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Introdução
Nossas reflexões sobre educação ambiental levam-nos a indagação sobre a (im)possbilidade de educar “fora” do ambiente, de um determinado espaço, biofísico, social e historicamente construído. O uso do adjetivo “ambiental”, qualificando a “educação”, se justifica por destacar dimensões esquecidas pelo fazer educativo no que se refere ao entendimento das inter-relações da vida e do ambiente em todas as suas dimensões.
Essa discussão tem sentido se destacarmos a idéia de que educação ambiental é educação, com toda sua carga valorativa e contextualização histórica, e que a introdução do termo ambiental propõe um novo olhar ao ambiente que parecia esquecido na educação moderna. Isso pode explicar porque a educação ambiental está melhor abrigada em programas de pós-graduação em educação do que nos das ciências biológicas. Uma análise da produção científica na área, hoje farta e pujante, demonstra essa característica.
Para Grün (1996) esse esquecimento se dá pela grande influência da ética antropocêntrica na educação moderna, sua base estrutural. Não podemos deixar de lembrar que no século XIX o processo de industrialização consolidou a educação de massas pelo surgimento da educação obrigatória para tornar a educação instrumento científico de assimilação do novo projeto político, econômico e social para o povo, e eleger a escola como principal instituição social responsável por esse processo educativo (ENGUITA, 1989). Os novos currículos foram construídos baseados nos ideais antropocêntricos representados pelo pragmatismo, individualismo e racionalismo (GRÜN,1996). O autor explica então que, para os currículos educacionais, esta nova ética propunha a filosofia experimental: conhecer é experimentar de forma concreta, pois a ciência se transforma num instrumento mecânico e prático de medição e uso. Como conseqüência, todas as coisas ao redor tornam-se mensuráveis, quantificadas e objetivadas. Outra conseqüência da nova ética antropocêntrica é a supervalorização do ser humano, com total autonomia da razão: subvaloriza-se a natureza, o ambiente e as inter-relações entre os sujeitos. Para os currículos escolares, essa subvalorização determina o esquecimento do ambiente, gerando o que Grün (1996) denominou de ‘áreas de silêncio do currículo escolar’. 
Lembremos também que a história da humanidade está fundamentada predominantemente no conhecimento adquirido, acumulado e repassado, ao longo dos anos, durante as gerações. Portanto, o ser humano de hoje é resultado daquilo que criou como espécie, e, sobretudo, como ser histórico. Esta característica, que possibilita a construção histórica da humanidade, exercida pela coletividade e por cada indivíduo singular, através da transmissão de conhecimentos, atitudes, símbolos lingüísticos e fonéticos, valores, entre outros, demonstra a especificidade e a natureza complexas do processo educativo (SAVIANI, 1997). 
Porto-Gonçalves (1990) nos explica que o modo como conhecemos e identificamos a natureza se reflete nas relações sociais e na cultura de nossa sociedade, servindo de suporte ao nosso modo de vida e de produção. Porém, se é possível identificar a origem deste problema em nossa cultura, no nosso modo de produção e nos princípios educacionais que praticamos continuamente, é possível também encontrarmos, no movimento histórico de nossa organização social e cultural, os parâmetros para as transformações destes paradigmas e a consolidação de uma forma de atuação mais harmoniosa, social e ambientalmente. Isto significa dizer que os problemas ambientais só são entendidos se considerarmos todos os fatores que o determinam. No caso das questões ambientais, quando estas enfrentam relações desiguais de poder, estabelecidas pela visão antropocêntrica de mundo e pelo modo de produção capitalista, as propostas seguem em direção da articulação dos sujeitos com os conhecimentos estabelecidos sobre sua relação complexa com o ambiente, a fim de capacitar os grupos e/ou indivíduos a formularem suas próprias decisões, visando o equilíbrio sociedade-ambiente.
Mais do que transmitir conhecimentos para guiar a busca por um ambiente mais democrático, inclusivo e harmônico para todas as espécies vivas, a educação ambiental procura fundamentar práticas sociais efetivas, ações relevantes e multiplicadoras, que leve à reestruturação de nosso modo de vida e mais ainda, do nosso modo de entender a vida.	
