprendem participando (Sorrentino, 2005), ação sócio-educativa e liderança que se auto-anula 

(Ferraro & Sorrentino, 2005).

A concepção de EA que rege as atividades do COEDUCA se fundamenta no “reconhecimento da 

diversidade cultural, no desenvolvimento da autonomia das pessoas, grupos e instituições e na 

promoção da cidadania [visando] problematizar a relação entre conservação ambiental e bem estar 
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social, partindo do desenvolvimento de capacidades e competências locais para o enfrentamento dos 

problemas”, para usar as palavras de Costa-Pinto et al. (2001). Estando assim, em consonância com 

Layrargues (1999:137) quando coloca que a educação ambiental que se pretende crítica é aquela 

que busca realizar reflexivamente a construção de valores contra-hegemônicos através da 

“articulação dos aspectos políticos, econômicos, culturais, sociais e éticos” da questão ambiental, ao 

mesmo tempo em que busca soluções para os problemas enfrentados.

Tais colocações são reforçadas por Carvalho (2001) que diz que a EA almeja a formação de sujeitos 

políticos que sejam capazes de agir criticamente na sociedade e que estejam compromissados com 

valores libertários, democráticos e solidários. O que vai ao encontro das colocações de Sorrentino 

(1995), que apresenta como o objetivo maior da Educação Ambiental “contribuir para a conservação 

da biodiversidade, para a auto-realização individual e comunitária e para a auto-gestão política e 

econômica, através de processos educativos que promovam a melhoria do meio ambiente e da 

qualidade de vida”. 

A concepção de EA utilizada pelo COEDUCA busca as iniciativas já existentes em Campinas, com o 

intuito de incrementar a participação popular no processo de tomada de decisões que influenciam 

diretamente o seu cotidiano de vida. Pretende-se “fazer uma EA política, crítica, reflexiva e 

continuada com a totalidade da população e desencadear um processo educativo que fomente ações 

solidárias, cooperativas de transformação da realidade”4.

Segundo Paulo Freire (2005), ninguém educa ninguém, ninguém conscientiza ninguém, ninguém se 

educa sozinho. Isso significa que a educação depende da adesão voluntária de quem incorpora e de 

quem propõe. De acordo com este autor, a educação deveria fazer com que o indivíduo pense, antes 

de tudo, no por quê ele esta realizando tal tarefa, construindo desta forma a chamada consciência 

crítica.

Se a educação implica em uma adesão voluntária, ou seja, se o indivíduo só incorpora aquilo em que 

acredita e que corresponde à necessidade sentida, o papel dos educadores, é extremamente 

importante, pois vai criar condições para que os/as educandos/as se motivem e tornem-se abertos/as

às mudanças, e assim percebam sua inserção no ambiente natural, como também qual é a 

importância de suas ações na melhoria da qualidade de suas próprias vidas.

A abordagem sociocultural de Paulo Freire situa o ser humano no tempo e no espaço, inserido no 

contexto social, econômico, político e cultural que o influencia. Enquanto sujeito da educação, o/a

educando/a reflete criticamente sobre o seu ambiente concreto e sobre sua realidade, tornando-se 

gradualmente consciente e comprometido, capaz de intervir e transformar o mundo. A educação se 

faz pela aproximação, pelo desvelamento crítico e continuo da realidade e, portanto, pelo processo de

                                                
4 Depoimento do coordenador geral do COEDUCA, durante reunião realizada em 12/09/2007. 



8

conscientização. Assim é preciso que se faça desta tomada de consciência, o objetivo primeiro de 

toda educação: provocar e criar condições para que se desenvolva uma atitude de reflexão crítica, 

comprometida com a ação, portanto, a atividade educativa desenvolve-se ou para a libertação dos 

seres humanos, para sua humanização, ou para a sua domesticação, para ter o domínio sobre eles 

(Freire, 2005). 

Paulo Freire coloca que tal emancipação, que possibilita a participação, passa obrigatoriamente pela 

construção da consciência crítica do sujeito.

3. Estratégia educativa do COEDUCA

Em linhas gerais a estratégia adotada pelo COEDUCA foi de, primeiramente, consolidar a 

estruturação do mesmo, através da realização de diferentes atividades formativas, que propiciassem 

a seus membros a troca de experiências e conhecimentos a respeito das práticas de EA que já 

ocorrem em Campinas, bem como sobre as condições socioambientais do município, para que os 

integrantes do COEDUCA não só o conhecessem melhor, mas como também para possibilitar a 

articulação de outras parcerias que viabilizassem a formação dos PAPs3 e dos PAPs4. Este processo 

aconteceu durante todo o ano de 2006.

