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RESUMO 

 

Buscamos, neste estudo, problematizar o trabalho com a Educação Ambiental 

(EA) no meio escolar a partir da investigação das atividades desenvolvidas em 

uma instituição da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Partindo da 

hipótese inicial de que a EA desenvolvida na escola pesquisada possui 

problemáticas que dificultam a sua eficácia, devido, em grande parte, ao pouco 

envolvimento por parte do poder público (incluindo o governo estadual), temos 

como interesse o aprofundamento nas discussões sobre os projetos 

pedagógicos enquanto modalidade de trabalho com a temática ambiental em 

razão de ser a forma adotada pela escola investigada. A partir deste 

desenrolar, falamos sobre uma Educação Ambiental escolar que nos orientou a 

três aspectos fundamentais: as políticas que, embora conformadoras deste 

campo, conferem à Educação posição aquém da necessária; os projetos que, 

embora amplamente defendidos, possuem uma série de aspectos que precisa 

ser apontada, revista e solucionada; e os professores que, embora constituam 

a base para o cumprimento das orientações políticas e o desenvolvimento dos 

projetos nos espaços escolares, não possuem condições materiais e formativas 

para a realização destas atividades. Utilizando parte do aporte teórico fornecido 

por Mikhail Bakhtin na análise dos discursos de cinco professoras atuantes na 

escola pesquisada e participantes das atividades desenvolvidas por meio dos 

projetos, vimos que falar de Educação Ambiental escolar é colocar em 

evidência uma série de problemáticas que vai muito além do campo ambiental. 

Perpassando basicamente por questões relacionadas à atuação 

governamental, estas problemáticas indicam a necessidade de ações 

resolutivas, ao contrário da adoção de uma visão utópica das escolas da rede 

pública de ensino, como se estas tivessem todas as suas necessidades 

atendidas e fossem isentas de dificuldades em seus trabalhos diários. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental escolar; políticas educacionais; projetos 

pedagógicos; trabalho docente; discursos. 
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ABSTRACT 

 

We seek, in this study, discuss the work with Environmental Education (EE) in 

schools from the research of the activities developed in an institution of the 

state schools of Minas Gerais. Starting from the initial hypothesis that EE 

developed in this the school has problems that hinder its effectiveness, due in 

large part to the lack of involvement by the government (including the state 

government), we have as interest the deepening in discussions about 

pedagogic projects as a method of working with environmental issues because 

it is the form adopted by the school investigated. From this course, we talk 

about an academic Environmental Education that guided us to three 

fundamental aspects: policies that, although are formulators of this field, give to 

the Education a lower position than the required; projects that, although widely 

advocated, have a number of aspects that must be pointed out, reviewed and 

resolved; and the teachers that, although constitute the basis for the fulfillment 

of the policy guidelines and the development of projects in school spaces, do 

not possess the materials and training to perform these activities. Using part of 

the theoretical contribution provided by Mikhail Bakhtin in the analyzes of the 

speeches of five teachers that work on the studied school and participants of 

the activities developed by the projects, we could see that to talk about 

academic Environmental Education is to highlight a number of issues that go far 

beyond the environmental field. Pervading basically by questions related to the 

government action, these problems indicate the necessity of resolutive actions, 

instead of the adopting of an utopian view of the public schools as if they had all 

their needs met and were free of difficulties in their work daily. 

 

Keywords: academic Environmental Education; educational policies; 

pedagogic projects, teaching work; discourses. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por que trabalhar com Educação Ambiental (EA)? Seria esta prática, 

pressupostamente, necessária? Afinal, para quê incluir esta temática no 

currículo escolar? Qual a sua relevância dentro do processo de formação dos 

cidadãos de hoje? Dentre as justificativas passíveis de serem ressaltadas, 

podemos citar alguns dos dizeres presentes na apresentação do Tema 

Transversal ‘Meio Ambiente’ nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 
Os alunos podem ter nota 10 nas provas, mas, ainda 
assim, jogar lixo na rua, pescar peixes-fêmeas prontas 
para reproduzir, atear fogo no mato indiscriminadamente, 
ou realizar outro tipo de ação danosa, seja por não 
perceberem a extensão dessas ações ou por não se 
sentirem responsáveis pelo mundo em que vivem. 
Como é possível, dentro das condições concretas da 
escola, contribuir para que os jovens e adolescentes de 
hoje percebam e entendam as consequências ambientais 
de suas ações nos locais onde trabalham, jogam bola, 
enfim, onde vivem? 
Como eles podem estar contribuindo para a reconstrução 
e gestão coletiva de alternativas de produção da 
subsistência de maneira que minimize os impactos 
negativos no meio ambiente? [...] (BRASIL, 1998, p. 
169). 
  

Ainda que falar de Educação Ambiental seja, de fato, relevante, estamos 

certos que essa não é uma tarefa simples. Embora seja possível perceber uma 

tentativa de redução deste campo educativo em aspectos puramente 

biologizantes, que, para Carvalho, I. C. M. (2001, p. 51), vêm de uma “herança 

naturalista que subsume o meio ambiente à natureza e esta como espaço do 

natural em contraposição ao mundo humano”, acreditamos, aqui, em um 

cenário consideravelmente mais amplo e de profundas marcas políticas. Por 

isso mesmo, a concepção norteadora deste estudo a respeito de Educação 

Ambiental se aproximaria da definição elaborada por Meira-Cartea (2005, p. 

173-174) ao se referir a este campo como uma Pedagogia Política. 

 
[...] a Educação Ambiental é, ou deve ser também, um 
instrumento de mobilização e mudança social que atua 
sobre o fator mais importante na busca de uma gestão 
equilibrada e democrática do ambiente: o fator humano. 
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É, neste sentido, uma pedagogia puramente política e, 
portanto, os educadores ambientais são também agentes 
políticos. Tarde ou cedo, os valores e as praticas que se 
formam a partir de uma Educação Ambiental consciente 
de seu papel político são contravalores e contrapráticas: 
quer dizer, valores e práticas que contrastam e entram 
em conflito com os valores e as práticas sociais 
dominantes, pelo menos nas sociedades chamadas 
avançadas. 
 

 De forma semelhante, destacamos, também, a perspectiva de uma das 

várias correntes em Educação Ambiental estudadas por Sauvé (2005), 

denominada de “corrente crítica social”. 

 
Esta corrente insiste, essencialmente, na análise das 
dinâmicas sociais que se encontram na base das 
realidades e problemáticas ambientais: análise de 
intenções, de posições, de argumentos, de valores 
explícitos e implícitos, de decisões e de ações dos 
diferentes protagonistas de uma situação. Existe 
coerência entre fundamentos anunciados e os projetos 
empreendidos? Há ruptura entre a palavra e a ação? Em 
particular, as relações de poder são identificadas e 
denunciadas: quem decide o quê? Para quem? Por quê? 
Como a relação com o ambiente se submete ao jogo dos 
valores dominantes? Qual é a relação entre o saber e o 
poder? Quem tem ou pretende ter o saber? Para que 
fins? As mesmas perguntas são formuladas a propósito 
das realidades e das problemáticas educacionais, cuja 
ligação com estas últimas deve ser explícita: a educação 
é ao mesmo tempo reflexo da dinâmica social e o 
cadinho das mudanças. Como exemplo de pergunta 
crítica: por que a integração da educação ambiental no 
meio escolar apresenta problemas? [...] (idem, p. 30). 
 

Por assumirmos esta postura questionadora e não aceitarmos nada em 

definitivo (como defende Sauvé (2005) a respeito da referida corrente) sem o 

necessário aprofundamento, buscamos problematizar o trabalho com a EA no 

meio escolar, a partir da investigação das atividades desenvolvidas em uma 

instituição da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Temos como interesse 

o aprofundamento nas discussões sobre os projetos pedagógicos enquanto 

modalidade de trabalho com Educação Ambiental justamente por ser a forma 

adotada pela escola investigada nesta pesquisa. Sendo uma das mais usuais 

modalidades de trabalho com EA, acreditamos que seja de grande relevância o 

desenvolvimento de pesquisas que busquem investigar as potencialidades e as 
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limitações destes projetos, ou o impacto destes dentro da comunidade escolar, 

como defendem Lamosa e Loureiro (2011). Acreditamos, assim como Santana, 

Frederico e Almeida (2011, p. 2), que “Uma das etapas de grande relevância 

em projetos de Educação Ambiental é o processo de avaliação dos mesmos” 

uma vez que é neste momento em “que se absorve a efetividade das ações 

propostas e das atividades realizadas”. Dentre os autores que se dedicaram a 

pensar sobre os aspectos relacionados ao desenvolvimento de projetos 

pedagógicos, podemos citar, mais recentemente, Valentin e Saltana (2010), 

Lamosa e Loureiro (2011), Munhoz (2011), Piccinini e Brígida (2011) e 

Santana, Frederico e Almeida (2011). 

Partindo da hipótese inicial de que a Educação Ambiental desenvolvida 

na escola pesquisada possui problemáticas que dificultam a sua eficácia 

devido, principalmente, ao pouco envolvimento por parte do poder público 

(incluindo o governo estadual), pretendemos responder às seguintes perguntas 

de pesquisa: o corpo docente envolvido nos projetos possui formação (inicial 

e/ou continuada) para o trabalho com EA? Quais as avaliações destes 

professores sobre os projetos desenvolvidos? Quais as problemáticas 

encontradas? E, por fim, quais as opiniões a respeito de outras modalidades 

utilizadas nas escolas brasileiras, como a disciplina especial em EA e a 

transversalidade? 

Durante o processo de resposta destas perguntas, abordaremos três 

aspectos que se destacaram durante nossa trajetória de pesquisa: as políticas, 

os projetos e os professores. De certa forma, já justificamos o porquê de 

falarmos sobre questões políticas – dada a nossa concepção de EA enquanto 

uma pedagogia política. Acreditamos, porém, que sua relevância se concentre 

na necessidade de investigarmos a construção de uma EA enquanto política 

educacional, a qual indica a atuação de divergentes interesses que, embora 

sejam conformadores de suas orientações pedagógicas, são, paradoxalmente, 

descomprometidos com a ampliação de investimentos no setor educacional. A 

respeito dos projetos, sua pertinência de aprofundamento se baseia no fato de 

que, além de fazerem referência a uma modalidade de trabalho com EA 

amplamente defendida pelas políticas educacionais e pelos documentos 
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oficiais, encontramos, como dito, sua influência dentro da escola que constitui 

nosso o universo de pesquisa. Quanto aos professores, a razão é óbvia: são 

estes os principais personagens sobre os quais recaem as maiores 

responsabilidades de concretização deste campo pedagógico nos espaços 

escolares. 

 Mais uma vez em referência à “corrente crítica social”, que para Sauvé 

(2005) tem a análise de discurso como um de seus exemplos de estratégia de 

investigação, propomos neste estudo darmos ouvidos, especialmente, aos 

professores, utilizando seus discursos como nosso principal instrumento de 

análise. Para a melhor compreensão do trabalho, adotamos parte do aporte 

teórico de Mikhail Bakhtin, focando-nos, principalmente, nos conceitos de 

endereçamento, apropriação da palavra alheia, polifonia, palavra autoritária e 

palavra interiormente persuasiva. Desta forma, sendo este nosso principal 

referencial teórico-metodológico, vimos a necessidade de construirmos o 

contexto de conformação de uma Educação Ambiental enquanto campo de 

reconhecida importância para a formação cidadã. Este trabalho permitiu-nos 

aproximar discursos e contextos, falas e aspectos sociais, culturais, políticos e 

econômicos; pontos amplamente defendidos nas obras de Bakhtin. 

 No Capítulo 1 buscamos realizar a construção deste contexto, 

ressaltando os entrelaçamentos conflitantes entre aspectos políticos e 

educacionais. A tentativa foi de mostrar que a Educação Ambiental (e a sua 

inserção nos espaços escolares) está imersa em problemáticas que não se 

referem única e exclusivamente a este campo pedagógico, mas a boa parte da 

Educação brasileira, em especial no ensino público. Ao final do capítulo, 

apresentamos os procedimentos adotados para coleta e análise dos dados. 

 No Capítulo 2 é feita a apresentação de uma série de documentos 

lançados pelo Governo Federal e pelo Estado de Minas Gerais que tentam 

orientar o trabalho com a Educação Ambiental. Entre leis, programas e 

parâmetros curriculares, destacamos especificamente as orientações para a 

inserção desta temática nos espaços escolares, as quais, constantemente, 

fazem referência a três modalidades de trabalho: projetos, disciplina especial e 

Tema Transversal. Estas modalidades são problematizadas ao final do 
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capítulo, onde damos destaque às suas potencialidades, limitações e 

possibilidades de trabalho. 

 O Capítulo 3 propõe o mergulho em nosso universo de pesquisa onde o 

principal intuito foi conhecermos melhor a escola investigada, enfatizando seus 

projetos pedagógicos para o trabalho com a temática, o programa educacional 

estadual do qual fazem parte e, principalmente, o grupo de cinco professoras 

selecionadas para este trabalho. Os discursos obtidos por meio das entrevistas 

realizadas com estas educadoras foram analisados de acordo com o aporte 

teórico bakhtiniano, onde destacamos as marcas mais relevantes destas falas 

acerca do trabalho com EA dentro de sala de aula e por meio dos projetos. 

Destacamos, também, o que estas professoras têm a dizer a respeito das três 

modalidades de trabalho já citadas, onde foi possível observar as diferentes 

concepções construídas acerca das práticas desenvolvidas com Educação 

Ambiental. 

 Buscamos no Capítulo 4 evidenciar uma série de problemáticas comuns 

nas falas das entrevistadas que se mostram de grande relevância para os 

estudos em EA por meio de projetos pedagógicos. Ao tratarmos de cinco 

temáticas – os projetos como fonte de verba; o tempo que se faz necessário; o 

envolvimento dos sujeitos participantes; a descontinuidade observada; e a 

formação docente para o trabalho com Educação Ambiental – visamos 

problematizar que, embora os projetos tenham suas vantagens, eles também 

carregam consigo uma série de aspectos que precisam, antes de tudo, ser 

solucionados. 

 Por fim, são apresentadas nossas considerações finais, onde 

retomamos alguns aspectos abordados ao longo desta dissertação e onde 

construímos algumas conclusões acerca das análises que realizamos durante 

estes dois anos de pesquisa. 
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Capítulo 1 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS BRASILEIRAS E ALGUNS DE 

SEUS ASPECTOS POLÍTICOS 

 

A educação retrata e reproduz a sociedade; mas 
também projeta a sociedade que se quer. 

Selma Garrido Pimenta 
 

Ao falarmos de Educação Ambiental, acreditamos que tão importante 

quanto a difusão de suas orientações pedagógicas está o trabalho de 

construção de suas origens, evidenciando as problemáticas as quais está 

submetida ainda nos dias de hoje e que passam, necessariamente, por fatores 

políticos e econômicos. 

Formar cidadãos ambientalmente críticos, capazes de agir na tomada de 

decisões e na resolução (ou redução) de problemas relacionados aos impactos 

advindos das relações homem-ambiente, foi por muitas décadas, quiçá, 

séculos, uma tarefa que não constava dentro da lista de compromissos das 

escolas. Podemos dizer que essa guinada paradigmática tenha ocorrido com a 

conformação de uma política educacional específica para a Educação 

Ambiental, que no Brasil deu seu passo mais importante no final da década de 

1990, atribuindo, então, ao Estado o dever de fazer deste campo educativo um 

direito de todo cidadão. 

Ressaltamos, porém, neste Capítulo algumas das orientações as quais a 

EA, assim como o campo educacional em toda a sua amplitude, vem sendo 

submetida dentro de um sistema capitalista baseado nos pressupostos de 

eficiência do pensamento econômico neoliberal. É possível perceber que, ainda 

que possua as raízes contestadoras dos movimentos sociais, que ganharam 

força durante a fase de redemocratização do país, a Educação Ambiental, 

desde suas origens, é moldada e avaliada de acordo com os critérios 

designados por instâncias internacionais, como o Banco Mundial. 

Embora tais indícios pudessem sugerir uma possível problemática na 

formalização da Educação Ambiental, é possível encontrar dados de pesquisas 

../../../../../../../../../../../Documents/Estudos%20(D)/Mestrado/UFSJ/Dissertação%20Samuel/Projeto/Capítulos%20e%20subcapítulos/SUMÁRIO.doc#_Toc292841548
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realizadas (como o Censo Escolar e a pesquisa “O que fazem as escolas que 

dizem que fazem Educação Ambiental?”, que serão oportunamente citadas) 

que apontam para uma tendência de “universalização da EA” nas escolas 

brasileiras, as quais, aparentemente, estariam, em quase sua totalidade, 

desenvolvendo trabalhos dentro da área. 

No que se refere aos aspectos metodológicos utilizados nesta pesquisa, 

apresentamos ao final deste Capítulo os recursos que embasaram a realização 

das discussões dos dados obtidos. Destacamos os discursos enquanto 

ferramentas de extrema valia dentro do campo da Educação Ambiental e as 

relevantes possibilidades que o aporte teórico fornecido por Mikhail Bakhtin 

pode fornecer para a leitura e a identificação das diversas vozes que compõem 

as questões ambientais no meio escolar. 

 

1.1 O Estado1 e as reformas educacionais neoliberais 

 

Embora haja no Brasil o consenso entre “intelectuais, políticos e até 

mesmo entre os cidadãos comuns” de que a Educação “é, pelo menos desde o 

segundo pós-guerra, “matéria de salvação pública”” (PIRES, 2005, p. 25), a 

partir do final dos anos 1980 as políticas responsáveis por definir o desenho 

curricular da Educação brasileira começaram a ser “delineadas e 

implementadas” como “políticas educativas de caráter neoliberal” (HYPÓLITO, 

2010, p. 1338).  

Para Torres (2010, p. 107), o neoliberalismo, ou o estado neoliberal, 

podem ser caracterizados como “termos empregados para designar um novo 

tipo de estado”, cuja doutrina de ação transformadora faria da “lógica do 

mercado – geralmente contra a lógica da política e do Estado – a mais 

importante, senão única, validação para as decisões individuais e sociais” 

(PIRES, 2005, p. 55), incluindo aí aquelas relacionadas à Educação. 

Antes de adentrarmos a qualquer discussão mais aprofundada, torna-se 

interessante compreender o conceito de políticas educacionais. Pires (2005, p. 

45) ajuda nesse processo de compreensão ao defini-las como 
                                                 
1
 Entende-se aqui por Estado o conjunto de poderes públicos organizados (política, social e 

juridicamente) de uma nação. 
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o conjunto de diretrizes, decisões e ações, sob controle 
estatal, visando a promover a educação formal, que é 
aquela obtida nas instituições reconhecidas pela 
sociedade e, portanto, em condições de oferecer, avaliar 
e certificar a conclusão de um processo educativo. A 
política educacional comporta, pois, além de diretrizes, 
normas, obrigatoriedade em certos níveis, definição e 
criação de condições de acesso, mecanismos de 
controle e certificação. Liga-se intimamente à gestão 
educacional (aqui entendida como o conjunto de meios e 
processos utilizados para dar materialidade à política 
educacional), em parte determinando-a e em parte sendo 
ela determinada. 

 
 Dada a sua complexidade, as políticas educacionais perpassariam, e 

também influenciariam, diferentes campos, o que leva o referido autor a 

completar: 

 
A política educacional, atualmente, nos países 
capitalistas, é uma política pública, pois é traçada e 
implementada pelo governo, com a participação 
controlada de entidades e organismos não-
governamentais, visando a realização de objetivos que a 
sociedade não alcançaria ou chegaria a alcance 
considerado insuficiente se não houvesse a intervenção 
estatal. É também uma política social, desde que 
praticada com a finalidade de atingir setores da 
sociedade que melhoram suas condições de vida ao 
terem acesso aos bens e serviços por ela oferecidos. 
Dificilmente deixa de ser uma política econômica, na 
medida em que seus resultados afetam as condições de 
trabalho e de produção, atingindo a produtividade e a 
renda dos indivíduos e da sociedade (PIRES, 2005, p. 
46-47). 

 
A influência neoliberal na conformação das políticas educacionais, 

baseada nos “pressupostos da eficiência, dos resultados, da avaliação e da 

competência” (HYPÓLITO, 2010, p. 1339), seria responsável por rebaixar a 

Educação a mais um dentre tanto outros campos de negociação, estando 

sempre “subordinada a objetivos determinados pela lógica mercantil capitalista” 

(PIRES, 2005, p. 40). As premissas defendidas por esta lógica implicariam na 

 
redução do gasto público; redução dos programas que 
são considerados gasto público e não investimento; 
venda das empresas estatais, paraestatais ou de 
participação estatal; e mecanismos de 
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desregulamentação para evitar o intervencionismo 
estatal no mundo dos negócios. Junto com isso, propõe-
se a diminuição da participação financeira do Estado no 
fornecimento de serviços sociais (incluindo educação, 
saúde, pensões e aposentadorias, transporte público e 
habitação populares) e sua subseqüente transferência ao 
setor privado (privatizações) (TORRES, 2010, p. 109). 
 

 Ao acentuar a “supremacia do mercado”, o neoliberalismo culpabilizaria 

o Estado por inibir “a mola propulsora do progresso” e da competitividade ao 

intervir “sobre os criativos empreendedores, para supostamente preservar o 

bem público (as regulações legais) ou sustentar suas atividades (a taxação)” 

(MORAES, 2002, p. 15), impondo, assim, “o conceito de Estado mínimo, de 

regulação mínima” (SORRENTINO et al., 2005, p. 287). Essa “supremacia” do 

mercado sobre o estado é explicada por Torres (2010, p. 118) da seguinte 

forma: 

 
Neoliberais e neoconservadores consideram, por uma 
série de razões, que os mercados são mais versáteis e 
eficazes que as estruturas burocráticas do Estado. Os 
mercados respondem mais rapidamente às mudanças 
em tecnologia e em demanda social que o Estado. São 
vistos como mais eficientes e econômicos em relação 
aos custos no fornecimento de serviços do que o setor 
público. Finalmente, a competição do mercado produzirá 
uma maior possibilidade de cobrança de 
responsabilidade (accountability) nos investimentos 
sociais do que as políticas burocráticas. 
 

O controle neoliberal sobre a Educação, ao contrário de atuar “como 

uma política educacional de governo”, deveria, para Hypólito (2010, p. 1339-

1340), ser compreendido “muito mais como uma política de regulação do 

Estado” responsável por criar uma noção de que as reformas educacionais 

“são uma necessidade natural” como 

 
parte inevitável da globalização e do mercado 
internacional e de uma economia cada vez mais baseada 
no conhecimento e que, portanto, exige mudanças 
radicais na forma de organizar, conceber e desenvolver a 
educação. Isso conduz a um deslocamento da esfera do 
político para a esfera do econômico, que passa a ser 
determinante para as definições educativas (idem, p. 
1340). 
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Sorrentino et al. (2005) acreditam que o auge das imposições 

neoliberais tenha se dado na década de 1990, período definido por Carvalho 

(2010, p. 9) como de subordinação do país “às políticas dos organismos 

internacionais de financiamento”, como o Banco Mundial (BIRD), que ao 

contrário de uma agência de doações, trata-se de uma agência cujo “negócio é 

emprestar capitais e receber juros pelos empréstimos” (TORRES, 2010, p. 

116). Altmann (2002, p. 86), ao fazer uma análise da influência deste banco na 

Educação brasileira durante o governo FHC, considera que muitas das 

reformas educativas adotadas por este governo coincidem com as políticas 

lançadas pelo referido banco. Para a autora, estas políticas, além de serem 

feitas basicamente por economistas, teriam como principal metodologia de 

definição a análise econômica embasada na relação custo-benefício e na taxa 

de retorno, responsáveis por definirem “a tarefa educativa, as prioridades de 

investimento, os rendimentos e a própria qualidade” (ibidem). 

Ainda que Torres (2010, p. 116) saliente que a Educação não tem sido 

“a área de investimento mais importante do banco, se a comparamos, por 

exemplo, com o investimento em infra-estrutura”, Altmann (2002, p. 79) 

preleciona que as questões sociais, incluindo a Educação, teriam se tornado 

“essenciais” para o BIRD na busca da “estabilidade econômica dos países em 

desenvolvimento”, o que levou à elaboração do seguinte “pacote de reformas 

educativas”: 

a) Prioridade depositada sobre a Educação; 

b) Melhoria da qualidade (e da eficácia) da Educação como eixo da 

reforma educativa; 

c) Prioridade sobre os aspectos financeiros e administrativos da 

reforma educativa; 

d) Descentralização e instituições escolares autônomas e responsáveis 

por seus resultados; 

e) Convocação para uma maior participação dos pais e da comunidade 

nos assuntos escolares; 

f) Impulso para o setor privado e organismos não-governamentais 

como agentes ativos do terreno educativo; 
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g) Mobilização e alocação eficaz de recursos adicionais para a 

Educação; 

h) Um enfoque setorial; 

i) Definição de políticas e estratégias baseadas na análise econômica; 

 

Com relação ao segundo item listado, a autora faz as seguintes 

observações: 

 
A qualidade localiza-se nos resultados e esses se 
verificam no rendimento escolar. Os fatores 
determinantes de um aprendizado efetivo são, em ordem 
de prioridade: bibliotecas, tempo de instrução, tarefas de 
casa, livros didáticos, conhecimentos e experiência do 
professor, laboratórios, salário do professor, tamanho da 
classe. Levando-se em conta os custos e benefícios 
desses investimentos, o BIRD recomenda investir 
prioritariamente no aumento do tempo de instrução, na 
oferta de livros didáticos (os quais são vistos como a 
expressão operativa do currículo e cuja produção e 
distribuição deve ser deixada ao setor privado) e no 
melhoramento do conhecimento dos professores 
(privilegiando a formação em serviço em detrimento da 
formação inicial) (ALTMANN, 2002, p. 80). 

 
Essas propostas de reformas educacionais, ainda que questionáveis, 

seriam, para Hypólito (2010, p. 1339), “apresentadas como solução para todos 

os problemas da educação pública”. Ao rebaixar o Estado para uma posição de 

Estado mínimo, atribui-se ao pensamento econômico a incumbência de 

resolução de toda a problemática relacionada à melhoria educacional. Este 

mesmo autor, porém, ressalta o caráter drástico que as políticas neoliberais 

tiveram na Educação por meio desta lógica orientadora econômica, e, com 

relação ao sistema público de ensino, ainda completa: 

 
Tudo o que foi prometido pelo Estado neoliberal, nessas 
últimas décadas, não passou de um desmantelamento 
do sistema público de ensino, com a desestruturação dos 
serviços pedagógicos e administrativos locais, tanto da 
educação municipal quanto da estadual, fazendo com 
que a competência profissional das equipes antes 
existentes fosse se esmaecendo, tanto em número de 
quadro técnico-profissional quanto em termos de 
qualificação (idem, p. 1352). 
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A respeito deste desmantelamento, Gentili (2010, p. 229) fala até 

mesmo de um ataque do neoliberalismo à escola de ensino público. 

 
[...] o neoliberalismo ataca a escola pública a partir de 
estratégias privatizantes, mediante a aplicação de uma 
política de descentralização autoritária e, ao mesmo 
tempo, mediante uma política de reforma cultural que 
pretende apagar do horizonte ideológico de nossas 
sociedades a possibilidade mesma de uma educação 
democrática, pública e de qualidade para as maiorias. 
Uma política de reforma cultural que, em suma, pretende 
negar e dissolver a existência mesma do direito à 
educação (grifos originais). 
 

Embora, com relação ao governo Lula, Cury (2010, p. 1097) reconheça 

“avanços obtidos” na área educacional, em especial para o Ensino Superior, 

Carvalho (2010, p. 10) afirma que, ao contrário de promover alterações nos 

rumos das políticas educacionais, o governo apresentou o que ele chama de 

“tendências de continuísmo”. Talvez estas tenham sido as mesmas percepções 

tidas, também, por Cury (ibidem) e por Sorrentino et al. (2005): o primeiro, ao 

afirmar que a realidade observada indicava (ou postulava) “uma presença 

maior do Estado”, que recusava o Estado mínimo, mas que também não 

chegava “a ser um Estado predominantemente interventor”; e os demais, ao 

acreditarem que as influências neoliberais estariam ecoando até os dias de 

hoje. 

 

1.2 A Educação Ambiental como dever estatal 

 

Fazendo novamente um retrocesso à década de 1980, Arroyo (2010, p. 

1403) afirma que foi nessa mesma época que “o pensamento sócio-político-

pedagógico progressista reconheceu e proclamou a cidadania como direito e a 

educação como garantia da cidadania”, inspirando a elaboração das “políticas 

educacionais no movimento cívico dos anos de 1980”. Em sua tese de 

doutorado, Carvalho, I. C. M. (2001, p. 299) afirma que “em contraposição ao 

Estado, ainda marcado pelo autoritarismo do regime militar”, os “conceitos de 

sociedade civil e cidadania” marcariam a ação política daquela década. 
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Ainda que Silva (2010) discuta esta visão modernista progressista de um 

sujeito livre e autônomo por meio da Educação (ou de um currículo crítico) e 

Arroyo (2010) ressalte que estes discursos marcados por uma garantia de 

cidadania estariam, na verdade, evidenciando um “estado de subcidadania” 

(idem, p. 1403) especialmente no que se refere às classes populares, a década 

de 1980 também coincide com o momento de redemocratização do país, em 

que entram em cena os “novos movimentos sociais” (CARVALHO, 2011, p. 48). 

Seja “nas diversas instâncias do poder” ou “no sistema educativo”, 

Arroyo (2010) comenta sobre as “lutas pela educação do campo”, “pela 

superação das desigualdades de gênero, de orientação sexual ou as ações do 

movimento negro por políticas afirmativas, pelo estatuto da igualdade racial no 

trabalho” como esforços por “justiça e equidade”. Carvalho (2011, p. 47) atribui 

a estes movimentos raízes contraculturais2 que brotavam em uma época 

marcada “por uma visão romântica da revolução radical e da contestação à 

ordem e às disciplinas limitantes do potencial humano e social com o qual se 

podia sonhar”. Assumindo o lema “é proibido proibir” questionava-se a ordem 

vigente, reivindicavam-se novos direitos e buscava-se o reconhecimento das 

diferentes identidades; nesta via, “a contracultura transcendeu os limites da 

vida sociopolítica norte-americana e europeia e marcou uma revisão crítica 

para a sociedade ocidental, fazendo adeptos e valorizando estilos alternativos 

de vida” (idem, p. 48). 

Em consonância a estes ideais surgiram as críticas “à sociedade 

capitalista de consumo” e o “repúdio a uma racionalidade instrumental, aos 

ideais de progresso, ao individualismo e à lógica do custo-benefício meramente 

econômico” (CARVALHO, 2011, p. 48) situados nas vozes dos movimentos 

ecológicos, que no Brasil ganharam notoriedade, também, na década de 1980. 

Para a autora, uma vez realizado o trabalho de se levar à esfera pública as 

problemáticas ambientais, os movimentos ecológicos seriam responsáveis por 

conferir à crise ecológica um caráter político. 

                                                 
2
 Para Carvalho (2011), a contracultura poderia ser definida como um macromovimento 

sociocultural caracterizado por uma luta antielitista e antiautoritária, questionadora dos valores 
e comportamentos instituídos pela cultural então dominante, marcadamente nas sociedades do 
Hemisfério Norte. 
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[...] ao despontar, nos anos 70, o movimento ecológico 
brasileiro nasce em uma sociedade que, por um lado, 
está inserida em um contexto internacional e tenta 
responder às políticas desenvolvimentistas aí definidas, 
mas, por outro, internamente vive sob os traumas da 
censura e da repressão do período. 
Podemos dizer que o movimento ecológico no Brasil será 
resultado do encontro de dois contextos socioculturais: a) 
o contexto internacional da crítica contracultural e das 
formas de luta do ecologismo europeu e norte-
americano; b) o contexto nacional, em que a recepção do 
ideário ecológico acontece no âmbito da cultura política e 
dos movimentos sociais do País, assim como da América 
Latina. No caso particular do Brasil, por exemplo, não se 
poderia pensar a questão ambiental sem também levar 
em conta as formas pelas quais foi sendo marcada por 
outros movimentos sociais, ao mesmo tempo em que os 
marcou. Nos anos 80 e 90 houve progressivo diálogo e 
aproximação, com mútua influência, entre as lutas 
ecológicas e os movimentos sociais urbanos, os 
movimentos populares de um modo geral, a ação política 
da educação popular, da Igreja da libertação e das 
Comunidades Eclesiais de Base (CARVALHO, 2011, p. 
49-50). 

  
Não demorou muito para ser conferido um caráter primordial à Educação 

na tentativa de resolução da referida crise ecológica. Na verdade, esta tomada 

de postura ocorreu já em 1972, durante a I Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia. Para Meira-Cartea (2005, 

p. 171) este foi “o primeiro foro oficial de alto nível que [...] se reconheceu o 

papel que, em teoria, se devia atribuir à educação como ferramenta para 

responder aos problemas do ambiente”. No tocante ao nascimento de um 

campo específico para lidar com estas questões dentro da esfera educativa, 

temos que a conformação da Educação Ambiental data de 1977, com a I 

Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, realizada em Tbilisi, 

capital da Geórgia, ex-URSS, onde “foram definidos os objetivos, funções, 

estratégias, características, princípios e recomendações” (NOVICKI; SOUZA, 

2010, p. 715) para o seu desenvolvimento. Tornando-se tema central de um 

evento de grande porte, a Educação Ambiental, foi, a partir de então, nas 

palavras de Sorrentino et al. (2005, p. 289), “introduzida como estratégia para 

conduzir a sustentabilidade ambiental e social do planeta”. 
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Uma vez reconhecido o seu papel como de interesse público, Carvalho 

(2011, p. 52) afirma que “Essa mobilização internacional estimulou 

conferências e seminários nacionais, bem como a adoção, por parte de 

diversos países, de políticas e programas mediante os quais a EA passa a 

integrar as ações de governo”3. Relacionada a esta observação, Meira-Cartea 

(2005, p. 171-172) acredita que 

 
Desde que as primeiras políticas ambientais com 
pretensão de transcender um enfoque meramente 
protecionista começaram a ser propostas e aplicadas, a 
educação figurou sempre entre os instrumentos 
identificados formalmente como fundamentais para 
configurar uma nova relação entre as sociedades 
humanas e o ambiente: uma relação respeitosa com os 
limites ecológicos impostos por um planeta finito e que 
permitisse a satisfação universal e igualitária das 
necessidades humanas. 
 

No entendimento de Sorrentino et al. (2005), fazer da Educação 

Ambiental um compromisso político, ao envolver tanto o campo educacional 

quanto o ambiental, força o Estado a ampliar o seu caráter público, destinando 

a ele tanto um acréscimo de suas funções históricas (crescimento horizontal do 

Estado), como a Educação, como também a atribuição de novas funções 

(crescimento vertical do Estado), como o campo ambiental, uma vez que, a EA, 

“enquanto no âmbito do MEC pode ser entendida como uma estratégia de 

incremento da educação pública, no do MMA é uma função de Estado 

totalmente nova”4 (idem, p. 289). 

Meira-Cartea (2005), no entanto, ressalta um outro viés da importância 

atribuída à Educação na tarefa de se construir esta “nova relação” entre 

sociedade e Meio Ambiente, não muito diferente do que já foi visto sobre a 

posição ocupada pelas políticas educacionais diante de outras prioridades da 

lógica neoliberal. 

 

                                                 
3
 Nosso objetivo aqui não é realizar um levantamento histórico sobre os eventos que marcaram 

a construção da EA enquanto um campo de reconhecida importância a nível global. Para tanto, 
indicamos a consulta de Brasil (2008). 
4
 Como veremos adiante, a Educação Ambiental no Brasil, teoricamente, realiza a integração 

do Ministério da Educação e do Ministério do Meio Ambiente, sendo ambos responsáveis pelo 
desenvolvimento das atividades referentes a esta temática. 
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Apesar de as políticas ambientais propostas nos últimos 
anos [...] costumarem conceder à Educação Ambiental 
um lugar central nesta tarefa, um fato fácil de constatar é 
que são outros os instrumentos ou âmbitos de gestão – 
enquadrados em sistemas especialistas cada vez mais 
pesados do ponto de vista administrativo – que recebem 
maior atenção e recursos: os econômicos, os 
normativos-legais ou os técnico-científicos (idem, p. 171-
172). 

 

Tal constatação remete novamente à lógica de mercado também 

influente nas decisões referentes à Educação Ambiental, não somente como 

conformadora de suas políticas educacionais, mas igualmente limitadora de 

sua ação e eficácia enquanto campo educativo formador. Neste ponto, torna-se 

interessante voltarmos à Conferência de Tbilisi, cujas recomendações, 

consideradas “a base para a moderna visão da educação ambiental” (BRASIL, 

2008, p. 15), “foram incorporadas aos documentos oficiais do Ministério da 

Educação (MEC) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA)” (PIPITONE; 

NOSSLLALA, 2011, p. 96), dando origem, por exemplo, aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e o Meio Ambiente como Tema Transversal, 

publicados em 1998, e ao Programa Nacional de Educação Ambiental, cuja 

primeira versão data de 1994. Torna-se imperativo, porém, ressaltar que a 

instituição promotora do evento, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), é apontada por Silva Júnior (2002, p. 

207-208) como responsável, juntamente com o Banco Mundial, por orquestrar 

um movimento mundial orientador de políticas públicas educacionais, que 

resultou, também, na “reforma educacional brasileira dos anos de 1990, 

realizada em todos os níveis e modalidades, com diretrizes curriculares, 

referenciais curriculares, Parâmetros Curriculares Nacionais para níveis e 

modalidades de ensino”. Para este autor, “os tantos compromissos assumidos 

para a educação, que orientaram a reforma educacional no Brasil, como fica 

explícito nos documentos oficiais” fariam uma “constante referência aos 

documentos produzidos no movimento mundial liderado pela UNESCO e pelas 

agências multilaterais da esfera econômica, com destaque para o Banco 

Mundial” (SILVA JÚNIOR, 2002, p. 229). 
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Se considerarmos como verdade a influência que estes organismos 

internacionais tiveram em solo brasileiro, em especial durante a década de 

1990, torna-se relevante enumerarmos, no que tange à Educação Ambiental, 

alguns aspectos legislativos responsáveis por conformar este campo enquanto 

política educacional de governo, cujo clímax pode ser atribuído justamente ao 

ano de 1999. 