Entendemos que falar em Educação Ambiental transformadora é afirmar a educação enquanto práxis social que contribui para o processo de construção de uma sociedade pautada por novos patamares civilizatórios e societários distintos dos atuais, na qual a sustentabilidade da vida, a atuação política consciente e a construção de uma ética que se afirme como ecológica sejam seu cerne (LOUREIRO, 2004, p. 90)

A busca dessa ética é, então, é uma luta política, participativa e, por seu longo alcance, educacional. É neste sentido que a educação ambiental se inscreve no horizonte educacional, não em seu contexto produtor, como se possível fosse produzir o ‘homem consciente’; mas em seu contexto promotor, de introdução e capacitação do indivíduo quanto à contextualização histórica, ao conhecimento dos condicionantes sociais, à atuação consciente frente ao ambiente, ao reconhecimento da complexa rede de interações engendradas nesta problemática.
O Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, um dos principais documentos de referência da educação ambiental crítica e emancipatória, reconhece a educação como direito dos cidadãos e firma posição na educação transformadora:
… a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservem entre si a relação de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidades individual e coletiva no nível local, nacional e planetário. (FÓRUM INTERNACIONAL DAS ONG’s, 1995).


A educação ambiental para a sustentabilidade é, então, considerada um processo de aprendizagem permanente, a sustentabilidade é o fundamento da educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória, compreendida como estratégia para a construção de sociedades sustentáveis, socialmente justas e ecologicamente equilibradas. Temos, então, uma educação política, democrática, libertadora e transformadora. A questão ambiental e a educação, sem perspectiva de neutralidade, são eminentemente políticas, portanto, a implicam em construir, pela participação radical dos sujeitos envolvidos, as qualidades e capacidades necessárias à ação transformadora responsável diante do ambiente em que vivemos. Desta forma, a construção coletiva de indicadores de qualidade de vida, objetivo principal deste estudo, buscou nas pesquisas participativas, seus instrumentos metodológicos.

Produção de conhecimentos e ação educativa: a pesquisa-ação-participativa
A peculiaridade das ciências sociais e humanas, onde se insere a educação e a educação ambiental, exige também pensarmos sua especificidade metodológica. A pesquisa educacional deve se preocupar com a compreensão e interpretação dos fenômenos educacionais e não é conclusiva nem definitiva; trata-se de empreender esforços para interpretações que contribuam para tornar o processo educativo mais compreendido, para fazê-lo mais democrático e de qualidade. Essas reflexões nos indicam que a pesquisa em educação caracteriza-se pela existência de metodologias alternativas ao modelo clássico, que procuram abandonar principalmente a exigência da neutralidade nas interpretações da realidade. 
A pesquisa em educação, portanto, é essencialmente qualitativa. Há todo um trabalho com significações, hábitos, atitudes e relações que não podem ser expressas por modelos positivistas; dizem respeito às próprias manifestações humanas, subjetivadas. Segundo Alves (1991), as pessoas agem a partir de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e seu comportamento possui um sentido que não se pode conhecer de imediato, necessitando uma investigação. Mais do que isso, lançar o olhar a um estudo que tenha os sujeitos sociais como referência requer um alto grau de reflexão interpretativa, de abstração do pensamento.
Da mesma forma, como uma modalidade da pesquisa qualitativa, a pesquisa-ação-participativa, metodologia escolhida para o presente estudo, está amparada pelos princípios de compreensão da interpretação humana dos fatos. Porém, ela possui características próprias que precisam ser ressaltadas. Trata-se de uma modalidade de pesquisa que articula, radicalmente, à produção de conhecimentos – dimensão investigativa – a ação educativa – dimensão educativa, ou:
Por baixo de uma simples mudança exterior de paradigmas científicos e de métodos de investigação, com predominância crescente entre nós das alternativas interativas, intersubjetivas, dialógicas, integrativas, compreensivas e tendentes a uma vocação transdisciplinar, o que está acontecendo é uma passagem de uma acumulação de saberes reflexos, em que uma dimensão inerte da realidade objetivada é refletida no meu conhecimento, para uma integração entre conhecimentos reflexivos, em que a presença chamada a ser ativa e interativa de uma dimensão do real obriga a refletir com ela e a pensar e pensar-me através dela. (BRANDÃO, 2003, p.99)

Uma das grandes dificuldades desta modalidade de pesquisa reside no estabelecimento de parâmetros que delimitem as concepções teóricas e a atuação metodológica, o que tem dividido a opinião dos pesquisadores. O tema da participação dos diferentes sujeitos envolvidos é mais um de seus pressupostos. Para Thiollent (2000), nem toda pesquisa participante pode ser considerada pesquisa-ação, embora ele defenda essa articulação. Na concepção de Angel (2000), a pesquisa-ação pode ser colaborativa ou participativa, dependendo do grau de participação dos envolvidos no estudo, representando, desta forma, o tipo de escolha conceitual do pesquisador. Tanto nestes como em outros casos, embora existam diferenças conceituais, alguns traços comuns podem ser observados.