Tais atividades formativas aconteceram com diferentes formatos. Primeiramente foi feito, 

coletivamente, um estudo detalhado do município de Campinas com base em pesquisas 

bibliográficas e visitas a campo. Ao longo do ano deste ano de 2006, foram realizadas reuniões 

semanais deliberativas e de planejamento coletivo das atividades que seriam realizadas, tanto para a 

formação dos PAP2 como para pensar a proposta de formação dos PAP3 (afinação da proposta 

metodológica e definição de quais Itens de Cardápio (IC)5 seriam oferecidos aos PAP3). 

Oficinas conceituais aconteceram em diferentes momentos com o intuito de aprofundar a discussão 

de conceitos que os próprios PAP2 consideraram importantes para o bom andamento dos trabalhos. 

Nestas oficinas foram feitas leituras e discussões coletivas de textos, bem como atividades de 

sensibilização que se propunham a trabalhar as subjetividades dos participantes com o objetivo de 

promover experiências que possibilitassem a vivência de alguns conceitos.

O conjunto de ICs considerado relevante para a formação dos PAP3 foi levantado durante reuniões 

de planejamento, e os participantes se apresentaram espontaneamente como responsáveis por de 

cada um deles. Reuniões prolongadas com até dois dias de duração foram realizadas para 

aprofundar a elaboração destes ICs. Os presentes se dividiram em grupos, por afinidade com os Itens 

de Cardápio propostos, para discutir seu conteúdo e metodologia. Estas atividades ainda têm 

                                                
5 A idéia de Item de Cardápio está associada ao Cardápio de Aprendizagem e se refere aos conteúdos a serem oferecidos em processos 
de formação, não devendo “se limitar à questão técnica o objetiva de oferecerem somente informações, mas devem propor atividades que 
brinquem conosco, que nos tragam à memória nossa história, que nos alimentem com poesia, que desenvolvam o sentido lúdico, afetivo e 
estético” (Tonso, 2005:53). 
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acontecido tendo em vista o refinamento da proposta de formação dos PAP3, o que reflete 

diretamente no aprofundamento da formação dos PAP2.

A elaboração do Plano Político Pedagógico (PPP) também se constituiu como uma atividade 

formativa, pois vários membros PAP2 do COEDUCA escreveram-no, e um subgrupo de PAP2 se 

prontificou a fazer as necessárias costuras, promovendo a integração das partes. Este processo 

ainda está em andamento.

Com o decorrer das atividades do COEDUCA, os compromissos institucionais6 foram sendo 

repactuados, pois a proposta inicial era de que as instituições parceiras estariam disponibilizando 

funcionários remunerados para compor o grupo PAP2 com o intuito de pensar o processo formativo 

dos PAP3, porém algumas instituições desejavam disponibilizar PAP3 e não pensar o processo 

formativo, outras ainda por motivos de reestruturação interna e/ou mudança de rumos institucionais 

acabaram por sair do Coletivo PAP2. Com isso houve uma significativa diminuição do número de 

instituições parceiras, porém o número de pessoas participando do Coletivo PAP2 se mantém 

relativamente estável.

Atualmente o COEDUCA está oferecendo processo formativo para 150 PAP3 divididos em 21 

subgrupos (coletivos locais de ação sócio-educativa) que estão construindo e implementando

propostas de intervenção educacional nas diferentes macrozonas7 de Campinas, sendo estas 

intervenções fundamento e perspectiva da formação dos PAP3.

4. Pensando a dinâmica interna de participação do COEDUCA

A partir do primeiro encontro fomentado pelo DEA/MMA, em dezembro de 2004, cada um dos 

presentes nesta primeira reunião foi incumbido de contatar e convidar outras pessoas/instituições que 

realizassem atividades de EA para participar, com o intuito de ampliar a rede de contatos no 

município e assim constituir o coletivo PAP2. 

Esta dinâmica perdurou por aproximadamente dois anos, e, portanto, de dezembro de 2004 a 

dezembro de 2006, uma característica marcante do COEDUCA era a entrada e saída constante de 

participantes, o que gerou profundo desgaste nos integrantes que perseveravam, sendo este 

desgaste diretamente proporcional ao tempo de permanência no grupo. Pois a cada nova pessoa que 

chegava se interrompia o planejamento de ações e retomavam-se as discussões dos princípios 

conceituais no intuito de incluir os recém chegados no processo. Naquele momento o Coletivo ainda 
                                                
6 Cabe ainda colocar, que inicialmente, eram parte integrante do COEDUCA: UNICAMP; Prefeitura Municipal de Campinas - Secretaria 
Municipal de Planejamento e Departamento de Meio Ambiente (SMP-DMA); Secreta de Educação de Estado de São Paulo - Diretoria de 
Ensino Campinas Leste (DEC-Leste) e Diretoria de Ensino Campinas Oeste (DEC-Oeste); ONG Gaia; Centrais de Abastecimento de 
Campinas (CEASA); Oficinas Culturais da Região Metropolitana de Campinas (OC-RMC); Instituto de Pesquisas Especiais para a 
Sociedade (IPES); Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) - Mata de Santa Genebra; Instituto Jequitibá, OSCIP Sonha Barão e Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUCCamp), ONG Jaguatibaia, Cati – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Guarda 
Municipal de Campinas (GM).
7 Divisão do município proposta em seu Plano Diretor em função de características comuns de determinadas áreas.