 

1.2.1 Breve histórico do surgimento da Educação Ambiental na política 

nacional 

 

Considerada “herdeira direta” dos movimentos ecológicos (CARVALHO, 

2011, p. 51), a Educação Ambiental brasileira tem sua conformação política 

iniciada em 1973, com o Decreto nº 73.030/73 (BRASIL, 2012c), o qual atribui a 

então criada Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema) com a meta de 

“promover, intensamente, através de programas em escala nacional, o 

esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos 

recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente” (Artigo 5º, 

inciso i). Embora o termo Educação Ambiental não seja diretamente citado no 

discurso, e que a meta a ser alcançada se refira restritamente ao uso e à 

conservação dos recursos naturais, destaca-se o reconhecimento das relações 

entre Educação e Meio Ambiente e a necessidade de uma ação intensa; uma 

provável alusão a um processo educativo contínuo, que futuramente passaria a 

ser defendido. 

Oito anos mais tarde, a então sancionada Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA, Lei nº 6.938/81) (BRASIL, 2012d), incluiu entre seus 

objetivos a “educação ambiental a todos os níveis de ensino [...]” (Artigo 2º, 

inciso X). Sendo, desta vez, uma referência direta a este campo educacional, 

poder-se-ia dizer que, a partir de então, a EA tornou-se um compromisso 

político, sem, no entanto, definir claramente as responsabilidades para a sua 

execução, não especificando “a quem caberia tal encargo”, como ressaltam 

Novicki e Souza (2010, p. 718). 
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Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 

2012a) fez da EA um dever do Estado e um direito de todo cidadão. Em seu 

Capítulo VI (que se refere ao Meio Ambiente), Artigo 225º, §1º, inciso VI, 

estabelece como incumbência do Poder Público “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/96), em sua Seção III do Ensino Fundamental, ainda que também não 

faça referência direta em seu discurso do termo ‘Educação Ambiental’, define 

em seu Artigo 32, inciso III “a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 

a sociedade” (BRASIL, 2012e). 

No entanto, foi o ano de 1999 que marcou a história da Educação 

Ambiental, ao ser sancionada, no dia 27 de abril, a Lei nº 9.795/99 (BRASIL, 

2012f) que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Regulamentada três anos depois de sua elaboração, por meio do Decreto nº 

4.28/021 (BRASIL, 2012b), a referida lei dispõe, já em seu Artigo 2º, que a EA 

deveria “estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. 

No Estado de Minas Gerais, a elaboração de uma lei específica para 

Educação Ambiental ocorreu somente no ano de 2005, quando foi promulgada 

uma espécie de “Política Estadual de Educação Ambiental” (Lei nº 15.441/05) 

(MINAS GERAIS, 2012d), vindo a reafirmar a nível estadual as determinações 

da PNEA e a regulamentar a Constituição do Estado de 1989. 

 

1.3 Inserindo a Educação Ambiental no currículo escolar 

 

 Como é possível notar, a tentativa de formalização (via política 

educacional) da Educação Ambiental no Brasil não é um processo recente. A 

problemática encontrada, no entanto, se deve ao fato de que, ainda que já 

tenham sido elaboradas importantes medidas legislativas para que ocorra a 

idealizada inserção da temática em todos os níveis de ensino, é preciso, 
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paralelamente, senão anteriormente, pensar em uma série de fatores 

relacionados à organização escolar, como o currículo, as práticas escolares, a 

gestão, a comunidade, etc. Com relação ao currículo, que para Suárez (2010, 

p. 151) constitui um dos cenários em que “a marca do princípio educativo 

neoliberal adquire maior densidade”, sua discussão se mostra de grande 

interesse de estudo para a presente pesquisa. 

No que compete ao trabalho de compreensão do termo currículo, Santos 

e Paraíso (1996) realizam um apanhado geral das principais transformações as 

quais esse conceito esteve condicionado, apontando as várias definições 

atribuídas a esta palavra desde a sua introdução no campo dos estudos 

pedagógicos. 

 
Inicialmente significava um arranjo sistemático de 
matérias, ou um elenco de disciplinas e de conteúdos. 
Posteriormente, currículo foi entendido como o conjunto 
de estratégias para preparar o jovem para a vida adulta. 
Além disso, currículo também já foi definido como 
conjunto de experiências trabalhadas pela escola ou 
conjunto das atividades e dos meios para se alcançarem 
os fins da educação. Nessas perspectivas, o currículo 
envolve a definição de objetivos e a seleção, organização 
e avaliação dos conteúdos escolares. 
Ultimamente tem havido uma mudança de enfoque nos 
estudos nesse campo e currículo vem sendo entendido 
como artefato cultural, à medida que traduz valores, 
pensamentos e perspectivas de uma determinada época 
ou sociedade. Tem sido enfatizado também o processo 
de constituição do currículo e as formas através das 
quais ele também constitui identidades e subjetividades 
(grifo original) (SANTOS; PARAÍSO, 1996, p. 82). 
 

 Aproximando de uma perspectiva que traduz o currículo enquanto 

“documento de identidade”, como faz Silva (2010), estas autoras ainda 

destacam as distintas expressões criadas dentro dos estudos curriculares e a 

necessidade de compreensão e diferenciação de suas especificidades. 

 
Assim, currículo oficial é o que foi planejado oficialmente 
para ser trabalhado nas diferentes disciplinas e séries de 
um curso. É o que consta na Proposta Curricular do 
Estado, nas Propostas Curriculares das Secretarias de 
Educação ou nos livros didáticos elaborados a partir 
destas. Do mesmo modo, currículo formal abrange todas 
as atividades e conteúdos planejados para serem 
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trabalhados na sala de aula. O currículo formal inclui 
também o currículo oficial (SANTOS; PARAÍSO, 1996, p. 
84, grifos originais). 
 

Em uma análise político-educativa, Suárez (2010, p. 251) define que “o 

currículo oficial constitui o script em relação ao qual os atores representarão 

seus papéis”, cujos “conhecimentos, valores, regras, recursos e normas de 

comportamentos” definidos “configuram, ainda que sempre de maneira 

contraditória e conflitiva, um mandato socializador que, ao interpelar 

pedagógica e ideologicamente os sujeitos, os constitui e os habilita 

instrumentalmente para perceber e atuar em um dado universo significativo” 

(grifos originais). 

A respeito das transformações ocorridas no Brasil no tocante aos 

estudos curriculares, mais uma vez mostra-se importante a volta à década de 

1980, especialmente em seus últimos anos, e ao início da década de 1990, 

quando, para Santos e Paraíso (1996, p. 83), “o currículo passa a ser 

problematizado a partir de suas relações com as esferas políticas, econômicas 

e socioculturais, sendo entendido como todas as experiências e conhecimentos 

proporcionados aos estudantes do cotidiano escolar”. Além da elaboração de 

importantes medidas legislativas, como visto anteriormente, data desse mesmo 

período, mais especificamente durante a década de 1990, a publicação de uma 

série de documentos que tentaram atuar na inserção da Educação Ambiental 

nas escolas brasileiras, como destacaremos no próximo capítulo. Estes 

documentos trazem em sua essência uma tentativa de humanização dos 

currículos escolares (em especial o currículo oficial), prezando a fuga da 

disciplinarização e do conteudismo, e valorizando, também, a formação cidadã. 

Nesse novo contexto, Queiroz (2010, p. 197) fala de uma “reorientação 

curricular” para o trabalho com a EA, salientando os aspectos sociológicos do 

currículo enquanto campo pedagógico e a sua intrínseca temporalidade. 

 
Do ponto de vista da educação formal, e alicerçado em 
uma perspectiva ambiental, o currículo não pode ser 
entendido como uma área técnica de simples 
organização de conteúdos e métodos, mas, acima de 
tudo, deve ter um caráter sociológico, histórico e cultural, 
possibilitando a compreensão de diferentes visões da 
realidade e do cotidiano das pessoas. Essa forma de 
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pensar a educação é um canal importante para fomentar 
mudanças de mentalidade, sensibilizando e 
conscientizando os grupos humanos na luta pela 
melhoria da qualidade de vida. O currículo, nesse 
contexto, não é um elemento transcendente e atemporal; 
é histórico; portanto, encontra-se intrinsecamente 
vinculado às formas como a sociedade se organiza. 

 

Barra (2006, p. 114), por sua vez, destaca a necessidade de “se 

ambientalizar” o currículo, ajustando-o aos princípios da Educação Ambiental e 

tornando o Meio Ambiente “um componente fundamental do processo 

educativo”. Por meio dos pressupostos de uma Pedagogia Ambiental, definida 

pela autora como a ciência responsável por analisar, investigar e teorizar a EA 

na busca da ambientalização curricular, Barra (2006) destaca a necessidade da 

EA se tornar um eixo central entre as diversas disciplinas. A elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, pelo Ministério da Educação, em 1998, e a 

inclusão do Meio Ambiente entre os Temas Transversais, pode ser citada como 

uma das tentativas do Estado neste processo de ambientalização, indicando 

uma necessidade de “revisão dos currículos” (BRASIL, 1998, p. 5). De acordo 

com o documento dos PCNs, acredita-se que 

 
A solução dos problemas ambientais tem sido 
considerada cada vez mais urgente para garantir o futuro 
da humanidade e depende da relação que se estabelece 
entre sociedade/natureza, tanto na dimensão coletiva 
quanto na individual. 
Essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas 
têm sido tomadas em torno dessa questão, por 
educadores de todo o país. Por essas razões, vê-se a 
importância de incluir Meio Ambiente nos currículos 
escolares como tema transversal, permeando toda 
prática educacional (BRASIL, 1998, p. 169). 
 

Ainda que o trabalho interdisciplinar e transversal se constitua como o 

ideal de inserção das questões ambientais para dentro da Educação Básica, e, 

consequentemente, para dentro do currículo escolar, Trajber e Mendonça 

(2007, p. 24) apontam em sua pesquisa uma série de meios didáticos 

identificados para a inserção da EA na prática pedadógica, o que as autoras 

chamam de “modalidades de Educação Ambiental”; sendo elas: atividades 

comunitárias, datas e eventos comemorativos, inserção no projeto político 
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pedagógico da escola, inserção da temática em disciplinas específicas, Tema 

Transversal, projetos e disciplina especial. 

A respeito destas modalidades, dados do Censo Escolar, realizado no 

ano de 2001, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep/MEC), em 177 mil instituições de ensino do país, mostraram que em mais 

da metade das escolas investigadas a EA 

 
acontecia por meio da inserção temática, isto é, pelo uso 
do tema em diversas disciplinas. Esta abordagem 
alcançava 52,9% de alunos/as das séries iniciais e 
55,4% dos das finais. Em segundo lugar, atendendo mais 
de um quarto dos alunas/os (26,8% nas quatro séries 
iniciais, e 29,6% nas quatro finais), ficou o estudo dos 
problemas ambientais por meio de projetos, que no 
entanto nem sempre se enquadravam na proposta 
pedagógica da escola.  
Uma curiosidade, entre os resultados, foi constatar que, 
apesar de especialistas no país, de diferentes linhas, 
condenarem a EA como disciplina à parte, 1,5% dos 
alunos de 1ª a 4ª série e 2,6% dos estudantes de 5ª a 8ª 
série ainda tinham EA dessa forma (BRASIL, 2008, p. 
64). 

 
Três anos mais tarde 

 
as conclusões foram um pouco diferentes. A campeã em 
2001 – inserção da temática ambiental nas disciplinas, 
talvez até por isso, evoluiu proporcionalmente menos: de 
94 mil escolas em 2001, para 110 mil, em 2004 
(crescimento de 17%). Em compensação, quase que 
dobrou o número de escolas que adotavam a modalidade 
“projetos de EA”: de 33,6 mil em 2001, para 64,3 mil em 
2004. E, apesar do número muito menor, 
percentualmente ocorreu o mesmo com a EA como 
“disciplina especial”: um avanço de 2,9 mil escolas em 
2001, para 5,5 mil em 2005 (idem, p. 93). 

 

No ano de 2005, outra pesquisa intitulada “O que fazem as escolas que 

dizem que fazem Educação Ambiental?” (TRAJBER; MENDONÇA, 2007), 

chegou a resultados diferentes. Embora o número de escolas investigadas 

tenha sido menor – 418 ao longo das cinco regiões do país –, o grau de 

detalhamento no que se refere à EA foi significativamente maior. Ao incluir o 

conjunto de modalidades citado parágrafos acima, verificou-se que 
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Das 418 escolas, tem-se que 66% declararam 
desenvolver a Educação Ambiental mediante a 
modalidade Projetos (275 escolas). Em segundo lugar, 
encontram-se as escolas que declararam praticar a 
Educação Ambiental via Inserção no Projeto Político 
Pedagógico – 38% (157 escolas) (ibidem, p. 48). 

 
Os Temas Transversais ocuparam, aparentemente, a terceira posição, 

ao passo que em “último lugar, ficaram as escolas que desenvolviam a 

Educação Ambiental por intermédio das Disciplinas Especiais, com apenas 6% 

(25 escolas)” (ibidem). 

Na verdade, o que se pode verificar por meio destas pesquisas – diga-se 

de passagem, realizadas por intermédio do Ministério da Educação e da 

UNESCO – é que se utilizados dados quantitativos como representações 

fidedignas da atual realidade da EA nas escolas brasileiras – como vem sendo 

feito no país no que se refere a este campo educativo –, poderíamos descrever 

um quadro bastante otimista. Embora se reconheça que o Censo Escolar tenha 

“caráter estritamente quantitativo e, talvez não seja o melhor instrumento para 

medir mudanças de atitudes ou avaliar ações transformadoras”, como fazem 

Trajber e Mendonça (2007, p. 16), os dados produzidos poucos anos após a 

publicação da Política Nacional de Educação Ambiental, teriam revelado uma 

“tendência de universalização da EA nas escolas de Ensino Fundamental” 

(BRASIL, 2008, p. 170), ou “uma “explosão” no interesse pela EA nas escolas 

em todo o país” (idem, p. 63). De acordo com os resultados cerca de 95% 

destas instituições estariam trabalhando com a temática, indicando que, em 

2004, “A cobertura de EA nas instituições de ensino superava os 90% em 23 

estados” (ibidem), incluindo o Estado de Minas Gerais. 

A respeito deste método de análise, denominado como um modelo de 

ciência social normal influenciado pelo positivismo, Torres (2010, p. 115) 

ressalta os seguintes aspectos: 

 
Esse método científico permite a descoberta de 
regularidades nas quais se podem realizar análises 
experimentais ou quase experimentais, que se podem 
medir, quantificar, estudar em suas correlações e 
causalidade e manipular (controlar) em seus 
comportamentos futuros. O objetivo desta ciência social 
é desenvolver um conjunto de argumentos que estudem 
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relações de causalidade e, quando possível, estes 
padrões ou regularidades detectados poderão ser 
aplicados como leis ou regularidades empíricas. Estas 
leis, que podem ser condensadas em frases breves, 
concisas, simples, e podem até ser representadas 
matematicamente, são então utilizadas mediante (prévio 
exame empírico e comprovação sujeita à falsificabilidade 
das hipóteses) para manipular (planejar) a realidade. 
Análises mais complexas, de maior alcance ou, ao 
contrário, mais pontuais e baseadas em um sem-número 
de observações que qualificam e problematizam a 
análise, são rejeitadas como desnecessárias ou, se 
foram consideradas pertinentes em termos teóricos, são 
sem importância para o planejamento baseado em 
problemas delimitados, com um sentido de urgência e 
imediatismo, e motivado não tanto por razões teóricas, 
mas, sim, por práticas de solução de problemas 
específicos, no lapso de tempo mais breve, e com uma 
relação otimizada de custo-benefício (TORRES, 2010, p. 
115). 
  

Percorrendo um caminho contrário ao defendido por este método 

científico, justamente por não acreditarmos que “frases breves, concisas, 

simples” (como “a EA está presente em 95% das escolas brasileiras”) sejam o 

suficiente para representar todo um campo educativo, consideramos de 

extrema relevância o desenvolvimento de pesquisas que busquem investigar 

de forma mais aprofundada a realidade da Educação Ambiental nas escolas 

brasileiras e os fatores envolvidos na adoção de determinadas modalidades de 

trabalho com a temática. 

 

1.4 Da coleta à análise de dados: caminhando com Bakhtin em meios 

ambientalistas 

 

Adotamos para esta pesquisa “a triangulação de fonte de dados” 

desenvolvendo “linhas convergentes de investigação”, assim como descrita por 

Yin (2008, p. 126), onde a análise de entrevistas, documentos e questionários é 

utilizada como forma de garantir que o produto final elaborado seja o mais fiel 

possível à realidade investigada. 

A presente pesquisa se pautou pela realização de entrevistas semi-

estruturadas como o principal instrumento de coleta de dados, onde a base 



38 

 

 

para estes procedimentos foi dada por autores ligados ao campo da Educação 

e das Ciências Sociais em geral, como Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 

(2001), Brandão (2000), Gaskell (2008) e Yin (2008), assim como aqueles que 

fazem uso desta metodologia dentro da Educação Ambiental, como Valentin e 

Saltana (2010), Ruscheinsky (2005) e Carvalho, I. C. M. (2001). As múltiplas 

possibilidades desta ferramenta fazem dela o meio mais adequado para se 

mergulhar no universo discursivo dos sujeitos selecionados para esta pesquisa, 

possibilitando a interseção entre os domínios linguísticos, sociais, contextuais e 

ideológicos. 

 Para o desenvolvimento destas entrevistas, elaboramos um roteiro, ou 

um tópico guia como descrito por Gaskell (2008), composto por um texto 

introdutório de apresentação do objeto de pesquisa seguido por nove questões 

divididas em quatro blocos. As entrevistas seguiram de acordo com o ritmo 

definido pelas entrevistadas, de “forma espontânea” (YIN, 2008, p. 117), e só 

posteriormente era reafirmada alguma questão do roteiro que tivesse ficado 

esquecida. Uma cópia do roteiro utilizado é apresentada a seguir. 

 
PPGEDU/UFSJ 
Mestrado em Educação – Samuel Quinaud Rossi 
Prof. Orientador: Murilo Cruz Leal 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Minha apresentação e apresentação de meus propósitos 

Meu nome é Samuel Quinaud Rossi. Sou formado em Ciências 
Biológicas e estou fazendo mestrado em Educação na UFSJ. 
 Meu trabalho no mestrado tem, dentre outros objetivos, 
conhecer a posição e a opinião dos professores da Escola Estadual X 
envolvidos, nos anos 2009 e 2010, no Grupo X e no Projeto X5. 
 É importante ressaltar que não estou aqui nem para defender 
nem para atacar o Grupo ou o Projeto. Meu propósito é compreender 
melhor as atuais abordagens da Educação Ambiental em Minas Gerais. 
Outra coisa: numa pesquisa desse tipo, a identidade das pessoas 
entrevistadas não é revelada. As pessoas são identificadas por 
números, letras ou nomes fictícios. 

Então, se você quiser falar bem, mal, pensar alto, fique o mais à 
vontade possível. Vamos em frente. Acredito que suas observações e 
reflexões vão dar uma contribuição importante para a pesquisa 
educacional. 

                                                 
5
 Omitimos o nome do GDP da referida escola, assim como o título criado para os projetos 

desenvolvidos, como forma de dificultarmos a identificação dos sujeitos envolvidos. 
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Muito obrigado pela sua disponibilidade para participar desta 
pesquisa. 
 
1º BLOCO 
1) Como e quando você começou a se envolver com Educação 
Ambiental? 
2) Por que você se envolveu com Educação Ambiental? 
3) Como foi e/ou está sendo sua formação para trabalhar com a EA? 
 
2º BLOCO 
4) Fale um pouco sobre o Projeto X. 
5) Como se deu a articulação deste Projeto com a (s) sua (s) disciplina 
(s)? 
6) O Projeto trouxe alguma alteração para o seu trabalho em sala de 
aula? 
 
3º BLOCO 
7) Qual a sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de projetos 
pedagógicos? 
8) Para você, quais foram as potencialidades e as limitações do Projeto 
X? 
 
4º BLOCO 
9) Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas escolas 
brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes 
disciplinas (transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? 
Quais são suas virtudes e limitações? 

 

Anteriormente à realização das entrevistas, foi solicitado a cada uma das 

professoras o preenchimento de um questionário (Anexo I) como forma de se 

construir o perfil sócio-econômico-cultural do grupo, que somado às 

informações obtidas pelas entrevistas permitiu-nos conhecer um pouco mais de 

cada uma das entrevistadas. Os projetos de Educação Ambiental elaborados 

pelas professoras foram também analisados, assim como outros documentos 

que, de certa forma, compõem o contexto no qual os projetos foram escritos, 

que dão forma ao Capítulo 2. 

Foi solicitado à direção da escola o preenchimento de um questionário6 

complementar que pudesse fornecer informações não objetivadas pelas 

entrevistas e que possibilitassem o entendimento dos caminhos já percorridos 

no campo da EA por esta instituição, ao envolver temáticas como: objetivos da 

EA; interação comunidade-escola; resultados percebidos, etc. Nesta fase, o 

                                                 
6
 Por se tratarem de questionários demasiadamente abrangentes, no momento de 

apresentação dos dados obtidos, no Capítulo 3, fizemos a seleção daquelas respostas que se 
mostraram mais relevantes para a presente pesquisa. 
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questionário utilizado se baseou na já citada pesquisa “O que fazem as escolas 

que dizem que fazem educação ambiental?”, que se encontra, também, em 

anexo. 

É relevante dizer que a escolha desta escola se deu, primeiramente, 

pela maior familiaridade do mestrando com a instituição, sendo o ambiente no 

qual realizou parte de seu estágio supervisionado e onde desenvolveu 

atividades durante a sua participação no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID); ambas as experiências durante a sua graduação 

em Ciências Biológicas. Em segundo lugar, esta seleção foi, também, motivada 

pela escola adotar os projetos pedagógicos como modalidade de trabalho com 

Educação Ambiental (informação obtida junto à direção em conversas 

informais). Maiores detalhes acerca destes projetos, do programa do Governo 

Estadual do qual fazem parte, do processo de seleção das professoras 

entrevistadas, e outros dados adicionais serão apresentados no Capítulo 3. 

A significação e a discussão dos dados obtidos foram dadas por meio de 

análise de discurso fundada na metalinguística7 de Mikhail Bakhtin. 

Acreditamos na potencialidade deste meio, pois, partindo do mesmo 

pressuposto ressaltado por Brandão (2004, p. 103), temos a análise do 

discurso como um mecanismo capaz “de realizar leituras críticas e reflexivas 

que não reduzam o discurso a análises de aspectos puramente linguísticos”, ao 

voltar-se para o que está por trás da linguagem, para o seu “exterior”, 

buscando investigar as condições sócio-históricas de produção. 

 Esta fuga das análises puramente gramaticais da língua, acompanhada 

de uma visão extremamente mais complexa daquilo que é dito pelos sujeitos, 

faz com que Bakhtin coloque em crise a pretensão de neutralidade do discurso, 

de modo que a análise do texto discursivo vá além do conteúdo, ou seja, 

considere o contexto sócio-cultural e histórico, e identifique posições e 

ideologias (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005).  

                                                 
7
 Brait (1994, p. 24) define a metalinguística bakhtiniana como o “nome dado a uma disciplina 

geral que, ultrapassando o objeto da linguística (a língua enquanto sistema abstrato e a análise 
tendo a frase como limite), teria no discurso o seu objeto e permitiria a descrição e a análise 
das relações dialógicas, ou seja, as relações entre enunciados que também atravessam, por 
dentro, os enunciados isolados”. 
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Bakhtin surge como uma figura a desmistificar duas correntes que 

dominavam o campo da linguística: aquela que via o sujeito como criador de 

seu discurso, como se o processo de criação fosse individual, denominada pelo 

filósofo russo de subjetivismo idealista; e uma outra, o objetivismo abstrato, que 

tinha a língua como um objeto, uma unidade de análise sujeita a “um sistema 

de formas normalizadas” (CUNHA, 1997, p. 303). Fugindo destas duas 

tendências, Bakhtin enuncia que “a verdade não se encontra exatamente no 

meio, num compromisso entre a tese e a antítese; a verdade encontra-se além, 

mais longe, manifesta a idêntica recusa tanto da tese como da antítese, e 

constitui uma síntese dialética” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1981, p. 109). 

Ao enxergar a língua como uma unidade viva, dinâmica, o filósofo russo a toma 

como uma teia, um tecido construído por uma multiplicidade de fios discursivos 

moldados ao longo da história. 

Sobressai nas obras de Bakhtin o caráter histórico, social, ideológico e 

dialógico de todo ato discursivo, onde o locutor não é visto como dono de seu 

discurso, uma vez que não é o primeiro a enunciá-lo. Sendo assim, pousamos 

em uma concepção da linguagem que revela que tudo o que se diz, já foi dito 

anteriormente. 

 
Bakhtin afirma que tudo que é dito, tudo que é expresso 
por um falante, por um enunciador, não pertence só a 
ele. Em todo discurso são percebidas vozes, às vezes 
infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais, 
quase imperceptíveis, assim como as vozes próximas 
que ecoam simultaneamente no momento da fala 
(BRAIT, 1994, p. 14, grifos da autora). 

 

O caráter não neutro dos discursos faz com que a palavra seja sempre 

interindividual e reúna “em si as vozes de todos aqueles que a utilizam ou a 

têm utilizado historicamente” (CEREJA, 2005, p. 203), onde o discurso do outro 

“perpassa, atravessa, condiciona” e dá forma ao discurso do falante (FIORIN, 

1994, p. 29). Esta característica interindividual não é restrita a casos ou sujeitos 

específicos, na verdade, para Bakhtin, “Em todos os domínios da vida e da 

criação ideológica, nossa fala contém em abundância palavras de outrem, 

transmitidas com todos os graus variáveis de precisão e imparcialidade” 

(BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 139). Indo ao encontro destes pressupostos 
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bakhtinianos, Passos e Sato (2005, p. 225) afirmam que “todo discurso 

relevante é uma ação cultural dialógica de temporalidades recriadas na 

ambiência de cada sujeito singular, em uma trama de expressão interpretativa 

coletiva”. 

No que compete ao trabalho com as questões discursivas, Ruscheinsky 

(2005, p.143) ressalta a perspicácia necessária ao pesquisador para a leitura 

dos discursos, que, por se mostrarem reveladores, permitem “apreender 

significados e conotações, silêncios e percepções”. Barcelos (2005, p. 96) 

enuncia que “Uma educação, em geral, e uma educação ambiental, em 

particular, [...] não poderão deixar de ouvir e refletir sobre as diferentes vozes e 

silêncios, venham eles de onde vierem”. O autor ainda ressalta a problemática 

envolvida nas questões ecológicas inerentes à EA, definindo de forma pessoal 

como estas questões estão repletas de interesses, reafirmando a 

multivocalidade, às vezes mascarada, nestes discursos. 

 
Lidar com as questões ecológicas contemporâneas é 
estar permanentemente mexendo com conflitos, com 
interesses – individuais e coletivos – os mais variados. 
Diria até que as questões ecológicas têm este grande 
mérito: o de “desmascarar” interesses às vezes 
escondidos, pouco visíveis, em certas falas e discursos 
(BARCELOS, 2005, p. 94). 
 

Desta forma, acreditamos que diferentes metodologias empregadas 

dentro da Educação Ambiental, como a análise de discurso embasada no 

aporte teórico fornecido por Mikhail Bakhtin, podem vir a revelar as diferentes 

vozes que constituem as questões ecológicas e ambientais, propiciando a 

investigação das relações entre discursos e contextos. 

No Capítulo 3 a obra bakhtiniana será abordada de forma mais 

aprofundada, onde serão apresentados os principais conceitos que emergiram 

durante nossas análises. 
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Capítulo 2 

POLÍTICAS PÚBLICAS E DOCUMENTOS OFICIAIS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

De fato, o corpo docente não é responsável pela 
definição nem pela seleção dos saberes que a 
escola e a universidade transmitem. Ele não 
controla diretamente, e nem mesmo indiretamente, 
o processo de definição e de seleção dos saberes 
sociais que são transformados em saberes 
escolares (disciplinares e curriculares) através de 
categorias, programas, matérias e disciplinas que a 
instituição escolar gera e impõe como modelo de 
cultura erudita. 

Maurice Tardif 
 

Ainda que sob divergentes interesses, vimos no capítulo anterior o 

surgimento de uma política educacional em Educação Ambiental. Durante esse 

processo, temos a tentativa de criação de uma série de orientações para o 

trabalho docente nas escolas brasileiras e que, de certa forma, contribuem na 

tentativa de uma ambientalização curricular. Embora, obviamente, as 

condições de tempo não sejam suficientes para uma varredura mais exaustiva, 

buscamos, neste capítulo, realizar um apanhado geral sobre os documentos 

lançados a nível Federal e Estadual, seja no campo jurídico ou educacional, 

que tratam de estabelecer as diretrizes para o trabalho com Educação 

Ambiental dentro dos espaços escolares: os Parâmetros Curriculares Nacionais 

e o Meio Ambiente como Tema Transversal, de 1998; a Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), de 1999; o Decreto nº 4.281/02, de 

2002; a Lei Estadual nº 15.441/05, de 2005; o Programa de Educação 

Ambiental do Estado de Minas Gerais, de 2004; o Programa Nacional de 

Educação Ambiental, de 2005; e a Proposta das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental, de 2007. Ativemo-nos inicialmente na 

apresentação destes documentos (organizados pelas datas de publicação), 

ressaltando suas instituições proponentes, para então, identificarmos as 

orientações defendidas para a inserção da temática no campo educativo. 

../../../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/murilo/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SUMÁRIO.doc#_Toc292841554
../../../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/murilo/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SUMÁRIO.doc#_Toc292841554
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Feito isto, selecionamos três modalidades de trabalho com EA nas 

escolas brasileiras frequentemente citadas nos documentos analisados: os 

projetos, a disciplina específica e o Tema Transversal. Dialogando com 

pesquisadores e publicações da área, apontamos os diferentes julgamentos a 

que estas modalidades estão submetidas, evidenciando, assim, a possibilidade 

de debate acerca de cada uma delas, ao contrário de conceituá-las, 

simplesmente, como adequadas ou não. 

Acreditamos que com o trabalho realizado neste capítulo seja possível 

contribuirmos para a reflexão sobre o caminho até então percorrido para a 

elaboração das orientações educacionais para a Educação Ambiental em seu 

âmbito formal. A partir deste processo reflexivo colocamos, de certa forma, em 

evidência a influência de instituições internacionais na definição das diretrizes 

educacionais brasileiras, que, ao mesmo tempo em que denominam 

determinadas orientações como as ideais para o trabalho com a temática 

ambiental, não fornecem o aparato instrumental necessário (e nem ao menos 

parecem saber fazê-lo) aos profissionais que deverão colocar em prática tais 

recomendações, além, também, de não levarem em conta as diferentes 

realidades (e necessidades) escolares e a histórica problemática a que a 

Educação Básica está submetida, perpassando desde a infraestrutura à 

formação profissional. 

 

2.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Meio Ambiente como Tema 

Transversal 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram elaborados pelo 

Ministério da Educação em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no período de 1995 a 1998, com a 

proposta de “estabelecer diretrizes para o currículo do Ensino Fundamental 

servindo como referência nacional para a prática educacional e ações políticas 

no âmbito da educação, além de reafirmar a responsabilidade do Estado com o 

Ensino Fundamental” (BOTON et al., 2010, p. 43). 
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 Ao incluírem entre os objetivos deste nível de ensino o desenvolvimento 

de capacidades de compreensão da “cidadania como participação social e 

política” e de posicionamento “de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais” (BRASIL, 1998, p. 7), os PCNs lançam, em 1998, 

o documento de apresentação dos Temas Transversais, que, para Bonotto e 

Semprebone (2010, p. 132), se deu a partir da “necessidade de a escola 

assumir de forma explícita e sistemática” o trabalho com valores “envolvendo 

seus diferentes espaços e tempos e abrangendo conteúdos das diferentes 

disciplinas escolares”. 

Em sua mensagem de abertura dedicada aos professores, o então 

Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, aponta para uma mudança 

necessária no interior das escolas a fim de contribuir para a “formação cidadã”, 

ressaltando, dentre outros aspectos, uma “revisão dos currículos” e uma 

construção de “referências nacionais comuns ao processo educativo” (BRASIL, 

1998, p. 5). Na tentativa de cumprir com estes compromissos, são delimitados 

seis Temas Transversais, definidos por Bonotto e Semprebone (2010, p. 132) 

como “de grande valor social” – Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, 

Saúde, Orientação Sexual, e Trabalho e Consumo – selecionados segundo sua 

urgência social, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem 

no Ensino Fundamental, e favorecimento à compreensão da realidade e à 

participação social. O trabalho com estes temas se apoiaria em uma noção de 

“cidadania ativa” em que cada indivíduo, além de “portador de direitos e 

deveres”, seria, também, “criador de direitos”, atuando na “transformação das 

relações sociais nas dimensões econômica, política e cultural” e garantindo “a 

efetivação do direito de ser cidadão” (BRASIL, 1998, p. 20). Dentro deste 

quadro de orientações, a escola é apontada como contribuinte na elaboração 

de “um projeto de educação comprometida com o desenvolvimento de 

capacidades que permitam intervir na realidade para transformá-la” (idem, p. 

24), ao oferecer aos alunos instrumentos passíveis de serem apropriados e 

refletidos, tornando-os, assim, capazes de modificar suas próprias vidas. 

De antemão ressalta-se que “os objetivos e conteúdos dos Temas 

Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho 
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educativo da escola” (BRASIL 1998, p. 17) “de forma contínua, abrangente e 

integrada” (idem, p. 27), ao contrário da criação de novas áreas e/ou 

disciplinas, uma vez que, antes mesmo da elaboração do documento em 

questão, as temáticas selecionadas, teoricamente, já estariam presentes 

(implícita ou explicitamente) nas disciplinas que compõem o currículo escolar. 

Dessa forma, o trabalho com os Temas Transversais não significaria a criação 

de um momento adicional para o trabalho do professor em sala de aula, mas, 

sim, o de trazer para os conteúdos abordados questões sociais que 

possibilitariam aos alunos a exploração de seus saberes extra-escolares. 

 A participação de pais, alunos, professores e funcionários é apontada 

como ponto crucial na definição das propostas dos trabalhos a serem 

desenvolvidos, e, consequentemente, para a sua efetivação, atribuindo a meta 

de facilitar este processo às “instâncias responsáveis pelas escolas” e à própria 

direção escolar (BRASIL, 1998, p. 31). 

 Dentre os recursos metodológicos ressaltados no texto estão a análise 

crítica de materiais didáticos utilizados em sala de aula, a participação social 

como exercício da cidadania e a aprendizagem de conteúdos de natureza 

conceitual. No entanto, cabe ressaltar, aqui, o que os autores chamam de 

“perspectiva da autonomia”, pela qual os alunos – crianças e adolescentes –, 

ao contrário de indivíduos passivos e não contestadores, teriam sua 

capacidade argumentativa e transformadora valorizadas, imprescindíveis na 

construção de valores e atitudes. Embora não dispense a autoridade dos 

educadores, a perspectiva da autonomia agiria como meio de esquiva do 

autoritarismo e da prática impositiva de “comportamentos adequados” 

(BRASIL, 1998, p. 36). Os projetos são, também, discutidos enquanto 

modalidade de trabalho com os Temas Transversais, sendo definidos como 

“uma das formas de organizar o trabalho didático”, possibilitando a sua 

utilização “em momentos específicos do desenvolvimento curricular de modo a 

envolver mais de um professor e uma turma, articular o trabalho de várias 

áreas, ou realizar-se no interior de uma única área” (BRASIL, 1998, p. 41). 

O Meio Ambiente aparece como o terceiro Tema Transversal a ser 

abordado pelo documento de apresentação dos PCNs, sendo dividido em duas 
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partes. Para Bernardes e Pietro (2010, p. 181), no que se refere à Educação 

Ambiental para a Educação Básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

constituem o “principal referencial”. Em sua Apresentação, elaborada pela 

Secretaria de Educação Fundamental, defende-se uma Educação Ambiental 

enquanto campo educativo cuja meta encontra-se em resolver os problemas 

ambientais que colocam em risco o futuro da humanidade e em estabelecer 

novas relações entre sociedade e natureza. Acredita-se que o processo de 

conscientização encarregado por estas “urgências” já teria chegado às escolas, 

e por essa razão, “vê-se a importância de incluir Meio Ambiente nos currículos 

escolares como tema transversal, permeando toda prática educacional” 

(BRASIL, 1998, p. 169). 

Não sendo objetivo deste estudo a apresentação detalhista deste 

documento, dada a sua extensão, daremos ênfase nos tópicos que se 

mostraram mais relevantes para a presente pesquisa. 

 No que compete ao ensino especificamente, dois tópicos mostram-se de 

grande relevância por abordarem questões relacionadas à interdisciplinaridade 

e à transversalidade. O primeiro deles, intitulado “Superar a fragmentação do 

saber nas situações de ensino”, volta-se para a necessidade de um trabalho 

conjunto entre os professores de diferentes áreas de formação, atuando como 

“agentes da interdisciplinaridade”, cujo trabalho estaria na “superação da visão 

fragmentada do conhecimento” (BRASIL, 1998, p. 193). Em seguida, no tópico 

“A necessidade de transversalização do tema nas áreas”, defende-se que 

 
Cada professor pode contribuir decisivamente ao 
conseguir explicitar os vínculos de sua área com as 
questões ambientais, por meio de uma forma própria de 
compreensão dessa temática, de exemplos abordados 
sobre a ótica de seu universo de conhecimentos e pelo 
apoio teórico-instrumental de suas técnicas pedagógicas 
(BRASIL, 1998, p. 195). 