Devemos ressaltar que, como qualquer modalidade de pesquisa, a pesquisa-ação-participativa objetiva, a princípio, produzir conhecimento sobre o tema a ser estudado. Porém, a participação efetiva do ator social, ou do sujeito diretamente envolvido na pesquisa, é fundamental uma vez que, somente a partir de sua própria observação sobre o ambiente e os problemas que direta e indiretamente o afetam, é que se criam os conceitos que devem necessariamente culminar em ação. O conhecimento do senso comum, para esta metodologia, surge como um ponto de partida, é um primeiro olhar sobre a realidade a ser estudada e sobre os pontos que precisam ser observados. Mas é claro que, como um primeiro olhar, ele ainda carece de reflexão, pois está muito mais relacionado ao viver cotidiano, à experiência corrida do dia-a-dia, do que uma reflexão construída sobre essa experiência, no que se refere ao conhecimento dos seus condicionantes, das opressões e repressões ocultas, dos valores e conceitos que determinam tais situações. É então que a vivência dos sujeitos participantes sobre esta metodologia contribui: o senso comum construído a partir das experiências sobre a realidade, em geral pouco refletida, pode ser ampliado pela realização de um novo conhecimento, resultado da investigação intensiva sobre essa realidade, de todas as determinações que a constroem, do papel do indivíduo neste processo, do entendimento da responsabilidade de cada um. O avançar deste primeiro olhar, em parceria com o saber sistematizado do mundo acadêmico, fornece instrumentos à elaboração sistemática para o conhecimento desta realidade concreta que faz surgir um novo saber, o saber refletido. Este saber que agora não é só fruto do cotidiano, mas da articulação deste com novos conhecimentos, da interação entre realidades diferentes, não apenas instrumentaliza o sujeito para compreender os mecanismos históricos, sociais e culturais que o fazem oprimido como também imprimem no sujeito a autonomia necessária à possibilidade do ‘fazer’, do agir sobre essa realidade. 
A participação possui a característica de ser meio e fim, porquanto é instrumento de autopromoção, mas é igualmente a própria autopromoção. Prevalece, porém, a conotação instrumental, no sentido de que é vista como caminho para se alcançarem objetivos (...) Se usássemos outra linguagem, diríamos que participação é metodologia (...)” (DEMO, 2001, p. 66)

Por outro lado, a observação direta das questões ambientais, como no caso apresentado aqui, por parte dos sujeitos sociais faz com que elas se tornem muito mais nítidas e o aprendizado seja mais facilmente elaborado. Ao ressaltar a questão do aprendizado enfocamos, desta forma, o objetivo imprescindível ao trabalho com este tipo de metodologia: seu caráter educativo. Segundo Thiollent (2000), a pesquisa-ação não pode correr o risco de se transformar em ativismo, no entanto, sua pretensão é possibilitar o desenvolvimento do “nível de consciência” e do conhecimento dos envolvidos. Portanto, os princípios teórico-metodológicos da pesquisa-ação-participativa se aproximam dos princípios teórico-metodológicos da educação ambiental.
A primeira etapa de elaboração do projeto de pesquisa-ação-participativa está na formação do próprio grupo de trabalho. Após a formação inicial do grupo, se seguem os processos de escolha do tema, do tipo de atuação necessária para acionar sobre ele, e quais serão as formas de observação dos resultados obtidos. Estas etapas foram sistematizadas por Angel (2000, p.50) em: o desenho da investigação; o desenvolvimento da investigação através de um processo cíclico de planejamento, ação, observação e reflexão; e, por último, a elaboração do informe final.
Com essas preocupações procuramos, neste estudo, visualizar o potencial metodológico da pesquisa-ação-participativa, através da análise das etapas de pesquisa, na escolha e articulação de um grupo de trabalho, tendo como objetivos compreender os indicadores de qualidade de vida mais significativos para a comunidade de um bairro popular como fundamentos das ações ambientais comunitárias. Desta forma, o problema que trazemos para análise neste estudo diz respeito a essa necessidade: “construção coletiva dos indicadores de qualidade de vida mais significativos para os moradores do bairro popular como norteadores de ações educativas ambientais pela metodologia da pesquisa-ação-participativa”. 