10

não conseguira se estruturar como tal, faltando aos seus integrantes clareza de como operacionalizar 

a proposta trazida pelo DEA.

Ao mesmo tempo em que a proposta do DEA era sedutora, uma vez que envolvia o MMA e uma 

política pública de EA inovadora, que trazia em seu cerne uma perspectiva democrática e popular nos 

moldes freireanos, estando na contra-mão do paradigma tecnocrático dominante, também trazia 

todas as dificuldades de realizar algo que, na prática, era novo para a maioria dos envolvidos. Novo 

em termos concretos, pois teoricamente estas idéias já eram conhecidas e debatidas. Neste ponto 

residia o cerne da sedução: operacionalizar coletivamente tais ideais democráticos por estímulo de 

uma política pública.

Tais dificuldades se constituíram, sobretudo pela inexperiência em realizar um planejamento 

radicalmente democrático e coletivo, o que provocou a desistência de muitos participantes ao longo 

do processo.

Deve-se lembrar que a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) foi instituída em 1999 e 

regulamentada em 2002 e, portanto, não havendo até então uma política pública que delineasse e 

fomentasse atividades de EA nestas bases conceituais (critica, emancipatória, democrática e 

libertadora).

Durante os primeiros dois anos de constituição deste Coletivo, muitas das reuniões mais se pareciam 

com embates de opiniões, com discussões ásperas e aparentemente improdutivas, em outras apenas 

poucas pessoas se colocavam enquanto a maioria dos participantes demandava que alguém 

distribuísse as tarefas que deveriam ser executas. 

Com o passar do tempo e com o exercício perseverante das lideranças iniciais, de estimular a criação 

conjunta de uma proposta de formação dos PAP3, esta situação vem se alterando. Atualmente as 

reuniões contam com a colaboração criativa de muitos de seus participantes e passaram a ter um tom 

mais amoroso e cooperativo, embora conflitos sejam também existentes.

Após este período turbulento de muitos embates nos encontros semanais deliberativos (disputas por 

legitimidade), com eminência do início do processo formativo PAP3 e com o tempo de experiência 

vivenciado conjuntamente pelo grupo que permaneceu, estabeleceram-se vínculos profissionais e 

afetivos que estruturaram o COEDUCA enquanto coletivo.

De acordo com Sawaia (2001:119) "as formas de participação variam de intensidade, desde simples 

adesão até a absorção do indivíduo; de espacialidade, participação 'face a face', anônima, virtual, 

local, global; de motivo, por obrigação, por interesse, por imposição, por afeto; de temporalidade, 

longa duração, imediata". A autora traz também a função social da participação: excludente (voltada 

ao 'status quo') ou integrativa (visando a revolução).
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Com o desenrolar do processo educativo desencadeado pelo e no COEDUCA é possível observar 

uma mudança qualitativa na participação dos integrantes PAP2, na direção de uma participação mais 

democrática, pró-ativa e de longa duração, fortalecendo seu caráter integrativo.

Tal constatação está em consonância com a proposta da pesquisa-ação-participante ou pessoas que 

aprendem participando, ou, ainda, pessoas que aprendem pesquisando (PAP), que se constitui como

eixo metodológico da formação dos Coletivos Educadores, permitindo assim que todos os integrantes 

do COEDUCA tenham acesso ao exercício de participação, pois é coletivamente e encontro após 

encontro que vão sendo delineadas suas ações formativas, tanto dos PAP2, como dos PAP3.

Com isso, a formação dos PAP2 acontece paulatinamente, pois é através de uma intensa 

participação face a face, e o reconhecimento da importância da contribuição de cada um que o 

coletivo PAP2 vem amadurecendo no que diz respeito à questão da participação, em que os 

diferentes nuances tanto afetivos como pró-ativos vêm sendo valorizados e desvelados.

Nas últimas décadas tem havido a vulgarização do termo participação que, enquanto tomou um vulto 

de fetiche, ocorreu um esvaziamento conceitual pela insuficiente reflexão teórica e prática, e pouca 

mudança na cultura e criação do empoderamento de atores excluídos (Bracagioli, 2007).

Estas colocações estão em consonância com Sawaia (2001) que faz-nos um alerta para o caráter 

fashion8 que a participação adquiriu na contemporaneidade, passando a integrar os discursos dos 

mais diferentes setores da sociedade, como empresarial, científico, político, senso comum, entre 

outros, nos quais a participação é apresentada como elemento fundamental para aspectos vistos 

como positivos na sociedade: inclusão social, cidadania, democracia, saúde mental, sucesso 

profissional etc. Aponta também a existência de políticas de participação excludentes, ou seja, 

aquelas que não visam à emancipação do sujeito, mas sim a manutenção de sua situação de 

explorado.