 
A transversalidade do tema Meio Ambiente deveria, então, ocorrer de 

modo que seus conteúdos “impregnassem” toda a prática educativa, seja nas 

“tradicionais parceiras” para o trabalho com esta temática, como as Ciências 

Naturais, a História e a Geografia, ou também com outras áreas, como a 

Língua Portuguesa, a Educação Física, a Arte e a Matemática, citadas no texto.  



48 

 

 

 Afirma-se na seção “Conteúdos de Meio Ambiente para terceiros e 

quartos ciclos” que “O trabalho pedagógico com a questão ambiental centra-se 

no desenvolvimento de atitudes e posturas éticas, e no domínio de 

procedimentos, mais do que na aprendizagem estrita de conceitos” (BRASIL, 

1998, p. 201). Fugindo do conteudismo e partindo para a tentativa de 

contextualização dos assuntos abordados em sala de aula, volta-se para a 

necessidade de uma abordagem ampla e interdisciplinar. Estimula-se, também, 

o desenvolvimento da capacidade de atuação dos alunos, como meio de se 

aprender ou adotar novas posturas através de situações experienciais reais. 

 Dada a “complexidade da temática ambiental e a diversidade da 

realidade brasileira” (idem, p. 202), reconhece-se a dificuldade de seleção de 

conteúdos para o trabalho com este Tema Transversal de forma satisfatória, 

abrangente. Sendo assim, o tópico “Critérios de seleção e organização dos 

conteúdos” aponta sete meios para este processo seletivo, enfatizando (aqui 

resumidamente) a conscientização, a sensibilização, a participação, a 

aprendizagem de valores, a possibilidade da transversalização, a relevância 

com a problemática ambiental brasileira, e a relação com o nível de 

escolaridade. A partir destes critérios, os PCNs selecionam três blocos de 

conteúdos a serem trabalhados: A natureza “cíclica” da Natureza; Sociedade e 

meio ambiente; e Manejo e conservação ambiental. 

 Com o objetivo de fazer com que os alunos conheçam e valorizem “a 

dinâmica da natureza” (BRASIL, 1998, p. 205), o bloco “A natureza “cíclica” da 

Natureza” propõe a aprendizagem de conteúdos relacionados a: Compreensão 

da vida, nas escalas geológicas de tempo e de espaço; Compreensão da 

gravidade da extinção de espécies e da alteração irreversível de ecossistemas; 

Análise de alterações nos fluxos naturais em situações concretas; Avaliação 

das alterações na realidade local a partir do conhecimento da dinâmica dos 

ecossistemas mais próximos; e Conhecimento de outras interpretações das 

transformações da natureza. 

 O segundo bloco, “Sociedade e meio ambiente”, por sua vez, tem como 

foco a problematização das relações sociais com a natureza, ressaltando “a 

importância de que os alunos venham a entender a dimensão local como uma 
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materialização dessas relações” (BRASIL, 1998, p. 211). Acreditando que a 

compreensão das questões ambientais seja “imprescindível para construir 

futuras formas de atuação com relação à natureza, tendo em vista a superação 

dos problemas atuais” (ibidem), propõe-se os seguintes temas de trabalho: 

Reconhecimento dos tipos de uso e ocupação do solo na localidade; 

Compreensão da influência entre os vários espaços; Conhecimento e 

valorização do planejamento dos espaços como instrumento de promoção da 

melhoria da qualidade de vida; Análise crítica de atividades de produção e 

práticas de consumo; e Valorização da diversidade cultural na busca de 

alternativas de relação entre sociedade e natureza. 

 Tendo, também, como meta a formação de cidadãos que não vejam a 

natureza apenas como um reservatório de recursos a serem explorados ao bel-

prazer humano, o terceiro e último bloco, “Manejo e conservação ambiental”, 

tem como meta a difusão de uma “concepção de sustentabilidade ecológica” 

(BRASIL, 1998, p. 219), onde noções de preservação e conservação seriam 

abordadas por conteúdos relacionados a: Valorização do manejo sustentável 

como busca de uma nova relação sociedade/natureza; Crítica ao uso de 

técnicas incompatíveis com a sustentabilidade; Levantamento de construções 

inadequadas em áreas urbanas e rurais; Conhecimento dos problemas 

causados pelas queimadas nos ecossistemas brasileiros; Conhecimento e 

valorização de alternativas para a utilização dos recursos naturais; 

Conhecimento e valorização de técnicas de saneamento básico; Conhecimento 

e valorização de práticas que possibilitem a redução na geração e a correta 

destinação do lixo; Conhecimento de algumas áreas tombadas como Unidades 

de Conservação; e Reconhecimento das instâncias de poder público 

responsáveis pelo gerenciamento das questões ambientais. 

 Como se vê, ainda que seja defendida a fuga do conteudismo, a 

extensão de tópicos a serem trabalhados de acordo com as diferentes 

realidades deixa evidente que nem mesmo os PCNs parecem saber como 

fazer isso. 
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2.2 A Lei nº 9.795/99, o Decreto nº 4.281/02 e a Lei nº 15.441/05 

 

 Embora alguns aspectos já tenham sido apresentados no Capítulo 1, 

este tópico se destina ao estudo e discussão de três medidas políticas que 

consideramos essenciais para a tentativa de inserção da temática ambiental 

dentro das escolas: a Lei nº 9.795/99, o Decreto nº 4.281/02 e a Lei nº 

15.441/05. No decorrer da leitura destes documentos é possível notar que, 

apesar de serem poucos os artigos destinados especificamente à EA escolar, 

são marcantes e dignas de destaque as orientações conferidas ao trabalho 

docente. 

Sancionada no dia 27 de abril de 1999, a Política Nacional de Educação 

Ambiental (Lei nº 9.795/99, PNEA) pode, certamente, ser considerada um dos 

marcos mais importantes para a consolidação (ou sua tentativa) deste campo 

de conhecimentos dentro do ensino formal. Estruturada em quatro capítulos e 

vinte e um artigos, a PNEA foi aprovada “após seis anos de tramitação” 

(BRASIL, 2008, p. 32), regulamentando e ampliando iniciativas que já datavam 

da década de 1970, com o Decreto nº 73.030/73. 

Logo em seu Artigo 2º fica evidente o caráter ambicioso adotado, ao 

estabelecer que “A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal”. O Artigo 8º (inciso I, § 3º) remete às diretrizes de 

trabalho com a temática, onde se defende a “incorporação da dimensão 

ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino”. 

 Na Seção II do Capítulo II, são estabelecidas as ações para o 

desenvolvimento da EA dentro do currículo das instituições de ensino (públicas 

e privadas), englobando as de educação básica, superior, especial, 

profissional, e de jovens e adultos. É nesta seção que se encontra o polêmico8 

Artigo 10º, em que são abordadas as “proibições” e “incentivos” das 

modalidades de trabalho com a EA escolar. 
                                                 
8
 Ao final deste capítulo, no item 2.6.2, explicaremos o porquê de definirmos como polêmico o 

referido artigo. 
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Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como 
uma prática educativa integrada, contínua e permanente 
em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 
§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada 
como disciplina específica no currículo de ensino. 
§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas 
voltadas ao aspecto metodológico da educação 
ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a 
criação de disciplina específica. 
§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-
profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado 
conteúdo que trate da ética ambiental das atividades 
profissionais a serem desenvolvidas (BRASIL, 2012f). 
 

 Ainda que tenha sido estabelecido o prazo de noventa dias para a 

regulamentação desta lei, entrando em vigor a partir da data de sua publicação 

(idem), somente no dia 25 de junho de 2002 é lançado o Decreto nº 4.281/02, 

que regulamenta a Lei nº 9.795/99 e dá outras providências, criando “as 

condições necessárias para a implementação “de fato” de uma PNEA” 

(BRASIL, 2008, p. 224). Composto por nove artigos, este decreto estabelece o 

prazo de oito meses para a implementação da PNEA em âmbito nacional 

(BRASIL, 2012b). 

No que se refere à educação formal, observando os objetivos traçados 

por esta pesquisa e as razões para a construção do presente Capítulo, torna-se 

pertinente observar os planos de ação estabelecidos, onde no Artigo 5º tem-se 

que 

 
Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e 
modalidades de ensino, recomenda-se como referência 
os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
observando-se: 
I - a integração da educação ambiental às disciplinas de 
modo transversal, contínuo e permanente (BRASIL, 
2012b). 
 

Podemos notar que ao mesmo tempo em que a interdisciplinaridade 

cede espaço para a transversalidade, os PCNs recebem papel de destaque na 

inserção da EA nas escolas brasileiras. Além disso, nota-se pela leitura do 

referido decreto que os projetos pedagógicos (pouco mencionados na PNEA) 

passam a ser amplamente citados, como mostra a seguinte passagem sobre 

as atribuições do então criado Órgão Gestor da PNEA: 
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Art. 3º Compete ao Órgão Gestor: 

I - avaliar e intermediar, se for o caso, programas 
e projetos da área de educação ambiental, inclusive 
supervisionando a recepção e emprego dos recursos 
públicos e privados aplicados em atividades dessa área; 

[...] 
VI - promover o levantamento de programas e 

projetos desenvolvidos na área de Educação Ambiental e 
o intercâmbio de informações; 

VII - indicar critérios e metodologias qualitativas e 
quantitativas para a avaliação de programas e projetos 
de Educação Ambiental; 

VIII - estimular o desenvolvimento de 
instrumentos e metodologias visando o 
acompanhamento e avaliação de projetos de Educação 
Ambiental; 

IX - levantar, sistematizar e divulgar as fontes de 
financiamento disponíveis no País e no exterior para a 
realização de programas e projetos de educação 
ambiental; 

X - definir critérios considerando, inclusive, 
indicadores de sustentabilidade, para o apoio 
institucional e alocação de recursos a projetos da área 
não formal; 

XI - assegurar que sejam contemplados como 
objetivos do acompanhamento e avaliação das iniciativas 
em Educação Ambiental: 

a) a orientação e consolidação de projetos; 
b) o incentivo e multiplicação dos projetos bem 

sucedidos; e, 
c) a compatibilização com os objetivos da Política 

Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 2012b, grifos 
nossos). 

 

Partindo do plano Federal para o Estadual, no Estado de Minas Gerais, 

a Lei nº 15.441/05, de 11 de janeiro de 2005, foi elaborada como forma de 

regulamentar o inciso I do § 1º do Artigo 214 da Constituição do Estado de 

1989, que determina a promoção da Educação Ambiental “em todos os níveis 

de ensino” e a disseminação das “informações necessárias à conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente” (MINAS GERAIS, 2012b). 

Formada por onze artigos, a referida lei parece vir reafirmar a nível estadual os 

compromissos firmados pela PNEA, a começar pelo Artigo 1º que reconhece o 

caráter “essencial e permanente” da EA, a ser desenvolvida “de forma 

articulada com os demais conteúdos, em todos os níveis e modalidades do 
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processo educativo, em caráter formal e não-formal, observada a legislação 

federal” (idem). 

No tocante às formas de trabalho com a temática ambiental dentro das 

escolas mineiras, têm-se as seguintes recomendações: 

 
Art. 3º Nos estabelecimentos do sistema estadual de 
ensino, a educação ambiental não será implantada como 
disciplina específica no currículo de ensino, sendo 
desenvolvida como prática educativa interdisciplinar, 
contínua e permanente. 

§ 1º É facultada a implantação da educação 
ambiental como disciplina específica nos cursos de pós-
graduação e extensão e nas áreas de metodologia da 
educação ambiental, quando se fizer necessário. 

§ 2º Nos cursos de formação e especialização 
técnico- profissional, em todos os níveis, será 
incorporado conteúdo que trate da ética ambiental nas 
atividades profissionais a serem desenvolvidas (idem). 

 

Ainda que Bernardes e Pietro (2009, p. 177) apontem que a referida lei 

tenha se originado de um projeto9 “que previa a criação de uma disciplina de 

Educação Ambiental na educação básica”, ressalta-se novamente o não 

incentivo da criação de uma disciplina específica nos estabelecimentos do 

sistema estadual de ensino, apesar de sua criação ser facultada em outros 

cursos. Nota-se, também, que além de a prática interdisciplinar ser novamente 

citada, unindo-a a necessidade de um caráter contínuo e permanente, o Artigo 

4º retoma o seguimento dos PCNs e a transversalidade da temática. 

 
Art. 4º Os programas, os estudos e as atividades de 
educação ambiental serão desenvolvidos conforme os 
parâmetros e as diretrizes curriculares nacionais, 
observando-se em especial: 

I - a integração dos conteúdos programáticos de 
educação ambiental às disciplinas curriculares, de modo 
transversal, contínuo e permanente (MINAS GERAIS, 
2012d). 

 
 Neste ponto é importante perceber que enquanto a PNEA defende um 

trabalho interdisciplinar e o Decreto nº 4.281/02 ressalta a transversalidade da 

EA, a Lei nº 15.441/05 incorpora ambas as diretrizes. Apesar da valia de sua 

                                                 
9
 Os autores não indicam a data de elaboração ou o tipo de projeto que a fazem referência. 
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idealização, o que temos conhecimento é que ainda que tenha sido dado o 

prazo de noventa dias para a sua regulamentação, a Educação Ambiental 

mineira encontra-se apenas na intencionalidade há mais de sete anos. 

 

2.3 O Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais 

 

Incluído entre os Projetos Complementares da Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais (SEE-MG) (MINAS GERAIS, 2012f) encontra-se o 

Programa de Educação Ambiental mineiro. Construído a partir de uma 

demanda do Governo Federal e do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 

conjunto com os Estados, o PEEA/MG surgiu como uma das peças para a 

elaboração do Programa Nacional de Educação Ambiental. 

Levando cerca de cinco anos para ficar pronto, os debates para a 

construção do Programa começaram em setembro de 1999 com o I Fórum 

Estadual de Educação Ambiental, realizado pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e seus órgãos vinculados 

(FEAM, IGAM e IEF) em parceria com a SEE-MG. A partir deste evento foi 

criado o Fórum Permanente de Educação Ambiental e sua Comissão 

Interinstitucional Coordenadora que, além de realizar discussões semanais 

sobre a realidade ambiental do estado, deveria organizar e coordenar o II 

Fórum de Educação Ambiental de Minas Gerais, então, realizado em abril de 

2002 na capital mineira. 

 
Na ocasião, foi apresentada a pesquisa “Mapeando a 
Realidade da Educação Ambiental no Estado de Minas 
Gerais”, cujos resultados serviram de base para a análise 
e elaboração de estratégias e ações do Programa 
Estadual de Educação Ambiental, uma vez que atingiu os 
853 municípios mineiros (OLIVEIRA et al., 2004, p. 20). 
 

 Ao final deste II Fórum, representantes das mesorregiões do Estado 

(Metropolitana Capital, Norte de Minas, Zona da Mata, Alto 

Paranaíba/Triângulo, Noroeste, Vale do Rio Doce, Mucuri/Jequitinhonha, 

Sul/Sudoeste e Campos das Vertentes, Metropolitano Interior) apresentaram 



55 

 

 

suas propostas, que após serem votadas e aprovadas, deram forma ao 

Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais. 

No evento foram estabelecidos nove princípios básicos responsáveis por 

nortear o PEEA/MG, sendo eles: a sustentabilidade; a parceria e a integração; 

a pluralidade e a diversidade socioambiental-cultural; a interdisciplinaridade; o 

caráter permanente e contínuo; o planejamento participativo e a gestão 

compartilhada; e o processo avaliativo. Foram também definidas as linhas de 

ação e seus respectivos objetivos: Educação Ambiental por meio de ensino 

formal; Educação no processo de gestão ambiental; Articulação e integração 

das comunidades em favor da Educação Ambiental; Articulação intra e 

interinstitucional; Pesquisa, capacitação de educadores e atividades 

extensionistas na área ambiental; e Produção e distribuição de materiais 

didáticos. No que se refere à primeira linha de ação citada, temos a elaboração 

dos seguintes objetivos: 

 
I – Educação Ambiental por meio do ensino formal 
- Capacitar o Sistema de Educação Formal, em seus 
diversos níveis e modalidades, visando a formação de 
valores éticos-ambientais, a adoção de atitudes e a 
socialização do conhecimento, tendo a Educação 
Ambiental como tema transversal e interdisciplinar.  
 - Construir uma proposta de Educação Ambiental 
emancipatória, solidária e comprometida como exercício 
da cidadania (OLIVEIRA et al., 2004, p. 32). 
 

 No que tange às definições conceituais presentes no referido programa, 

torna-se pertinente destacar o sentido utilizado para, justamente, o que seria 

um “programa”. 

 
A Comissão Interinstitucional entende que um Programa 
é um conjunto de projetos que persegue objetivos 
comuns, estabelece prioridades de intervenção e define 
o âmbito institucional. No âmbito da Educação Ambiental, 
um programa deve ser um conjunto de projetos sociais 
educativos que venham favorecer a coletividade, 
principalmente os menos favorecidos historicamente 
(idem, p. 9). 
 

É possível perceber que, além da defesa dos projetos enquanto 

modalidade de trabalho, a palavra “programa” é definida como um conjunto de 
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projetos a serem desenvolvidos, diferindo de outros sentidos como, por 

exemplo, conjunto de instruções ou compromissos a serem atendidos. Talvez 

por esta razão, ao final da leitura do PEEA/MG, sentimos falta de um 

detalhamento maior das diretrizes a serem adotadas por cada mesorregião 

para a concretização das linhas de ação delimitadas. A título de exemplo 

destaca-se o que fica estabelecido para a mesorregião onde a escola 

selecionada para esta pesquisa fica localizada: 

 
Linha de ação: A Educação Ambiental por meio do 
ensino formal.  
Objetivos: 
Conscientizar, sensibilizar e mobilizar docentes e 
discentes acerca da sustentabilidade.  
Ações:  
Implantar Oficina de Sensibilização da Agenda Ambiental 
nas escolas.  
Estratégias:  
1) Fazer uso da Agenda 21 como instrumento de 
planejamento.  
2) Envolver representantes de cada segmento.   
Atores envolvidos: 
Comunidade em geral, professores, diretores, 
especialistas de cada escola (OLIVEIRA et al, 2004, p. 
54). 
 

Nas páginas da internet da Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais (SEE-MG), do Centro de Referência Virtual do Professor e da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 

(SEMAD), o único documento disponível sobre o PEEA/MG é o próprio 

programa; não se encontram documentos complementares, como, por 

exemplo, as necessárias avaliações periódicas sobre a implantação do 

programa a nível estatal ou específicos de cada mesorregião. 

 

2.4 O Programa Nacional de Educação Ambiental 

 

Data de 1994 a primeira versão do Programa Nacional de Educação 

Ambiental, elaborado pela Presidência da República como meio de cumprir o já 

citado artigo 22510 da Constituição Federal, de 1988, e como forma de atender 

                                                 
10

 Ver tópico “A Educação Ambiental como dever estatal” no Capítulo 1. 
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aos “compromissos internacionais assumidos com a Conferência do Rio”, em 

1992 (BRASIL, 2005, p. 24). 

Conhecido inicialmente como PRONEA, referente à sua primeira versão, 

a sigla ProNEA, a partir de 1999, passa a representar o programa, ano em que 

este é novamente instituído (ibidem, p. 25) e no qual foi criada a Diretoria do 

Programa Nacional de EA (BRASIL, 2008, p. 218). 

A sua atual versão, a terceira, foi publicada, no ano de 2005, pela 

Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA) e 

pela Coordenação-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação 

(CGEA). Como citado anteriormente (sobre o PEEA-MG), o MMA, por meio dos 

Programas Estaduais de EA, se propôs a elaborar o ProNEA na tentativa de 

fortalecer “as prioridades das ações desenvolvidas nos Estados” (OLIVEIRA et 

al., 2004, p. 19). De acordo com o documento publicado, a elaboração desta 

terceira versão envolveu “mais de 800 educadores ambientais de 22 unidades 

federativas do país” (BRASIL, 2005, p. 15), durante os meses de setembro e 

outubro de 2004, tendo como auge o V Fórum Brasileiro de Educação 

Ambiental, realizado, em novembro do mesmo ano, na capital de Goiás 

(BRASIL, 2008, p. 111). Como justificativa para a elaboração do programa, 

além de se ressaltar a “posição de destaque” que a educação assume “para 

construir os fundamentos da sociedade sustentável” (idem, 2005, p. 18), tem-se 

que 

 
a criação do ProNEA se configura como um esforço do 
governo federal no estabelecimento das condições 
necessárias para a gestão da Política Nacional de 
Educação Ambiental, fortalecendo os processos 
existentes nessa direção na sociedade brasileira (idem, 
p. 19). 
 

 Sendo organizado em dezenove tópicos, são assumidos cinco eixos 

orientadores das “Diretrizes” do referido programa, sendo eles: 

 Transversalidade e Interdisciplinaridade; 

 Descentralização Espacial e Institucional; 

 Sustentabilidade Socioambiental; 

 Democracia e Participação Social; 
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 Aperfeiçoamento e Fortalecimento dos Sistemas de Ensino, Meio 

Ambiente e outros que tenham interface com a educação 

ambiental. 

No que consta sobre o primeiro eixo, que é o de interesse deste estudo, 

dada a sua constante referência nos documentos analisados até aqui, são 

enunciados os seguintes dizeres: 

 
O ProNEA propõe um constante exercício de 
transversalidade para internalizar, por meio de espaços 
de interlocução bilateral e múltipla, a educação ambiental 
no conjunto do governo, nas entidades privadas e no 
terceiro setor; enfim,  na sociedade como um todo. 
Estimula o diálogo interdisciplinar entre as políticas 
setoriais e a participação qualificada nas decisões sobre 
investimentos, monitoramento e avaliação do impacto de 
tais políticas (BRASIL, 2005, p. 33). 
 

Vemos que para além das salas de aula, são acrescentadas à 

transversalidade e à interdisciplinaridade capacidades de atuar (e influenciar) 

nas diversas instâncias, sejam elas econômica, política e/ou social, além de 

serem defendidos o diálogo e a participação de diferentes setores na 

conformação de políticas relacionadas a este campo educativo. 

 Dentre os vinte “Objetivos” nos quais o ProNEA se baseia, que 

perpassam processos de formação, implantação, desenvolvimento e avaliação 

do programa, incluem: fomentar processos de formação continuada em EA; 

fomentar a transversalidade em projetos governamentais e não-

governamentais; e acompanhar os desdobramentos dos programas de 

educação ambiental. Já no que se refere aos “Públicos” que se pretende 

atingir, observando os vinte tópicos listados a noção que se tem é a de que 

nenhum setor da sociedade tenha ficado de fora do círculo de atuação 

objetivado pelo ProNEA, ao incluir, além de professores e estudantes de todos 

os níveis e modalidades de ensino, a comunidade científica, entidades 

religiosas, gestores do governo, produtores rurais, comunidades indígenas, 

dentre outros. (ibidem, p. 42). 

São definidas cinco linhas de ação para o ProNEA no tópico “Linhas de 

ação e as Estratégias”: 
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 Gestão e planejamento da Educação Ambiental no país; 

 Formação de educadores e educadoras ambientais; 

 Comunicação para Educação Ambiental; 

 Inclusão da Educação Ambiental nas Instituições de Ensino; 

 Monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos de 

Educação Ambiental. 

No total, essas cinco linhas de ação são subdividas em oitenta e três 

metas de trabalho, as quais, em sua maioria, se referem a “estímulos” e 

“apoios” no desenvolvimento da EA no Brasil11. Não sendo objetivado o 

aprofundamento neste montante de propostas, torna-se pertinente, no entanto, 

o destaque de algumas delas, em especial àquelas da quarta linha de ação 

referente à Educação Ambiental formal. 

Sendo dividida em duas partes – “Incentivo à inclusão da dimensão 

ambiental nos projetos político-pedagógicos das instituições de ensino” e 

“Incentivo a estudos, pesquisas e experimentos em educação ambiental” – 

focaremos, aqui, na primeira delas, onde estão listados alguns apontamentos 

considerados pertinentes para a presente pesquisa, a começar por aqueles que 

se voltam para a modalidade de projetos dentro das instituições de ensino. 

Temos então: 

 Incentivo à gestão escolar dinâmica, aproveitando as 

experiências acumuladas, trabalhando com a pedagogia de 

projetos e promovendo a integração entre as diversas disciplinas 

(BRASIL, 2005, p. 50); 

 Estímulo à efetiva implementação dos projetos em educação 

ambiental construídos pela comunidade escolar, especialmente 

os provenientes da educação infantil e do ensino fundamental 

(idem, p. 51). 

Quanto ao oferecimento de uma disciplina específica em EA, aqui são 

ressaltados apenas os cursos de Ensino Superior, como demonstram os 

seguintes tópicos: 

                                                 
11

 Um exemplo claro do Estado enquanto Estado mínimo, pouco atuante nos aspectos 
relacionados à Educação. 
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 Inclusão de disciplinas sobre meio ambiente na formação 

universitária, tornando esse tema transversal ao ensino, à 

pesquisa e à extensão; 

 Inclusão de disciplinas que enfoquem o aspecto metodológico da 

educação ambiental no currículo dos cursos de licenciatura. 

Ao final do documento, assume-se o ProNEA como “referencial 

programático” do Órgão Gestor da PNEA, ocupando posição central diante de 

todas as esferas que dão forma à EA brasileira, perpassando, por exemplo, a 

Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA), 

a Coordenação-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação 

(CGEA), as Comissões Interinstitucionais de EA e a própria sociedade. 

 

2.5 A Proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental 

 

 Elaborada pela Coordenação-Geral de Educação Ambiental 

(CGEA/SECAD/MEC), integrante do Órgão Gestor da PNEA e encaminhada ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2007, o referido documento 

apresenta a proposta para oficializar as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Ambiental. 

O documento inicia sua narrativa ressaltando a importância deste campo 

educacional e estabelecendo relações entre os princípios e objetivos da EA 

com os princípios gerais da Educação. Para isto, toma como exemplo o artigo 

32 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei n° 9.394), a qual estabelece como 

objetivo do Ensino Fundamental na formação básica do cidadão: “II – a 

compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 2012e). 

 São reconhecidos os grandes avanços já obtidos pela EA nas 

legislações educacionais apesar de sua incompletude, uma vez que, até então, 

não teriam sido estabelecidos “princípios, diretrizes operacionais e 

pedagógicas para o seu trato transversal nos níveis e modalidades de 

educação” (BRASIL, 2007, p. 2). Sendo assim, considera-se essencial o papel 
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do CNE em auxiliar o Estado na concretização desta meta. São, também, 

lembrados os papéis independentes que Estados e municípios vêm 

desenvolvendo na elaboração de políticas públicas, programas e Comissões 

Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEA) como estratégias para a 

implantação da EA no ensino formal e na formação dos professores. 

Anteriormente à apresentação da proposta em si, são listadas algumas 

razões que devem ser consideradas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

CNE à Educação Ambiental, indo desde o seu caráter obrigatório à sua 

complexidade e relevância dentro do processo educativo.  

 
a) A Educação Ambiental possui uma Política Nacional 
(PNEA) instituída pela Lei nº 9.795/99 que possui 
princípios e objetivos de observância obrigatória e que, 
para se efetivarem no ensino formal, necessitam de 
normatização por parte do CNE; 
b) A Educação Ambiental, em seu trato multi, 
transdisciplinar e interdisciplinar tem a preocupação com 
uma metodologia que deve seguir diretrizes básicas 
nacionais, de forma a ampliar o debate e o 
aprimoramento conceituais nas instituições de ensino, 
dando espaço para a inserção da dimensão ambiental 
nos currículos escolares e no projeto Político-
Pedagógico, promovendo a revisão teórica e avaliação 
da práxis pedagógica; 
c) Ao mesmo tempo em que serve como instrumento 
para a interpretação e para a construção do 
conhecimento nos níveis e modalidades de ensino e 
ramos científicos, a Educação Ambiental possui 
enfoques específicos, emergentes e urgentes, entre eles, 
o modelo produtivo e o consumismo da sociedade 
capitalista; 
d) A complexidade e o desafio da abordagem 
socioambiental fez com que a Educação Ambiental 
desenvolvesse uma gramática própria que requer das 
pessoas (principalmente de todos os professores e 
educadores) a reformulação ética de sua linguagem e de 
suas atitudes para a abordagem crítica e 
contextualizada, histórica, política, científica, geográfica, 
econômica e cultural da questão ambiental; 
e) Possui uma proposta ética relacionada à visão de 
mundo e ao reposicionamento dos seres humanos e do 
atual modelo econômico; daí decorre a importância de se 
criarem espaços estruturados de Educação Ambiental 
nas escolas, como lócus de discussões dialógicas entre 
a comunidade escolar e outros atores sociais, em uma 
perspectiva de educação permanente e continuada, 
preocupada com a sustentabilidade socioambiental; 
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f) A inclusão das diretrizes da Educação Ambiental nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino deve, 
necessariamente, induzir o planejamento didático das 
políticas públicas ou privadas dos diversos 
estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2007, p. 13-14, 
grifos originais). 
  

Fica estabelecido que as diretrizes elaboradas devem estar presentes: 

nas propostas pedagógicas curriculares de todos os níveis e modalidades de 

ensino, conforme suas particularidades; nos sistemas de avaliação; nos 

processos de credenciamento das instituições formadoras e na certificação das 

instituições de ensino; na produção e avaliação de materiais pedagógicos; nos 

sistemas de avaliação de desempenho escolar em todos os níveis; nos 

concursos de provas e títulos para provimento dos cargos dos profissionais de 

educação; e na gestão e administração educacionais. 

Primeiramente são fundadas as Diretrizes Gerais, ou seja, a base para a 

inserção deste campo de conhecimentos dentro dos processos educativos. Em 

seus dez tópicos, evidencia-se a adoção de um modelo de EA que seja 

“processual, continuado e incremental” (BRASIL, 2007, p. 15), capaz de 

abordar uma série de aspectos, incluindo o ecológico, biológico, cultural, social, 

tecnológico, educacional, assim como o incentivo à pesquisa e à resolução de 

problemas, deixando, desde já, evidente a abrangência da EA. 

Logo em seguida parte-se para o detalhamento das metas propostas 

para todos os níveis e modalidades de ensino-aprendizagem, e outros fatores 

relacionados ao processo educativo, perpassando pela: Educação Básica; 

Educação Profissional; Educação Superior; Educação Indígena; Educação 

Quilombola; Educação no Campo; Educação Especial; EAD; EJA; Produção e 

Avaliação de materiais pedagógicos; Gestão e administração dos 

estabelecimentos de ensino (escolas e IES); e concursos, provas de títulos dos 

profissionais da educação e sistemas de avaliação do desempenho escolar e 

dos estabelecimentos de ensino. Ficando evidente a extensão destas 

diretrizes, e não cabendo a esta pesquisa o detalhamento de cada uma delas, 

sua abordagem se restringirá à apresentação das diretrizes elaboradas para a 

Educação Básica, a qual engloba o presente objeto de pesquisa. 
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III.2 Educação Básica, nos seus níveis e modalidades 
a) Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 
1. Emprego de recursos pedagógicos que promovam a 
percepção da interação humana com a natureza e 
cultura, evidenciando aspectos estéticos, éticos, 
sensoriais e cognitivos em suas múltiplas relações; 
2. Desenvolvimento de projetos multidisciplinares e 
interdisciplinares que valorizem a dimensão positiva da 
relação dos seres humanos com a natureza, valorizando 
ainda a diversidade dos seres vivos, das diferentes 
culturas locais, da tradição oral, entre outras; 
3. Promoção do cuidado para com as diversas formas de 
vida, do respeito às pessoas e sociedades, e do 
desenvolvimento da cidadania ambiental. 
b) Anos Finais do Ensino Fundamental 
1. Aprimoramento da cidadania ambiental em uma visão 
prospectiva, crítica e transformadora dos desafios 
ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras 
gerações. 
2. Compreensão da gênese e da dinâmica da natureza e 
das alterações provocadas pela sociedade humana. 
c) Ensino Médio 
1. Aprofundamento do pensamento crítico por meio de 
estudos científicos, socioeconômicos, políticos e 
históricos a partir da dimensão socioambiental, 
valorizando participação, cooperação, senso de justiça e 
responsabilidade. 
2. Identificação de potencialidades, problemas e conflitos 
socioambientais para a elaboração de projetos 
multidisciplinares que cumpram objetivos educacionais 
curriculares de forma transversal, prevendo a realização 
de ações concretas, de acordo com o nível de 
gestão/proposição possível por cada grupo; 
3. Reflexão sobre as injustiças sociais e ambientais que 
recaem de forma desproporcional sobre os grupos e as 
etnias vulnerabilizados, contribuindo para o Mapeamento 
do Racismo Ambiental no Brasil (BRASIL, 2007, p. 16-
17). 

 

É necessário dizer que ainda que sejam estabelecidos diferentes graus 

de aprofundamento às questões socioambientais durante os anos de Ensino 

Fundamental e Médio, volta-se ao desenvolvimento de projetos como 

alternativas viáveis de trabalho com a temática ambiental de forma 

multidisciplinar, interdisciplinar e transversal. 

Por último, e não menos importante, vale destacar que o documento que 

apresenta tais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 
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trata-se de uma proposta e, como tal, ainda se encontra em processo de 

análise e elaboração. 

 

2.6 Entre projetos, disciplinas e temas transversais 

 

Embora, como já dito, sejam reconhecidas outras modalidades com as 

quais a EA vem sendo trabalhada nas instituições de ensino – como, por 

exemplo, a inserção da temática em disciplinas específicas ou no projeto 

político pedagógico da escola –selecionamos, aqui, os projetos, a disciplina 

especial e o Tema Transversal como modalidades de investigação. 

Acreditamos na pertinência de discussão destas modalidades, apontando suas 

potencialidades e limitações, por se tratarem de práticas constantemente 

citadas nos documentos anteriormente abordados e em uma série de 

pesquisas que serão oportunamente ressaltadas. Neste sentido é relevante 

mostrar que embora estas modalidades sejam “aceitas” ou “recusadas” pelos 

documentos selecionados para este capítulo, elas também recebem os mais 

variados julgamentos de valor na literatura referente a Educação Ambiental. 

 

2.6.1 Projetos: práticas inovadoras ou ações pontuais? 

 

Mesmo anteriormente às pesquisas citadas no Capítulo 1 (Censo 

Escolar e O que fazem as escolas que dizem que fazem EA?), a oficina de 

trabalho “Panorama da Educação Ambiental no Ensino Fundamental”, 

realizada na capital federal em março de 2000, já apontava os projetos como a 

modalidade que tradicionalmente a EA vinha sendo trabalhada nas escolas 

brasileiras (BRASIL, 2001).  

Ainda que o termo projeto apresente rica polissemia, atribui-se aos 

projetos de EA uma definição mais próxima ao modelo divulgado em meios 

acadêmicos, elaborados para atingir fins específicos, em prazos determinados 

e comumente estruturados em “título do projeto, objetivos, público-alvo, dados 

sobre a organização responsável (ong, docente etc.) e estratégia de 

implementação”, assim como tipificado por Brasil (2008, p. 42). 
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Além de uma multiplicidade de significados, a modalidade projetos 

recebe os mais variados julgamentos de valor dentre as publicações em EA: já 

foi descrita como uma prática “inovadora e criativa” (VALENTIN; SALTANA, 

2010, p. 398), ou “a opção encontrada para otimizar e aumentar a  presença da 

Educação Ambiental nas escolas” (TRAJBER; MENDONÇA, 2007, p. 177), e 

ainda como “um caminho privilegiado para a capacitação dos professores para 

atuarem de igual maneira com os seus alunos” (SORRENTINO, 2001, p. 40). 

Defende-se a capacidade dos projetos em “conseguir atuar em uma estrutura 

curricular fortemente disciplinar” (TRAJBER; MENDONÇA, 2007, p. 177), 

permitindo quebrar este “quadro rígido” (VALENTIN; SALTANA, 2010, p. 398) 

previamente estabelecido e aparentemente instransponível. É ressaltado, 

também, o potencial da modalidade enquanto “experiências piloto” com a 

função de “testar inovações” (BRASIL, 2008, p. 120), sendo vista com bons 

olhos no momento inicial de inserção da EA em um determinado espaço 

escolar – investigando a realidade de entorno, pesquisando as temáticas mais 

adequadas de abordagem, delimitando seu público alvo, etc. –, para, então, 

poder cumprir seu papel enquanto “um processo educacional de aprendizagem 

permanente”, como proclamado no Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (BRASIL, 2005, p. 57). 

Em um caminho contrário ao da defesa, são também lembradas as 

limitações dos projetos, definidos como atividades “não necessariamente 

integradas às demais propostas didáticas” (BRASIL, 2008, p. 139) ou “ações 

pontuais, com data para acabar” (ibidem, p. 120). 

Valentin e Saltana (2010, p. 398) concluem em sua pesquisa  

 
que o desenvolvimento de projetos na escola ainda é um 
assunto que merece estudo, capacitação e atenção 
especial, para não tornar esta possibilidade metodológica 
mais uma panacéia ou prática ilusória que parece dar 
conta de todos os problemas de ensino e aprendizagem 
dos nossos alunos. 
 

Estes autores chamam a atenção para o cuidado que o desenvolvimento 

de projetos na escola exige, no momento em que se transfere a eles toda a 

carga que a EA traz consigo, como se eles, sozinhos, fossem capazes de 
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suportar. Já na oficina de trabalho “Panorama da Educação Ambiental no 

Ensino Fundamental” atentava-se para questionamentos importantes desta 

modalidade: 

 
A elaboração de projetos exige conhecimentos 
diversificados e específicos que não são passíveis de 
disponibilizar e exercitar em cursos de trinta ou quarenta 
horas de duração. A implementação de projetos não 
pode ocorrer sem revisões profundas na estrutura 
escolar, que vão da resistência dos(as) diretores(as) à 
utilização de horas/aula a isso destinadas, passando pelo 
apoio/acompanhamento de núcleos/centros para esse 
propósito (SORRENTINO, 2001, p. 41). 
 