Investindo na formação do grupo de pesquisadores parceiros
A primeira preocupação de um estudo sob essa metodologia é a formação do grupo de pesquisa. Esta etapa é essencial porque da qualidade das interações do grupo, que é promotor de relações internas e, ao mesmo tempo, das relações externas localizadas nas ações, as características do próprio grupo frente à comunidade ou a outros grupos sociais, dependem do investimento que se faz na estruturação deste grupo.
Neste estudo, o tema e a proposta de trabalho já indicavam a escolha de uma comunidade ou um grupo de moradores do bairro escolhido interessados em estudar e problematizar os indicadores de qualidade de vida. Todo trabalho de pesquisa foi realizado nesse bairro popular onde havíamos identificado diversos problemas relacionados às condições de vida dos sujeitos no ambiente. À escolha do bairro seguiu-se a escolha de um grupo parceiro para a pesquisa coletiva proposta. Nosso foco inicial foi a Associação de Moradores, mais especificamente sua Diretoria, na intenção de iniciar o contato com os demais moradores interessados em participar da pesquisa. Reunimo-nos para discutir nossas propostas de trabalho, apresentando o tema de pesquisa e a metodologia de trabalho que poderia auxiliar neste estudo.
A primeira ação coletiva na realização do processo grupal, que nos deu uma identidade, foi a escolha do nome do grupo. Logo no início dos trabalhos nos denominamos GPC – Grupo de Pesquisadores Comunitários – escolhido de forma participativa. Assim que formamos o grupo, nomeado, com identidade própria e até um logotipo, começamos a enfrentar as dificuldades do processo de investigação coletiva, relacionadas aos objetivos de pesquisa e as atividades a realizar. Nesse processo, as dificuldades anteriores à formação desse grupo, as dificuldades históricas desses participantes no convívio com o trabalho comunitário fizeram parte das primeiras discussões.
Ficou evidente a necessidade de considerar que essas pessoas já pertenciam a um grupo: a Associação de Moradores. O que ficou mais evidente é que eles já tinham alguns conflitos relacionados ao trabalho na Diretoria da Associação. Conflitos, inclusive, com a comunidade do bairro: seus membros reclamavam da falta de participação da comunidade e a comunidade solicitava mais atuação da Associação. Precisávamos lidar com estes conflitos também neste novo grupo, o GPC. Todas as tentativas realizadas por nós foram para superar essas dificuldades, embora não tivéssemos percebido, naquele momento, de que este seria nosso grande desafio. Pensávamos, principalmente, na realização da pesquisa comunitária sobre os indicadores de qualidade de vida no bairro, porém a realização das atividades dependeria do sucesso deste grupo na superação de seus próprios problemas. Preocupados em intensificar a participação dos moradores, não só em relação ao número de pessoas, mas também em relação ao grau de satisfação do grupo inicial com o trabalho na comunidade, realizamos um evento para agregar novos parceiros. Apesar dos esforços, não conseguimos novos participantes.
Com todas as dificuldades, inerentes a uma metodologia participativa, que não estabelece a priori e com rigidez as etapas dos estudos e, em particular, os resultados imediatos, investimos no processo grupal. A compreensão do processo grupal que experimentamos pode ser auxiliada pelos estudos da psicologia social contemporânea que, segundo Lane (1984) tem sua especificidade definida pelo objetivo de conhecer o indivíduo no conjunto de suas relações sociais, como sujeito da história e transformador de sua própria vida. Essa autora identifica duas diferentes vertentes da psicologia social na reflexão sobre o processo grupal. A primeira, tradicional, que entende o grupo como um fenômeno e procura garantir sua produtividade “pela harmonia e manutenção das relações apreendidas na convivência” (ibiden p.81), destituindo de sua análise os determinantes sociais dos indivíduos, isto é, de caráter a-histórico e que considera as relações grupais como movimentos circulares, mantenedores, onde não existem reorganizações e transformações. A segunda vertente, de abordagem dialética-histórica, dá ênfase ao papel de mediação do grupo entre indivíduos e a sociedade, destacando o processo pelo qual o grupo se produz.