Não é incomum vermos esta postura fashion em programas e políticas ambientais. Para Pedro 

Silveira (2001:9), o discurso da participação tornou-se oficial a partir da idéia de um esforço global 

para o desenvolvimento sustentável: “as experiências [de conservação] em áreas protegidas 

mostravam que era muito difícil administrá-las quando havia conflito com os moradores locais. A 

participação passou a ser, então, parte do vocabulário para programas na área ambiental (Mc Nely, 

1995). (...) A visibilidade alcançada pelas populações locais é útil para endossar a legitimidade dos 

projetos. Segundo Escobar (1996), há uma diferença entre ter visibilidade e ser ouvido”. Acima, 

Silveira (2001) refere-se a áreas naturais protegidas, porém a mesma situação é frequentemente 

encontrada durante o desenvolvimento das atividades de EA nos centros urbanos.

                                                
8 Fashion ou “tirania da moda”, conceito este “usado por Jacques Bouveresse para referir-se à pressão que faz com que os intelectuais 
franceses escrevam cada vez mais [sobre um determinado assunto] tendo em vista a recepção midiática [em detrimento da precisão 
conceitual]” (Sawaia, 2001:116 nota 1).
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A participação integrativa, trazida acima por Sawaia (2001), está em sintonia com a que Santos 

(2004) denomina de ativa e autocrítica, e de acordo com esta autora uma forma de atingi-la é buscar 

garantir o entendimento, por parte dos participantes, dos objetivos e contextos do programa, e as 

garantias de disposição para o dialogo dentro do grupo e da certeza de que suas decisões serão 

consideradas, assim como o entendimento e clareza da possibilidade da falibilidade individual, no 

sentido de que somos seres inacabados.

O COEDUCA sempre teve preocupação com estes aspectos supracitados, e em virtude disto, para

cada nova pessoa que chega se faz uma apresentação dos objetivos e dos pressupostos teóricos e 

metodológicos que balizam as ações empreendidas, possibilitando também o acesso aos 

documentos escritos. Valendo esclarecer que após o início da formação dos PAP3 houve uma 

mudança na postura do grupo em relação aos recém chegados: 1. embora o COEDUCA esteja 

aberto para receber e integrar qualquer pessoa ou instituição que se interesse pela proposta, os 

novos visitantes têm sido, em sua grande maioria, pessoas convidadas por se entender, por parte de 

quem convida e do convidado, a existência de uma afinidade prévia com a proposta; 2. O grupo não 

mais interrompe suas atividades para retomar as discussões conceituais em função do recém 

chegado, pois pressupõem-se que isto já tenha sido previamente feito por aquele que trouxe o 

convidado, o qual passa a se integrar, caso seja de seu interesse, nas atividades do ponto em que 

estão. O que demonstra que a estruturação do grupo é mais consistente.

Nas reuniões deliberativas semanais sempre se abriu espaço para que as pessoas se colocassem, 

pois uma premissa básica se constitui na tomada coletiva de decisões. Em assim sendo, é 

fundamental possibilitar que cada um tenha espaço para argumentar sobre seus pontos de vista para 

garantir a transparência do processo. No tocante à falibilidade individual e coletiva, vale ressaltar que 

esta sempre esteve presente como conceito, sendo explicitada suas ocorrências nas reuniões. O 

mesmo se dá com a necessidade de abertura ao diálogo, que pressupõe o reconhecimento de seu 

papel e o do outro no processo de construção coletiva.

Uma metodologia participativa deve, além de procurar defender e garantir a participação, 

compreender o papel de cada partícipe, a sua capacidade de integração e de participação nesse 

processo de construção, assim como perceber que este envolvimento e esta participação podem e se 

modificam ao longo do caminho (Santos, 2004).

Como inicialmente apontado acima, com o transcorrer do processo desencadeado pelo COEDUCA

PAP2 foi possível notar que o modo de participação de seus integrantes foi se modificando, pessoas 

que não se colocavam esperando que alguém determinasse o que deveria ser feito passaram a se 

posicionar nas reuniões, sejam elas semanais deliberativas ou em outros subgrupos de trabalho 

dentro do coletivo. Isto começa a ser claramente notado a partir do início do processo formativo dos 
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PAP3 (dois anos após a primeira reunião de constituição do COEDUCA). Ficando claro quem estava 

realmente comprometido com o processo e de que modo. Explicitou-se assim que cada um 

participava como podia/queria e que todas as contribuições são importantes, por menores que sejam.