Aos projetos devem ser associadas preocupações com seu caráter 

pontual, suas limitações em termos de abrangência, tanto temporal quanto 

temática. Seu potencial, porém, não fica invalidado – em especial, eles podem 

ter importante função na criação de aberturas nas estruturas curriculares. 

 

2.6.2 Disciplinas especiais: no ensino básico, não!  

 

Embora apareça em último lugar dentre as modalidades listadas na 

pesquisa “O que fazem as escolas que dizem que fazem Educação 

Ambiental?” (publicada em 2007), o Censo Escolar de 2004, em relação ao ano 

de 2001, apontou um aumento de 90% no número de escolas que trabalhavam 

com EA por meio de “disciplinas especiais” (TRAJBER; MENDONÇA, 2007, p. 

36), ou seja, disciplinas específicas voltadas ao trabalho com EA. Se 

verificamos uma defesa dos projetos nos documentos analisados como meios 

favoráveis para o trabalho com EA, encontramos as disciplinas especiais 

colocadas em um plano oposto, caracterizadas como redutoras das 

potencialidades educativas deste campo de conhecimentos. 

A discussão desta modalidade é um dos pontos mais polêmicos e 

controversos da PNEA, servindo de base para questionamentos de diferentes 

vertentes. Adjetivamos de controversa, pois, ao mesmo tempo em que consta 

no §1º do já citado Artigo 10º que “A educação ambiental não deve ser 

implantada como disciplina específica no currículo de ensino” (BRASIL, 2012f), 

logo adiante no §2º do mesmo artigo, estabelece-se que “Nos cursos de pós-
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graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da 

educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de 

disciplina específica”. Neste sentido, para estes níveis de ensino, a criação de 

disciplinas não seria, “necessariamente, uma experiência negativa” 

(CARVALHO, L. M., 2001, p. 60). 

Após “um caminhão de críticas” ser despejado sobre este artigo, como 

descreve Brasil (2008, p. 37), ao proibir e facultar, simultaneamente, a criação 

destas disciplinas, tem-se a Proposta das Diretrizes Curriculares em EA 

adotando um diferente viés, ao estabelecer a oferta de “disciplina”, em caráter 

obrigatório ou não, para os níveis de Educação Profissional de Nível Médio, 

Educação Superior e Formação Continuada de Professores e Gestores 

(BRASIL, 2007). Contudo, esta mesma Proposta institui que “para a Educação 

Básica, não se pretende a inclusão desta temática transversal como “disciplina 

curricular””, uma vez que a meta a ser alcançada é o fortalecimento do caráter 

interdisciplinar da EA, para que, assim, possa “continuar perpassando e 

avançando nas modalidades educativas e nos ramos científicos” (BRASIL, 

2007, p. 17). 

Indo pelo mesmo caminho, Castro (2001, p. 51) já ressaltava a 

defendida transversalidade da EA, enfatizando que uma única área ou 

disciplina responsável poderia vir a “descaracterizar sua complexidade”. Para 

Brasil (2008, p. 96), “Como a EA não está presa a uma disciplina ou grade 

curricular rígida, ela oportuniza a ampliação de conhecimentos em uma 

diversidade de dimensões, tendo em vista a complexidade dos sistemas 

naturais e sociais”. Em outras palavras: critica-se a EA enquanto disciplina com 

a justificativa de que, transformada em conteúdo curricular, perder-se-ia seu 

cerne dinâmico, interdisciplinar e transversal, tornando-a insuficiente para 

atender toda a demanda a que este campo educativo está incumbido. 

Proclama-se que enquanto disciplina especial, a EA estaria envolta por uma 

barreira que impediria a sua contínua transformação e o desenvolvimento de 

sua capacidade de atender a diferentes realidades. 

No entanto, anteriormente às críticas e “vaias” (OLIVEIRA, 2007) 

dispensadas às disciplinas especiais, acreditamos na pertinência de estudos 
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mais aprofundados de como estas atividades se dão nos espaços escolares, 

como fazem Trajber e Mendonça (2007, p. 78) ao reconhecerem que “a análise 

sobre sua inadequação aos princípios da Educação Ambiental deve ser bem 

situada e problematizada, considerando as múltiplas variáveis que definem tal 

prática”. Estas mesmas autoras levantam importantes considerações sobre 

esta modalidade, ao advertirem que 

 
não cabe, aprioristicamente, fazer julgamentos dos 
trabalhos realizados, pelo fato de estarem numa 
condição classificada como disciplinar, mas entender os 
condicionantes disto, o que concretamente significa na 
prática, buscando construir e assegurar alternativas 
pedagógicas e materiais às escolas, a serem garantidas 
nas políticas públicas específicas, preferencialmente 
articuladas às demais políticas de Educação e de meio 
ambiente. Do contrário, corre-se o risco de recairmos na 
Educação Ambiental em normatizações e imposições 
que desconsideram a realidade escolar e sua dinâmica 
(ibidem). 
 

Trajber e Mendonça (2007, p. 57) ainda lembram que, fugindo dos 

padrões curriculares estabelecidos, a criação de disciplinas especiais 

“cumprem o papel de aumentar o tempo de trabalho e criar espaços e 

alternativas de diálogo em torno da questão ambiental, diante de uma grade 

curricular escolar que privilegia a disciplinarização”. Além do mais, Boton et al. 

(2010, p. 48) perceberam em sua pesquisa que, ao ser tratada como Tema 

Transversal ao invés de um disciplina específica, a EA acaba se tornando “órfã 

no embate das disciplinas” somado ao  fato de que “o aluno, por sua vez, tende 

a priorizar a apropriação das disciplinas curricularmente estabelecidas, 

relegando a Educação Ambiental a um segundo plano”. 

Uma interessante indagação se faz pelas palavras enunciadas por 

Sorrentino (2005, p. viii) no Prefácio do livro “Educação Ambiental: pesquisa e 

desafios” organizado por Michèle Sato e Isabel Carvalho: 

 
Uma única disciplina ou saber não dará conta de toda a 
complexidade da questão ambiental ou socioambiental, 
como preferem alguns autores. Mas como promover a 
cooperação e o diálogo entre disciplinas e saberes em 
sociedades marcadas pela especialização, competição, 
individualismo e exclusão? 
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Essa citação final recoloca a questão da efetividade: se, 

conceitualmente, a disciplina especial pode representar uma visão limitada e 

limitadora da EA, a sua inexistência pode implicar o esvaziamento da 

importância, e efetiva presença, da EA na educação escolar. 

 

2.6.3 Tema Transversal: compromisso de todos e de ninguém 

 

Localizados em segundo lugar dentre as modalidades mais utilizadas no 

país, de acordo com o Censo Escolar do Inep (de 2001 a 2004), e em terceiro 

lugar na pesquisa “O que fazem as escolas que dizem que fazem educação 

ambiental?” (TRAJBER; MENDONÇA, 2007), a discussão dos Temas 

Transversais mostra-se, também, como um pertinente ponto de análise nas 

pesquisas em EA. 

Para o início deste tópico, um importante trabalho reflexivo está na 

necessária diferenciação de conceitos já citados neste estudo, mas que, muitas 

vezes, podem vir a ser confundidos devido à relativa semelhança existente: 

transversalidade e interdisciplinaridade. Tal diferenciação aparece no 

documento de Apresentação dos Temas Transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Enquanto a “interdisciplinaridade refere-se a uma 

abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento”, a “transversalidade 

diz respeito principalmente à dimensão da didática” (BRASIL, 1998, p. 30). 

 
A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os 
diferentes campos de conhecimento produzida por uma 
abordagem que não leva em conta a inter-relação e a 
influência entre eles — questiona a visão 
compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a 
escola, tal como é conhecida, historicamente se 
constituiu. 
A transversalidade diz respeito à possibilidade de se 
estabelecer, na prática educativa, uma relação entre 
aprender conhecimentos teoricamente sistematizados 
(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real e 
de sua transformação (aprender na realidade e da 
realidade). E a uma forma de sistematizar esse trabalho 
e incluí-lo explícita e estruturalmente na organização 
curricular, garantindo sua continuidade e 
aprofundamento ao longo da escolaridade (ibidem). 

 



70 

 

 

Sendo assim, ao passo que a interdisciplinaridade é compreendida 

“como uma proposta epistemológica que tende a superar a excessiva 

especialização disciplinar surgida da racionalidade cientifica moderna” 

(GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2005, p. 121), a transversalidade ficaria a cargo de 

dar um “sentido social” aos conteúdos ensinados dentro de sala de aula, 

abrindo “espaço para a inclusão de saberes extra-escolares”, e “possibilitando 

a referência a sistemas de significado construídos na realidade dos alunos” 

(BRASIL, 1998, p. 30). 

Ainda que ambos os conceitos sejam amplamente citados nos 

documentos estudados, daremos maior enfoque na Educação Ambiental 

enquanto Tema Transversal, dada a defesa desta modalidade em todos os 

níveis e modalidades de ensino, como faz o Decreto nº 4.281/02 ao 

recomendar a “integração da educação ambiental às disciplinas de modo 

transversal, contínuo e permanente” (Art. 5º, inciso I). 

Apesar do Meio Ambiente, apresentado como Tema Transversal nos 

PCNs, ser definido como “uma das melhores propostas para a definição de um 

campo de atuação da Educação Ambiental na escola” (BRASIL, 2002, p. 13), 

acredita-se que a transversalidade da EA ampliaria a restrita (e comum) visão 

do conceito de “Meio Ambiente”, englobando “questões como a erradicação da 

miséria, justiça social e ambiental, qualidade de vida e outros que justificam 

uma atitude crítica e a busca da transformação do atual modelo de 

desenvolvimento econômico-social” (BRASIL, 2007, p. 10). Bernardes e Prieto 

(2010, p. 180) definem os Temas Transversais como “um conjunto de 

conteúdos educativos” ou “eixos condutores da atividade escolar” que “não 

estando ligados a nenhuma matéria particular, pode-se considerar comum a 

todas”. 

Passando, então, para o quadro de atribuições das diversas disciplinas 

escolares, como meio de abertura para novos diálogos e questionamentos, e 

não como um conteúdo rígido de trabalho, surge a problemática de se localizar 

este Tema Transversal dentro da estrutura escolar, assim como enuncia 

Carvalho (2005, p. 59): 
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ainda que a transversalidade venha em consonância com 
as propostas elaboradas desde longa data pelo próprio 
campo dos educadores ambientais e tenha sido 
incorporada pelos parâmetros, restam muitos 
questionamentos, tais como: afinal, como ocupar um 
lugar na estrutura escolar desde essa espécie de não-
lugar que é a transversalidade? Para a EA, constituir-se 
como temática transversal pode tanto ganhar o 
significado de estar em todo lugar quanto, ao mesmo 
tempo, não pertencer a nenhum dos lugares já 
estabelecidos na estrutura curricular que organiza o 
ensino. 

 
Trajber e Mendonça (2007, p. 196), ao realizarem uma análise 

qualitativa dos dados coletados na Região Sudeste, revelam alguns 

apontamentos pertinentes para a discussão da transversalidade. As escolas, 

submetidas a um rígido enquadramento, anterior ao cumprimento das 

temáticas transversais, são cobradas a seguir uma “agenda escolar” e um 

extenso “conteúdo curricular” já estabelecidos, evidenciando “a existência de 

problemas entre diretrizes que estimulam a transversalidade e as estruturas 

curriculares consolidadas e as políticas educacionais nacionais que privilegiam 

a organização disciplinar”. Estes autores reforçam essa problemática ao 

considerarem que, 

 
se por um lado, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) valorizam as disciplinas escolares tradicionais, 
por outro, recomendam que alguns temas sejam tratados 
transversalmente no interior das disciplinas, sem muita 
explicitação sobre como fazer este trabalho e, 
principalmente, sobre como dar conta dos mesmos 
conteúdos e ainda inserir os Temas Transversais (idem, 
p. 197). 
 

Sendo assim, embora exista o desejo da transversalidade integrar “as 

áreas convencionais relacionando-as às questões da atualidade”, superando o 

arcaico modelo de racionalidade técnica, baseado na disciplinarização 

curricular “desarticulada da prática e da realidade encontradas nas escolas”, os 

Temas Transversais estariam, por sua natureza, se tornando, eles mesmos, 

“um obstáculo para sua implantação nos sistemas de ensino” (BOTON et al., 

2010, p. 43).  
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Mais uma vez se faz relevante destacar o risco de esvaziamento efetivo 

associado a belas formulações conceituais. A Educação Ambiental é 

importante? Vai ter lugar efetivo na estrutura curricular? Sem esse lugar 

efetivo, que força impulsionaria a presença e manutenção da EA nas escolas? 
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Capítulo 3 

OS DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE PROFESSORAS DE 

UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MINAS GERAIS 

 

Quando se aborda o campo da educação ambiental, 
podemos nos dar conta de que, apesar de sua 
preocupação comum com o meio ambiente e do 
reconhecimento do papel central da educação para 
a melhoria da relação com este último, os diferentes 
autores (pesquisadores, professores, pedagogos, 
animadores, associações, organismos, etc.) adotam 
diferentes discursos sobre a EA e propõem diversas 
maneiras de conceber e de praticar a ação 
educativa neste campo. 

Lucie Sauvé 

 

 Propomos para este capítulo o início do mergulho em nosso universo de 

pesquisa, onde faremos a apresentação do Programa de Desenvolvimento 

Profissional de Educadores da Secretaria de Educação de Minas Gerais, 

essencial para a melhor compreensão dos discursos das professoras 

participantes e as condições de produção dos projetos de EA da escola 

investigada. 

Como se vê, até o presente momento fizemos a análise de apenas uma 

das pontas do triângulo de dados, ao serem analisados os documentos 

referentes às orientações para o trabalho com a Educação Ambiental nos 

espaços escolares. A partir de então, exploraremos as outras extremidades 

deste triangulo, onde serão apresentados os dados obtidos por meio dos 

questionários entregues à direção escolar e às professoras participantes, e 

onde daremos início à análise das entrevistas realizadas. 

Baseado na pesquisa de Trajber e Mendonça (2007), o questionário 

entregue à diretora da Escola Estadual X12 teve como objetivo fornecer uma 

imagem preliminar e complementar da EA desenvolvida nesta instituição (p. ex. 

tempo de trabalho, objetivos, resultados percebidos, etc.). Esta imagem, ainda 

que superficial, possibilitou que fosse ouvida uma voz que se pronunciasse em 

                                                 
12

 Nome fictício criado para a escola que pesquisamos. 
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nome de toda aquela instituição, não passível de ser reconhecida nos 

discursos enunciados pelas professoras entrevistadas. Além disso, e talvez em 

primeiro lugar, os dados obtidos permitiram que, mais uma vez, fossem 

questionadas as pesquisas de caráter positivista como dignas de detentoras da 

realidade educacional brasileira, dada a sua incapacidade de revelar uma série 

de problemáticas que só seriam identificadas por meio de um trabalho mais 

aprofundado. 

Como forma de conhecermos melhor o grupo de educadoras, utilizamos 

outro questionário, agora de caráter socioeconômico, que serviu de base para 

que fossem obtidas informações não objetivadas nas entrevistas, mas que se 

mostraram relevantes para o trabalho de familiarização com as professoras 

desta pesquisa. A respeito dessas informações, optamos por fazer referência a 

estas profissionais de forma coletiva e não individual, a fim de dificultarmos que 

a identidade das participantes seja reconhecida. Feito isso, damos início à 

análise dos discursos obtidos, onde buscamos enfatizar algumas das 

características predominantes e traços particulares das falas de cada uma das 

entrevistadas que se destacaram durante as análises. Logo em seguida, a 

partir da opinião das entrevistadas, buscamos delimitar suas considerações 

acerca das potencialidades e limitações das três modalidades de trabalho com 

EA (os projetos, a disciplina especial e a transversalidade) discutidas no 

Capítulo 2. Ao ser dada voz a estas profissionais, retomamos à epígrafe deste 

capítulo, comprovando que diferentes professoras fazem uso de diferentes 

discursos e propõem diferentes maneiras de se trabalhar com a EA. 

Vale lembrar que para as análises discursivas utilizamos parte do aporte 

teórico de Mikhail Bakhtin, o qual será discutido a seguir. 

 

3.1 Entre discursos e contextos: o potencial da análise bakhtiniana 

 

Como já dito no primeiro capítulo, utilizamos como referencial teórico-

metodológico parte do aporte teórico fornecido por Mikhail Bakhtin como forma 

de compreendermos melhor as percepções de docentes que trabalham com 
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projetos de Educação Ambiental em uma escola da rede estadual de ensino de 

Minas Gerais. 

 O trabalho realizado até aqui, de certa forma, nos auxilia no 

entendimento de uma das bases do pensamento bakhtiniano, onde “O sentido 

da palavra é totalmente determinado por seu contexto” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1981, p. 106, grifo nosso). Embora tudo que é 

dito, seja um “já dito”, como ressalta Brandão (2004, p. 85), tudo o que é dito é 

dito em um momento histórico específico, com aspectos sociais, culturais, 

políticos e econômicos singulares. Dessa forma, compreendemos que “O meio 

social envolve, então, por completo o indivíduo” (BRAIT; MELO, 2005, p. 175), 

fazendo dele um sujeito “essencialmente histórico”, cuja “fala é um recorte das 

representações de um tempo histórico e de um espaço social” (BRANDÃO, 

2004, p. 59). 

 
É nessa relação, portanto, que Bakhitn/Volochínov 
defende que as menores, mais ínfimas e mais efêmeras 
mudanças sociais repercutem imediatamente na língua; 
os sujeitos inter-agentes inscrevem nas palavras, nos 
acentos apreciativos, nas entonações, na escala dos 
índices de valores, nos comportamentos ético-sociais, as 
mudanças sociais. As palavras, nesse sentido, 
funcionam como agente e memória social, pois uma 
mesma palavra figura em contextos diversamente 
orientados. E, já que, por sua ubiqüidade, se banham em 
todos os ambientes sociais, as palavras são tecidas por 
uma multidão de fios ideológicos, contraditórios entre si, 
pois frequentaram e se constituíram em todos os campos 
das relações e dos conflitos sociais (MIOTELLO, 2004, p. 
172). 
  

 Em sua obra Questões de literatura e estética Bakhtin retoma estes fios 

ideológicos que costuram as palavras empregadas em nossos discursos, 

utilizando, porém, como referência o conceito de enunciado. 

 
O enunciado existente, surgido de maneira significativa 
num determinado momento social e histórico, não pode 
deixar de tocar os milhares de fios ideológicos existentes, 
tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado 
objeto de enunciação, não pode deixar de ser 
participante ativo do diálogo social (BAKHTIN, 1934-
35/1993, p. 86). 
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 Para Brait e Melo (2005, p. 63), de acordo com o pensamento 

bakhtiniano, todo enunciado “é concebido como unidade de comunicação, 

como unidade de significação, necessariamente contextualizado”, conferindo 

ao enunciado o papel de um evento social e “à situação de enunciação o papel 

de componente necessário para a compreensão e explicação da estrutura 

semântica de qualquer ato de comunicação verbal” (BRANDÃO, 2004, p. 8). 

Desta forma, as noções de enunciado/enunciação recebem um destaque 

central “na concepção de linguagem que rege o pensamento bakhtiniano 

justamente porque a linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, 

cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a 

comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos” (BRAIT; MELO, 

2005, p. 65). 

 Brandão (2004, p. 11) adverte que, sendo a linguagem um lugar “de 

confronto ideológico”, constituída por processos histórico-sociais, o “seu estudo 

não pode estar desvinculado de suas condições de produção” (grifo nosso). 

Para essa autora, Pêcheux foi o primeiro estudioso a tentar fazer uma definição 

geral sobre a noção de “condições de produção do discurso”, cuja contribuição 

 
está no fato de ver nos protagonistas do discurso não a 
presença física de “organismos humanos individuais”, 
mas a representação de “lugares determinados na 
estrutura de uma formação social, lugares cujo feixe de 
traços objetivos característicos pode ser descrito pela 
sociologia”. [...]. No discurso, as relações entre esses 
lugares, objetivamente definíveis, acham-se 
representadas por uma série de “formações imaginárias” 
que designam o lugar que destinador e destinatário 
atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem que eles 
fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Dessa 
forma, em todo processo discursivo, o emissor pode 
antecipar as representações do receptor e, de acordo 
com essa antevisão do “imaginário” do outro, fundar 
estratégias de discurso (idem, p. 44). 
 

Para Bakhtin, tanto o emissor (o locutor) quanto o receptor (o 

interlocutor) assumem posições fundamentais na produção do discurso, uma 

vez que “O locutor pensa e se exprime para um auditório social bem definido” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1981, p. 16), ou seja, há sempre um 

endereçamento e uma intencionalidade na fala dos sujeitos. 
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[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo 
fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em 
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em 
relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada 
entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. 
A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor 
(idem, p. 113, grifos originais) 
 

 Desta forma, criticando os linguistas que “consideravam o ouvinte como 

alguém que só pode compreender passivamente, e não como aquele que 

responde e replica de maneira ativa” (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 89), Bakhtin 

faz com que a interação verbal se constitua como “a realidade fundamental da 

língua” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1981, p. 123). O que se percebe, no 

entanto, é que essa interação não se daria de forma pacífica, mas, sim, 

marcada por intensos conflitos e embates, onde “diversas vozes alheias lutam 

pela sua influência sobre a consciência do indivíduo” (BAKHTIN, 1934-35/1993, 

p. 147), e, obviamente, se fazem presentes nos discursos enunciados, uma vez 

que “nossa fala contém em abundância palavras de outrem, transmitidas com 

todos os graus variáveis de precisão e imparcialidade” (idem, p. 139). 

 Esta multivocalidade discursiva, a qual permite o reconhecimento de 

diversas vozes que compõem a fala dos sujeitos, seria a base para a 

elaboração do conceito de polifonia por Bakhtin, o qual enxerga os discursos 

como que tecidos “num jogo de várias vozes cruzadas, complementares, 

concorrentes, contraditórias” (BRANDÃO, 2004, p. 65). Para Leal e Mortimer 

(2008, p. 217) seria justamente por meio da polifonia que a dialogia dos 

discursos se permitiria ver. 

 
A polifonia se define pela convivência e pela interação, 
[...], de uma multiplicidade de vozes e consciências 
independentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e 
consciências eqüipolentes, todas representantes de um 
determinado universo marcadas pelas peculiaridades 
desse universo (BEZERRA, 2005, p. 194-195). 
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Para Lemos (1994, p. 41) é justamente “essa noção de polifonia 

enquanto multiplicidade de consciências-vozes que Bakhtin projeta no 

funcionamento do próprio discurso”. Para o autor soviético, toda palavra “traz 

em si a perspectiva de outra voz” (BARROS, 1994, p. 3), em detrimento de 

nenhuma palavra ser, de fato, nossa, até que nos apropriemos desta. O 

processo de apropriação, relacionado com a dinâmica de algo que é alheio se 

tornar próprio, mostra-se complexo, justamente pelos discursos estarem 

repletos de intenções e intrinsecamente relacionados ao contexto no qual 

foram enunciados. Bakhtin (1934-35/1993, p. 100), problematiza 

primorosamente a complexidade deste processo: 

 
[...] A palavra da língua é uma palavra semi-alheia. Ela 
só se torna “própria” quando o falante a povoa com sua 
intenção, com seu acento, quando a domina através do 
discurso, torna-a familiar com a sua orientação 
semântica e expressiva. Até o momento em que foi 
apropriado, o discurso não se encontra em uma língua 
neutra e impessoal (pois não é do dicionário que ele é 
tomado pelo falante!), ele está nos lábios de outrem, nos 
contextos de outrem e a serviço das intenções de 
outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado e feito 
próprio.  
 

No entanto, o filósofo russo atenta para a problemática do processo de 

apropriação, ressaltando a não neutralidade em tudo o que é dito pelo falante. 

 
Nem todos os discursos se prestam de tal maneira 
igualmente fácil a esta assimilação e a esta apropriação: 
muitos resistem firmemente, outros permanecem alheios, 
soam de maneira estranha na boca do falante que se 
apossou deles, não podem ser assimilados por seu 
contexto e escapam dele; é como se eles, fora da 
vontade do falante, se colocassem “entre aspas”. A 
linguagem não é um meio neutro que se torne fácil e 
livremente a propriedade intencional do falante, ela está 
povoada ou superpovoada de intenções de outrem. 
Dominá-la, submetê-la às próprias intenções e acentos é 
um processo difícil e complexo (ibidem). 

  
 Nesta mesma obra, Bakhtin ainda atenta para a importância que a 

palavra alheia tem no processo de formação ideológica do homem, no 

momento em que, por meio das disputas de vozes intrínsecas ao processo, 

“ela procura definir as próprias bases de nossa atitude ideológica em relação 
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ao mundo e de nosso comportamento” (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 142), 

dando forma, assim, ao que ele denomina de palavra autoritária e palavra 

interiormente persuasiva. 

 
A palavra autoritária exige de nós o reconhecimento e a 
assimilação, ela se impõe a nós independentemente do 
grau de sua persuasão interior no que diz respeito; nós já 
a encontramos unida à autoridade. A palavra autoritária, 
numa zona mais remota, é organicamente ligada ao 
passado hierárquico. É, por assim dizer, a palavra dos 
pais. Ela já foi reconhecida no passado. É uma palavra 
encontrada de antemão. Não é preciso selecioná-la entre 
outras equivalentes. Ela ressoa numa alta esfera, e não 
na esfera do contato familiar. Sua linguagem é uma 
linguagem especial (por assim dizer, hierárquica). Ela 
pode tornar-se objeto de profanação. Aproxima-se do 
tabu, do nome que não se pode tomar em vão. 
[...]. 
A vinculação da palavra com a autoridade – reconhecida 
por nós ou não – distingue e isola a palavra de maneira 
específica; ela exige distância em relação a si mesma 
(distância que pode tomar uma coloração tanto positiva 
como negativa), nossa relação pode ser tanto fervorosa 
como hostil. A palavra autoritária pode organizar em 
torno de si massas de outras palavras (que a 
interpretam, que a exaltam, que a aplicam desta ou de 
outra maneira) mas ela não se confunde com elas (por 
exemplo, por meio de comutações graduais), 
permanecendo nitidamente isolada, compacta e inerte: 
poder-se-ia dizer que ela exige não apenas aspas, mas 
um destaque mais monumental, por exemplo, uma 
escrita especial (BAKHTIN, 1934-35/1993, p. 143). 

 
Diferindo da palavra autoritária, a palavra interiormente persuasiva se 

entrelaçaria à “nossa palavra”, estabelecendo um interrelacionamento mais 

íntimo, tenso e conflitante com outras palavras internamente persuasivas. 

  
Esta palavra é determinante para o processo da 
transformação ideológica da consciência individual: para 
uma vida ideológica independente, a consciência 
desperta num mundo onde as palavras de outrem a 
rodeiam e onde logo de início ela não se destaca; a 
distinção entre nossas palavras e as do outro, entre os 
nossos pensamentos e os dos outros se realiza 
relativamente tarde. Quando começa o trabalho do 
pensamento independente experimental e seletivo, antes 
de tudo ocorre uma separação da palavra persuasiva da 
palavra autoritária imposta e da massa das palavras 
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indiferentes que não nos atingem (BAKHTIN, 1934-
35/1993, p. 145). 
 

Enquanto na palavra autoritária as vozes seriam abafadas, fazendo do 

discurso uma “verdade única, absoluta e incontestável” cuja única forma de 

contestação seria mediante o confronto com outros discursos (BARROS, 1996, 

p. 36), na palavra internamente persuasiva, novas palavras seriam obtidas, 

novas respostas, novos esclarecimentos, justamente em decorrência de sua 

estreita relação com a nossa palavra, onde “Uma nova significação se 

descobre na antiga e através da antiga, mas a fim de entrar em contradição 

com ela e de reconstruí-la” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1981, p. 136).  

 Fugindo de qualquer pretensão de redução da obra bakhtiniana, 

selecionamos neste tópico alguns dos conceitos utilizados para a realização 

das análises desta pesquisa; conceitos estes, que ao contrário de pré-

estabelecidos, emergiram durante o momento de leitura das falas de nossas 

entrevistadas. Embora poucas páginas tenham sido utilizadas para tratarmos 

sobre as contribuições deste filósofo russo para os estudos da linguagem, é 

possível dizer que foram suficientes para mostrar, ainda que brevemente, a 

riqueza de seu trabalho e as possibilidades de sua inserção nos mais variados 

campos de conhecimento, incluindo a Educação Ambiental. 

Para entendermos os discursos das professoras entrevistadas foi 

necessário construirmos todo o contexto na qual a Educação Ambiental se 

forma no país, englobando aspectos políticos, econômicos e sociais. A seguir 

daremos continuidade a essa construção, pois acreditamos que esses 

aspectos são primordiais para a ampliação da compreensão das falas 

analisadas. 

 

3.2 O Programa de Desenvolvimento Profissional de Educadores (PDP)13 

 

 Antes de entrarmos em quaisquer questões mais aprofundadas desta 

pesquisa, é preciso apresentar o Programa de Desenvolvimento Profissional de 

                                                 
13

 Torna-se pertinente ressaltarmos as dificuldades encontradas durante a busca de 
documentos referentes ao PDP. No próprio sítio da SEE-MG, os documentos disponibilizados 
nas páginas do programa não se encontram acessíveis. 
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Educadores (PDP) do Estado de Minas Gerais, de grande pertinência para o 

presente trabalho. Embora pudesse ser inserido junto aos demais documentos 

apresentados no Capítulo 2, o PDP se diferencia por, além de também atuar na 

tentativa de orientar o trabalho docente com a temática ambiental, trata-se de 

um programa de formação profissional, sendo o principal responsável pelo 

desenvolvimento de projetos pedagógicos em EA na escola pesquisada. 

Criado pela SEE-MG, em 2004, “com o objetivo de promover o 

desenvolvimento profissional dos docentes em exercício nas escolas estaduais 

e valorizá-los” (FIGUEIREDO, 2007, p. 77), o PDP veio a fortalecer o Projeto 

Escolas-Referência14 criado no ano anterior. De acordo com a SEE-MG, o PDP 

tem como meta a melhoria do desempenho profissional dos professores do 

Ensino Fundamental e Médio, aperfeiçoando, capacitando e valorizando o 

trabalho docente de forma a “reforçar e garantir a boa qualidade do ensino 

básico em Minas Gerais” (MINAS GERAIS, 2012h), adotando como estratégia 

a “constituição de grupos autogerenciados de estudo, reflexão e ação 

denominados Grupos de Desenvolvimento Profissional (GDP)” (MINAS 

GERAIS, 2012e). 

Estes grupos são formados por um conjunto de oito a dezesseis 

professores ou especialistas em educação, efetivos ou designados, 

pertencentes a uma mesma escola estadual (MINAS GERAIS, 2008, p. 8). 

Cada integrante do GDP se compromete a cumprir um mínimo de cinco horas 

semanais de estudo e trabalho, contabilizando um total de 180 horas no final 

de um ano letivo, “com acompanhamento do orientador e dos técnicos 

designados pela SEE-MG”, sendo conferido certificado de participação desde 

que tenham participado de mais da metade das atividades programadas 

(MINAS GERAIS, 2008, p. 4). Embora as escolas pertencentes à rede de 

                                                 
14

 O Projeto Escolas-Referência foi criado, em 2003, também pela SEE-MG, “tendo em vista a 
reconstrução da excelência na escola pública” (FIGUEIREDO, 2007, p. 76) “por meio do 
desenvolvimento pedagógico e institucional escolar, do desenvolvimento da gestão educacional 
e dos educadores, e da solidariedade e da cultura do trabalho colaborativo” (idem, 2009, p. 98). 
As instituições, inicialmente, eram selecionadas de acordo com o destaque que tinham em sua 
comunidade pelo trabalho que vinham realizando, assim como pelo número de alunos 
matriculados nos ensinos Fundamental e Médio. Mais adiante, para participarem do projeto as 
escolas passaram a ser submetidas a três critérios de seleção: número de habitantes do 
município superior a 30.000; Ensino Médio com mais de 1.000 alunos; e experiência “na área 
pedagógica ou de gestão escolar” (idem, 2007, p. 76-77). 
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Escolas-Referência tenham a oportunidade de formar mais de um grupo 

docente, cada professor integrante pode estar inscrito em apenas um GDP. 

As ações destes grupos se concentram no desenvolvimento de projetos 

pedagógicos apoiados pela Secretaria Estadual de Educação, devendo ser 

executados no período de um ano letivo e podendo ser estendidos de acordo 

com a avaliação realizada pela SEE-MG. A partir de 2007 estes projetos 

passaram a contar com recursos financeiros disponibilizados para despesas 

como: materiais de consumo; softwares; instalação, recuperação e manutenção 

de equipamentos; pagamento de serviços de terceiros (pessoa física e 

jurídica); material bibliográfico; etc. (MINAS GERAIS, 2008). Além de atuarem 

na valorização da profissão docente, os Grupos de Desenvolvimento 

Profissional também participam da implantação do Currículo Básico Comum 

nas escolas; e como forma de promover o “enriquecimento curricular”, as ações 

e os projetos devem focar em uma das seis áreas temáticas definidas: 

Alfabetização e Letramento; Avaliação Educacional e Institucional; 

Desenvolvimento do Ensino (como ensinar melhor); Educação Ambiental; 

Educação Patrimonial; e Feiras e Mostras de Cultura, Ciência e Tecnologia 

(ibidem). 

No que se refere à Educação Ambiental, tem-se que os projetos 

elaborados pelos GDPs devem buscar nas escolas participantes uma série de 

ações e transformações, em especial nos alunos, indicando uma profunda 

mudança de valores, atitudes e habilidades para com as questões ambientais. 

 
Nesta área estão incluídos os projetos destinados a 
envolver os alunos ativamente no diagnóstico dos 
problemas ambientais e busca de soluções, sendo 
preparados como agentes transformadores, através do 
desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes 
condizentes ao exercício responsável da cidadania. 
Estrutura o trabalho educacional a partir da visão que 
considera o ambiente como produto das interações de 
todos os elementos que o constituem e que a 
manutenção da vida e seu equilíbrio dependem da 
superação da visão antropocêntrica e utilitarista de 
mundo que ainda predomina na sociedade e que tem 
levado à destruição inconseqüente dos recursos naturais 
e de várias espécies. 
Os projetos devem contribuir para que comportamentos 
ambientalmente adequados sejam aprendidos na prática, 
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no cotidiano da vida escolar. É fundamental que cada 
participante desenvolva as suas potencialidades e adote 
posturas pessoais e comportamentos sociais 
construtivos, colaborando para a construção de uma 
sociedade socialmente justa, em um ambiente 
equilibrado (MINAS GERAIS, 2008, p. 10-11). 
 

 Destaca-se, também, o caráter transversal e interdisciplinar da temática 

ambiental, incentivando o trabalho conjunto das várias disciplinas em todas as 

etapas de desenvolvimento destes projetos. 

 
Como os conteúdos ambientais permeiam todas as 
disciplinas do currículo e se estendem à realidade da 
comunidade, os projetos devem levar os participantes a 
perceberem interconexão de fatos aparentemente 
isolados e os efeitos da ação humana sobre o meio 
ambiente. Em razão da natureza das questões 
envolvidas, elas devem ser tratadas de forma transversal 
com a participação ativa de todos, desde as etapas de 
planejamento, execução, monitoramento, aprimoramento 
e avaliação. 
Os projetos devem ter como propósito desenvolver na 
escola a cultura do trabalho interdisciplinar, envolvendo 
as várias disciplinas num trabalho coordenado e 
orientado para a visão do ambiente como um espaço de 
interação social e culturalmente construído, 
ultrapassando a concepção de natureza como cenário ou 
paisagem e fonte inesgotável de recurso (MINAS 
GERAIS, 2008, p. 11). 

 
Voltamos mais uma vez para a defesa dos projetos de Educação 

Ambiental enquanto pertinente modalidade de trabalho com a temática, o que 

possibilita realizar uma costura dos elementos já analisados nesta pesquisa até 

então. A partir deste ponto chegamos às portas da Escola Estadual X, 

localizada no município de São João del-Rei, interior de Minas Gerais, e 

escolhida por desenvolver suas ações em Educação Ambiental por meio de 

projetos pedagógicos. 

 

3.3 A voz da escola: perspectivas em Educação Ambiental 

 

Utilizando como base o modelo de questionário elaborado pela pesquisa 

“O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental?” 

(TRAJBER; MENDONÇA, 2007), selecionamos um conjunto de questões que 
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pudessem fornecer uma imagem (ainda que superficial) da Educação 

Ambiental na Escola Estadual X. Por se tratarem de informações que venham a 

se pronunciar em nome de toda a instituição, optamos pela diretora da escola 

como respondente, apesar de não ter sido feita qualquer exigência de que os 

demais envolvidos com as atividades em EA não pudessem responder 

conjuntamente. Talvez por esta flexibilidade proporcionada, embora esteja 

assinado por somente uma pessoa, o trabalho de preenchimento se deu em 

conjunto, assim como declarado, informalmente, pela diretora no momento do 

recolhimento do documento preenchido. Acreditamos que esta flexibilidade seja 

necessária por possibilitar o diálogo entre os envolvidos com a EA na escola, 

além de permitir que aqueles mais experientes, ou mais envolvidos com as 

atividades, colaborassem nesta etapa da pesquisa. 

De acordo com o conjunto de respostas15 informadas, temos que a 

escola pesquisada vem desenvolvendo trabalhos em EA por um período que 

varia de três a sete anos, sendo que os três principais objetivos informados 

pelo(s) respondente(s) para estas ações foram: “a sensibilização para o 

convívio com a natureza”, “a promoção de valores de solidariedade e zelo 

planetário”, e “a promoção do desenvolvimento sustentável”, estando estes 

organizados em uma escala decrescente de prioridade. Já os motivos que 

provocaram o início destas ações são diversos, perpassando, por exemplo, 

medidas governamentais e iniciativas geradas dentro da escola. Do total de 

onze alternativas para esta questão, foram citadas: Diretriz da Secretaria 

Estadual/Municipal de Educação; iniciativa de um professor ou um grupo de 

professores; notícias vinculadas na mídia (TV, jornal); Parâmetros em Ação: 

meio ambiente na escola16; e Políticas e Programas Nacional e Estadual de 

EA17. 