“ 1) O significado da existência e da ação grupal só pode ser encontrado dentro de uma perspectiva histórica que considere a sua inserção na sociedade, com suas determinações econômicas, institucionais e ideológicas; 2) O próprio grupo só poderá ser conhecido enquanto processo histórico, e nesse sentido, talvez fosse mais correto falarmos em processo grupal em vez de grupo” (LANE, 1984, p. 81)

	As experiências vividas por nós neste projeto de pesquisa-ação-participativa em educação ambiental iniciaram-se a partir da escolha dos sujeitos ‘potenciais’ para a formação de grupos de pesquisa. Emerge, aqui, dois aspectos para análise: a estrutura e o funcionamento do grupo:
“todo e qualquer grupo exerce uma função histórica de manter ou transformar as relações sociais desenvolvidas em decorrência das relações de produção, e, sob este aspecto, o grupo, tanto na sua forma de organização como nas suas ações, reproduz ideologia, que, sem um enfoque histórico não é captada”. (LANE, 1984, p.81-82)

Com relação à organização do grupo enquanto estrutura, ou seja, enquanto a suas características mais formais e práticas, identifiquemos os conteúdos da nossa escolha inicial: o fato dos participantes já se organizarem em grupos facilitou ou dificultou a realização de nossos trabalhos? Por já participarem de um processo coletivo e, teoricamente, democrático para a execução das tarefas da Associação e porque estas tarefas estavam relacionadas a temas muito próximos aos de nossos estudos, em especial o tema da qualidade de vida no bairro, partir desse grupo já formado foi facilitador.
No entanto, pudemos perceber que a escolha de um grupo já formado trouxe-nos  dificuldades na adesão de novos membros, moradores do bairro, na formação de um novo grupo, nossa intenção inicial. Essa dificuldade nos pareceu decorrente da história dos conflitos já existentes entre a então Diretoria da Associação dos Moradores do bairro e a comunidade local. Enquanto os moradores acreditavam que a Associação não os representava quanto às suas reivindicações, os membros da Diretoria da Associação reclamavam a falta de participação no planejamento e enfrentando os problemas comuns. Isso nos parece determinar o distanciamento das partes, cristalizando-se os papéis dos que reivindicavam e dos que executavam ações.
O outro aspecto de análise que a escolha de um grupo já estruturado despertou, relaciona-se ao seu funcionamento. O fato de serem um grupo formado, indicava afinidades entre os membros. No entanto, refletimos sobre as dificuldades de funcionamento relacionando-as ao poder que a Instituição exerce nos processos grupais. Um grupo que tem em suas práticas um modelo institucionalizado, com relações hierárquicas entre os integrantes que acarreta em distinção de papéis quanto ao poder de dominação, além de refletir um modelo fechado de sociedade de classes, pode se imobilizar nesta situação, dificultando reestruturações que visem uma relação mais igualitária entre os membros. Na Associação de Moradores a própria estrutura institucional com cargos como o do presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro revelou estas dificuldades.
Após o nosso envolvimento com o grupo, com propostas de relações mais horizontais entre os participantes da pesquisa, observamos que era necessária a dissolução do modelo tradicional para que houvesse uma reestruturação das relações internas. De fato, parece ter havido esta reorganização, mas em um estudo mais aprofundado do processo grupal, pudemos verificar que não houve abandono desta estrutura e sim uma certa transferência dos papéis de dominação para nós ‘pesquisadoras acadêmicas’. A expectativa que se criou no grupo foi que as pesquisadoras ligadas à universidade seriam capazes de planejar e resolver todos os problemas da comunidade. Percebemos a necessidade de lidar, o tempo todo, com a reformulação desta expectativa. 
Após a criação do GPC, realizamos algumas reuniões incorporando aos poucos as etapas de pesquisa no processo grupal. A organização do grupo, segundo Lane (1984) é a forma com que o grupo se produz, ou seja:
 “a produção seria a própria ação grupal que se dá pela participação de todos, seja em torno de uma tarefa, seja visando um objetivo comum. [...] Nas relações entre os indivíduos, pela participação entre eles, estes se transformam e transformam o grupo, produzindo o próprio grupo”.  

Apesar de não conseguirmos outros participantes, continuamos os trabalhos conscientes de que já éramos um grupo de parceiros na construção coletiva dos indicadores de qualidade de vida como fundamentos de ações ambientais. Porém, na realização das atividades, não conseguimos superar os problemas que se apresentavam ao grupo. Aos poucos os membros foram se afastando, o grupo foi se desestruturando, um dos participantes, inclusive, mudou-se do bairro. Tínhamos coletado e organizado, coletivamente, os dados e, com a desestruturação do grupo, sentimos a necessidade de encontrar novos parceiros de pesquisa para, a partir das interpretações coletivas, realizarmos as ações que os dados nos indicavam. Tentamos discutir isso em algumas reuniões e o próprio grupo sugeriu a parceria com a escola.