Os princípios propostos por Bracagioli (2007) para nortear a construção reflexiva de abordagens 

participativas são identificáveis no processo formativo do COEDUCA, e são eles: que os envolvidos 

tenham claros os objetivos e resultados esperados, o propósito do processo; que o tipo de 

participação pode ser diferente em diferentes momentos, e, assim, os métodos devem ser flexíveis e 

abertos para que o grupo possa contribuir; que os participantes possam perceber que os resultados 

obtidos não são realidades, mas percepções de realidade daquele grupo.

A partir destas colocações a respeito da dinâmica interna do COEDUCA, é possível identificar um 

crescente na qualidade da participação dos PAP2 com o transcorrer de seu processo formativo, 

estando mais próximo, neste momento, da concepção de participação proposta por Bracagioli (2007) 

como emancipatória: aquela que reconhece a identidade como estando em permanente 

reconstrução, trazendo a necessidade de uma constante reflexão e criação de pedagogias, 

reconhecendo a complexidade histórica e socioambiental, estando afinado com as colocações de 

Sawaia (2001) a respeito da participação integrativa.

Outra característica da dinâmica de participação interna do COEDUCA, é que o grupo realiza a auto-

gestão (Santos, 2004), pois determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles 

pertinentes.

Isto põe em prática a premissa de inclusão radical, que está em profunda sintonia com a possibilidade 

da construção de um controle democrático e popular das tomadas de decisões, apontado por Demo 

(2001:163) “como principal critério da qualidade de vida”. Uma vez que para este autor “a capacidade 

associativa de controlar o Estado e outras instâncias de poder – inclusive o mercado – é o fulcro 

essencial da democracia” (idem).

Segundo Sawaia (2001), quando falamos em participação, estamos falando sobre concepções de 

sociedade, de cidadania, de ética, de justiça, de educação popular, movimentos sociais, desigualdade 

e exclusão social, sendo, portanto, o cerne desse debate de cunho ético-político.

Esta abordagem nos leva à compreensão da participação como potência de ação (Sawaia, 2001) e 

caberia aqui fazer uma breve apresentação desse conceito, proposto por Baruch de Espinosa: 

"potência de ação é a capacidade de ser afetado pelo outro, num processo de possibilidades infinitas 

de criação e de entrelaçamento nos bons e maus encontros. É quando me torno causa de meus 

afetos e senhor de minha percepção. A (...) [diminuição da potência de ação], ao contrário, é viver ao 

acaso dos encontros, joguete dos acontecimentos, pondo nos outros o sentido de minha potência de 

ação" (Sawaia, 2001:125).
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O conceito de potência de ação se relaciona com a nossa capacidade de agir no mundo e 

transformá-lo na direção em que desejamos, assim sendo, a busca pela liberdade e pela felicidade 

estão relacionadas com a nossa capacidade de expressar e realizar os nossos desejos. 

Costa-Pinto (2003), em consonância com as colocações de Sawaia (2001), diz que “ao definirmos a 

participação como potência de ação, podemos afirmar que o que move a participação é a vontade de 

ser feliz, cuja ação reflete, no limite, na ação política transformadora, mas o motor dessa ação não é 

apenas a consciência política, mas também a descoberta de potencialidades, talentos e capacidades 

individuais e coletivos, pois estas descobertas trazem o estímulo à ação e à participação”.

Cabe aqui um esclarecimento a respeito do que Espinosa entende por felicidade. Para o filósofo há 

três afecções básicas: desejo, alegria e tristeza. Desejo é o que nos move, enquanto alegria e tristeza 

dão a direção do nosso movimento, ou seja, no sentido do incremento ou diminuição da nossa 

potência de ação, respectivamente.

Neste ponto faz-se importante introduzir as noções espinosanas de bem e mal. “Por bem 

compreenderei aquilo que sabemos, com certeza, nos ser útil” (E IV, definição 1)9 e “por mal 

compreenderei, por sua vez, aquilo que sabemos, com certeza, nos impedir que desfrutemos de 

algum bem” (E IV, definição 2). Portanto, como explicitado acima, as noções de bem e mal se 

relacionam com as noções de utilidade e de inutilidade, respectivamente. Para Espinosa nada é bom 

ou mau a priori, pois o que define bom ou mau é o afeto de que deriva. “(...) Uma única e mesma 

coisa pode ser boa e má ao mesmo tempo e ainda indiferente. Por exemplo, a música é boa para o 

melancólico; má para o aflito; nem boa, nem má para o surdo” (E IV, prefácio).

Desejamos uma coisa não porque a consideremos boa, mas a consideramos boa justamente porque 

a desejamos. O bom, o útil é o que nos alegra e, portanto incrementa nossa potência de ação, 

enquanto que o mau, o inútil é aquilo que nos entristece, que diminui nossa potência de agir. Todavia, 

esta utilidade “não pode estar agarrada aos sentidos tradicionais – egoísmo, individualidade e 

utilitarismo – mas ao sentido que envolve a conservação do corpo e da alma10” (Oliveira, 2002:94). 