                                                 
15

 Acreditamos que seja interessante, no decorrer da leitura, o acompanhamento do modelo de 
questionário utilizado (Anexo II), uma vez que não incluímos neste texto todas as alternativas 
listadas nas questões para não tornar a leitura monótona e cansativa. 
16 Posteriormente à publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, surgiu uma crescente 

demanda das Secretarias de Educação por orientações para a implantação dos PCNs em suas 
redes de ensino, dando origem, em 1999, ao Programa de Desenvolvimento Profissional 
Continuado – Parâmetros em Ação, cujas metas, além de atender à referida demanda, foram 
superar as tradicionais práticas de formação “pautadas em ações isoladas e fragmentadas” e 
propor “novas metodologias para dar sentido ao trabalho coletivo e sistemático” (MENDONÇA, 
2004, p. 45). Para tanto, a estratégia defendida consistia na formação de grupos de estudo, 
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Sendo o desenvolvimento de projetos, como já dito, a principal 

modalidade adotada pela escola para se trabalhar com EA (dada a atuação 

dentro do PDP), temos que os três principais temas abordados, organizados 

em uma ordem de prioridade que vai do primeiro ao terceiro, são: “lixo e 

reciclagem”, “hortas e pomares” e “problemas urbanos”. No que compete à 

maneira com que estes projetos são desenvolvidos, em um quadro de 

respostas que envolviam “sim”, “não” e “eventualmente”, aparece como única 

resposta negativa a realização da EA “a partir de uma única disciplina do 

currículo”. A integração entre duas ou mais disciplinas somada às outras cinco 

alternativas foram marcadas de forma positiva, sendo que nenhuma das 

opções foi classificada como de ocorrência eventual. 

A iniciativa da realização dos projetos, apesar de partir basicamente de 

um grupo de professores e dos alunos, possibilita o envolvimento de um corpo 

atuante maior, englobando a equipe da direção (diretor e coordenador 

pedagógico), funcionários (merendeiras, jardineiros, etc.) e a comunidade. As 

opções “apenas um professor”, “universidades”, “empresas” e “ONGs” não 

foram citadas como fontes de iniciativa ou de envolvimento com a EA nesta 

escola. 

Na questão que busca investigar os atores envolvidos na gestão da EA 

nesta escola, temos que, dentre os participantes citados, os professores 

aparecem como os únicos envolvidos em todas as etapas: planejamento, 

tomada de decisão, execução e avaliação. Os funcionários, a equipe da 

direção e os alunos, apesar de não serem citados no processo de avaliação, 

participam das demais etapas. A comunidade participa somente da execução 

                                                                                                                                               
visando uma formação continuada e permanente dos professores, “preferencialmente na 
própria unidade escolar” (BRASIL, 2001, p. 9). Assumindo o Meio Ambiente como foco de 
trabalho para a formação profissional continuada, o Parâmetros em ação: meio ambiente na 
escola (PAMA) teve como função propiciar “a reflexão sobre a prática profissional, as atitudes e 
os procedimentos diante das questões ambientais” (idem, p. 10). Dentro desta meta, o 
desenvolvimento de competências para o trabalho de forma transversal mostrou-se como uma 
prioridade, seja por meio da sensibilização dos professores para a aquisição de conhecimentos 
básicos relativos à área ou pela discussão de possibilidades de trabalho com a temática “de 
forma integrada ao projeto educativo da escola” (idem, p. 11). Embora o PAMA seja citado 
como um dos estímulos para o início das atividades com EA na Escola Estadual X, veremos 
mais adiante que a fala das professoras entrevistadas revela importantes problemáticas a 
respeito da formação profissional para o trabalho com a temática. 
17

 Esta resposta foi um dos fatores que nos estimulou a construirmos o Capítulo 2 desta 
dissertação. 
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dos projetos de EA, enquanto ONGs, empresas e universidades, novamente, 

não são citadas. 

Com relação aos meios em que a interação comunidade-escola se dá 

nos projetos, temos que as palestras de sensibilização constituem o principal 

instrumento de trabalho. Contudo, não há uma vivência mais efetiva da 

comunidade, como, por exemplo, participando de eventos como Conferências, 

Agenda 21, Comitês, etc. Dentre as possíveis respostas – “sim”, “não” e “às 

vezes” – foi respondido que a parceria da comunidade no desenvolvimento das 

ações de EA ocorre “às vezes”, característica provavelmente explicada pelo 

fato dos projetos serem “às vezes” trabalhados somente dentro da escola. 

Ponto de importante análise se encontra na questão que busca verificar 

a possibilidade de percepção das mudanças no cotidiano da comunidade em 

decorrência da inserção da Educação Ambiental na escola, na qual nenhuma 

das alternativas foi classificada de forma positiva ou negativa, sendo todas elas 

(p. ex. “melhorias no entorno da escola”) classificadas em uma posição 

intermediaria, como “ainda não foi possível avaliar”. Contrariamente, no que se 

refere às mudanças percebidas dentro da escola, dez das doze alternativas 

listadas foram marcadas de forma positiva. Somente a “participação em 

conselhos e comitês comunitários” foi respondida de forma negativa, ao passo 

que a “maior participação da comunidade” foi classificada como algo ainda não 

possível de se avaliar. 

Outro fator que envolve a comunidade está na questão que investiga 

quais fatores estão contribuindo para a inserção da Educação Ambiental na 

escola. Dentre as opções para marcação – “contribui muito”, “contribui um 

pouco” e “não contribui” – a “participação ativa da comunidade nos projetos de 

intervenção” foi classificada como algo que “não contribui”, assim como “a 

presença de professores qualificados com formação superior e especializados”. 

As demais alternativas foram classificadas como fatores que contribuem muito, 

enquanto nenhuma delas foi tida como algo que “contribui um pouco”. 

A formação dos professores envolvidos mostra-se como outro ponto de 

fundamental importância. Temos que estes fazem a sua formação em EA em 

eventos promovidos pela própria escola e pela Secretaria Estadual de 
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Educação. As Universidades públicas, o MEC, a Secretaria Municipal de 

Educação, a Secretaria de Meio Ambiente, ONGs e empresas, não foram 

citados. A ausência de formação específica por parte dos professores foi, 

também, um dos pontos ressaltados na questão. Já no que se refere à 

formação continuada em EA, a escola investigada possui importante 

participação neste processo, contribuindo com uma série de fatores, como a 

“aquisição e distribuição de material didático-pedagógico sobre EA”, e a 

liberação para cursos de extensão e pós-graduação. No entanto, a instituição 

não contribui com ajuda de custo para EA, e “às vezes” possibilita a liberação 

de carga horária para EA. Estes fatores, relacionados à formação continuada 

dos professores, vão ao encontro das principais dificuldades enfrentadas pela 

escola no desenvolvimento da EA, em que são apontadas: a falta de recursos 

humanos qualificados e a falta de tempo para planejamento e realização de 

atividades extracurriculares. Fatores como a falta de integração entre 

professores e direção; dificuldades da comunidade escolar de entender as 

questões ambientais; precariedade de recursos materiais; e o conflito de 

interesses, não foram apontados como geradores de dificuldades. 

Dentre o conjunto de questões abertas inseridas ao final do questionário, 

uma delas busca uma definição pessoal do respondente sobre a EA 

desenvolvida na escola. Tem-se como resposta o adjetivo “indispensável”, 

além de ser reconhecida a necessidade de melhorias na realização destas 

atividades, como um maior envolvimento da comunidade e de todos os turnos 

da escola. Já na questão “A escola faz alguma integração com a comunidade?” 

foi respondido que a instituição está aberta à comunidade para a utilização do 

espaço físico aos finais de semana e em encontros diversos voltados tanto 

para o lado social, como retiros espirituais, jogos na quadra, encontro de 

escoteiros, como, também, para o lado socioambiental, como a Semana do 

Meio Ambiente, movimentos contra a dengue, entre outras ações. Com relação 

aos passos futuros da escola em meios ambientalistas, foram ressaltadas 

algumas medidas na questão “Como você vê e/ou planeja a EA na sua escola 

para os próximos três anos?”, como, por exemplo: melhor estruturação, maior 
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envolvimento, maior apoio por parte da diretoria, e a reformulação de algumas 

ações na meta de concretização dos objetivos planejados. 

Vemos, assim, que se este estudo se baseasse apenas neste 

questionário, seria apresentada uma visão limitada da Educação Ambiental 

desenvolvida nesta escola, uma vez que, ainda que fosse possível identificar a 

necessidade de um maior envolvimento da comunidade e de melhores 

condições de formação profissional, não seria possível vislumbrar uma série de 

outras problemáticas que não foi evidenciada por esta “voz escolar”, mas que 

merece grande atenção neste estudo e será debatida ao final deste capítulo. 

 

3.3.1 Breves considerações sobre os projetos de Educação Ambiental da 

escola pesquisada 

 

 Os projetos de Educação Ambiental elaborados pelo GDP da Escola 

Estadual X foram desenvolvidos durante o biênio 2009-2010. A respeito da 

estruturação encontrada, que permanece, basicamente, sem alterações de um 

ano para o outro, estes documentos possuem oito e quatro páginas (anos 2009 

e 2010 respectivamente), e são organizados por meio de tópicos e subtópicos, 

que em comum, apresentam-se como: título; contexto e justificativa; 

abrangência; objetivo geral; objetivos específicos; produtos; e cronograma. A 

temática principal dos projetos se baseia nas questões relacionadas à 

reciclagem e às relações com os resíduos sólidos. 

 Após um intenso processo de amadurecimento, envolvendo pesquisa e 

pesquisador, a tarefa de falar destes projetos mostra-se extremamente 

delicada. Acreditamos na importância de serem ressaltados os fatos ocorridos 

durante esse processo por duas razoes: a primeira delas, por irem ao encontro 

dos pressupostos indicados por Yin (2005), ao defender a necessidade de se 

encarar novas constatações (ou imprevistos) surgidas durante a coleta de 

dados como oportunidades para novas descobertas, ao contrário de 

simplesmente desconsiderá-las. A segunda razão se deve ao respeito e ao 

reconhecimento do trabalho daquelas que foram essenciais a esta pesquisa: as 

professoras entrevistadas. Na fase inicial da pesquisa, após obtermos junto à 
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direção da escola as versões impressas dos projetos, estabelecemos, por meio 

das análises realizadas, uma série de questionamentos que acreditávamos 

colocar em dúvida a eficácia da Educação Ambiental realizada na escola 

investigada. As problematizações feitas, indo desde as metodologias propostas 

até o título escolhido para os projetos, foram por várias vezes discutidas por 

orientador e orientado, até serem, finalmente, retiradas desta dissertação. 

Desta forma, vimos que ressaltar estas problemáticas conceituais pontuais, 

desconectadas como estavam inicialmente da realidade da escola e de seus 

proponentes, não estaria de acordo com a postura que assumimos nesta 

pesquisa, atenta à complexidade e à importância do trabalho docente na 

Educação Básica. Vale destacar que foi somente por meio do nosso “mergulho” 

no universo de pesquisa que foi possível, de fato, compreendermos melhor as 

condições de trabalho encontradas na escola pesquisada para o 

desenvolvimento dos projetos de Educação Ambiental. 

 

3.4 Adentrando pelos portões da escola: conhecendo as professoras e 

compreendendo os seus discursos 

 

Dentre os professores participantes do GDP da Escola Estadual X, doze 

constituíram o quadro de integrantes do ano 2009, e outros doze no ano 2010, 

formando um total de dezessete diferentes participantes. Deste conjunto, temos 

um grupo de sete professoras que foram atuantes no biênio citado e que ainda 

trabalhavam na instituição no início desta pesquisa. Por terem tido uma 

vivência maior no GDP, e, consequentemente, por poderem fornecer ricas 

informações, estas sete professoras constituíram o quadro inicial de sujeitos a 

serem entrevistados. 

Neste ponto, é necessário tratamos de algumas problemáticas que 

encontramos no trabalho de convencimento destas professoras em participar 

desta pesquisa. Embora, quando procuradas inicialmente, estas sete 

educadoras tenham se mostrado solícitas e interessadas – ao se prontificarem 

a preencher o questionário socioeconômico entregue a elas –, na segunda fase 

– de convite para as entrevistas – duas delas se mostraram resistentes em 
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participar, o que, ao final, levou a redução do número de entrevistadas para 

cinco. Cabendo-nos respeitar a decisão de cada uma, embora, 

indubitavelmente, fosse de extrema valia para este trabalho a participação das 

sete professoras, focamos nos discursos daquelas cinco que aceitaram 

participar. De um modo geral, foi possível observar que em quase todas as 

entrevistas houve um evidente receio em falar do projeto e/ou das 

participações individuais, certamente, por se tratar de um grupo interdisciplinar 

e da dificuldade de correlação direta de suas áreas de formação com a 

temática ambiental. 

Como são todas atuantes na mesma escola, e sendo nosso objetivo que 

não haja a possibilidade de suas falas serem identificadas, além de criarmos 

nomes fictícios, tentaremos não nos aprofundar em demasia nas informações 

obtidas nos questionários socioeconômicos, mas enunciando o suficiente para 

seja possível conhecê-las um pouco melhor. 

No tocante à formação profissional destas professoras, cuja faixa etária 

varia dos 29 aos 48 anos, destacamos que: todas possuem licenciatura plena 

em áreas que passam pela Pedagogia, Geografia, Filosofia, Ciências e 

Ciências Biológicas; uma delas, além de possuir curso de Magistério, possui 

outra graduação; e três delas possuem pós-graduação, indo de cursos de 

especialização ao mestrado. Docentes nas disciplinas de Matemática, 

Geografia, História, Ciências e Biologia, o tempo de atuação profissional destas 

professoras varia dos 4 aos 28 anos. Com relação à formação continuada, nem 

todas souberam especificar a carga horária destinada a estas atividades, 

indicando a participação em cursos de capacitação, programas do Estado e 

eventos educacionais. Contudo, não houve indicação de qualquer participação 

em cursos de capacitação ou aperfeiçoamento e/ou projetos de formação 

relacionados à Educação Ambiental; nem mesmo o PDP foi indicado como 

formador nesta área. 

Com exceção de uma delas, que atua como professora contratada, as 

demais possuem cargos de professora efetiva na rede estadual de educação; 

somente uma das entrevistadas atua em uma única escola, enquanto as 

demais atuam em duas escolas. Da mesma forma, somente uma das 
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professoras possui outra atividade remunerada (além da função docente), ao 

passo que todas elas se dedicam regularmente a atividades voluntárias, como 

associações de bairro e sindicatos. Apenas uma das professoras afirma ter o 

domínio de duas línguas estrangeiras, já as demais não dominam outro idioma. 

Quatro afirmam ler livros mensalmente, enquanto uma delas afirma lê-los de 

forma ocasional, sendo esta a mesma periodicidade com que todas afirmam 

frequentar cinema, shows, concertos, espetáculos de teatro ou de dança. A 

leitura de jornais e revistas, em média, ocorre de forma semanal, sendo 

também a internet uma fonte de informação citada por quatro das professoras. 

Todas fazem uso do computador para trabalhos escolares e/ou profissionais. 

Três delas são casadas, habitam residência própria, com cerca de quatro a 

cinco pessoas vivendo da renda familiar. As outras duas são solteiras e 

habitam residência alugada onde cerca de duas a três pessoas vivem da renda 

mensal do grupo familiar. 

 Para a compreensão dos discursos destas professoras, seguimos Leal 

(2003), associando fragmentos das entrevistas e considerações que 

elaboramos a partir da própria pesquisa. Utilizamos as propostas apresentadas 

por Marcushi18 (2000) para a codificação dos textos transcritos, além do 

recurso do sublinhado para enfatizar determinados trechos. Os falantes são 

indicados pelos seus nomes fictícios e os números referem-se aos turnos de 

conversação; a cada mudança do interlocutor, muda-se o turno. 

A seguir, faremos a apresentação de cada professora, enfatizando as 

características predominantes em seus discursos e seus traços particulares, 

dando forma a uma diversidade de abordagens (dada a espontaneidade 

proporcionada pela entrevista) relacionada ao trabalho das professoras com a 

temática ambiental em sala de aula e/ou através dos projetos desenvolvidos, 

suas relações com a Secretaria de Educação ou com os alunos, suas 

concepções de ensino, e outras considerações que acreditamos ser 

elucidativas para este momento de apresentação.  

                                                 
18

 Utilizamos os seguintes sinais: (+), pausas; (sinais), pausas longas com indicação de tempo; 
(   ), dúvidas ou suposições; /, truncamentos bruscos; MAIÚSCULAS, ênfase ou acento forte; 
:::, alongamento de vogal; ((   )), comentários do analista; /.../, eliminação de parte da 
transcrição. Repetições são indicadas através de reduplicação de sílabas ou letras 
(MARCUSHI, 2000). 
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3.4.1 Professora Célia 

 

 Ao analisarmos a fala das professoras entrevistadas, buscamos 

identificar nela suas marcas que mais se destacaram. No tocante à professora 

Célia, encontramos um discurso que parece ser elaborado de forma a agradar 

os seus interlocutores, seja aquele cuja interação se faz de forma direta (o 

pesquisador), sejam aqueles que possam vir a ter contato com os seus dizeres. 

Ainda que Célia possua uma fala tranquila, seus posicionamentos são 

pendulares, como alguém que quisesse agradar a todos. Ao falar sobre um 

distanciamento existente entre a Secretaria de Estado de Educação 

(responsável pelo GDP e, consequentemente, pelos projetos), Célia evidencia 

seu discurso oscilante e polifônico, onde vozes contrárias se manifestam em 

sua fala. 

 
7019. Célia: /.../ E às / às vezes eu também sentia é:: (+) é / a / a cobrança lá 
deles / pa / pareciam que eles não estavam sabendo muito bem o que estava 
acontecendo aqui / eles cobravam algumas coisas / um pouquinho fora da 
nossa realidade. 
71. Samuel: A Secretaria? 
72. Célia: É. Entendeu? Porque / entendeu? É tipo aquela coisa assim é / a / a / 
quando você não sabe o que está acontecendo, mas você cobra /.../. 
/.../ 
77. Samuel: Você acha que a Secretaria às vezes está um pouco distante dos 
trabalhos que vocês realizam aqui? 
78. Célia: Às vezes está. Porque (+) é::: (+) é / eu acho / eu acho que sim / não 
é muitas vezes não / muitas vezes é / porque lá também (elas) / eu acho que 
(elas) / eu não sei como é o esquema / acho que (elas) se dividem em equipes 
também / deve ter uma equipe responsável pelos projetos e analisar aquele 
projeto. Mas às vezes eu acho / eu / eu / por exemplo (+) eu não vejo elas aqui 
assim:: colaborando muito com isso, incentivando. Eu acho que 
(incompreensível) / essa parte aí, entendeu? Então eu acho que tem sim uma 
distância sim, deles com a gente sim. Tem sim. Tem um pouquinho sim. Tipo 
assim “ah, eu não vou me envolver muito também”, entendeu? E fica por isso 
mesmo. Eu acho que tem. Eu acho que tem sim um pouco disso aí. 
 
 No que se refere ao seu trabalho com EA, seja em sala de aula e/ou por 

meio dos projetos, Célia, ainda que ressalte uma identificação pessoal com a 

                                                 
19

 Trecho da resposta à pergunta “Para você, quais foram as potencialidades e limitações do 
Projeto X?”. 
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causa, parece precisar de uma cobrança externa para que inclua a temática em 

seu trabalho diário. O primeiro exemplo que ela dá trata-se dos livros didáticos. 

 
25. Samuel: E você acha que você conse / começou a se envolver ((com 
Educação Ambiental)) pelas exigências dos livros ou por uma identificação 
própria? 
26. Célia: Acho que os dois. 
27. Samuel: Os dois. 
28. Célia: Mas é / eu posso te falar que o / que o livro deu um:: (+) acho que a 
cobrança dá uma / dá um empurrãozinho às vezes na gente, né? /.../. 
 
 Os próprios projetos são citados pela professora como outro exemplo de 

“empurrãozinho”, deixando, porém, mais evidente que as exigências externas à 

sua prática docente a auxiliam em seu trabalho com a temática ambiental. 

 
4220. Célia: /.../ projetos assim te forçam a:: a trabalhar mais (+) o / o:: / o Meio 
Ambiente com os meninos. Você entendeu? /.../. Então, o projeto ele força a 
gente mesmo a / é / porque como você tem que ter o retorno, né? Tem que 
mandar pra lá ((para a Secretaria)) / tudo/ então força você a / te dá uma 
forçadinha a ter / a estar trabalhando nisso com / com os meninos. Então é 
bom. Foi bom. Eu acho que é / que é válido isso. 
 
 Embora pareça precisar de um auxílio, de certa forma, autoritário para a 

realização de seu trabalho, Célia mostra uma visão interessante de seu papel 

enquanto docente envolvida com a Educação Ambiental, cuja função deva ser 

de integração dos conhecimentos e conscientização, indo ao encontro das 

propostas de um trabalho transversal: relacionando o conhecimento dos alunos 

às questões ambientais e mostrando as possibilidades de ação cidadã que 

todo indivíduo possui em sociedade. 

 
2021. Célia: /.../ A preservação do Meio Ambiente é muito importante para nós 
pelo / por esse retorno mesmo que a natureza mostra pra gente, né? Por isso 
tudo a gente tem que estar envolvida e (+) e enquanto educadora estar 
passando esse envolvimento para os meninos. Porque muitas vezes (+) na / na 
casa deles / eles não escutam isso / escutam uma notícia ali de uma tragédia 
ali, de uma coisa ali, mas não unem isso na / é / é:: em forma assim / que a 
natureza / é / é:: / como é que eu vou te explicar? Às vezes eles escutam 
muitas coisas e não relacionam isso à preservação do Meio Ambiente, você 
entendeu? Acham que está / eles acham que isso está separado, que não tem 

                                                 
20

 Trecho da resposta à pergunta “Como se deu a articulação deste Projeto com a(s) sua(s) 
disciplina(s)?”. 
21

 Trecho da resposta à pergunta “Por que você se envolveu com Educação Ambiental?”. 
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nada a ver. Que eles não / não participam / que NÃO tem a participação ativa. 
Que a participação deles é muito pequena em relação ao mundo todo. E acho 
que o papel nosso é envolver esses meninos e os pais também, que às vezes 
o pai também não tem essa visão. E conscientizá-los / agora é o futuro / e tem / 
e tem que haver isso mesmo. 
 
 Célia, como se vê, já se apropriou do que considera um trabalho ativo, 

eficaz e de resultados positivos com a Educação Ambiental. No entanto, ainda 

que contribua de maneira relevante com uma série de informações que serão 

ainda discutidas, a professora parece não se sentir segura para falar do 

governo estadual. Suas palavras são medidas, e quando expressas em forma 

de denúncia, outras vozes logo aparecem para abrandar o que havia sido dito. 

A influência do governo no discurso da professora, assim, exerce considerável 

poder de persuasão. 

 

3.4.2 Professora Ester 

 

 Ao analisarmos o discurso da professora Ester, é possível perceber 

duas vozes que se fizeram marcantes: aquela que evidencia a valia das 

atividades desenvolvidas; e outra que, embora menos presente, denuncia 

relevantes problemáticas dos trabalhos planejados. No que se refere à primeira 

voz, ainda que em alguns momentos fique difícil a percepção se o que está 

pauta são os projetos de EA ou o trabalho independente dentro de sala de 

aula, a professora tenta convencer seu interlocutor de que as ações realizadas 

foram de grande relevância para toda a comunidade escolar. Com uma fala 

clara e tranquila, Ester é minuciosa em descrever as atividades das quais fez 

parte, trazendo à tona estes eventos mesmo quando as perguntas não se 

relacionavam diretamente sobre eles. Para ela, falar dos projetos 

desenvolvidos ou de seu trabalho em sala de aula com EA é o mesmo que 

listar e descrever as ações realizadas, como ilustra o trecho a seguir. 

 
27. Samuel: /.../ eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Projeto X. 
28. Ester: Então, é::, as ações do projeto, né? /.../ A gente passeou com eles 
((os alunos)) na:: na no que a gente chama aqui de praia, né? A gente desceu 
a, desceu a praia e depois subiu a praia. Nós vimos coisas abSURDAS. A 
gente tem foto, tem, tem documento dessas coisas. E eles saíram meio 
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boquiabertos com tanta sujeira que viram e com o descaso que acontece. De 
gente que passa de carro e DO CARRO joga o saco de lixo dentro do rio, né? 
Eles viram isso acontecer. E isso dá uma sensibilizada. Depois a gente tem o 
passeio ciclístico, que inclusive nós fizemos um (incompreensível) junto com o 
Frei Seráfico (+) que é uma escola particular daqui. O intuito desse passeio 
ciclístico é recolher o o lixo que esteja espalhado pela cidade. (+) É uma ideia 
de conscientizar, de despertar as pessoas para que (incompreensível) o que é 
errado. A ideia / a gincana de:: qual qual grupo conseguia recolher o maior 
volume de lixo que tá jogado no no entorno da escola, né? (+) É:: (+) Que 
mais? /.../ 
 

Vemos que essa tentativa de comprovação de que muito foi feito na 

escola como um posicionamento da professora que enxerga em seu 

interlocutor (neste caso, o pesquisador, enquanto representante de um 

Programa de Pós-Graduação e, consequentemente, da Universidade) um 

possível avaliador ou divulgador de todo o trabalho já feito. Neste caso, seu 

discurso é elaborado como forma de dar credibilidade aos projetos 

desenvolvidos e ao papel importante que executou nestas atividades. 

Quanto ao lugar que a própria locutora se situa, torna-se interessante 

ressaltar o seu posicionamento enquanto porta-voz da Ciência, enquanto 

cientista participante de novas descobertas e produtora dos saberes que serão 

difundidos em sala de aula, e não apenas atuando como reprodutora de 

conhecimentos alheios, contribuindo, de certa forma, para a redução do olhar 

lançado aos professores enquanto “técnicos que aplicam conhecimento 

produzidos por outros”, como critica Tardif (2010, p. 229). 

 
3622. Ester: É:: com os alunos as dificuldades são muito pequenas, porque os 
meninos eles são muito receptivos, né? Na escola pública existe ainda uma 
coisa muito boa que às vezes a figura do professor como se ele é onipotente. 
Eles ainda têm isso. Por mais que você se aproxime, que brinque, que você 
fique amigo, eles ainda te vêem com um pouco mais de respeito. Você 
(incompreensível) pra eles, então se você faz, eles vão fazer. Se você diz que 
é certo, eles acreDITAM. Se você falar pra eles “a Terra NÃO é redonda, a 
Terra é QUADRADA, a gente descobriu isso hoje”. Ele vai acreditar em você, 
ele vai reproduzir que a Terra é quadrada. Se você disser pra ele que que jogar 
lixo é feio, que que não é legal, se você explica pra ele as coisas, ele também 
vai acreditar que é verdade, e ele vai disseminar isso. 

 

                                                 
22

 Trecho da resposta à pergunta “Para você, quais foram as potencialidades e limitações do 
Projeto X?”. 
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Para a professora, o resultado mais evidente de seu trabalho e/ou dos 

projetos está na forma como os alunos se apropriam do que é dito pelos 

docentes. Como nos referimos anteriormente, Ester ressalta a potencialidade 

que o discurso do professor tem dentro de sala de aula, atuando como um 

discurso autoritário, inquestionável, como verdade absoluta, capaz de gerar 

resultados positivos, mas que deve ser utilizado de forma cautelosa. 

 
3823. Ester: /.../ Eles ((os alunos)) (são) muito receptivos, o que você pedir e, e 
o que você disser para eles é verdade absoluta. O que eu não sei se é tão 
bom, né? Você tem um ou outro aluno que questiona, mas a maior parte deles 
reproduz aquilo que você fala como verdade absoluta. Então tem que tomar 
muito cuidado, não só na questão ambiental, em todo / em todos os conteúdos 
que você vai ministrar. Aquilo você diz pra ele é verdade. E ele acredita. 
39. Samuel: Então você vê resultados positivos com a realização dos projetos? 
40. Ester: Vejo. Com os meninos as coisas acontecem, as coisas fluem. E eles 
reproduzem isso e contam “ah, o meu vizinho fez isso e eu falei com ele que 
não pode”.  Então eles reproduzem. O que você diz aí para eles é o certo. E se 
você coloca isso de uma maneira mais lúdica, gostosa, de um, de um jeito que 
ele goste de fazer, aí é que ele aprende mais ainda e ele reproduz mais ainda, 
né? /.../ 

 
Indo por um caminho contrário ao das potencialidades destes projetos, a 

voz da denúncia presente em seu discurso ressalta barreiras internas (direção, 

professores) e/ou externas (Governo Estadual) à escola, que dificultaram ou 

impediram o desenvolvimento de determinadas atividades. Tais fatos serão 

abordados com maior profundidade no próximo capítulo junto dos 

apontamentos levantados pelas demais professoras. 

Outro aspecto percebido na fala da professora está em seu apoio a 

diferentes autores e obras literárias como um reforço de sua fala. Essas 

citações, além de serem referidas como a ideia central dos projetos da escola, 

são responsáveis por orientar o trabalho da professora com a temática, 

auxiliando no planejamento de atividades em sala de aula e influenciando suas 

concepções acerca de ensino, como ilustra a seguinte passagem: 

 

                                                 
23

 Ainda em resposta à mesma pergunta. A troca de turnos se deu quando a professora 
ressaltava algumas dificuldades tidas com a equipe pedagógica, onde pergunto no turno 37 se 
essa equipe era a mesma constituinte do projeto. 
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4224. Ester: /.../ Eu eu gosto de uma / agora eu não estou lembrada se é do 
Edgar Morin ou do Bruno Latour / isso / mas ele fala assim, que a gente, 
durante a nossa formação na na faculdade depois quando a gente começa a 
atuar como profissional da área, você aprende verdades, ou é claro ou é 
escuro, né? É / você se torna Lua. Ou você está escuro e não aparece, ou você 
está claro e você aparece. Mas espera aí. (+) E e a penumbra? E a parte em 
que a Lua está metade claro e metade escuro? Você não vai trabalhar, né? 
Então eu acredito na penumbra. /.../. 
 

 É possível perceber que Ester elabora seu discurso como forma de 

convencer o seu interlocutor. Ao se impor por meio de posicionamentos bem 

firmados e pouco conflitantes, sua palavra tenta exercer forte poder de 

persuasão sobre o seu ouvinte, a fim de desconstruir as significações já 

existentes sobre as questões abordadas para, então, reconstruí-las a partir de 

seus enunciados. 

 

3.4.3 Professora Leandra 

 

 Quando comparada às outras entrevistas, podemos dizer que a 

realizada com a professora Leandra foi aquela cujo desenrolar se deu de forma 

mais rápida. Sua fala é comedida, com sentenças curtas, além de longas 

pausas serem frequentes. Talvez essas questões, somadas a certa tensão 

percebida no decorrer da entrevista, sejam justificadas pela concepção de 

impossibilidade de colaboração com a pesquisa, como a mesma já havia 

ressaltado anteriormente (e outras professoras também, como já citado), 

devido a pouca participação nas atividades e/ou às poucas lembranças do seu 

desdobramento. 

 Ao falar dos projetos, Leandra, ao contrário das demais professoras, 

enfatiza a ineficácia e as poucas contribuições que as atividades desenvolvidas 

resultaram para o seu trabalho em sala de aula e para a escola. No entanto, a 

polifonia de sua fala fica evidente justamente neste aspecto, onde são 

percebidas duas vozes que disputam espaço no discurso da professora: aquela 

                                                 
24

 Trecho da resposta à pergunta “Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas 
escolas brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes disciplinas 
(transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? Quais são suas virtudes e 
limitações?”. 
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que considera o desenvolvimento de projetos essencial para a abordagem das 

questões ambientais no espaço escolar; e outra, descrente dos projetos 

enquanto pertinente modalidade de trabalho com a Educação Ambiental. 

Em um primeiro momento, Leandra discursa em nome dos projetos, 

destacando sua valia, em especial, para os alunos. 

 
1625. Leandra: (+) A gente TENta passar as informa / as questões / as 
informações sobre a política do Governo / tenta passar para os alunos. Mas 
eles não vivenciam tanto isso. Então tem que ter projetos na escola / (ter) mais 
local / mais na escola, para a gente conseguir poder trabalhar com essas 
questões ambientais. /.../. 
 
 Mais adiante a professora retoma a sua defesa de forma veemente. 

 
41. Samuel: Qual a sua avaliação sobre o trabalho com Educação Ambiental 
por meio de projetos pedagógicos como este? 
42. Leandra: (+) É uma forma de evidenciar a questão ambiental. Eu acho que 
só funciona através desses projetos. (+) O aluno passa a ter uma noção / o quê 
que é / o que precisa ser preservado no meio ambiente. (+) Através dele é que 
eles ficam mais informados / podem levar para a casa deles (incompreensível) 
aqui. Se (mistura) / se for um trabalho misturado a um conteúdo / sem ser 
esses projetos / eles não dão tanta importância. Então tem que ter uma / tem 
que ser uma coisa diferente para motivá-los e eles poderem levar para a casa 
deles. Então, eu acho os projetos essenciais, mas eles têm que dar certo, né? 
/.../ 
 
 Ao falar dos condicionantes para que estes projetos ocorram de maneira 

eficaz (de acordo com sua concepção pessoal), Leandra, ao final da entrevista, 

muda seu discurso. Na última pergunta do roteiro de entrevista (ver Capítulo 1), 

foi pedido às professoras para opinarem sobre três diferentes modalidades de 

trabalho com a EA, incluindo os projetos, ressaltando em quais destas 

acreditava mais. Neste momento Leandra deixa falar uma outra voz: 

 
61. Samuel: Os projetos para você ficariam em último lugar. 
62. Leandra: Ficariam em último. 
63. Samuel: (+) Por conta do que você já falou. 
64. Leandra: É. Por conta deles não darem certo. 
 

                                                 
25

 Trecho da resposta à pergunta “Como foi e/ou está sendo sua formação para trabalhar com a 
EA?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 16, neste momento 
falávamos sobre ações oferecidas pela escola, pelo Estado de MG ou pelo Governo Federal 
para o trabalho com a temática. 
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 Os aspectos apontados pela professora que a fazem, de certa forma, 

mudar o seu discurso, serão analisados em momento posterior junto com 

outras ressalvas feitas pelo conjunto de professoras, como a voz da denúncia 

da professora Ester. No que se refere ao que as ações realizadas trouxeram 

para o trabalho dentro de sala de aula, Leandra, além de desconsiderar a sua 

relevância transformadora, acrescenta que seu trabalho com determinadas 

questões não estava necessariamente vinculado à existência dos projetos. 

 
35. Samuel: (+) E::: o projeto trouxe alguma alteração para o seu trabalho em 
sala de aula? 
36. Leandra: (9.0) Como ele foi muito pouco (+) acho que para a sala de aula 
não. (+) A questão de catar o lixo, de pedir para eles colaborarem com / com o 
ambiente / (sabe) / da sala isso (sempre) falava. Então, contribuição para a 
sala de aula não. 
37. Samuel: Isso já vinha independente do projeto. 
38. Leandra: Independente do projeto. 
 

 Ainda que Leandra acreditasse que pouco pudesse contribuir para esta 

pesquisa, sua fala foi enriquecedora. Seus posicionamentos contrários aos 

trabalhos realizados durante o desenvolvimento dos projetos dão forma a uma 

professora questionadora do papel do governo estadual para com o ensino 

público, em especial no que se refere à Educação Ambiental. Apesar de sua 

fala sobre este campo educativo mostrar-se conflitante, ela possui potencial 

confrontador e questionador no que compete ao caráter autoritário do Estado, 

conferindo subsídios para as discussões que serão realizadas no Capítulo 4. 

 

3.4.4 Professora Lúcia 

 

 Embora a entrevista com a professora Lúcia tenha se dado de forma 

tranquila, observamos em sua fala uma nítida insegurança em, provavelmente, 

responder “corretamente” o que lhe era perguntado. Alguns trechos, como o 

presente no turno 38 em que Lúcia pergunta “/.../ será que eu estou fugindo do 

tema?”, ilustram o seu receio em dizer aquilo que, supostamente, estaríamos 

esperando ouvir. Esse comportamento da professora novamente parece 

destinar ao pesquisador (o interlocutor) a posição do “avaliador”, aquele a 
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quem deve se prestar contas do que foi realizado na escola, ressaltando, 

claramente, os aspectos positivos. 

 Quando falávamos sobre o ambiente escolar como instância formadora 

para o trabalho com a EA (a única a que a professora teve contato), Lúcia 

evidencia o papel de intermediário atribuído ao seu interlocutor, posicionando-o 

como um mediador entre a escola e a universidade, capaz de promover 

mudanças por meio da pesquisa realizada. 

 
3426. Lúcia: Já que você está desenvolvendo esse projeto, né? Deveria ser 
legal também colocar isso, né, na na na universidade, né, como forma de de de 
(+) continuada, né, (de uma) a formação continuada. 
 
 Ao final deste capítulo retomaremos uma série de aspectos relacionados 

à formação destas professoras para o trabalho com EA que se mostraram de 

grande importância durante nossa coleta e análise dos dados. 

Com relação aos projetos desenvolvidos, temos a impressão de que, 

embora sejam continuamente lembradas suas potencialidades para a 

comunidade escolar como um todo, a maior transformação tenha ocorrido com 

a própria professora, sendo esta beneficiária direta das atividades realizadas. 

Se a proposta dos projetos, tendo a reciclagem como base, era conscientizar 

as pessoas a respeito das problemáticas envolvidas por este tema, a 

professora Lúcia pode ser vista como uma das apropriadoras dos princípios 

desta prática, tornando-se uma colaboradora com a causa. 