Buscamos a escola acreditando que sua função educativa intrínseca seria facilitadora para o envolvimento dos alunos no processo pretendido. Essa escolha nos mostrou quanto é produtivo trabalhar com a comunidade escolar, tanto no que diz respeito à valorização do processo como ação educativa, quanto na vontade e tempo disponível para a realização dos trabalhos. Esse novo grupo formado foi, inicialmente, muito mais colaborador do que participante na realização do processo de investigação por não estar presente em todo o processo de pesquisa. Investimos na integração dos alunos ao que havia sido feito até então, incentivando em suas escolhas como forma de garantir a participação de todos. Tivemos a preocupação de envolver os alunos e professores da escola na elaboração de propostas e a ação que nos indicavam os dados coletados pelo GPC.

Identificando os indicadores de qualidade de vida mais significativos para os moradores do bairro
A etapa da pesquisa que teve como objetivo identificar indicadores de qualidade de vida, foi delineada e realizada pelos membros do GPC. Toda a elaboração dos instrumentos metodológicos, a dinâmica de sua utilização e os procedimentos mais importantes para a coleta e organização dos dados, foram discutidos e decididos pelo grupo, de forma democrática e participativa. O grupo optou por entrevistas semi-estruturadas, a serem realizadas com os moradores do bairro. Nossa expectativa, muito discutida, era descobrir quais os indicadores de qualidade de vida tinham mais significado para aquela comunidade e, a partir daí, discutir como esses temas poderiam ser indicativos de ações educativas ambientais. Foi um período de muitas descobertas para o grupo, desde a possibilidade de vivenciar um processo democrático de escolhas e decisões, a descoberta de suas potencialidades e possibilidades intelectuais, o comprometimento com um trabalho que era importante e significativo para todos. É importante registrar o papel mediador das pesquisadoras acadêmicas: em nenhum momento acreditamos que a relação com nossos parceiros de pesquisa fosse linear, sabíamos que nossa familiaridade com os procedimentos acadêmico-científicos do processo de investigação não poderiam ser artificialmente neutralizados, nos preocupamos em explicitar, em todas as oportunidades, nosso papel de mediadores do processo de conquista dos nossos parceiros no que diz respeito aos instrumentos de identificação de sua própria condição de vida.   
Realizamos as entrevistas com os moradores do bairro. A preparação para a realização das entrevistas foi um momento rico no processo de construção coletiva dos indicadores de qualidade de vida, pois proporcionou a nós, membros do GPC, a oportunidade de discutirmos sobre as formas mais adequadas, para esses sujeitos, pesquisadores comunitários iniciantes, para a realização das entrevistas com pessoas de sua própria comunidade. Decidimos, então, pelas entrevistas semi-estruturadas, em duplas, gravadas e registradas em anotações escritas. A organização dos dados em categorias de análise ordenadas segundo a freqüência com que foram citados para os entrevistados, também foi um processo coletivo mediado por nós. Esse processo revelou que melhoria da qualidade de vida significa:
Limpeza Pública: o problema do descarte do lixo está relacionado, segundo os entrevistados, com o comportamento dos próprios moradores que depositam o lixo nos terrenos baldios, nas vielas (vias de passagem), nas casas abandonadas e nas áreas verdes do bairro. Pudemos perceber que a preocupação com o lixo depositado nesses lugares obedece a razões estéticas - nenhum dos entrevistados ressaltou a articulação deste problema com a saúde pública. 
Qualidade das Moradias: a precariedade das condições das casas foi o segundo maior indicador da vontade coletiva de melhoria da qualidade de vida. Essa precariedade se revela, segundo os entrevistados, nos cômodos mal divididos, na estrutura mal feita, nos problemas que essa estrutura causa como infiltrações, rachaduras nas paredes e problemas com o esgoto.
Lazer e Áreas Verdes: a falta de infra-estrutura de lazer no bairro, principalmente para os adultos, foi indicada como um problema de qualidade de vida pelos entrevistados. As escolas foram apontadas como o principal espaço de lazer para as crianças, em especial relacionada ao Programa Escola da Família, que acontece nos finais de semana na escola estadual e na quadra de esportes da escola municipal. A construção das praças pela Prefeitura, em locais já definidos, até hoje não foi concretizada. Além disso, existem muitas áreas verdes naturais no bairro, mas estão mal cuidadas e não têm infra-estrutura para lazer, que seria a função ideal dessas áreas, segundo os moradores entrevistados. Não existe também arborização nas vias e muito menos nas praças.
