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O presente trabalho apresenta um projeto de pesquisa na linha de Currículo e Formação e Professores do programa de pós-graduação em Educação Ambiental. A pesquisa a ser realizada se constitui em um estudo de caso, tendo como foco de investigação uma turma de alfabetização de uma escola no bairro popular da cidade do Rio Grande. O referido trabalho objetiva compreender, estudar e problematizar de que forma ocorrem as interações dos alunos e professora com diferentes linguagens; como a pintura, o desenho, a música, a dramatização, a poesia, entre outras e como a interação com diversas linguagens possibilitam a formação de um sujeito ecológico que segundo Isabel Carvalho (2004) seria um sujeito do sujeito ideal, que busca responder aos dilemas sociais, éticos e estéticos com possibilidade de um mundo socialmente justo e sustentável. É primordial no espaço escolar a potencialização de um ambiente rico em diferentes linguagens e formas de expressão, pois dessa forma torna-se possível à construção de sujeitos que possuem outras relações com o ambiente. Porém, ao mesmo tempo, também buscamos perceber de que maneira o trabalho com as diferentes linguagens pode ser viabilizado na sala de aula, entendendo as dificuldades, facilidades e resistências encontradas tanto pelos alunos como pela professora, visto que os alunos, muitas vezes, não compreendem atividades diferenciadas do ler e escrever como formas de aprendizagem, demonstrando assim o significado que atribuem a escola.  A metodologia de trabalho utilizada para a coleta de dados será observações, diários de campo, fotografias, filmagens e narrativas escritas e orais dos alunos. A análise dos dados será realizada através da análise de conteúdo, com contribuições da abordagem sócio-histórica de Vygotsky e da perspectiva microgenética.
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