 
3627. /.../ Eu a partir / eu particularmente, A PARTIR do projeto eu não consigo 
jogar uma folha fora que não levar aqui / é pertinho da minha casa / não sei se 
você sabe que tem uma:: uma:::. 
37. Samuel: ASCAS ((Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 
São João del-Rei)). 
38. Lúcia: Isso. /.../ Então assim, eu não consigo mais jogar uma folha fora que 
não levar para lá. Até o meu carro está CHEIO, está cheio de de de papel, que 
eu estava fazendo limpeza pra levar para lá. Por / por que? Por causa dessa 
conscientização. Então assim, o projeto me deu isso, entendeu? /.../ 
 

                                                 
26

 Trecho da resposta à pergunta “Como foi e/ou está sendo sua formação para trabalhar com 
EA?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 34, neste momento 
falávamos da escola enquanto formadora para o trabalho com a temática. 
27

 Trecho da resposta à pergunta “Fale um pouco sobre o Projeto X”. 
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Mais adiante a mudança de hábitos volta a ser lembrada, agora não 

somente em suas relações com os resíduos produzidos cotidianamente, mas 

no tocante ao seu próprio trabalho dentro de sala de aula e à forma com que os 

alunos (para ela) se mostraram sensibilizados a partir das atividades 

desenvolvidas pelos projetos. 

 
45. Samuel: /.../ O proJEto trouxe alguma alteração para o seu trabalho em 
sala de aula? 
46. Lúcia: Ah, completamente. (+) Completamente. É:: me fez / além / me fez 
repensar muito os meus hábitos e eu acredito que eu ajudei, também, de certa 
forma. Mesmo que dos meus trezentos alunos, se:: se UM adquiriu novos 
hábitos para mim já está válido, entendeu? Mas eu acredito que sim. Tanto é 
que, às vezes, a gente saia da sala de aula / as próprias / as meninas, né, que 
gostam muito, né, perguntavam “professora, posso ir lá pegar a vassoura 
porque a sala tá muito suja?” (+) entendeu, “onde eu jogo? onde eu vou jo / só 
tem papel. onde eu vou jogar isso?” eles falavam comigo, entendeu? Então 
assim, aos pouquinhos você percebe. É um / é um ou outro, (mas::) / às vezes 
nem todo dia / mas você vê que os hábitos mudaram.  Então o projeto, eu 
acho, que é muito importante (+) pra escola nesse sentido. Acho que mudaram 
SIM os hábitos da escola. E a gente estava, assim, (amassando) na cabeça 
deles todo dia o projeto (+) então era legal. 
 
 Ainda que fique evidente o real envolvimento desta professora com a 

causa, a ponto de seu próprio comportamento se transformar pelos trabalhos 

realizados, percebemos que Lúcia ainda se encontra em processo de 

apropriação dos discursos referentes à temática. Em determinados momentos, 

como afirma Bakhtin, sua fala soa como se estivesse entre aspas, vinda 

diretamente de outro locutor. Por isso, acreditamos que somente por meio de 

um trabalho contínuo, o suficiente para que a professora torne estes discursos 

familiares e carregue-os com a sua intenção, a insegurança já referida alguns 

parágrafos anteriores poderá ser dissolvida. 

 

3.4.5 Professora Paula 

 

 Embora durante a entrevista a professora mantivesse em mãos uma 

cópia dos projetos como forma de se assegurar em responder corretamente as 

perguntas feitas (indicando mais uma vez o interlocutor enquanto avaliador), 

sua fala é tranquila e de posicionamentos bem firmados. Para Paula, falar de 
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Educação Ambiental não parece ser motivo de insegurança, já que construiu 

sua própria concepção acerca deste campo e nela se apóia para elaborar os 

seus discursos. Ainda que sua visão sobre EA possa parecer reduzida, a 

professora povoa com a sua intenção aquilo que diz, indicando que sua palavra 

é (ou está em vias de ser) uma palavra própria, advinda de um trabalho diário e 

intrinsecamente relacionada à sua prática docente. Aproximando-se de uma 

Educação Ambiental em favor da diminuição da depredação do patrimônio 

escolar, assim como faz Munhoz (2011), Paula justifica o seu envolvimento 

com a temática no turno 10. 

 
1028. Paula: /.../ eu acho que é muito gritante para nós professores (+) a:: / o 
descuido desses meninos com o ambiente. Tem hora que choca. Você não 
acredita que está vendo aquilo. Você tem um jardim / você vê os meninos 
pulando ali, pisando na grama, arrancando pedaços das árvores, Samuel. 
COmo que você não não não interfere? Às vezes tem algumas flores aqui no 
nosso pátio / tem aquelas rosas lindas lá e eles arrancando e destruindo o 
patrimônio, né? A gente tenta conscientizar para ver se eles entendem que 
aquela carteira, aquele lugar, aquele jardim bonito não é nosso, é mais deles 
do que nosso. Eles é que convivem aqui dentro. Então eu acho que:: a gente 
que já tem esse tipo de consciência na vida da gente não dá para ficar calado 
(+) e deixar as coisas acontecerem. E começar “ah, eu dou aula de tal 
conteúdo. isso aí não é minha praia”. Nada a ver, né? Não tem como você ficar 
(+) alheio a isso aí não. 
 

Além de atribuir ao seu envolvimento com a EA um processo de 

conscientização pessoal já estabelecido, a professora ainda ressalta a 

impossibilidade de dissociação destas “tarefas” do trabalho dos professores e 

confere à mudança de hábitos/comportamentos dos alunos o fator de maior 

importância para o desenvolvimento dos projetos, como ilustra a passagem a 

seguir. 

 
3029. Paula: /.../ O nosso objetivo principal nesse projeto, ô Samuel, era 
MUDAR hábitos desses meninos. Principalmente aQUI e em casa. Que eles 
pudessem levar para a casa alguma coisa que pudesse ajudar /.../. 
 
 O destaque conferido ao comportamento negativo dos alunos (tido como 

algo próprio dos mesmos e englobando-os em um grupo homogêneo) é a 

                                                 
28

 Trecho da resposta à pergunta “Por que você se envolveu com Educação Ambiental?”. 
29

 Trecho da resposta à pergunta “Fale um pouco sobre o Projeto X”. 
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marca mais forte de seu discurso, sendo seu motivo de maior preocupação e, 

também, de indignação.  

 
3830. Paula: /.../ porque eles parecem que têm O PRAzer em estragar. É 
impressionante. Não dá para entender, se é ele mesmo que vai continuar 
naquela carteira no dia seguinte (+) né? É / cadeira eles quebram. Não é 
brincadeira não. Eles eles acabam MESMO com o patrimônio (+) sabe? /.../. 
 

Por meio de um trabalho diário e, aparentemente, exaustivo, Paula, 

porém, vê resultados nas ações realizadas. Embora, como dito, os maus 

hábitos dos alunos sejam o ponto forte da sua fala, eles também são o estímulo 

a participar de atividades como aquelas propostas pelos projetos de EA. 

 
3831. Paula: /.../ hoje em dia (+) nós vemos que melhorou em termos de:: 
parede / de rabiscar parede. Aqueles flanerógrafos que a gente tinha (+) né? 
Eles foram todo / é geralmente eles são trocados / coloca novo. E depois que 
foram colocados, eles ainda não rasgaram. Não estão mais rabiscando, porque 
eles sujavam eles todos de giz (+) batiam as mãos no flanerógrafo, aí a gente 
vinha, limpava com eles e tal. Isso aí já foi um um avançozinho. São avanços 
pequenos que a gente consegue, mas (+) qualquer avanço a gente já está no 
lucro, né? 
39. Samuel: E você vê isso como resultado do projeto? 
40. Paula: Ah, eu acho que sim. Vejo sim. Porque quando você está envolvido 
no projeto, sem querer você dá mais atenção. Normalmente no dia a dia você 
já corre atrás disso (+) mas como você está sempre ali falando naquilo, 
estudando, voltando, você tem que prestar conta daquilo também, isso acaba 
te fazendo (+) trabalhar mais em cima disso (+) né? (+) É por aí. 
 
 Como visto, ainda que a professora desenvolva determinadas ações em 

decorrência dos projetos, o seu trabalho com o que acredita ser ‘Educação 

Ambiental’ é realizado de forma independente, assim como ressaltou a 

professora Leandra. Esse aspecto é levantado desde o início de sua fala ao 

ressaltar, no turno 2, “uma luta constante” ou um “trabalho do dia a dia” na 

busca por melhorias, ou, como enuncia no turno 36, “um trabalho de 

formiguinha” para a conservação do patrimônio escolar. 

 

                                                 
30

 Trecho da resposta à pergunta “O Projeto trouxe alguma alteração para o seu trabalho em 
sala de aula?”. 
31

 Idem. 
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3.5 Quais os dizeres das professoras acerca das modalidades de trabalho 

com Educação Ambiental? 

 

 Ao retomarmos a fala de Tardif presente na epígrafe do Capítulo 2, a 

qual salienta a falta de controle exclusivo dos professores na elaboração de 

disciplinas e programas, temos como objetivo dar voz às professoras, aqui, 

entrevistadas no que diz respeito às suas opiniões sobre os projetos, as 

disciplinas especiais e o tema transversal enquanto modalidades de trabalho 

com a Educação Ambiental nos espaços escolares, as quais revelaram vozes 

importantes que, certamente, são compartilhadas por muitos outros 

professores atuantes nas escolas brasileiras. É bom deixar claro que não 

temos como meta defender uma modalidade no lugar de outra, mas apenas 

problematizar a forma com que o trabalho com EA vem sendo conduzido, o 

qual, ao contrário de buscar conhecer os diferentes dizeres dos professores e 

as diferentes realidades escolares, de certa forma impõe determinados meios 

de trabalho como os mais adequados, sem que ao menos sejam oferecidas as 

condições ideais. 

 Embora os projetos e a disciplina especial sejam as modalidades mais 

citadas ao longo das entrevistas, as professoras puderam revelar que a 

temática ambiental também perpassa os seus trabalhos dentro de sala de aula 

de forma transversal. Lúcia, ao falar sobre sua disciplina, deixa expressar o 

conflito de vozes em sua consciência, pois ao mesmo tempo em que tenta 

mostrar que o trabalho com a temática ambiental mostra-se mais facilitado em 

determinadas disciplinas, outra voz toma o lugar em sua fala na tentativa de 

convencimento de que, na verdade, o trabalho seria possível em todas elas. 

 
4432. Lúcia: (+) Pois é. A minha matéria já me ajuda muito (+) que é ((disciplina 
x)) (+) entendeu? Por exemplo, no caso da ((professora y)), Física, até ajuda. 
Agora tem matérias que assim / eu acredito que seja um pouco distante, tipo a 
Matemática, né? Mas assim a / e também TOdas as disciplinas ajudam, né? A 
minha já me ajuda muito, que é a ((disciplina x)) (+) entendeu? /.../. Então 

                                                 
32

 Trecho da resposta à pergunta “Como se deu a articulação deste Projeto com a(s) sua(s) 
disciplina(s)?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 44, neste 
momento falávamos como a professora usou o Projeto em sala de aula. 
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assim, quando eu pegava um tema, eu sempre abordava a questão do meio 
ambiente /.../. 
 

O uso de termos alternativos referentes à transversalidade foi recorrente 

na fala das professoras, exemplificando que, sempre que possível, a inserção 

da temática era feita dentro de cada conteúdo. 

 
5033. Lúcia: /.../. Mas assim (+) quando você (+) é é podia / quando tinha uma 
brechinha você (+) rapidinho você colo / conseguia:: é colocar (+) para eles ((os 
alunos)) o o a questão. Então isso isso que é legal. 
 
3034. Ester: /.../. Então a gente sempre acha uma brechazinha. /.../. 
 
3435. Paula: /.../ o quê que eu tento fazer dentro / minha disciplina é a 
((disciplina x)) (+) né? Geralmente quando a gente está desenvolvendo um 
projeto desse eu eu tento buscar atividades, problemas, situações QUE falem 
alguma coisa sobre o assunto. Que aí nisso você tem uma deixa para poder / 
(você) / tem um gancho lá para você puxar e falar sobre o assunto. Aí eu jogo 
nas atividades (+) nos exercícios, nas tarefas e tudo mais. 
 
 Mesmo anteriormente ao turno citado, Paula já havia feito interessantes 

observações, ao apontar que, devido ao fato de não haver uma disciplina 

específica, a temática não possui um lugar fixo, devendo andar lado a lado ao 

seu conteúdo. Além de reconhecer a importância para a formação dos alunos, 

Paula deixa transparecer em sua fala um tom de obrigação para este trabalho. 

 
836. Paula: /.../. Não eXISte matéria / não tem disciplina, não né? Isso é aquilo / 
aquele trabalho que você faz / o mesmo que você faz também de de 
socialização, de educação, de criar neles o respeito pelas pessoas (+) é o caso 
do do respeito ao meio ambiente. É aquela coisa de todo dia vai andando 
paralelo com seu conteúdo. Não tem como. Você acaba TENdo que trabalhar 
de qualquer maneira. Não tem esse nem aquele (+) tá? 
 
 Lúcia defende os projetos e a transversalidade como modalidades de 

trabalho, deixando transparecer em sua fala uma conexão e uma 

                                                 
33

 Trecho da resposta à pergunta “O Projeto trouxe alguma alteração para o seu trabalho em 
sala de aula?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 50, neste 
momento falávamos sobre o trabalho diário com a temática. 
34

 Trecho da resposta à pergunta “Como se deu a articulação deste Projeto com a(s) sua(s) 
disciplina(s)?”.  
35

 Idem. 
36

 Trecho da resposta à pergunta “Como e quando você começou a se envolver com Educação 
Ambiental?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 8, neste 
momento falávamos de um envolvimento de longa data da professora com a temática. 
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interdependência entre essas modalidades, que, de certa forma, facilitam as 

suas práticas com a temática. 

 
8037. Lúcia: /.../. É:: o projeto (+) sozinho ele não é nada. Ele vai ser bonitinho 
para ser mandado, para enviar verba e tudo. Mas se não trabalhar ele, ele não 
vai ter grande valia. E como eu vou trabalhar ele? Dentro da minha da minha 
disciplina, já que é um projeto feito dentro de uma escola (+) entendeu? Então 
eu apontaria os dois e não saberia qual seria melhor. A... 
81. Samuel: O projeto e a transversalidade. 
82. Lúcia: E a transversalidade. Porque não não não tem / não tem como. 
Como que eu vou trabalhar? (+) É:: o projeto / como / onde ONde ONde que eu 
vou trabalhar o projeto? Eu vou um dia lá reunir todos os meus alunos no pátio 
e vou lá ficar falando? Eles vão dormir. Eu tenho que mostrar na prática /.../. 
 
 Também em defesa dos projetos está a professora Célia, que enxerga 

nesta modalidade a oportunidade de promover o trabalho interdisciplinar na 

escola. Ao envolver todos os professores, os projetos, também, amenizariam 

as responsabilidades comumente atribuídas a algumas disciplinas escolares 

para o trabalho com EA. Além disso, Célia se apóia na possibilidade dos 

projetos poderem envolver não só aqueles diretamente inseridos na escola, 

mas também os pais e a comunidade. 

 
8238. Célia: Ah, eu gosto muito do proje / dos projetos. Eu acho o projeto é bem 
legal. O envolvimento / é aquilo que eu te falei: o envolvimento de TOdo 
mundo. De TOdos os professores / que a gente costuma deixar um pouquinho 
da Educação Ambiental só para a Geografia e / e Ciências, né? Fica só / e 
Religião / tem uma coisa assim. /.../. Então eu acho que / eu acho que o projeto 
é / eu acho que o projeto é uma maneira legal de trabalhar. Muito boa. Com 
todo o / com o envolvimento de todo mundo. /.../. Então o projeto é muito 
interessante. O projeto envolve todo mundo, envolve escola, envolve pais, 
envolve comunida::de, né? Então acho bem interessante. 
 
 Ester também discursa em favor de um trabalho interdisciplinar, 

deixando mais uma vez evidente as marcas de sua fala. Neste trecho a 

                                                 
37

 Trecho da resposta à pergunta “Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas 
escolas brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes disciplinas 
(transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? Quais são suas virtudes e 
limitações?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 67, a troca de turnos se deu para que 
fossem mais bem explicadas as modalidades de trabalho a que a pergunta faz referência. 
38

 Trecho da resposta à pergunta “Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas 
escolas brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes disciplinas 
(transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? Quais são suas virtudes e 
limitações?”. 



107 

 

 

professora se apóia em seus autores de preferência para ilustrar suas 

concepções sobre como acredita que o ensino deveria ocorrer: os professores 

atuando como preposição e não contribuindo para a fragmentação e o 

distanciamento dos conteúdos. Além do mais, Ester discursa em defesa de seu 

ambiente de trabalho, ilustrando como se dá a cooperação entre os 

professores para lidarem de modo interdisciplinar e transversal com diversos 

temas, incluindo a EA. 

 
4239. Ester: Eu já tinha falado e vou falar de novo, eu acho que as disciplinas 
tinham que ser casadas. Eu acredito, né, nessa história de da união. Eu acho 
que:: Biologia não funciona sozinha, Português não funciona sozinha, 
Matemática não funciona sozinha. Se todo mundo se une para poder trabalhar 
um determinado tema a coisa flui e acontece de maneira muito mais eficiente. 
/.../. O que funciona realmente é você casar as ideias com os outros conteúdos, 
né? É é assim que Michel Serres já falou, é a história da preposição. Nós 
professores temos que ser preposição, a gente tem que ligar os termos. A 
gente não tem que separar. Não existe isso “eu SOU da área de exatas, eu 
SOU da área de humanas, eu SOU da área de biológicas”. Não funciona dessa 
maneira. /.../. Eu acho que as coisas têm que ser casadas, as ideias tem que 
aparecer juntas, e não fragmentadas como a maioria das escolas, das escolas 
trabalham. E NÃO é caso ((da Escola Estadual X)). Na ((Escola Estadual X)) a 
gente realmente tem uma:: (+) existe uma comunicação muito boa entre os 
professores. Se a gente propõe um tema todo mundo se propõe. Em nossa 
ultima reunião nós discutimos que em cada é, em cada:: bimestre vai ser 
trabalhado um determinado tema por todos os professores. /.../. Nós vamos 
trabalhar amor, sucesso, realização, são quatro temas que serão discutidos. 
Esse ano a gente começa com amor e a gente vai precisar do ano que vem 
para continuar ((em decorrência de uma greve que ainda será citada)). E e 
funciona assim na escola. Se a gente diz “todo mundo vai trabalhar com amor”, 
todo mundo vai tentar inserir no seu conteúdo esse tema. “Todo mundo vai 
trabalhar sucesso”, todo mundo vai inserir no seu conteúdo sucesso. E como é 
com a Educação Ambiental, “olha, todo mundo vai trabalhar Educação 
Ambiental”. Então todo mundo de alguma forma coloca dentro das suas aulas, 
dentro das suas avaliações, porque isso é cobrado em avaliação (+) é o tema 
Educação Ambiental. E todos trabalham. Existe uma:: / como que eu vou / um 
um entendimento muito grande dos professores daquela escola. É uma escola 
especial. 
 
 Ester é também enfática no que diz respeito ao oferecimento de uma 

aula específica ou à criação de uma disciplina de EA. Seu aparente 

conhecimento dos anseios de seus alunos a faz desacreditar profundamente 

                                                 
39

 Trecho da resposta à pergunta “Como se deu a articulação deste Projeto com a(s) sua(s) 
disciplina(s)?”. 
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nesta alternativa, mas a defender o trabalho contextualizado e inovador com a 

temática. Embora seu discurso não indique claramente uma apropriação de leis 

e programas criados para a EA, a convergência de ideias mostra-se evidente. 

 
1840. Ester: /.../. Eu gosto de aulas de Educação Ambiental, mas eu não gosto 
de dizer que é de Educação Ambiental, porque os meninos já olham com 
“nossa! ah! de novo com isso! que saco! e tal”. /.../. Então a coisa aparece de 
forma mais contextualizada. Se você chegar e disser “Oi, hoje nós vamos falar 
de Educação Ambiental. Por exemplo, você tem que manter a sala limpa”. E 
isso já é Educação Ambiental. Não dá certo. Não funciona. Você tem que 
contextualizar de outra maneira. Levar poesia, levar música, levar filme. Eles 
gostam dessas coisas, né? (+) É:: e é assim que funciona. 
 
4241. Ester: /.../. Então eu não acredito que você criar um CURSO em 
Educação Ambiental vai dar resultado. Não vai dar resultado porque tá todo 
mundo cansado do tema, você tem que descobrir uma maneira NOVA de falar 
isso. “Ah, eu vou criar agora na escola uma disciplina nova chamada Educação 
Ambiental”. Não crie. Os alunos vão odiar. Se eles puderem escolher eles vão 
SUMIR dali. Não vai funcionar. /.../. 
 

Outras professoras, porém, percorrem um caminho discursivo contrário 

ao enunciado por Ester. Embora deixe transparecer uma visão conteudista 

sobre EA, Leandra defende a criação de uma disciplina especial pelo fato do 

contato prolongado que esta poderia gerar, estendendo-se por todo o ano 

letivo. 

 
6042. Leandra: /.../. A disciplina eu acho que seria o ideal. Eles veriam desde o 
início do ano até o fim. Veriam as formas de reciclagem, como diminuir o lixo, a 
Educação deles com o meio ambiente, com o espaço onde eles estão. Acho 
que a forma em / principal seria a / a disciplina. Veriam DESde o início do ano 
até o final. /.../. 

 

                                                 
40

 Trecho da resposta à pergunta “Como foi e/ou está sendo sua formação para trabalhar com 
EA?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 18, neste momento 
falávamos de sua formação após ter se tornado professora. 
41

 Trecho da resposta à pergunta “Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas 
escolas brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes disciplinas 
(transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? Quais são suas virtudes e 
limitações?”. 
42

 Trecho da resposta à pergunta “Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas 
escolas brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes disciplinas 
(transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? Quais são suas virtudes e 
limitações?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 53, a troca de turnos se deu para que 
fossem mais bem explicadas as modalidades de trabalho que a pergunta faz referência. 
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Esta visão conteudista não fica restrita à professora Leandra. Paula 

ressalta aspectos interessantes em sua fala, ao defender que a criação de uma 

disciplina não representaria a exclusão de outras modalidades de trabalho. 

Além de evidenciar a variedade de conteúdos que poderia ser trabalhada, 

Paula problematiza a dificuldade de se cumprir todo o conteúdo exigido pelo 

governo estadual nas escolas públicas. 

 
5243. Paula: Qual das três? (+) É::. Eu acho que:: eu (acreditaria) mais na 
inclusão de uma disciplina / as outras acontecem, não estou dizendo que uma 
vai excluir a outra não. Mas eu acho que uma disciplina voltada para isso seria 
bem interessante. Para te falar a verdade eu ainda não / (incompreensível) na 
escola não não acontece isso (+) né? Eu acho que:: seria a que teria mais 
resultados, Samuel. JUNto com as outras, né? Porque a interdisciplinaridade / 
ela acontece a todo momento. A gente aqui na nossa escola / a gente tenta 
sempre estar trabalhando junto (+) (sabe?) São vários temas. De vez em 
quando a gente está / está trabalhando junto na medida do possível. /.../. 
53. Samuel: E por que você acredita mais na disciplina? 
54. Paula: Uai, porque eu acho que nesse caso aí ela tem muito onde 
trabalhar, Samuel. Tem MUita coisa, MUito assunto. Ela vai ajudar muito as 
Ciências (+) mas ela vai poder trabalhar em / noh, a hora que você pára para 
pensar / ela vai poder trabalhar a água, a luz, as usinas, hidrelétricas / olha só / 
é:: questão da da da limpeza do ambiente, reciclagem de lixo, as formas de de 
de armazenamento de lixo, não só na escola quanto (+) de de:: nas prefeituras 
/ olha só onde vai puxando isso aí (+) né? A::: (+) aqueles aterros sanitários / 
quantos / tem ta tanto tanto tipo de de:: de ma / de destino para o lixo. Eu acho 
que dá assunto para um ano tranQUIlamente. E dá uma aliviada nas Ciências, 
não é? Eu acho legal. De repente o professor de Ciências pode / claro que ele 
vai trabalhar isso também / mas ele pode aprofundar mais nos outros assuntos. 
Porque normalmente todo conteúdo, quando chega no final do ano / todo 
mundo / você fica a desejar com vários assuntos (+) né? Na escola pública 
você não consegue vencer o programa /.../. 
 

Célia, mais uma vez, revela a necessidade de um “empurrãozinho” para 

o trabalho com EA. Ao falar sobre a criação de uma disciplina para o trabalho 

com a temática, a professora ressalta o caráter obrigatório que seria gerado, 

ainda que não fosse algo a ser avaliado. Célia também evidencia sua 

percepção sobre uma escola fragmentada, na qual uma disciplina específica 

poderia melhor se encaixar. 

                                                 
43

 Trecho da resposta à pergunta “Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas 
escolas brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes disciplinas 
(transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? Quais são suas virtudes e 
limitações?”. 
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9644. Célia: /.../ por essa divisão da escola talvez se fosse colocada uma / uma 
disciplina, aí te oBRIga / a pessoa fazer aquilo porque vai TEr aquilo ali então 
ele vai VEr aquilo ali. Você entendeu? Aí não fica perdido por aí. Pode ser que 
dê certo também. Acho que seria legal. Uma maneira de você estar vendo 
aquilo ali toda semana. 
97. Samuel: Sempre, né? 
98. Célia: É. Por / não vai / é / vai ser obrigatório aquilo, você entendeu? 
Mesmo que não dê nota (incompreensível). 
 
 Assim, é possível perceber que mesmo neste pequeno grupo de 

professoras, encontramos diferentes opiniões acerca do trabalho com a 

Educação Ambiental nos espaços escolares. Ainda que algumas destas falas 

se mostrem mais aproximadas das diretrizes vigentes e outras percorram 

caminhos distintos, todas elas partem de profissionais atuantes em escolas 

públicas e conhecedoras das necessidades intrínsecas para a efetivação e o 

sucesso de seu trabalho. 

 

                                                 
44

 Trecho da resposta à pergunta “Dentre as modalidades mais usuais de trabalho com EA nas 
escolas brasileiras estão projetos, disciplina específica e inserção nas diferentes disciplinas 
(transversalidade). Em qual ou quais você acredita mais? Quais são suas virtudes e 
limitações?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 96, neste 
momento falávamos sobre o oferecimento de uma disciplina especial em EA. 
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Capítulo 4 

OS PROJETOS E SUAS PROBLEMÁTICAS: PARA ALÉM DO ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

Não podemos imaginar escolas extraordinárias, 
espantosas, onde tudo funciona bem numa sociedade 
onde nada funciona. Acontece que, por uma espécie de 
um paradoxo, as coisas que não podemos assegurar que 
existam na sociedade, nós temos tendência a projetá-las 
para dentro da escola e a sobrecarregar os professores. 

Antônio Nóvoa 

 

Este capítulo é dedicado ao destaque de alguns temas que foram 

recorrentes nas entrevistas e que se mostram de grande relevância para o 

trabalho com a temática ambiental por meio de projetos dentro do ensino 

público estadual. Divididos em cinco itens – os projetos como fonte de verba; o 

tempo que se faz necessário; o envolvimento dos sujeitos participantes; a 

descontinuidade observada; e a formação docente para o trabalho com EA –, 

estes temas, emergentes em nossas análises, mostram-se substanciais para 

analisarmos a real eficácia dos projetos pedagógicos, dadas as atuais posturas 

que o poder público vem exercendo para com a Educação Ambiental escolar. 

Acreditamos que estes aspectos, além de servirem como pontos de reflexão 

sobre a EA no Estado de Minas Gerais, possam espelhar algumas 

problemáticas que se estendem por todo o campo educacional. 

O Quadro 2 mostra a ocorrência de cada tema na fala das cinco 

professoras entrevistadas. 

 

QUADRO 1: As diferentes temáticas na fala das professoras 

entrevistadas. 

Temas 
Professoras 

Célia Ester Leandra Lúcia Paula 

Os projetos como fonte de 

verba 

X X  X X 

O tempo que se faz 

necessário 

X  X X X 
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O envolvimento dos sujeitos 

participantes 

 X X  X 

A descontinuidade observada X X  X X 

A formação docente para o 

trabalho com EA 

X X X X X 

 

 Na realização deste trabalho, procuramos destacar que, ainda que os 

projetos em EA sejam amplamente defendidos, eles também trazem consigo 

uma série de problemáticas que, além de representar um excedente às 

dificuldades encontradas para o trabalho docente no ensino público, atua 

diretamente no desempenho das ações realizadas, não podendo simplesmente 

ser desconsiderada pelas instâncias responsáveis, mas justamente o contrário: 

precisa ser ressaltada e, acima de tudo, solucionada. Embora esta pesquisa 

tenha se concentrado em uma única escola, estamos certos que estas 

problemáticas são compartilhadas por outros espaços escolares e por outros 

professores, como mostram Neves e Festozo (2011) a respeito da formação 

profissional em EA, e Pipitone e Nossllala (2010) e Valentin e Santana (2010) 

com relação ao impacto dos projetos pedagógicos de EA. 

 

4.1 Os projetos como fonte de verba 

 

 O estado precário no qual grande parte das escolas públicas está 

submetida (incluindo aquelas do Estado de Minas Gerais) não é novidade. No 

primeiro Capítulo desta dissertação discutimos sobre algumas raízes destas 

problemáticas, evidenciando os baixos investimentos destinados à Educação 

brasileira. Ao falarmos sobre os projetos pedagógicos desta escola estamos 

colocando em evidência características do sucateamento não apenas da 

Educação Ambiental, mas do “sistema” de ensino público como um todo. 

Muitas das entrevistadas, ao falarem das potencialidades que os 

projetos de EA são capazes de gerar para a comunidade escolar, fazem 

referência a uma verba que é destinada à instituição para o desenvolvimento 

dos mesmos. É interessante notar que tais potencialidades em nada se 

relacionam aos possíveis resultados advindos dos projetos, mas simplesmente 
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porque estes representam uma possibilidade de equipar a escola com uma 

estrutura mínima que deveria ser garantida independente do desenvolvimento 

destas atividades. Ainda que parte destes recursos seja utilizada para a 

compra de materiais de consumo para os projetos, outra parte é também 

destinada para a compra de materiais básicos de uso diário, mesmo aqueles 

de baixo custo, como papel e giz. 

 Ester, ainda que se lembre da pertinência para toda a comunidade 

escolar, destaca a relevância que os projetos possuem para a estruturação 

material da escola. Mesmo que os benefícios para a comunidade venham em 

primeiro lugar em sua fala, a superação das deficiências materiais parece ser, 

para ela, mais importante. 

 
645. Ester: Por que que esses projetos são importantes? Primeiro, é óbvio, que 
eles trazem benefícios para toda a comunidade escolar. Segundo, porque uma 
vez aprovado esse projeto vem uma verba para a escola pra execução do 
mesmo. E como às vezes a escola tem deficiência em materiais tecnológicos, 
tem / falta papel, falta (+) é, mídia para você, pra conseguir gravar alguma 
coisa. (+) É, que que a gente faz então com essa grana que vem, com esse 
dinheiro que vem? /.../. Com esse dinheiro a gente acaba equipando a escola. 
/.../. 
 

Paula enfatiza o caráter condicionante a que a instituição fica submetida 

para a sua estruturação, como se somente por meio dos projetos pudesse 

obter oportunidades de melhoria; ou seja, caso não haja o desenvolvimento 

destas atividades, não há verba e, consequentemente, não há compra de 

materiais. 

 
5046. Paula: /.../ tem muita coisa que nós temos aqui na escola que foi graças a 
projetos. Computador. Nós temos filmadora. É, MÁquinas fotográficas, 
aparelho de som. Porque o Estado não manda isso, então se você não 
desenvolve um projeto você não consegue isso / MEsmo papel, coisa simples, 
né? O papel A4 que a gente precisa muito, tonner para o computador. O quê 
que a gente faz? Vai ser usado no projeto. Sim. Mas em compensação, quando 
o projeto acaba (+) a escola está com esse material perma permanente. Então 

                                                 
45

 Trecho da resposta à pergunta “Por que você se envolveu com Educação Ambiental?”. 
46

 Trecho da resposta à pergunta “Para você, quais foram as potencialidades e as limitações do 
Projeto X?”. Embora tenha ocorrido uma troca de turnos até a chegada do turno 50, no turno 47 
retomo a questão referente à verba a que a professora já havia mencionado antes do início da 
gravação da entrevista. 
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é uma oportunidade que a gente tem de melhorar o o acervo de materiais que 
a gente tem. Isso é muito bom. 
 
 Lúcia, no turno 58, retoma a fala da professora Paula evidenciando 

novamente este caráter condicionante. Em seguida, em um enunciado curto, 

mas dialógico, a professora deixa falar a voz que poderia contestar o figura 

primordial que os recursos financeiros têm para as instituições de ensino 

público. Justamente por vivenciar diariamente as problemáticas em seu 

ambiente de trabalho, a professora ressalta descaso e o descompromisso do 

Estado de Minas Gerais. 

 
5847. Lúcia: /.../ Sem contar que:: viabiliza di / DINHEIRO que a escola precisa. 
É é sabido de todo mundo que escola publica (+) é:: se você não não 
desenvolve projetos na escola você não tem para para investir. /.../. 
 
6048. Lúcia: /.../ Ah, mas vai falar “dinheiro não é tudo”, para a escola pública é. 
É muito porque às vezes a gente precisa de um giz que não tem porque o 
Governo não manda. 
 
 Em tempos que voltam à tona as discussões referentes à fatia do PIB 

destinada à Educação por meio do plebiscito de iniciativa popular em defesa da 

campanha “10% do PIB para Educação Pública já!”, torna-se interessante 

retomarmos as palavras de Saviani (2007) ao analisar o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em abril de 2007. Ao discutir 

sobre os 4% do PIB então destinados para esta área, e utilizando como 

exemplo países considerados os maiores investidores em Educação, como os 

Estados Unidos (7,5%) e a Noruega (8,7%), o autor enuncia 

 
Os valores mencionados indicam que, se dobrássemos o 
percentual do PIB, haveria recursos suficientes para 
tratar a educação com a devida seriedade e de acordo 
com a prioridade que é proclamada nos discursos, mas 
nunca efetivamente considerada. Procedendo da forma 
como estou propondo, nós estaríamos, de fato, provendo 
os recursos que permitiriam dar o salto de qualidade 

                                                 
47

 Trecho da resposta à pergunta “Qual a sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de 
projetos pedagógicos?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 51, a troca de turnos se 
deu para que fosse mais bem compreendido que o termo “avaliação” se tratava da opinião 
pessoal da professora. 
48

 No final do turno 58 a professora pede para que a pergunta seja repetida, e então dá início 
ao turno 60. 
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necessário para colocar a educação brasileira num 
patamar civilizado, condizente com a magnitude de seu 
território, de sua população e de sua economia. E 
estaríamos em condição de equipar adequadamente as 
escolas e dotá-las de professores com formação obtida 
em cursos de longa duração, com salários gratificantes, 
compatíveis com seu alto valor social. Isso permitirá 
transformar as escolas em ambientes estimulantes, nos 
quais as crianças, nelas permanecendo em jornada de 
tempo integral, não terão como fracassar; não terão 
como não aprender. Seu êxito será resultado de um 
trabalho pedagógico desenvolvido seriamente, próprio de 
profissionais bem preparados e que acreditam na 
relevância do papel que desempenham na sociedade, 
sendo remunerados à altura de sua importância social 
(SAVIANI, 2007, p. 1253). 
 

Com relação à Educação Ambiental, seria interessante lembrarmos a 

título de curiosidade o único veto a que a Lei nº 9.795/99 foi submetida. O 

Artigo 18 previa a destinação de 20% das arrecadações das multas 

decorrentes do descumprimento da legislação ambiental para ações em EA e 

foi barrado pelo então presidente da República. Dentre as razões para o veto, 

constam na Mensagem n° 539, de 27 de abril de 1999, os seguintes dizeres: 

 
O projeto em questão ao vincular pelo menos vinte por 
cento da receita proveniente das multas aplicadas em 
razão das infrações ambientais, o referido dispositivo, se 
não vetado, derrogará o art. 73 da Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, a qual dispõe sobre os Crimes 
Ambientais. O art. 73 da referida Lei determina: "Os 
valores arrecadados em pagamento de multas por 
infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional 
do Meio Ambiente, criado pela Lei no 7.797, de 10 de 
julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto no 
20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou 
municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme 
dispuser o órgão arrecadador". 
O interesse público e a boa técnica legislativa 
recomendam que a lei não vincule receitas, uma vez que 
as circunstâncias fáticas podem exigir que a aplicação de 
tais recursos financeiros sejam flexibilizados em proveito 
de uma área específica. Além do mais, a educação 
ambiental é apenas uma das sete áreas49 em que o 

                                                 
49

 As sete áreas as quais são destinados os recursos captados pelo Fundo Nacional de Meio 
Ambiente, são: I - Unidades de Conservação; II - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico; III 
– Educação Ambiental; IV – Manejo e Extensão Florestal; V – Desenvolvimento Institucional; VI 
– Controle Ambiental; VII – Aproveitamento Econômico Racional e Sustentável da Flora e 
Fauna Nativas. 
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Fundo Nacional do Meio Ambiente deve considerar 
prioritária a aplicação dos recursos financeiros 
provenientes das multas por infrações ambientais 
(BRASIL, 2012h, grifos originais). 
 

 Desta forma, como se vê, a justificativa para o veto seria de que a 

destinação da porcentagem objetivada seria contrária ao interesse público e 

que, embora o discurso característico da PNEA engrandeça a marca 

substancial da EA para a Educação em todos os níveis e modalidades de 

ensino, seria de bom tom não vincular receitas à tal lei. A ideia, pelo que 

parece, seria de dar continuidade à tática da pechincha educacional: faça 

muito, mas gastando pouco. 