Vias Públicas: os entrevistados indicaram como um dos maiores problemas ambientais a péssima qualidade do asfalto das ruas do bairro, considerando que as ruas não têm boca de lobo e a enxurrada das chuvas destrói o asfalto, fazendo grandes buracos. Algumas ruas estão quase sem asfalto. Além disso, um dos problemas que mais incomoda a população é o fato de que o bairro não possui ligação com os demais bairros da região: eles têm somente uma saída para carros e ônibus, numa posição que faz com que o trajeto seja muito maior e tudo fique longe para os moradores; se houvessem mais vias de ligação na região, o comércio, os hospitais e as oportunidades de lazer ficariam mais próximos. Destaca-se aqui o fato de que os próprios moradores construíram uma “pinguela” sobre o ribeirão Barreirinho para facilitar o acesso ao bairro vizinho.
Os indicadores de qualidade de vida relacionados ao ambiente urbano, identificado entre os moradores entrevistados pelo GPC, dizem respeito aos processos sociais, históricos e políticos da organização dos bairros populares nas nossas cidades. Para tomá-los como temas geradores de uma proposta de educação ambiental participativa, temos que  toma-los como conteúdos concretos da luta política pela reforma urbana, da luta pelo direito à cidade.
A relação entre o movimento social pelo direito à cidade e o movimento ambientalista tem registros significativos. O tratado “Por Cidades, Vilas e Povoados Justos, Democráticos e Sustentáveis”, foi pactuado no Fórum Internacional de Reforma Urbana que aconteceu paralelo a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio-Ambiente, a Rio-92 que debateu desenvolvimento sustentável e reforma urbana, assentamentos, moradia e saneamento básico, cidadania, poder local e qualidade de vida (BENJAMIM, 1993).
	Lefebre (1991) discute que a vida urbana não é um sistema que se impõe aos sujeitos, mas é construída por eles, social e historicamente. Esse autor afirma que compreender a cidade como “uma projeção da sociedade sobre um local, isto é, não apenas sobre o lugar sensível como também sobre o plano específico, percebido e concebido pelo pensamento que determina a cidade e o urbano” (p. 56), exige compreende-la como um todo dinâmico, como “síntese de múltiplas determinações”. 
	  A participação popular na construção de uma reforma urbana que tenha a sustentabilidade como fundamento foi debatida por Coelho (1993) que apontou como diretrizes políticas a superação da dominação territorial do espaço urbano, a crítica à lógica dual de cidade –de exclusão social – o direito à vida na cidade, o direito ambiental urbano, a construção de uma esfera pública politicamente ativa e democrática e a dimensão radicalmente pública dos serviços urbanos.
	A sustentabilidade como fundamento para repensarmos a vida urbana também foi discutido pó Leff (2001). Neste sentido, construção do saber ambiental, objetivo maior da educação ambiental, exige a problematização do processo de urbanização. Para esse autor:
O progresso implicará passar do habitat como um potencial produtivo, suporte de significações culturais e valores estéticos. Isto significa pensar o habitat como projeto transformador do meio, como um processo de apropriação social das condições de habitabilidade do planeta, regido pelos princípios de racionalidade ambiental, sustentabilidade ecológica, diversidade cultural e equidade social (Leff, 2001, p. 295)

A construção da proposta de educação ambiental que emergiu dos dados coletados pelo grupo tinha, então, a luta pela reforma urbana e sustentabiliade como eixo de atuação. Então entendemos que esse processo educativo ambiental, ou seja, que a proposta de educação ambiental neste ambiente urbano a partir desses indicadores de qualidade de vida, deveria ser mais do que contribuir na organização dos moradores para o enfrentamento pontual desses problemas. Entendemos que esses indicadores de qualidade de vida – limpeza pública, qualidade das moradias, lazer e áreas verdes, e vias públicas – deveriam ser tomados como temas geradores de um processo participativo de conscientização das condições de vida das pessoas em busca da realização, plena e transformadora, da sociedade urbana. Entendemos que o direito à cidade era, naquela comunidade, naquele espaço social, histórico e político, o tema aglutinador de nossas ações educativas ambientais. 