Desta forma, Espinosa desvincula o bem e o mal de qualquer concepção moral.

O aumento da potência de agir denomina-se afeto ou sentimento de alegria e a diminuição dessa 

potência, tristeza. A alegria é gerada pelo encontro de corpos que estão em conformidade em sua 

natureza, ou seja, que somam suas potências, sendo estes os que Espinosa denomina de bons 

encontros (ativos e alegres). 

Sawaia (1998:132) faz um alerta para a necessidade de distinguirmos as qualidades das emoções e 

sentimentos, dada a existência de alegrias e medos bons e ruins. O medo ruim é aquele que causa 

                                                
9 Livro IV da Ética - Spinoza (2007).
10 De acordo com Espinosa o atributo da alma é pensar, portanto mente e alma são a mesma coisa.
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paralisia, degeneração, padecimento, ao passo que o medo bom é aquele que leva à revisão, à 

reflexão sobre as causas do encontro, incrementando nossa potência de ação. De maneira análoga, 

a alegria momentânea, corpórea, explosiva, eufórica é degradante, bem diferente da alegria 

experimentada em um bom encontro da ordem da potência de ação.

"Eleger a potência de ação como alvo da práxis participativa, equivale a adotar como objetivo o 

fortalecimento do sujeito em perseverar na luta contra a escravidão e não, apenas, o aprimoramento 

de sua eficácia de negociador, defensor de seus direitos e de militância como alvo da participação, 

mesmo porque estes últimos dependem do primeiro" (Sawaia, 2001:126).

Trata-se de fortalecer o sujeito, seja ele individual ou coletivo, através da ampliação e do 

aprofundamento da consciência das capacidades, talentos e potencialidades que possui e constrói 

para modificar a realidade, bem como consciência de sua situação social. O intuito é que a partir 

desta clareza o sujeito passe a se envolver com as regras sociais de maneira ativa e crítica e não 

apenas como um cumpridor de papéis, mas buscando caminhos para exercer sua potência de modo 

a transformar a realidade visando sua felicidade.

A filosofia espinosana considera que para ser feliz é necessário seguir o caminho da razão, 

compreendida não como a negação dos afetos, mas como um produto deles (Santos & Costa-Pinto, 

2005:297), pois segundo Chauí, (1995:71) “pensamos e agimos não contra os afetos, mas graças a 

eles”. Em assim sendo, Espinosa apresenta a proposta da “fusão de aspectos intelectuais e afetivos 

no conhecimento supremo” (Ferreira,1997: 596).

Espinosa afirma que a única forma de sermos livres e, portanto felizes, é conhecendo. E conhecer 

algo de forma efetiva, é “conhecer pela causa”, ou seja, ter consciência da causa primeira de nossos 

desejos, uma vez que são estes que impulsionam nossas ações, sendo esta clareza que Espinosa 

chama de Razão (Spinoza, 2007). Para exemplificar o dito acima: podemos dizer que juntamos 

recursos financeiros para garantir a casa própria, mas o que move este poupar não é a casa em si, 

mas a segurança e o conforto que ela representa, sendo esta a causa primeira de nosso desejo pela 

casa e do ato de poupar.

De acordo com Santos & Costa-Pinto (2005:298) “existem duas dimensões da potência de ação [que 

se entrelaçam recursiva e indissociavelmente de modo a constituir uma só]: uma individual (que visa 

o auto-conhecimento, a percepção de si) e outra coletiva (assente na composição dos sujeitos, que 

exige o conhecimento das regras que regem a sociedade política e aponta para a necessidade de 

abertura para o aprendizado a partir do conhecimento e da prática do outro). E como afirma Sawaia 

(2001) ’potência de ação é da ordem do encontro, pois remete ao outro incondicionalmente’.

Percebe-se, assim, que a associação dos humanos em grupos – cooperativas, associações, 

sindicatos etc., (...) [aumenta] o seu direito natural de existir, já que se unem para suplantar o medo, o 
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ódio e todas as coisas e sentimentos que possam trazer sofrimento e reduzi-los ao estado de 

servidão (...)”.

Segundo Espinosa, a alegria é o que nos conduz à felicidade e esta está incondicionalmente 

vinculada ao incremento de nossa potência de ação, uma vez que a felicidade é a liberdade. A 

liberdade, por sua vez, está intimamente relacionada com o ato de conhecer, de “conhecer pela 

causa”. Portanto podemos dizer que os conceitos de alegria, felicidade, liberdade e potência de ação 

se relacionam diretamente com a construção da consciência crítica trazida por Paulo Freire e outros 

educadores e ambientalistas.

E neste sentido “um pensamento pedagógico promovido em um ambiente de indigência conceitual 

jamais proclamará e exercerá uma educação para a liberdade e para o gosto/deleite do saber. Uma 

educação pensada por um espírito espinosista terá sumariamente três eixos: razão, afeto e liberdade, 

não em ordem pré-determinada, mas em movimento circular, no qual estas três palavras se 

confundem tornando-se a mesma coisa” (Oliveira, 2002:92).