 

4.2 O tempo que se faz necessário 

 

 Antes de começarmos quaisquer discussões acerca deste tópico, faz-se 

necessário retomarmos o que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

recomendam para o trabalho com os Temas Transversais (incluindo o Meio 

Ambiente) por meio de projetos: 

 
A organização das etapas do projeto deverá ser 
previamente planejada de forma a comportar as 
atividades que se pretende realizar dentro do tempo e do 
espaço que se dispõe. [...]. Deve-se ter em conta que 
essa forma de organização dos conteúdos não 
representa um aumento de carga horária ou uma 
atividade extra (BRASIL, 1998, p. 41). 
 

 Neste sentido, é relevante realizarmos a análise do que as professoras 

entrevistadas enunciaram a respeito das dificuldades encontradas com relação 

ao fator ‘tempo’ durante as suas participações nos projetos do GDP. A 

professora Paula, primeiramente, mostra uma visão bem diferente daquela 

proferida pelos PCNs, onde os projetos, ao contrário de se encaixarem como 

uma atividade integrada ao seu horário de trabalho, acabam se tornando uma 

sobrecarga para a prática docente cotidiana. 
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1450. Paula: /.../. É uma dificuldade dentro da escola por causa de função de 
horário de professor (+) esse é um grande entrave quando a gente vai 
desenvolver projeto. Às vezes você tem projeto lá de:: VINte professores 
envolvidos, na verdade efetivamente quem PEga ali para valer na massa ali 
são cinco professores. “Porque eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir para 
outra escola”, né? Vida de professor é assim. O horário não bate, aí vai fazer 
só de manhã, aí os professores da tarde têm que vir de manhã. Aí 
normalmente o horário que mais acontecia era depois do do turno da tarde. 
Cinco e meia. E aí a gente (+) vai atravessando a noite. 
 
 Lúcia retoma a fala de Paula quando faz referência às suas próprias 

dificuldades de envolvimento com os projetos (turno 64); dificuldades estas que 

são as mesmas de outros professores que também trabalham em mais de uma 

escola (turno 66). 

 
6451. Lúcia: /.../. Eu acho que limitações foram poucas. Foram, assim, às vezes 
/ as muitas das vezes a MInha disponibilidade em reunir com o grupo. (+) 
Como eu te disse, às vezes é:: / às vezes a gente saía cinco e meia da escola 
(+) terminava o o turno da tarde / terminava cinco e meia, a gente ficava para 
reunir e às vezes eu não podia porque eu tinha que / eu trabalho / eu 
trabalhava / eu TRABAlho ((em outra escola52)) eu tinha que ir correndo para 
lá. Às vezes a / o meu problema foi ESSE (+) entendeu? /.../. 
 
6653. Lúcia: /.../. O meu / a minha / o meu problema foi só (+) é:: em questão 
das reuniões que às vezes nem todas eu poderia / eu podia participar. Mas aí 
eu tentava correr atrás para saber o quê que foi discutido, alguma coisa assim, 
entendeu? É:: acho que também não / isso não foi SÓ o meu problema, né? 
Foi o problema de a / de uma grande maioria ali (+) porque é complicado você:: 
/ porque assim, a grande maioria ali trabalha um ou dois turnos na escola 
mesmo ou em outra escola. Então às vezes não tinha (+) tempo pra (+) pra pra 
reunir. Esse foi o problema central. /.../. 
 
 Marca frequente em sua fala, Leandra a todo o momento enfatiza as 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento dos projetos. Na verdade, a 

professora atribui a pouca valia destas atividades justamente ao pouco tempo 

encontrado para a sua organização. Mais adiante, no turno 26, Leandra se 

                                                 
50

 Trecho da resposta à pergunta “Como foi e/ou está sendo a sua formação para trabalhar com 
a EA?”. 
51

 Trecho da resposta à pergunta “Para você, quais foram as potencialidades e as limitações do 
Projeto X?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 61, a troca de turnos se deu para a 
melhor compreensão de que o termo ‘limitações’ se referia ao projeto e não à própria 
professora. 
52

 Omitimos o nome da escola para dificultar a identificação da professora. 
53

 No turno 65 perguntamos à professora se as potencialidades teriam sido maiores que as 
limitações do Projeto X. 
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lamenta por estas dificuldades e ressalta as possibilidades de sucesso que 

estes projetos teriam caso o quesito “tempo” fosse atendido. 

 
16. Leandra: /.../. Foi um projeto onde teve poucas reuniões. Funcionou muito 
pouco. Porque os professores, infelizmente, não tinham disponibilidade de 
tempo pra vir / pra::: (+) pra vir, pra organizar os trabalhos que iriam ser 
aplicados dentro da sala. E até pegar aula do professor. Então, tem professor 
que não gosta de ceder aula nenhuma para projeto nenhum. Então é difícil (+) 
ter isso na escola. 
 
26. Leandra: /.../. Então é um projeto difícil de ser organizado, de tempo para 
ação dos outros professores. Infelizmente. Era um projeto que tinha tudo para 
dar certo /.../. 
 
 Quando questionada sobre o que precisaria ser atendido para que estes 

projetos obtivessem sucesso, a professora é enfática ao lembrar o que os 

próprios PCNs pregam: trabalhar com projetos não deveria representar uma 

atividade extra; deveria ser integrado ao seu horário de trabalho e de vivência 

na escola. 

 
4254. Leandra: /../. Infelizmente, projetos do Estado / como todo mundo trabalha 
em duas escolas / fica difícil fazê-lo funcionar / vir aqui em outro horário para 
organizar fica difícil. 
43. Samuel: E o que você acha que seria preciso para eles darem certo? 
44. Leandra: (6.0) Teria que ter tempo. Não precisaria vir aqui em outro horário 
/ poderia ser esse horário que eu estou na escola. /.../. 
 
 Célia oferece uma amostra dos resultados gerados por estas 

dificuldades que se fazem como barreiras para o seu trabalho com os projetos 

e que a desestimula a dar prosseguimento com as atividades. 

 
4455. Célia: Porque às vezes a gente / é / é / muitas vezes por falta de tempo. 

Você dá uma desanimada, você entendeu? Então essas coisas / é:: / a / 

acontecem durante os projetos. /.../. 

 
 A questão levantada pela professora Célia é conhecida por Tardif 

(2010). Em sua obra “Saberes docentes e formação profissional”, o autor 

                                                 
54

 Trecho da resposta à pergunta “Qual a sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de 
projetos pedagógicos?”. 
55

 Trecho da resposta à pergunta “Como se deu a articulação deste Projeto com a(s) sua(s) 
disciplina(s)?”. 
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francês, ao somar as problemáticas envolvidas com a escassa destinação de 

recursos56 e o pouco tempo disponível para os professores, vê como resultados 

a sobrecarga destes profissionais (tanto das escolas como das universidades) 

e o consequente desestímulo com a profissão. 

 
[...] pede-se muito aos professores e aos universitários, 
mas sem oferecer-lhes sempre os meios concretos e o 
suporte necessário para realizar os ideais reformistas. 
Por isto, tanto nas universidades quantos nos 
estabelecimentos escolares, os atores das bases se 
sentem frequentemente sem fôlego e, às vezes, 
incapazes de acompanhar o ritmo das reformas, por falta 
de recursos suficientes. Em muitos casos as novas 
atividades trazidas pelas reformas simplesmente se 
adicionaram às antigas, provocando uma sobrecarga de 
trabalho. Os projetos mais inovadores continuam sendo o 
apanágio de pequenos grupos de professores e 
universitários que, por falta de tempo e meios, se sentem 
isolados e, às vezes, marginalizados (TARDIF, 2010, p. 
281-282). 
 

 Tardif (2010) acredita que a melhoria do ensino, relacionada à 

transformação dos espaços escolares em ambientes favoráveis para o trabalho 

e a aprendizagem dos professores, está diretamente relacionada ao 

oferecimento de tempo e espaço para estes profissionais, possibilitando o seu 

desenvolvimento profissional e a abertura a discussões relacionadas aos 

problemas decorrentes do ensino. Do contrário, caso as atuais e históricas 

condições dadas ao professores perpetuarem-se, as reformas educacionais 

ainda permanecerão na intencionalidade, ambiciosas e muito além do que as 

reais circunstâncias permitem evoluir. 

 

                                                 
56

 Estamos certos que falar das dificuldades encontradas pelas professoras e que fazem 
referência ao tempo livre disponível é, também, falar de condições salariais deste grupo de 
trabalhadoras, as quais, como vimos, trabalham, em sua maioria, em mais de uma escola. O 
período em que esta dissertação foi escrita perpassa uma fase em que muitos professores do 
Estado de Minas Gerais (incluindo integrantes do grupo de entrevistadas) buscaram melhores 
condições salariais, permanecendo em greve por 112 dias na tentativa de que se cumprisse a 
Lei nº 11.738/08 que institui o piso salarial profissional nacional para profissionais do magistério 
público da educação básica. Apesar dos esforços, 51 dos 77 deputados estaduais eleitos 
votaram contra as reivindicações dos professores do Estado, estabelecendo o vencimento de 
R$712,20 para profissionais de nível médio com habilitação em Magistério, R$237,80 abaixo do 
estabelecido pela Lei nº 11.738. Até mesmo o vencimento básico para profissionais de nível 
superior com licenciatura plena, de R$ 837, 86, ficou abaixo do valor estipulado por lei (MINAS 
GERAIS, 2012c; BRASIL, 2012g). 
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4.3 O envolvimento dos sujeitos participantes 

 

 Estando diretamente relacionado ao tópico anterior, o envolvimento dos 

participantes nos projetos foi outro aspecto ressaltado na fala das professoras. 

Ester, ao fazer sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de projetos 

pedagógicos (como o que esteve envolvida), ressalta importantes aspectos 

relacionados à sobrecarga do corpo docente que, além de receber baixos 

salários e precisar atuar em mais de uma escola para complementar a renda 

familiar, ainda precisa participar de atividades aos finais de semana. 

 
3457. Ester: /.../ é um um:: trabalho de poucos e benefício de muitos. (+) Porque 
conseguir pessoas que se envolvam de fato nesse projeto é muito complicado. 
As pessoas te cobram isso. Todo mundo dá os nomes / Por que que é que dá 
os nomes?  Porque participar desses projetos te libera de umas benditas 
reuniões que acontecem na escola chamadas reuniões de módulo. Então todo 
mundo fica louco pra ser liberado do módulo, que acontece no SÁBADO.  E aí 
“ah, eu vou participar do projeto”, só que não participa de fato. Está lá só o 
nome, não aparece nas reuniões, não faz as ações previstas. Então acaba 
assim, trabalho de muitos e benefício de de / trabalho de poucos e benefício de 
muitos. Porque nem todo mundo, de fato, se envolve não. Fica pra inglês ver. 
 
 Como visto no capítulo anterior, Ester discursa em defesa dos alunos, 

dado o grande potencial de apropriação e difusão dos saberes adquiridos, 

colocando os professores como a principal barreira encontrada para os 

projetos.  

 
3658. Ester: /.../. O grande problema é trabalhar com a própria equipe escolar. 
As nossas limitações estão, NÃO em trabalhar com nossos alunos, mas em 
trabalhar com a própria equipe da escola, que deixa a desejar, que em vez de 
contribuir com o projeto acaba atrapalhando /.../. Então a gente tem tem muito 
dificuldade com a própria equipe pedagógica, eu acho. 
37. Samuel: Constituinte do projeto? 
38. Ester: Às vezes constituinte do projeto. /.../. 
 
 Paula complementa a fala da professora Ester, de certa forma, 

explicando os motivos de alguns professores atuarem como um entrave às 

                                                 
57

 Trecho da resposta à pergunta “Qual a sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de 
projetos pedagógicos?”. 
58

 Trecho da resposta à pergunta “Para você, quais foram as potencialidades e as limitações do 
Projeto X?”. 
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ações realizadas, dado o estranhamento provocado pelo trabalho com novas 

temáticas, além de tentar evidenciar que a resistência à problemática não é 

apenas unilateral. 

 
41. Samuel: (+) Para você quais foram as potencialidades e as limitações do 
projeto X? 
42. Paula: (+) Limitação eu acho que já até falei em outros:: / a gente esBArra 
em fator tempo (+) esbarra na na na resistência (+) DE professores e alunos. 
Isso é muito real, né? Às vezes a gente também / não vou falar que são os 
outros / às vezes a gente fica meio resistente a alguma coisa nova, alguma 
coisa que vai dar um trabalho, né? O que no caso:: (+) você vai fazer de boa 
vontade, porque está dentro do seu serviço. Resistência DE alunos também. 
/.../. Mas ele realmente é muito trabalhoso. O outro grande projeto / problema 
de projeto também é:: encontrar uma pessoa que queira coordenar. (+) O 
coordenador também é uma pessoa / é difícil achar uma pessoa que está 
disponível, que queira pegar e levar, porque não é fácil / porque o coordenador 
tem que estar / ele é um elo, né? Ele está sempre / tem sempre que estar 
postando no blog. É:: levando as respostas do grupo, mandando para a para a 
para a central lá / para a secretaria. Então, também, é um grande entrave. /.../. 
 
 Como é possível notar, Paula fala ainda de uma dificuldade encontrada 

pelo grupo em encontrar sujeitos dispostos a coordenar estes projetos, uma 

vez que as funções atribuídas a este cargo representam um acréscimo 

considerável na jornada de trabalho. Esse aspecto é também apontado pela 

professora Leandra ao responder a mesma pergunta feita à professora Paula 

(turno 41 mostrado anteriormente). 

 
5359. Leandra: (7.0) As limitações / infelizmente (+) falta de:: / de como que 
fala? / nem é comprometimento dos professores, mas mais de disponibilidade 
para pegar um projeto deste / deste taMAnho que é um projeto de Educação 
Ambiental. /.../. 
 
 Mais uma vez mostra-se interessante retomarmos os dizeres dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o trabalho com os Temas Transversais 

dentro do ambiente escolar, ao frisar a necessidade do envolvimento de todos 

para a concretização das ações planejadas. 

 

                                                 
59

 Embora a pergunta tenha sido feita no turno 49, no final do turno 50 a professora pede para 
que seja repetido qual o outro critério que ela deveria opinar além das potencialidades, ou seja, 
as limitações. 
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O trabalho com os temas sociais se concretizará nas 
diversas decisões tomadas pela comunidade escolar, o 
que aponta a necessidade de envolvimento de todos no 
processo de definição do trabalho e das prioridades a 
serem eleitas. Assim, a opção por esse trabalho precisa 
mobilizar toda a comunidade escolar no processo de 
definição das propostas e das prioridades a serem eleitas 
para o seu desenvolvimento. O fundamental é que todos 
possam refletir sobre os objetivos a serem alcançados, 
de forma a que se definam princípios comuns em torno 
do trabalho a ser desenvolvido. Cada um — alunos, 
professores, funcionários e pais — terá sua função nesse 
trabalho. Para isso, é importante que as instâncias 
responsáveis pelas escolas criem condições, que a 
direção da escola facilite o trabalho em equipe dos 
professores e promova situações favoráveis à 
comunicação, ao debate e à reflexão entre os membros 
da comunidade escolar (BRASIL, 1998, p. 31). 
 

Por meio desta pesquisa, encontramos uma escola aberta o suficiente 

para o desenvolvimento destas atividades, mas que ainda não encontra um 

governo estadual (a instância responsável por esta escola) comprometido em 

facilitar este trabalho, não oferecendo as condições necessárias para que estas 

professoras possam, além de realizar suas atividades dentro de sala de aula, 

se dedicar de forma favorável a outras ações, como o desenvolvimento de 

projetos em EA. 

 

4.4 A descontinuidade observada 

 

 Quando falamos sobre Educação Ambiental nos referimos a um campo 

de conhecimentos que, de acordo com suas orientações já estabelecidas, deve 

ser inserida dentro do processo educativo de forma contínua. Na própria Lei nº 

9.795/99 o artigo 10º reforça a defesa de uma EA enquanto componente 

permanente da educação nacional ao estabelecer o seu desenvolvimento 

“como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os 

níveis e modalidades do ensino formal”. Desta forma, ao contrário de ações 

pontuais, a EA enquanto processo educativo deveria ser continuamente 

trabalhada durante toda a vida de estudos dos alunos dentro dos espaços 

escolares. 
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 Ao investigarmos estes dois anos de trabalho com EA na Escola 

Estadual X, ainda que por meio de uma análise inicial já tivéssemos observado 

uma descontinuidade nos objetivos programados para os projetos 2009 e 2010 

(análise das versões impressas), foi somente através das falas destas 

professoras que pudemos comprovar tais suspeitas. Lúcia lamenta essa 

descontinuidade devido aos resultados positivos que pôde observar durante a 

sua participação. 

 
5860. Lúcia: (+) Pois é. É é um projeto que deveria assim / ô Samuel, o quê que 
acontece? Quando eu digo que foi uma pena o projeto ter, assim, não ter dado 
continuidade (+) é:: (+) foi uma pena MESMO. Por que? Porque, assim, eu 
senti que muita coisa mudou na escola e sem contar que, assim, projetos para 
a escola são muito bons. /.../. 
 
 Ao fazer uma avaliação sobre o trabalho com EA por meio de projetos, 

Célia lembra da necessidade de continuidade, para que as ações realizadas 

não fiquem perdidas (ou desconectadas) das demais práticas educativas 

desenvolvidas durante o ano letivo. 

 
5661. Célia: /.../ eu acho que tem que ter (+) é (+) um início ((risos da 
professora)) e um fim. Um início / uma / é / uma prática toda e um final. Eu 
acho que às vezes fica meio / meio que perdido assim, sabe? /.../. Eu acho / 
tem / eu acho que devia ser assim, por exemplo, no começo “nós vamos 
desenvolver um projeto de Meio Ambiente? o QUÊ que nós vamos 
desenvolver? então tá. então ele vai ser trabalhado (incompreensível)”. Não 
precisa ser muito. Mas alguma coisa viável que a gente possa fazer MAS 
desenvolvendo e chegar no final do ano e ter um resultado. /.../. Mas é aquilo 
eu te falei: tem que ter uma continuidade. Porque às vezes / muitas vezes eles 
ficam perdidos mesmo. 
57. Samuel: E você observou essa descontinuidade no Projeto? 
58. Célia: Observei. 
 
 Dentre as problemáticas destacadas pelas professoras referentes a esta 

descontinuidade, podemos destacar duas, sendo que a primeira se refere à 

troca de coordenadores ocorrida durante o biênio de trabalho. Paula, ao 

                                                 
60

 Trecho da resposta à pergunta “Qual a sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de 
projetos pedagógicos?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 51, a troca de turnos se 
deu para que fosse mais bem compreendido que o termo “avaliação” se tratava da opinião 
pessoal da professora a respeito da modalidade de trabalho. 
61

 Trecho da resposta à pergunta “Qual a sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de 
projetos pedagógicos?”. 
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retomar as dificuldades já discutidas no tópico anterior sobre a necessidade de 

se encontrar coordenadores dispostos a assumir tais responsabilidades, 

enfatiza os resultados destas trocas. 

 
4462. Paula: /.../. Às vezes já aconteceu da gente estar com um projeto aqui / o 
projeto está pronto / o coordenador / aconteceu isso no meio desse projeto. O 
nosso coordenador aposentou, e aí? (+) Num num num / não conseguia (+) 
ninguém para substituir. Esse é um problemão também. É um grande entrave 
(+) tá? 
 
4663. Paula: /.../. De dois mil e nove para para / eu vou te falar que esse projeto 
/eu acho que ele passou por umas três coordenadoras (+) porque a professora 
que era aposentou depois pegou uma outra / é isso mesmo. E aí até que a 
outra pessoa pega (+) e (+) né, toma conhecimento do quê que está 
acontecendo (sabe?) tocar adiante, aí já perde um tempão / você recomeçar. É 
um grande entrave. Coisas que acontecem no Estado toda hora, né? ((risos da 
professora)) 
 

A professora Célia, ainda que não se lembre ao certo de datas 

específicas, atribui a mudança de coordenação como uma das razões para 

uma “esfriada” que observou, o que seria uma consequência negativa destas 

trocas. 

 
6064. Célia: /.../ eu acho que / que teve uma hora deu uma (+) uma parada 
((risos da professora)) e que parou de vez. 
61. Samuel: Ahã. E quando que foi isso? 
62. Célia: Sabe que eu nã / que eu nã (+) eu (só) não sei te falar uma data, 
mas quando houve a mudança da coor / da coordenadora que foi da 
((professora X)) / (não sei quem era) a coordenadora / acho que foi a 
((professora Y)). Acho que houve. Não tive mais reuniões, a gente / antes a 
gente tinha. Não tinha bilhetinhos que vai ter reunião, entendeu? Depois não 
teve mais. Aí eu / eu acho que (+) foi aí nessa época não / não / não sei te falar 
a DAta assim certinha. Foi nessa troca aí que houve uma / uma / aí parece que 
deu uma / uma esfriada, entendeu? Eu acho que foi aí. 
  
 A outra problemática destacada diz respeito à greve que ocorreu no ano 

de 2010, quando estava sendo desenvolvida a segunda etapa (ou a 
                                                 
62

 Trecho da resposta à pergunta “Para você, quais foram as potencialidades e as lim itações do 
Projeto X?”. 
63

 Ainda em referência à mesma pergunta. No turno 45 foi perguntado à professora se o 
“entrave” a que ela se referia teria sido observado dentro do próprio GDP. 
64

 Trecho da resposta à pergunta “Qual a sua avaliação sobre o trabalho com EA por meio de 
projetos pedagógicos?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 55, a partir do turno 57 
pedi maiores informações sobre a descontinuidade observada pela professora, como a data 
que tal fato ocorreu (turno 61). 
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continuação) dos projetos. Paula comenta que durante esta fase os 

professores ainda se encontravam em um momento de planejamento das 

ações a serem realizadas: revendo o que havia sido feito, o que poderiam dar 

prosseguimento, o que precisaria ser mudado e o que poderiam acrescentar. 

No entanto, em decorrência da paralisação escolar, ao retomarem suas 

atividades, o trabalho em sala de aula sobressaiu sobre os projetos, 

prejudicando o seu desenvolvimento. 

 
3065. Paula: /.../ o quê que aconteceu? Quando (+) voltamos ((da greve)) (+) já 
sobrava / tinha pouco tempo para o ano terminar, aí foi feito o que deu para 
para fazer. Porque acaba o projeto perdendo, né? Porque aí você volta com 
conteúdo para ser dado, aula para pagar, e além de tudo ainda tem o projeto, 
aí o quê que acontece? Ele (+) é como se ele tivesse / ele ele / realmente ele 
se perdeu no tempo. /.../. 
 
 Estes dois aspectos fazem a professora Ester deixar falar a voz da 

indignação. Ao comentar sobre a mudança na coordenação na segunda etapa 

do projeto, e confirmando as diferenças percebidas pela professora Célia, Ester 

denuncia: 

 
866. Ester: /.../ TUDO o que tá lá é fictício. Durante esse período nenhum, 
nenhuma reunião aconteceu para que fosse discutida a a / as ações. É, na 
verdade o que existe lá foram ações isoladas de alguns professores que já 
trabalhariam é (+) aquele conteúdo independente da da presença ou não do 
projeto. /.../. 
 
 Mais adiante, a professora faz uma comparação sobre o biênio 2009-

2010, ressaltando a discrepância (para ela) das atividades desenvolvidas 

nestes dois anos, atribuindo esta descontinuidade, em especial, à falta de 

liderança da nova coordenação e ao baixo envolvimento de alguns professores. 

 
1467. Ester: Dois mil e nove funcionou. De vento em poupa. Foi MUITO legal. 
As coisas aconteceram de fato. A gente equipou a escola com tudo o que 

                                                 
65

 Trecho da resposta à questão “Fale um pouco sobre o Projeto X”. 
66

 Trecho da resposta à pergunta “Por que você se envolveu com Educação Ambiental?”. 
Embora a pergunta tenha sido feita no turno 5, no turno 7 pergunto se as problemáticas 
levantadas pela professora no final do turno 6 se referiam à coordenação do projeto do ano de 
2011. 
67

 Ainda com relação à mesma pergunta do turno 8, como vemos, Ester começa um trabalho de 
descrição que não se refere diretamente ao que foi perguntado. Aproveitando o raciocínio 
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estava previsto no projeto. E inclusive com as lixeiras para separar material 
reciclável. Aconteceram as palestras com os catadores. Aconteceram 
minicursos. Aconteceram palestras com os professores da universidade de São 
João del-Rei. Foi foi um ano bom pro projeto. As coisas fluíram, as coisas 
aconteceram de fato. As crianças do projeto em tempo integral se envolveram 
MUITO no projeto, principalmente na construção da da mandala. É:: gostavam 
de trabalhar nisso, né? No segundo ano, infelizmente, (se) não existe uma 
cobrança por parte da coordenadora as coisas não fluem. Que se é pra ontem 
“ah! hoje eu não posso porque eu estou, porque eu estou ocupada com isso”. 
Então cada um tem a, tem as suas preocupações (+) pessoais e 
(incompreensível) pra um projeto que tá (+) teoricamente, sem coordenação, 
fica muito complicado, né? /.../. 
 
 Com relação ao sucesso do primeiro ano do projeto, Paula vai ao 

encontro dos dizeres enunciados por Ester. Sua defesa se apóia na 

possibilidade de visualização de resultados decorrentes das atividades 

realizadas. 

 
668. Paula: /.../ no projeto específico, dois mil e nove e dois mil e dez, em dois 
mil e nove o projeto funcionou que foi uma maravilha (+) sabe? Nós notamos 
que houve muita diferença. /.../ no ano de dois mil e nove o proje / o projeto 
realmente aconteceu efetivamente (+) e::: e nós vimos que (+) funcionou. Deu 
resultado. /.../. 
 
 Em decorrência de outra greve ocorrida no ano 2011, o atraso para o 

desenvolvimento das atividades planejadas, de acordo com a fala de Ester, 

parece ter sido o único fator a ter continuidade nestes projetos. A professora 

ainda destaca sua preocupação a respeito de aspectos relacionados à verba já 

enviada à escola, aos prazos estabelecidos pelo governo estadual e ao 

envolvimento dos professores para o cumprimento das metas planejadas. 

 
1469. Ester: /.../ porque o projeto não / como é que eu vou dizer / ele fechou e 
não fechou, porque ficaram faltando coisas pra serem executadas, né? E isso 
vai ter que fechar esse ano ((2011)), porque se não fechar a verba vai ter que 
voltar, e a verba já foi gasta. A gente já já comprou equipamento pra escola 
com esse dinheiro. (+) E:: (+) e a gente não tá vendo movimentação neNHUMA 
de de de execução daquilo que tá proposto e que não conseguiu ser feito em 

                                                                                                                                               
seguido pela professora, neste momento falávamos a respeito das diferenças observadas nos 
anos 2009 e 2010. 
68

 Trecho da resposta à questão “Como e quando você começou a se envolver com Educação 
Ambiental?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 1, neste momento falávamos sobre 
quando a professora se viu atuante na EA. 
69

 Idem à nota de rodapé 67. 



127 

 

 

dois mil e dez. /.../. Acontece que próximo a Semana do Meio Ambiente, no dia 
oito de junho, a gente entrou em greve. Então, todo esse trabalho, todo esse 
arranjo, tudo que nós já havíamos previsto, que já estava confirmado pelas 
pessoas que viriam apresentar, não foi possível executar. /.../. E, infelizmente, 
nosso trabalho tá arquivado, tá lá, tá tudo guardado. E:: quando a gente 
retornar da greve a ideia é colocar isso em prática de novo, CAso as pessoas 
que se comprometeram em colaborar com o projeto ainda manifestem boa 
vontade. /.../. 
 
 Vale ainda destacar que, como dito no capítulo anterior, a Educação 

Ambiental é apenas uma das seis áreas temáticas a serem trabalhadas pelos 

projetos apoiados pelo PDP. Sendo assim, ainda que estas ações tenham sido 

realizadas, não há nenhuma garantia de continuidade, como fica explícito na 

fala da professora Paula, que ainda deixa transparecer certo descontentamento 

com o governo estadual. 

 
2870. Paula: Todos os GDPs que nós já desenvolvemos eu sempre participei. 
Só que os GDPs vão variando, né? Ele:: / nós já tivemos um GDP alguns anos 
atrás que ele era / (esse mesmo) foi muito trabalhoso em cima de:: conteúdo. 
Nós fomos / foi uma das vezes eu vi o Estado ouvindo a gente. (+) Já houve dia 
de eu sair daqui dez horas da noite, a gente tinha emendado de cinco até às 
dez. A gente ia vendo conteúdo (+) o quê que a gente achava que deveria ser 
estudado, o quê que devia sair (+) sabe? /.../. 
 
 Ao retomar os artigos da PNEA, a Proposta das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental também ressalta o caráter permanente 

deste campo durante todo o processo educativo, a começar pela Educação 

Infantil. 

 
A Lei ainda identifica a Educação Ambiental como um 
processo, ou seja, uma vez iniciado prossegue 
indefinidamente por toda a vida, aprimorando-se e 
incorporando novos significados sociais e científicos. 
Devido ao próprio dinamismo da sociedade, o despertar 
para a questão ambiental no processo educativo deve 
começar desde a infância. A determinação para que a 
Educação Ambiental seja integrada, contínua e 
permanente implica o início do seu desenvolvimento na 
educação infantil sem futura interrupção (BRASIL, 2007, 
p. 9, grifo original). 
 

                                                 
70

 Trecho da resposta à questão “Como foi e/ou está sendo a sua formação para trabalhar com 
a EA?”. Embora a pergunta tenha sido feito no turno 13, neste momento falávamos do GDP 
enquanto instância formadora. 
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 Podemos perceber que estas professoras, ainda que se mostrem 

indignadas ou simplesmente descontentes com as problemáticas encontradas 

para o trabalho com estes projetos, parecem não ter se apropriado das 

diretrizes elaboradas para a EA nos espaços escolares a fim de construírem e 

darem força aos seus discursos. Suas falas, porém, atuam como exemplos 

claros de que a teoria relacionada à EA escolar, ainda que possua valia, 

encontra-se consideravelmente desconectada da realidade escolar. 

 

4.5 A formação docente para o trabalho com Educação Ambiental 

 

 Certamente um dos aspectos que mais retratam a distância entre as 

orientações educacionais e a realidade escolar diz respeito à formação de 

professores para o trabalho com Educação Ambiental. Os documentos 

selecionados no Capítulo 2, mesmo que se refiram a outros termos, como 

capacitação ou qualificação, defendem de forma recorrente a necessidade de 

formação profissional, colocando este quesito como fator essencial para a 

efetividade das ações planejadas. No caso de Minas Gerais, vale lembrar o que 

consta no Artigo 5º da Lei nº 15.441/05: 

 
Art. 5º A capacitação dos educadores em educação 
ambiental dar-se-á em caráter formal e obrigatório, 
conforme as normas e orientações definidas pelos 
órgãos competentes. 
§ 1º Será oferecida aos professores em atividade 
formação complementar em suas áreas de atuação, que 
os habilite ao cumprimento dos princípios e objetivos da 
educação ambiental. 
§ 2º Compete ao Poder Executivo, através da Secretaria 
de Estado de Educação, oferecer os cursos e outros 
meios necessários para a formação complementar dos 
professores em educação ambiental. 
 

No entanto, paralelo a este caráter obrigatório, Neves e Festozo (2011, 

p. 10) ressaltam “o caráter intencional de políticas públicas em educação, de 

programas e propostas de formação de professores” dentro da Educação 

Ambiental. Embora se defenda o trabalho com a temática de forma transversal 

e interdisciplinar, os Parâmetros Curriculares Nacionais fazem uso de um 

discurso polifônico (e conflitante) que reconhece a problemática e a 



129 

 

 

complexidade relacionada à formação inicial e continuada, mas, que, ao 

mesmo tempo, defende o imediato trabalho com os Temas Transversais, como 

se esta formação fosse intrínseca à prática docente; ou seja, além de não ser 

oferecida formação adequada, credita-se aos professores o “desafio” de 

trabalhar com algo que não é de seu conhecimento como se qualquer um 

pudesse fazê-lo. 

 
[...] o desafio aqui proposto é o de não esperar por 
professores que só depois de “prontos” ou “formados” 
poderão trabalhar com os alunos. Sem desconhecer a 
necessidade de investir na formação inicial e de criar 
programas de formação continuada, é possível afirmar-
se que o debate sobre as questões sociais e a eleição 
conjunta e refletida dos princípios e valores, assim como 
a formulação e implementação do projeto educativo já 
iniciam um processo de formação e mudança (BRASIL, 
1997, p. 32). 
 

Verificamos, assim, um posicionamento do Estado semelhante ao que 

Hypólito (2010, p. 1345) aponta, no qual as atividades docentes são 

“encaradas como atos intuitivos, como um dom, baseados na experiência e na 

vocação”. Para os PCNs, o trabalho com os Temas Transversais poderia ser 

desenvolvido sob uma perspectiva da autonomia, no qual o Estado, além de 

escapar (ou poder se prolongar) do dever de oferecer formação aos 

professores, atribuiria a estes e à própria escola esta responsabilidade. 

 
Para o professor, a escola não é apenas lugar de 
reprodução de relações de trabalho alienadas e 
alienantes. É, também, lugar de possibilidade de 
construção de relações de autonomia, de criação e 
recriação de seu próprio trabalho, de reconhecimento de 
si, que possibilita redefinir sua relação com a instituição, 
com o Estado, com os alunos, suas famílias e 
comunidades (BRASIL, 1998, p. 32). 
 

Ainda que questionável, encontramos nas falas das professoras 

entrevistadas pontos que vão ao encontro desta posição assumida pelos 

PCNs. Lúcia, justamente por não ter tido formação inicial e/ou continuada em 

EA, atribui ao trabalho em sala de aula o papel de sua instância formadora. 
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1471. Lúcia: /.../. Na minha, durante a MINHA formação eu não não me lembro. 
/.../ eu não me lembro, sinceramente, de ter tido uma:: uma formação voltada 
pra pro:: pro ambiental não. /.../. 
15. Samuel: E na escola? Já como professora. 
16. Lúcia: Pois é, aí sim. Aí na escola como professora sim. Que aí tive 
contatos (+) é:: vendo o dia a dia que eu tive contato e, como já te falei, o 
interesse. Aí sim, eu tive. /.../. Então foi na escola que:: eu tive essa essa 
formação. /.../. 
 
 Logo adiante a professora completa a sua fala, deixando expressar a 

voz do desejo por mais oportunidades dentro desta área. 

 
29. Samuel: Ahã. (+) Então você acha que na escola é que foi a sua formação 
mesmo com Educação Ambiental? 
30. Lúcia: AH sim. Eu acredito que seja. Foi na escola é que foi a (+) assim, o 
conTAto inicial, né, com... 
31. Samuel: A questão. 
32. Lúcia: Com a questão. O que é uma pena, né? Você não acha? 
 

Por meio desta pesquisa foi possível verificar que a maioria das 

professoras entrevistadas não teve formação específica em EA. No que diz 

respeito à formação inicial, somente uma das professoras72 disse ter tido uma 

vivencia mais prolongada com a temática durante a sua graduação, seja pelas 

leituras feitas ou pelo envolvimento em projetos acadêmicos. Célia, por sua 

vez, responde à pergunta de forma precisa: 

 
31. Samuel: E como foi e/ou / né? / está sendo a sua formação para trabalhar 
com Educação Ambiental? 
32. Célia: De formação nenhuma. Porque na minha / na minha formação 
enquanto:: estudante em / em faculdade, não tive. Nenhuma (citação) de 
Educação Ambiental. Nada assim específico. /.../. 

 
Leandra, ao responder a essa mesma pergunta, demonstra que a 

perspectiva da autonomia é uma realidade. 

 

                                                 
71

 Trecho da resposta à pergunta “Como foi e/ou está sendo sua formação para o trabalho com 
a EA?”. Embora a pergunta tenha sido feita no turno 7, a troca de turnos se deu para que fosse 
mais bem compreendido que o termo “formação” (tanto inicial e continuada) se tratava da 
trajetória docente da professora. 
72

 Preferimos omitir até mesmo o nome fictício desta professora a fim de dificultarmos a 
identificação da mesma em seu ambiente de trabalho. 
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12. Leandra: /.../. Foi mais / eu / eu mesma. Então indo atrás de texto, 
(incompreensível) internet, conhecimento dos alunos eu (incompreensível) para 
mim. Então foi a partir daí. De textos e procura na internet também. 

  
Com relação aos cursos de formação continuada esta situação se 

agrava. Embora o PDP seja oferecido pelo Estado de Minas Gerais e sua 

principal função seja atuar no ‘desenvolvimento profissional’ docente (como 

indica o próprio nome do programa), algumas professoras parecem não atribuir 

diretamente uma função formativa ao programa que participaram. Ainda que 

Lúcia reconheça o crescimento profissional adquirido por meio das leituras 

realizadas para a atuação nos projetos, quando perguntada se havia 

participado de ações de formação continuada oferecidas pela escola, pelo 

Estado de Minas Gerais ou pelo Governo Federal, a professora responde: 

 
18. Lúcia: Olha Samuel, que eu saiba, que EU saiba, do Governo eu não me 
lembro, NÃO me lembro. Se teve eu não participei de nenhum (+) tra é:: trazido 
pelo pelo Governo, pelo pelo pelo pela União, pelo Governo, sei lá. Eu não me 
lembro. O que nós tivemos foi oferecido pela escola /.../. 
 
 Ester responde esta mesma pergunta de maneira semelhante, deixando 

ainda evidente a comum visão simplista que se tem para o trabalho com a 

temática ambiental e o modo autoritário que o governo estadual atua. 

 
22. Ester: (+) Ah, então, não tem. Ah, tem tem uns ((x))73 anos que eu estou 
trabalhando numa escola pública. Nós já tivemos cursos de capaci capacitação 
em várias áreas /.../. Mas em Educação Ambiental é deficiente. JULGA-se que 
Educação Ambiental é muito simples e que todo mundo sabe. Não é assim. 
/.../. O Estado, eu não sei qual que é a proposta pro pros novos cursos. Todo 
ano existe um congresso que o Estado oferece e nós somos obrigados a ir, nós 
não temos opção de escolha.  (+) É:: e ele tira isso dos nossos dias de férias. 
Então a gente volta mais cedo das férias para participar desse congresso. (+) 
Mas a temática ambiental ainda não foi incluída, DESDE que eu estou 
trabalhando numa escola pública há ((x)) anos. 
 