Transformando os conhecimentos produzidos em uma proposta de educação ambiental comunitária
Após a coleta e sistematização dos dados, chegamos a etapa de planejamento e realização das ações ambientais em busca da melhoria da qualidade de vida. Apesar de discutirmos o que e como realizar essas ações junto aos moradores do bairro entre os membros do GPC, sua desestruturação inviabilizou nossas intenções. Iniciamos então um trabalho com os novos grupos. Sabíamos que a proposta precisava ser contextualizada e problematizada. O processo educativo foi o principal componente desta nova fase dos trabalhos para que o novo grupo, organizado junto à comunidade escolar, pudesse se apropriar do processo vivido pelo GPC, compreender e sugerir os novos passos para as ações coletivas. 
Com esses objetivos, e com total apoio da direção da escola, realizamos uma série de atividades. Combinamos a realização de um ensaio fotográfico, preparado numa uma oficina de fotografia e, que teve como tema a vida no bairro e no seu entorno. O olhar atento, por parte dos alunos, foi decisivo para que eles estabelecessem suas impressões sobre o bairro e sobre os pontos que mais lhes chamava a atenção. 
A partir daí iniciamos uma série de discussões na escola. Em primeiro lugar, a escolha de um tema para a ação. Ficou decidido por parte dos alunos que a revitalização das vielas do bairro, locais de passagem de pedestres que teve papel de destaque no ensaio fotográfico, seria um bom tema a ser explorado. As vielas são vias de passagem mal cuidadas, de terra batida com muito lixo e entulhos depositados pelos moradores. À noite, são escuras e consideradas bastante perigosas.
A idéia do grupo foi revitalizar uma dessas vielas, com a limpeza do local, plantação de mudas, calçamento melhor, entre outras melhorias. Inicialmente o grupo decidiu procurar por patrocínio para essas atividades, mudas para doação, material para calçamento, etc. Nossos esforços na realização desses objetivos nos trouxeram a oportunidade de conhecer um grupo de pesquisadores do Curso de Arquitetura, também interessados na revitalização dessas vielas. Esse grupo já tinha um projeto arquitetônico pronto, bem adequado para esses locais. Nossas preocupações, a partir de então voltaram-se para a articulação deste novo grupo com os moradores do bairro, como forma de fazê-los participar ao menos da realização desse projeto, já que não haviam participado no seu planejamento. Pensamos, inicialmente, em mobilizar os moradores para a ação direta da revitalização das vielas, porém nossas reflexões sobre a importância da dimensão pública dos serviços urbanos, indicaram que o papel do cidadão, morador, na construção dessa obra deveria ser o de reivindicar do poder público essa construção. Por esse motivo, o papel do grupo ligado à escola foi, então, o de mobilizar esforços e ações em prol da articulação popular para a reivindicação política da revitalização das vielas tendo o projeto do Curso de Arquitetura como referência. Essa mesma lógica fundamentou nossas ações em relação a todos os outros indicadores de qualidade de vida expressos pelos moradores do bairro. 
Apesar de todas as dificuldades na execução das ações, consideramos que esse processo educativo ambiental, realizado sob a metodologia da pesquisa-ação-participativa, trouxe-nos a oportunidade de produzir, coletivamente, conhecimentos e ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro. Assim, pudemos vivenciar e, portanto, compreender de forma mais concreta, alguns princípios da educação ambiental crítica e emancipatória como participação, conscientização, construção coletiva de saberes, e sustentabilidade. Pudemos produzir saberes que podem contribuir, como nos ensina Leff (2001) “para a construção de uma nova racionalidade ambiental, orientada por princípios de democracia, sustentabilidade ecológica, diversidade cultural, e equidade social” (p. 223). 
Encerramos nossas ações com a esperança de ter contribuído, ainda que limitadas pelas condições acadêmicas formais, para uma construção de um processo de:
uma educação Ambiental que se afirme como emancipatória ou a transformação que se busca é plena, o que significa englobar as múltiplas esferas da vida planetária e social, inclusive individual, ou o processo educativo não pode ser subentendido como transformador. Podemos afirmar que a prática  educativa que ignora tal entendimento no sentido transformador, a problematização crítica da realidade e a possibilidade de atuação consciente nesta, se configura como politicamente compatibilista, socialmente reprodutora e metodologicamente não dialógica, adequando sujeitos a padrões, modelos idealizados de natureza, dogmas e relações opressoras de poder (LOUREIRO, 2004, p. 92-93).
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