Para Oliveira (2002), pensar uma prática pedagógica guiada pelo pensamento de Espinosa nos 

remete a uma “educação do corpo (uma vez que ele é o afetado), uma educação pública (pois não há 

liberdade sem o outro ou fora da urbem), uma educação pela propulsão dos afetos (em que o desejo 

é base e o homem se reconhece livremente desejando a qualquer coisa ou ser sem restrição moral 

ou ética), uma educação das diferenças (pois é fundamental a vida na concórdia), uma educação 

contra o medo (pois é a sua negação que conduz à liberdade e esta à perda de significado dos 

conceitos de bem e mal), a uma educação para a participação política (pois é preciso que os homens 

sejam ativos nos destinos das cidades), a uma educação democrática (mas não da maneira como 

vem sendo pensada, ilusoriamente como um ‘brincar de democracia’ realizando pseudo-assembléias, 

pseudo-conselhos que na verdade estão subordinados a determinantes governamentais das mais 

diversas naturezas políticas, inclusive de naturezas opressivas, mas uma educação da vida 

democrática que esclareça o conceito de democracia levando-o às últimas conseqüências 

existenciais, sociais, culturais...), (...) uma educação que possua consciência de gestão pedagógica 

em seus educadores, uma educação que ao se dispor ‘para a liberdade’, seja ao mesmo tempo 

libertária em si mesma (...), uma educação para o desejo pela vida e pelo ser humano (...) “ (p. 92-93) 

Espinosa coloca ainda uma exigência do coletivo para a formação humana, pois para ele mais livre 

se é quanto maior o número de relações de interdependência se estabelece, porém esta não pode 

implicar jamais na negação da individualidade (Oliveira, 2002).

A partir destas colocações pode-se apontar que o processo de formação dos PAP2 dentro do 

COEDUCA caminha na direção do incremento da potência de ação, e, portanto, da construção da 

consciência critica apontada por Paulo Freire, tanto dos indivíduos como da coletividade, que são 
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indissociáveis, porque o processo se preocupa tanto com a questão conceitual/metodológica e de 

conteúdo propriamente dito, como com a ampliação das percepções subjetivas dos indivíduos 

abrindo outros canais de percepção. Para Espinosa a potência está justamente na ligação do 

intelecto com o afetivo, e caminhar sobre os ditames da razão é o caminho da potencialização, da 

liberdade e da felicidade. 

O COEDUCA, como dito acima, compreende a necessidade de trabalhar com as subjetividades 

humanas ao longo de processos educativos, de tocar o sensível dos educandos para que se 

operacionalize transformações libertadoras que possam extrapolar a dimensão individual e atinjam a 

esfera coletiva. “A liberdade está nas artes”11. Esta fala não representa a totalidade de idéias dentro 

do COEDUCA, como demonstra a fala a seguir: “Vocês não vão vir com esta coisa de que educação 

ambiental é dançar ciranda, né?!”12. Porém, com o transcorrer do tempo e com a insistência de 

alguns, vivências artísticas/subjetivas foram sendo incorporadas nas dinâmicas do grupo e as 

resistências foram e ainda têm sido pouco a pouco rompidas. Existe ainda uma dicotomia 

teoria/prática, em que algumas pessoas têm um discurso que considera a importância das artes na 

abertura de outros canais de percepção, mas no momento de vivenciar a atividade apresenta 

resistência a ela.

Estas vivências artísticas/subjetivas acontecem tanto no processo formativo dos PAP3, como em 

alguns encontros dos PAP2: desde momentos nas reuniões ou encontros em que para-se para 

escutar uma música de olhos fechados ou assistir a um filme ou uma peça de teatro, ou nas 

dinâmicas de muitos itens de cardápios oferecidos com a realização de diferentes atividades que 

preconizam o trabalho com o subjetivo, através das artes com atividades de musicalização em que se 

aprende a tocar instrumentos, a cantar e a dançar, oficinas de biodanza, realização de trilhas 

perceptivas, entre outras.

A participação afetiva, conquistada/construída no COEDUCA, pelo prazer de estar junto e realizando 

coletivamente coisas em que se acredita, visando o bem estar individual e coletivo, tendo como 

balizadores além de conhecimentos técnicos ecológicos, valores cooperativos, a valorização da

alegria e da felicidade de todos na concepção espinosana dos termos, a busca pela melhoria da 

qualidade de vida para todos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. A união destes fatores 

propicia a construção e disseminação de preceitos da sustentabilidade, vindo a bater de frente com 

valores hegemônicos como individualismo e utilitarismo que são degradadores tanto do meio físico-

natural, como das relações sociais, estando dessa maneira em consonância com o incremento da 

potência de ação trazido por Espinosa.

                                                
11 Fala de uma integrante durante uma reunião do coletivo PAP2, em março de 2008.
12 Comentário de um integrante PAP2, feito não ao grupo todo, mas para quem estava ao lado durante uma reunião em que alguns 
propunham vivências ligadas à dança e à música, no primeiro semestre de 2006.
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Dialogar na diferença e na diversidade sem haver homogeneização do discurso, uma vez que se 

entende que esta diversidade é uma das riquezas do COEDUCA, não faz deste coletivo uma “torre de 

babel”, pois há um alinhamento deste fazer com os preceitos trazidos pelo DEA/MMA para a 

formação dos Coletivos Educadores. Um dos fatos que ilustra isto é a proposta de formação dos 

PAP3 e dos próprios PAP2 terem sido construídas a muitas vozes e muitas mãos, sem abafar 

conflitos que são reconhecidos no interior do grupo, mas que não impedem seu funcionamento.

Há uma fala que explicita o dito acima: “quando Fulano fala eu sou o primeiro a querer discordar, mas 

depois eu penso e vejo que é legal o que Fulano está colocando”13. Esta fala foi proferida ao coletivo 

durante uma reunião e não causou nenhum constrangimento em ninguém, porque ela veio ilustrar 

justamente essa maturidade de se trabalhar na diversidade. Esta maturidade é algo que, embora 

sempre tenha sido estimulada, somente recentemente é que ocorre de forma mais natural. Ainda não 

são todos os PAP2 que conseguem explicitar conflitos publicamente dentro do coletivo, mas isto vem 

gradativamente se modificando.

Um outro ponto a ser considerado sobre o incremento da potência de ação é uma declaração a 

respeito das transformações internas ocorridas a partir da vivência no COEDUCA por um membro 

PAP2: “o COEDUCA transformou a minha vida, o jeito como eu me relaciono com os meus filhos, 

com o meu marido, com os meus colegas de trabalho. Mudou a minha maneira de me relacionar de 

forma geral. Não sei falar direito, mas tem haver com enxergar mais o outro, me vem na cabeça um 

sentimento de compaixão, aquela coisa de se colocar no lugar do outro e saber que naquele 

momento é daquela forma que ele [o outro] dá conta de saber fazer. Tem uma coisa comigo também, 

eu sou mais tolerante comigo, tenho mais paciência, sou menos opressora de mim mesma, sei que 

naquele dia é assim que eu dei conta de fazer”.14

Um ponto que demonstra a organização do COEDUCA enquanto coletivo é o fato de que embora, 

algumas ações nem sempre estejam de acordo com desejado por todos, são entendidas pelos 

indivíduos com “nossas” (do COEDUCA), tendo elas resultados positivos ou negativos. Outras vezes, 

os presentes na reunião aceitam que a argumentação do outro foi mais convincente e, portanto, uma 

opinião diferente da sua acaba por direcionar as decisões do grupo e nem por isso deixa-se de 

compreender a ação como “nossa”. 

Conviver com o conflito, dialogar na diversidade, exercitar a solidariedade, não negar a 

individualidade, possibilitar o auto-conhecimento, exercitar a flexibilidade e muita paciência, são 

aprendizados propostos pelo COEDUCA e alcançados pelos seus participantes em maior ou menor 

profundidade, dependendo do ponto em que o sujeito se encontra. Esta é uma constatação da 

                                                
13 Fala proferida em maio de 2008 durante reunião do coletivo PAP2. Vale ressaltar que o Fulano estava presente na reunião.
14 Depoimento de PAP2 de 1o semenstre de 2007.
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maioria dos coeducandos PAP2, tanto quando estão referindo-se a si próprios, como quando 

referem-se uns aos outros15.

Desta forma, a dinâmica interna de participação pró-ativa na auto-gestão do coletivo PAP2 vai se 

apresentando como um incremento da potência de ação no sentido da felicidade de realização dos 

envolvidos, que se tornam sujeitos mais preparados para incidir de forma crítica sobre sua própria 

vida e, logo, sobre o ambiente em que estão inseridos, com maior autonomia e liberdade.

Somando-se ao acima exposto, a constante preocupação em delinear ações formativas 

coerentemente vinculadas aos conceitos propostos se expressa durante os encontros, agora de 

maneira mais fluida, quando, com freqüência, as ações propostas são correlacionadas explicitamente 

a conceitos fundantes, tais como: democracia, autonomia, alteridade, auto-gestão, diálogo e 

diversidade, por exemplo, sendo desta forma possível afirmar preliminarmente que a dinâmica 

pedagógica construída, a muitas mãos e com exercício de paciência e perseverança, pelo Coletivo 

Educador Ambiental de Campinas, contribui para o incremento da potência de ação dos sujeitos, 

estando assim em sintonia com a proposta trazida pelo DEA/MMA.
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