 Célia, também com relação à mesma pergunta, é a única professora a 

citar cursos de formação continuada oferecidas pelo governo estadual e por 

outras instâncias e, também, a se referir ao GDP como uma atividade 

formativa. No entanto, como já citado nas marcas de sua fala, estas 

                                                 
73

 Omitimos também esta informação. 



132 

 

 

informações não se mostram muito seguras, sendo que a própria professora 

não relaciona estas atividades diretamente à Educação Ambiental. Mais uma 

vez o seu discurso se mostra de forma oscilante. 

 
32. Célia: /.../. AlGUns cursos dados pela Superintendência (+) é / poucos 
cursos. E mais / e:: / e:: suporte mesmo no computador / no / no nosso CRV74 
que / que é onde a gente tem acesso, né? Do Estado. Tem / tem bastante 
coisa. Mas assim, formação assim, NÃO. Na / na minha graduação não. Só em 
cursos / alguns oferecidos por alguns projetos / tipo assim / é:: / é (+) da 
Copasa quando fala de água, de Furnas teve / teve alguns projetos 
relacionados com o Meio Ambiente. Então esses eu participei / participava. Só 
assim. Agora na graduação não. Não tive nenhuma formação, assim. 
33. Samuel: Então você teve alguns cursos de formação continuada oferecidos 
pelo Estado? 
34. Célia: Teve / teve / tivemos. Tivemos sim. Durante esse tempo teve. Furnas 
faz isso sempre. A Copasa também fazia. /.../ não foi muito volTAda (+) pra 
Educação Ambiental não. Não. Mas só de mostrar o que eles fazem lá e o que 
é bom (+) pra eles ((os alunos)) eu acho que / que clareou bastante coisa. 
Então é só isso mesmo. Eu tive cursos oferecidos pela Superintendência E 
coisas que eu leio. 
35. Samuel: Ahã. 
36. Célia: E o próprio projeto mesmo forçou a gente a dar uma... 
37. Samuel: O GDP. 
38. Célia: Isso. A gente / o / o GDP fez a gente estudar. Por quê? Porque você 
tinha textos para ler. Às vezes coisas que você não / nunca tinha visto. 
EnFOques diferentes. Porque às vezes você / você imagina que é uma coisa e 
quando vê tem outro enfoque, alguma coisa que abre mais a sua cabeça, 
melhora sua maneira de (trabalhar) com os meninos. Isso / não vou te falar que 
foram muitos não, mas houve sim. Houve alguns. 
 
 Paula, embora também não reconheça o PDP como uma ação do 

Estado, aponta o potencial das atividades realizadas, ressaltando o caráter 

contínuo e autônomo dos grupos de estudo. 

 
1475. Paula: (+) Ô ô Samuel a a gente (+) quando  a gente vai discutir um um 
projeto ou uma atividade a gente sempre se reúne MUito antes de ir para a 
prática. Então nós fazemos grupos de estudos (+) tá? /.../. E aí nós fazíamos / 
fazíamos não, fazemos ainda em qualquer assunto que a gente tá discutindo 
ou pretendendo alguma coisa a gente vai para a leitura, vai para o estudo (+) 
(vai) para a pesquisa, para depois partir para a:: para a prática, né? Pra ver as 
ações que a gente vai ter que:: (+) que que parTIR para cima das ações com 
os meninos. 

                                                 
74

 Centro de Referência Virtual do Professor. 
75

 Trecho da resposta à pergunta “Como foi e/ou está sendo sua formação para o trabalho com 
a EA?”. 
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15. Samuel: Ahã. E:: 
16. Paula: Isso tudo somos nós mesmos. 
 
 Como já mencionado em tópicos anteriores, Leandra se apóia nos 

aspectos negativos para falar dos projetos, dadas as problemáticas que 

observou durante sua participação. No entanto, quando perguntada sobre o 

que seria preciso para estes projetos darem certo, Leandra enxerga algumas 

possibilidades de sucesso, e defende: 

 
44. Leandra: /.../ poderia até ser oferecidos cursos pelo Governo (+) não vejo 
curso nenhum de Educação Ambiental. 
45. Samuel: Cursos para os alunos ou para os professores? 
46. Leandra: Para os professores, de:: / (como que chama) / de:: 
47. Samuel: Formação continuada? 
48. Leandra: Formação continuada. (+) Eu acho que sim. 
 
 Realizadas estas constatações, percebemos que, embora a concepção 

de que “a promoção da Educação Ambiental na escola de educação básica 

passa necessariamente pela formação do professor” (ABREU; FIGUEIREDO; 

MOURA, 2011, p. 2) já tenha sido apropriada por leis, programas e outros 

documentos oficiais nacionais e estaduais, as ações voltadas para esta 

finalidade ainda se mostram escassas. Talvez essa realidade possa ser 

atribuída ao que Neves e Festozo (2011, p. 11) salientam, ao indicarem que o 

que ainda se mostra “muito pouco compreendido ou problematizado são os 

processos relacionados à formação de professores capazes de lidar com a 

complexidade dos temas educativos ambientais de forma crítica e 

potencialmente transformadora”. Em outras palavras, poderíamos dizer que, 

ainda que a necessidade formativa já tenha sido constatada, os 

conhecimentos, o envolvimento ou, principalmente, o interesse dos órgãos 

responsáveis ainda encontram-se em um estágio insuficiente para a construção 

de instâncias formadoras de fato competentes.  

Embora os próprios PCNs estimulem enfaticamente um trabalho de 

formação de cidadãos críticos por meio dos Temas Transversais, capazes de 

atuar em sociedade e participar na tomada de decisões, vimos que a formação 

docente para este trabalho ainda continua empobrecida. Dessa forma, se faz 

pertinente a seguinte reflexão: qual seria o interesse para o trabalho com um 



134 

 

 

campo pedagógico tão questionador como a Educação Ambiental? Real ou 

intencional? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo de uma perspectiva democrática, a 
educação é um direito apenas quando existe um 
conjunto de instituições públicas que garantam a 
concretização e a materialização de tal direito. 
Defender “direitos” esquecendo-se de defender e 
ampliar as condições materiais que os assegurem é 
pouco menos que um exercício de cinismo. 

Pablo Gentili 

 

 Está lá. Capítulo VI, artigo 225º, § 1º, inciso VI da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988: a Educação Ambiental é um direito 

social e um dever do Estado. Possui política educacional específica 

regulamentada, programas próprios, lugar de destaque nos PCNs e uma 

proposta de diretrizes curriculares nacionais. É inegável que a respeito destes 

aspectos a EA já tenha dado passos essenciais no país, porém, enquanto 

política educacional, a Educação Ambiental desde suas origens vem sendo 

guiada por divergentes orientações, as quais, em sua essência econômica 

baseada nas relações de custo-benefício, há longa data vêm destinando às 

questões educacionais uma posição desvalorizada quando comparada aos 

outros campos de investimentos econômicos. 

Ainda que sejam reconhecidas suas dimensões ecológicas, 

sociológicas, políticas, econômicas, vislumbramos a tentativa de redução da 

EA enquanto prática pedagógica, concentrando suas orientações em ações 

pontuais, mesmo diante da defesa de sua presença de forma contínua e 

permanente. Vimos nos documentos que dão forma às orientações 

governamentais para o trabalho com EA nos espaços escolares uma tentativa 

de formação do que Sauvé (2005, p. 17) chama de “igrejinhas” pedagógicas, as 

quais “propõem a maneira “correta” de educar, “o melhor” programa, o método 

mais “adequado””. A esse respeito, podemos notar o incentivo a alternativas 

“adequadas” mais simples, de prazos estabelecidos e (por que não dizer) de 

baixo custo, como os projetos pedagógicos, cuja defesa parece se basear em 

uma visão utópica das escolas brasileiras da rede pública de ensino, como se 

os espaços fossem bem estruturados, como se os professores recebessem 
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formação adequada, salários dignos, e tivessem tempo disponível para 

trabalhar com atividades que vão além dos conteúdos já estabelecidos para o 

dia a dia das salas de aula. Longe de defendermos a ideia de que a EA 

somente deveria se fazer presente após uma completa reestruturação escolar, 

quisemos destacar a evidente e constante ruptura entre os documentos 

lançados pelo governo e a realidade escolar. 

Com relação ao trabalho docente, conferimos a este papel de destaque 

nesta pesquisa, uma vez que é o âmbito a que se destina grande parte das 

orientações estabelecidas pelas políticas educacionais em Educação Ambiental 

formal, além de ser o ponto central onde recaem as responsabilidades para o 

desenvolvimento dos referidos projetos pedagógicos. Embora estes aspectos 

representem dificuldades para o trabalho docente, concordamos com 

Evangelista e Shiroma (2007) quando denunciam a visão adotada pelos 

documentos do Banco Mundial, definindo os professores como profissionais 

“corporativistas, descompromissados com a educação dos pobres, 

gananciosos por reajustes e, ainda, incompetentes e despreparados do ponto 

de vista pedagógico, responsáveis pelas falhas na aprendizagem dos alunos” 

(p. 11). Pretendemos mostrar por meio desta pesquisa que as barreiras 

encontradas para o pleno atendimento das orientações governamentais, aqui 

em específico sobre a Educação Ambiental, não se limitam somente à boa 

vontade dos professores. A respeito destas observações, destacamos o que 

Neves e Festozo (2011, p. 10) salientam: 

 
A prática educativa ambiental – por muitas vezes 
simplificada e vazia de criticidade – revelada em nossos 
estudos, não é de responsabilidade direta ou única dos 
professores atuantes. A realidade onde estão inseridos é 
síntese de múltiplas determinações, como as condições 
de trabalho precárias, o esvaziamento de suas funções 
enquanto mediadores do saber acumulado pela cultura, a 
quase imposição do uso de apostilas e livros didáticos 
sem a necessária apropriação de seus conteúdos, a má 
qualidade ou insuficiente formação inicial e permanente e 
outros fatores que, ao longo de um processo histórico e 
político, têm empobrecido a ação docente. 
 

 Além do mais, longe de qualquer pretensão de culpabilização destes 

profissionais, defendemos os trabalhos que foram realizados, reconhecendo os 



137 

 

 

esforços despendidos e as diferentes concepções acerca deste campo 

pedagógico (em especial os diferentes dizeres sobre as modalidades de 

trabalho), embora, como demonstrado, as professoras entrevistadas tenham 

tido pouca formação para o trabalho com a temática ambiental. Conforme 

afirma Leme (2006, p. 88): 

 
É prudente levarmos em conta que muitos professores 
nunca tiveram oportunidade de estudar referenciais 
teóricos da EA, não conhecem sua história, seus 
objetivos e princípios. Portanto, grande parte das 
propostas de EA desenvolvidas é motivada pela iniciativa 
dos docentes, não decorrendo de políticas públicas. E 
esses docentes, mesmo não tendo acesso às inúmeras 
reflexões produzidas na área, “colocam a mão na massa” 
e produzem conhecimentos de natureza empírica. 
Somente aqueles que fazem e erram é que sabem as 
dificuldades reais e concretas da continuidade de um 
trabalho dessa natureza. Além disso, só erra quem faz, e 
quem faz merece todo respeito e apoio, para, que, por 
meio de suas experiências – sejam elas de pequeno 
alcance, sejam elas inocentes –, possam detectar e 
superar, ou ao menos driblar, as inúmeras dificuldades 
que se apresentam. 
 

Retomamos, aqui, uma Educação Ambiental escolar cujos três focos 

definidos como principais possuem relevantes problemáticas, conforme 

identificado ao longo deste estudo: as políticas que, embora conformadoras 

deste campo pedagógico, conferem à Educação posição aquém da necessária; 

os projetos que, embora amplamente defendidos, possuem uma série de 

aspectos que precisa ser apontada, revista e solucionada; e os professores 

que, embora constituam a base para o cumprimento das orientações políticas e 

o desenvolvimento dos projetos nos espaços escolares, não possuem 

condições materiais e formativas para a realização destas atividades. Ainda 

que tenham sido ressaltados estes três aspectos que se interrelacionam e se 

mostram substanciais no contexto de trabalho, encontramos neste mesmo 

plano uma escola que se esforça para cumprir as determinações estaduais, 

cujos professores se desdobram para atender todos os seus compromissos, e, 

mesmo não recebendo considerável formação específica para desenvolver 

estas atividades, realizam a sua função da melhor maneira possível e em 

concordância com as orientações pedagógicas: adotam os projetos como 
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modalidade de trabalho, atuam de forma interdisciplinar e, quando possível, 

inserem a temática ambiental de forma transversal em suas práticas dentro de 

sala de aula, contribuindo, de certa forma, para o processo de ambientalização 

curricular. 

Constatamos a grande valia de utilização dos discursos enquanto 

objetos de análise, cuja multivocalidade permitiu-nos enxergar aspectos muito 

além do esperado, possibilitando a compreensão sobre o quão complexo é o 

trabalho com a Educação Ambiental em escolas da rede pública de ensino. A 

metalinguística de Mikhail Bakhtin teve papel central para o entendimento das 

relações entre discursos e contextos, relações estas que nos orientaram para o 

destaque das problemáticas que se fizeram marcantes nas falas das 

professoras entrevistadas. Essas problemáticas, exclusivas do campo da EA 

ou do campo educacional em toda a sua amplitude, recorrentes em falas 

construídas em um momento histórico específico, demonstram uma articulação 

discursiva que remete a aspectos políticos, econômicos, educacionais, e que 

perpassam por questões relacionadas à experiência profissional, imposições 

políticas, descaso governamental, formação docente, orientações pedagógicas 

etc. 

Após estes dois anos de pesquisa, acreditamos na pertinência de 

algumas recomendações: ao Estado, que invista na Educação recursos 

condizentes com a importância social deste setor, possibilitando a superação 

de suas mazelas e, consequentemente, a sua melhoria; aos formuladores e 

gestores das políticas públicas brasileiras, que busquem reconhecer as 

diferentes realidades das escolas, em especial, as de ensino de público, e 

levem estes fatores em conta no momento de elaboração de seus documentos; 

à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que busque desenvolver 

um trabalho mais próximo dos professores envolvidos no PDP, indo até as 

escolas, auxiliando na redução das dificuldades encontradas e possibilitando 

uma maior organização das atividades; ao Governo Estadual, que respeite e, 

acima de tudo, valorize a profissão docente, oferecendo melhores salários e 

condições de trabalho; e às professoras da Escola Estadual X, que façam da 

Educação Ambiental uma aliada permanente em seus trabalhos diários, 
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reconhecendo nesta temática o seu grande valor no processo de formação de 

seus alunos enquanto cidadãos. 

 Remetemo-nos, por fim, aos dizeres de um estimado professor em uma 

das primeiras aulas do mestrado, na qual pronunciou, aproximadamente, as 

seguintes palavras aos seus alunos: “estudar Educação é se indignar”. Após 

estes dois anos de estudos e reflexão, não apenas damos apoio a estes 

dizeres, como completamos: estudar Educação Ambiental também é se 

indignar. Estudar Educação Ambiental é questionar, é esperar muito mais que 

“um exercício de cinismo”, como enuncia Pablo Gentili na epígrafe deste 

capítulo. 
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QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DO PERFIL SOCIO-

ECONÔMICO-CULTURAL DAS PROFESSORAS ENTREVISTADAS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS 

ESCOLARES 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

Nome: 

____________________________________________________________________________  

 

1. Sexo: Feminino ( )  Masculino ( )  

 

2. Data de nascimento: ____/____/____  

 

3. Estado civil:  

Solteiro ( ) Separado judicialmente ou divorciado ( ) 

Casado ( ) Outro ( )  

Viúvo ( )  

 

4. Onde nasceu (Distrito, Cidade e Estado)?  

 

____________________________________________________________________________ 

  

5. Onde reside atualmente?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

5.1. Há quanto tempo?  

Até 1 ano ( ) De 6 a 9 anos ( )  

De 1 a 3 anos ( ) Acima de 9 anos ( ) 

De 3 a 6 anos ( )  
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6. Formação: colocar o grau e a área de formação (marque de forma completa, níveis e área de 

formação) 

6.1. ( ) Magistério 

6.2 ( ) Superior incomp. 

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

6.3 ( ) Superior 

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

6.4 ( ) Especialização 

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

6.5 ( ) Mestrado  

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

6.6 ( ) Doutorado 

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

 

7. Em quantas escolas você trabalha? ___________  

 

7.1. Tipo de vínculo: ( ) Contratado   ( ) Efetivo desde __________  

 

7.2. Qual é sua carga horária semanal total nas escolas? __________ horas/aula. 
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7.3. Rede(s) a que pertence(m) a(s) escola(s):  

Municipal ( ) Estadual ( ) Particular ( )  

 

8. Há quantos anos trabalha como professor(a)? _________ anos.  

 

9. Que disciplina(s) você leciona atualmente?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

9.1. Que disciplina(s) você já lecionou?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

10. Você tem outra(s) atividade(s) remunerada(s)?  

Não ( )  Sim ( )  

Qual? _________________________________________________________  

 

10.1. Quantas horas semanais dedicadas a ela(s)? __________ 

 

11. Assinale as organizações em que você participa ou já participou, indicando o número de 

horas semanais dedicadas à atividade.  

 Horas semanais 

( ) Sindicato  ____________ 

( ) Partido político ____________ 

( ) Associação de bairro ____________ 

( ) Colegiado da escola ____________ 

( ) Outras (especificar) 

     ____________________________________ 

____________ 

 

12. Você já participou de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento e/ou  projetos de 

formação? 

  

( ) Sim (especificar o(s) curso(s) ou projeto(s) e a duração em horas)  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

( ) Não 
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13. Em relação a domínio de língua estrangeira (leitura), em que situação você melhor se 

enquadra?  

Não domino língua estrangeira nenhuma ( )  

Domino apenas uma língua estrangeira:  ( )Inglês  ( )Francês  

( )Outra ________________  

Domino duas línguas estrangeiras ( )  

Domino três ou mais línguas estrangeiras ( ) 

 

14. Qual é a sua principal fonte de informações sobre os acontecimentos atuais?  

Jornal escrito ( ) Revistas ( ) 

Telejornal ( ) Internet ( ) 

Jornal falado-rádio ( ) Outras fontes ( )  

 

15. Lê jornais ou revistas?  

Diariamente ( ) Semanalmente ( ) Ocasionalmente (de vez em quando) ( ) Não lê ( ) 

 

15.1. Indique os jornais ou revistas que você lê.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

15.2. Indique a(s) seção(ões) que você lê preferencialmente nos jornais.  

Classificados (pequenos 

anúncios) ( ) 

Economia ( ) Notícias locais ( )  Sociedade ( ) 

Cultura e lazer ( ) Esportes ( ) Política ( ) Veículos ( ) 

 

16. Assiste shows ou concertos?  

Semanalmente ( ) Mensalmente ( ) Ocasionalmente ( ) Não ( ) 

 

17. Assiste espetáculos teatrais ou de dança?  

Semanalmente ( ) Mensalmente ( ) Ocasionalmente ( ) Não ( ) 

 

18. Você assiste televisão?  

Mais de 3 horas por dia ( ) De 1 a 3 horas por dia ( ) Não ( ) 

Até uma hora por dia ( ) Ocasionalmente ( )  
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18.1. Indique o(s) tipo(s) de programa de televisão de sua preferência.  

Entrevistas ( )  Filmes ( ) Noticiário ( ) Telenovela ( ) 

Esportes ( ) Humor ( ) Programas 

de 

variedades ( ) 

Outros ( ) 

Especificar: ______________________________ 

 

19. Você lê livros com que regularidade?  

Semanalmente ( ) Mensalmente ( ) Ocasionalmente ( ) Não ( ) 

 

19.1. Você se lembra dos últimos livros que leu? Quais foram?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

19.2. Indique o(s) tipo(s) de leitura de sua preferência.  

Aventuras ( ) História ( ) Poesia ( ) Romance ( ) 

Ciência ( ) Matemática ( ) Psicologia ( ) Outros ( ) 

 _____________________ Filosofia ( ) Pedagogia ( ) Religião ( ) 

 

20. Assiste filme em DVD? 

Mais de uma vez por semana ( ) Uma vez por semana ( ) Não ( ) 

De uma a três vezes por mês ( ) Ocasionalmente ( )  

 

21. Vai ao cinema?  

Mais de uma vez por semana ( ) Uma vez por semana ( ) Não ( ) 

De uma a três vezes por mês ( ) Ocasionalmente ( )  

 

22. Você usa computador? (Se sim, mais de uma opção pode ser marcada) 

Não ( ) Sim, para lazer ( ) Sim, para trabalhos escolares e/ou 

profissionais ( ) 

 

23. Indique a quantidade, em unidades (1, 2, 3...), de cada um dos aparelhos eletroeletrônicos 

existentes em sua residência.  

Aparelho de som ( ) Forno de microondas ( ) Rádio ( ) TV ( ) 

Computador ( )  Freezer ( ) Telefone ( ) TV a cabo ( ) 

DVD ( ) Geladeira ( ) Telefone celular ( )  
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24. Habita em residência: 

Própria ( ) Cedida ( ) Financiada ( ) Alugada ( ) 

 

25. Qual é sua renda mensal?  

Até 2 salários mínimos ( ) Entre 2 e 5 salários mínimos ( ) Entre 5 e 10 salários  

mínimos ( ) 

Entre 10 e 15 salários  

mínimos ( ) 

Entre 15 e 20 salários  

mínimos ( ) 

Entre 20 e 30 salários  

mínimos ( ) 

Acima de 30 salários 

mínimos ( )  

  

 

26. Qual é a renda mensal de seu grupo familiar? (inclua aqui os rendimentos do esposo ou 

esposa, de filhos e de outros que contribuam para a renda familiar)  

Até 2 salários mínimos ( ) Entre 2 e 5 salários 

mínimos ( ) 

Entre 5 e 10 salários  

mínimos ( ) 

Entre 10 e 15 salários  

mínimos ( ) 

Entre 15 e 20 salários 

mínimos ( ) 

Entre 20 e 30 salários  

mínimos ( ) 

Acima de 30 salários mínimos ( )    

 

27. Quantas pessoas, inclusive você próprio(a), vivem da renda mensal de seu grupo familiar? 

(não incluir empregados domésticos)  

Uma ( ) Duas a três ( ) Quatro a cinco ( ) 

Seis a sete ( ) Oito a nove ( ) Dez ou mais ( ) 

 

28. Qual é o nível de escolaridade de seu pai?  

Nenhum ( ) 1ºgrau incompleto até  

4ª
 

série ( ) 

1º
 

grau incompleto após a  

4ª
 

série ( ) 

1º
 

grau incompleto após a  

4ª
 

série ( ) 

1º grau completo ( ) 2 º
 

grau incompleto ( ) 

2 º
 

grau completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo ( ) 

 

29. Qual é o nível de escolaridade de sua mãe?  

Nenhum ( ) 1ºgrau incompleto até  

4ª
 

série ( ) 

1º
 

grau incompleto após a  

4ª
 

série ( ) 

1º
 

grau incompleto após a  

4ª
 

série ( ) 

1º grau completo ( ) 2 º
 

grau incompleto ( ) 

2 º
 

grau completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo ( ) 
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Para responder às questões 30 e 31, consulte a lista de AGRUPAMENTOS DE OCUPAÇÕES 

apresentada a seguir e codifique-as com o código correspondente (1, 2, 3, 4, ou 5). Caso sua 

resposta não conste dos exemplos apresentados, CLASSIFIQUE-A NO AGRUPAMENTO AO 

QUAL MAIS SE ASSEMELHA. 

 

30. Qual é a ocupação principal exercida por seu pai? ( )  

 

31. Qual é a ocupação principal exercida por sua mãe? ( )  

 

AGRUPAMENTOS DE OCUPAÇÕES  

 

Agrupamento 1 (código 1)  

Banqueiro, deputado, senador, diplomata, capitalista, alto posto militar como general, alto cargo 

de chefia ou gerência em grandes organizações, alto posto administrativo no serviço público, 

grande industrial, grande proprietário rural com mais de 2.000 hectares, outras ocupações com 

características semelhantes.  

Agrupamento 2 (código 2)  

Profissional liberal de nível universitário, como médico, engenheiro, arquiteto, advogado, 

dentista etc; cargo técnico científico, com pesquisador, químico industrial, professor de 

universidade, jornalista ou outra ocupação de nível superior; cargo de chefia ou gerência em 

empresa comercial ou industrial de porte médio; posto militar de tenente, capitão, major, 

coronel; grande comerciante, dono de propriedade rural de 200 a 2.000 hectares e outras 

ocupações com características semelhantes.  

Agrupamento 3 (código 3)  

Bancário, oficial de justiça, professor primário ou secundário, despachante, representante 

comercial, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório ou outra ocupação que exija curso de 1º 

grau completo. Inclui funcionário público com esse nível de escolaridade e exercendo 

atividades semelhantes, posto militar de sargento, subtenente ou equivalentes, pequeno 

industrial, comerciante médio, proprietário rural de 20 a 200 hectares e outras ocupações com 

características semelhantes.  

Agrupamento 4 (código 4)  

Datilógrafo, telefonista, mecanógrafo, contínuo, recepcionista, motorista (empregado), 

cozinheiro ou garçon de restaurante, costureiro, operário qualificado (que tem um mínimo de 

aprendizado profissional, como mecânico, gráfico, metalúrgico, ferramenteiro), porteiro, chefe 

de turma, mestre de produção fabril, serralheiro, marceneiro; comerciário, como balconista, 

empregado de lojas de artigos finos ou de estabelecimento comercial de grande porte (caso de 

roupa, sapataria, joalheria, farmácia, drogaria, loja de aparelhos domésticos, mobiliária); 

funcionário público no exercício de atividades semelhantes; posto militar de soldado, cabo ou 
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equivalentes; pequeno comerciante, sitiante, pequeno proprietário rural (até 20 hectares) e 

outras ocupações com características semelhantes.  

Agrupamento 5 (código 5)  

Operário (não qualificado), servente, carregador, empregado doméstico, como cozinheira, 

passadeira, lavadeira, arrumadeira; lixeiro, biscateiro, faxineiro, lavador, garrafeiro, pedreiro, 

garçon de butiquim, lavrador ou agricultor (assalariado), meeiro, caixeiro de armazém ou de 

outro pequeno estabelecimento comercial varejista (quitanda, mercearia, peixaria, lanchonete, 

lojas de ferragens) e outras ocupações com características semelhantes.  

Agrupamento 6 (código 6)  

Do lar. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA OBTENÇÀO DE INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA NA 

ESCOLA ESTADUAL X 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS 

ESCOLARES 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

1. Nome da diretora da escola: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Formação: colocar o grau e a área de formação (preencha de forma completa) 

2.1. (  ) Magistério 

2.2 (  ) Superior incomp. 

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

2.3 (  ) Superior 

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

2.4 (  ) Especialização 

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

2.5 (  ) Mestrado  

Curso: 

____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

2.6 (  ) Doutorado 

Curso: 
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____________________________________________________________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________ 

 

3. Tempo que a escola desenvolve Educação Ambiental (EA): 

3.1 (  ) Menos de 1 ano  

3.2 (  ) De 1 a 3 anos  

3.3 (  ) De 3 a 7 anos  

 

3.4 (  ) De 7 a 9 anos 

3.5 (  ) De 9 a 10 anos 

3.6 (  ) Mais de 10 anos 

 

4. A escola começou a trabalhar com EA provocada por: (mais de uma opção pode ser 

marcada) 

4.1 (  ) Conferência Nacional Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente 

4.2 (  ) Diretriz da Secretaria Estadual/Municipal de Educação 

4.3 (  ) Iniciativa de um professor ou um grupo de professores 

4.4 (  ) Interesse dos alunos 

4.5 (  ) Notícias vinculadas na mídia (TV, jornal). 

4.6 (  ) Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola 

4.7 (  ) Políticas e programas Nacional e Estadual de EA 

4.8 (  ) Problema ambiental na comunidade 

4.9 (  ) Projeto de empresa. Qual empresa?___________________________________ 

4.10 (  ) Projeto de ONG. Qual ONG?______________________________________  

4.11 (  ) Outros. Especifique______________________________________________ 

 

5. Marque de 1 a 3, em ordem de importância, os três principais objetivos da EA na escola: 

5.1 (  ) Intervir na comunidade 

5.2 (  ) Conscientizar alunos e comunidade para a plena cidadania 

5.3 (  ) Envolver e motivar os alunos para os estudos 

5.4 (  ) Possibilitar um melhor desenvolvimento de determinadas áreas/disciplinas 

5.5 (  ) Atender a demanda de governo 

5.6 (  ) Sensibilizar para o convívio com a natureza 

5.7 (  ) Promover o desenvolvimento sustentável 

5.8 (  ) Ensinar para a preservação dos recursos naturais 

5.9 (  ) Promover valores de solidariedade e zelo planetário 

5.10 (  ) Dialogar para construção de sociedades sustentáveis 

5.11 (  ) Possibilitar uma compreensão crítica e complexa da realidade socioambiental 

5.12 (  ) Situar historicamente a questão socioambiental 

5.13 (  ) Conhecer os ecossistemas 
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Nas questões 6, 7 e 8, para cada subitem marque uma única opção. 

 

6. Os projetos de EA são realizados das seguintes maneiras: 

 Sim Não Eventualmente 

6.1 A partir de uma única disciplina do currículo (    ) (    ) (    ) 

6.2 A partir da integração entre duas ou mais disciplinas (    ) (    ) (    ) 

6.3 De modo integrado ao PPP (    ) (    ) (    ) 

6.4 A partir de questões socioambientais relacionadas aos 

conteúdos disciplinares 

(    ) (    ) (    ) 

6.5 Por meio da atuação conjunta entre professores, alunos 

e comunidade 

(    ) (    ) (    ) 

6.6 Sob o enfoque dirigido à solução de problemas (    ) (    ) (    ) 

6.7 Escolha de um tema gerador para ser trabalhado em 

diversas disciplinas 

(    ) (    ) (    ) 

 

7. A iniciativa da realização de projetos de EA da escola parte de: 

 Sim Não Eventualmente 

7.1 Apenas um professor  (    ) (    ) (    ) 

7.2 Grupos de professores (    ) (    ) (    ) 

7.3 Equipe da direção (diretor e coordenador pedagógico) (    ) (    ) (    ) 

7.4 Funcionários (merendeiras, jardineiro etc.) (    ) (    ) (    ) 

7.5 Alunos (    ) (    ) (    ) 

7.6 Universidades (    ) (    ) (    ) 

7.7 Comunidade (    ) (    ) (    ) 

7.8 Empresas. Qual empresa? 

_________________________________  

(    ) (    ) (    ) 

7.9 ONG. Qual ONG? 

______________________________________ 

(    ) (    ) (    ) 

7.10 Outros: 

Especifique_____________________________________ 
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8. Os projetos de EA envolvem os seguintes atores: 

 Sim Não Eventualmente 

8.1 Apenas um professor  (    ) (    ) (    ) 

8.2 Grupos de professores (    ) (    ) (    ) 

8.3 Equipe da direção (diretor e coordenador pedagógico) (    ) (    ) (    ) 

8.4 Funcionários (merendeiras, jardineiro etc.) (    ) (    ) (    ) 

8.5 Alunos (    ) (    ) (    ) 

8.6 Universidades (    ) (    ) (    ) 

8.7 Comunidade (    ) (    ) (    ) 

8.8 Empresas. Qual empresa? 

_________________________________  

(    ) (    ) (    ) 

8.9 ONG. Qual ONG? 

______________________________________ 

(    ) (    ) (    ) 

8.10 Outros: 

Especifique_____________________________________ 

   

 

9. Numerar, em ordem de prioridade (do maior para o menor), os três principais temas tratados 

nos projetos de EA ou na disciplina especial que são desenvolvidos na sua escola: 

9.1 (    ) Água  9.10 (    ) Hortas e pomares 

9.2 (    ) Poluição e saneamento básico  9.11 (    ) Problemas urbanos 

9.3 (    ) Arte-educação com sucata  9.12 (    ) Práticas agrícolas 

9.4 (    ) Problemas rurais  9.13 (    ) Agenda 21 

9.5 (    ) Com-vida  9.14 (    ) Biomas 

9.6 (    ) Lixo e reciclagem 9.15 (    ) Culturas e saberes tradicionais e 

populares 

9.7 (    ) Saúde e nutrição  9.16 (    ) Plantio de árvores 

9.8 (    ) Diversidade social e biológica 9.17 (    ) Outras. 

9.9 (    ) Plantas, animais                  Quais________________ 
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10. Quais atores participam da gestão da EA na escola: (atenção, os atores podem participar 

de mais de uma ação) 

 Planejamento Tomada de 

decisão 

Execução Avaliação 

10.1 Professores (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.2 Funcionários                                                  (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.3 Equipe da 

direção                                          

(    ) (    ) (    ) (    ) 

10.4 Alunos (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.5 ONG (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.6 Comunidade                                                   (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.7 Universidade                                                  (    ) (    ) (    ) (    ) 

10.8 Empresa                                                         (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

11. Os professores da escola fazem a sua formação de EA em eventos promovidos por: (mais 

de uma opção pode ser marcada) 

11.1 (    ) Na própria escola 11.7 (    ) ONG. Qual? 

___________________________ 

11.2 (    ) Secretaria Municipal de Educação 11.8 (    ) Empresa. Qual? 

________________________ 

11.3 (    ) Secretaria de Meio Ambiente 11.9 (    ) Mantenedora/Congreção 

11.4 (    ) Secretaria Estadual de Educação 11.10 (    ) Não têm formação específica 

11.5 (    ) Universidade pública 11.11 (    ) Outros 

11.6 (    ) MEC                  Quais________________ 

 

Nas questões 12, 13, 14, 15 e 16, para cada subitem marque uma única opção. 
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12. A escola atua na formação continuada do professor em EA com: 

 Sim Não Às vezes 

12.1 Liberação de carga horária para EA (    ) (    ) (    ) 

12.2 Ajuda de custo para EA (    ) (    ) (    ) 

12.3 Aquisição e distribuição de material didático-pedagógico 

sobre EA 

(    ) (    ) (    ) 

12.4 Acesso a informações em EA (    ) (    ) (    ) 

12.5 Promoção de grupos de estudos na unidade escolar 

(hora/atividade) 

(    ) (    ) (    ) 

12.6 Participação de congressos, seminários, oficinas, (fóruns 

etc.) sobre EA 

(    ) (    ) (    ) 

12.7 Educação a distancia sobre EA (    ) (    ) (    ) 

12.8 Liberando para cursos de extensão (    ) (    ) (    ) 

12.9 Liberando para pós-graduação  (    ) (    ) (    ) 

12.10 Incentivo à qualificação dos professores  (    )  (    ) (    ) 

12.11 Outras. Especifique 

_________________________________________ 

   

 

13. A interação comunidade-escola nos projetos de EA se dá por meio de: 

 Sim Não Às vezes 

13.1 Os projetos são trabalhados somente dentro da escola (    ) (    ) (    ) 

13.2 Parceria no desenvolvimento das ações de Educação 

Ambiental. 

(    ) (    ) (    ) 

13.3 Palestras de sensibilização (    ) (    ) (    ) 

13.4 Participação na agenda pública (Conferências, Com-vida, 

Agenda 21, Conselhos, Comitês etc.) 

(    ) (    ) (    ) 
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14. Quais fatores estão contribuindo para a inserção da Educação Ambiental na escola? 

 Contribui 

muito 

Contribui um 

pouco 

Não contribui 

14.1 A presença de professores 

qualificados  com formação superior e 

especializados 

(    ) (    ) (    ) 

14.2 Professores idealistas que atuam 

como lideranças 

(    ) (    ) (    ) 

14.3 Participação ativa da comunidade nos 

projetos de intervenção 

(    ) (    ) (    ) 

14.4 Utilização de materiais pedagógicos 

inovadores e com maior fundamentação 

teórica 

(    ) (    ) (    ) 

14.5 Formação continuada  de 

professores 

(    ) (    ) (    ) 

14.6 Biblioteca bem equipada (    ) (    ) (    ) 

14.7 Livros, jornais e revistas específicas (    ) (    ) (    ) 

14.8 Uso da internet (    ) (    ) (    ) 

14.9 Conhecimento de políticas públicas 

nacionais e internacionais sobre Meio 

Ambiente, como: Política 

Nacional de EA, Protocolos, Tratados e 

Convenções 

(    ) (    ) (    ) 

 

Atenção! Nas questões 15 e 16, ficar atento para a diferenciação de ações que ainda não 

surtiram efeito daquelas que, de fato, não são realizadas. 
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15. É possível perceber mudanças na escola em decorrência da inserção da Educação 

Ambiental? 

 Sim Ainda não foi possível 

avaliar 

Não 

15.1 Houve melhoria no ambiente físico da 

escola 

(    ) (    ) (    ) 

15.2 Os alunos ficaram mais sensíveis à 

conservação do patrimônio da escola 

(    ) (    ) (    ) 

15.3 Há menos lixo na escola (    ) (    ) (    ) 

15.4 Há menos desperdício (de água, luz, 

papel) 

(    ) (    ) (    ) 

15.5 Professores de diferentes disciplinas 

dialogam mais 

(    ) (    ) (    ) 

15.6 Maior participação da comunidade (    ) (    ) (    ) 

15.7 Melhoria nas relações aluno/aluno, 

alunos/professores e alunos/funcionários 

(    ) (    ) (    ) 

15.8 Participação em conselhos e comitês 

comunitários 

(    ) (    ) (    ) 

15.9 Participação crescente em campanhas (    ) (    ) (    ) 

15.10 Maior número de trabalho de EA 

apresentados em feiras culturais ou de 

ciências 

(    ) (    ) (    ) 

15.11 Atitudes mais solidárias nas ações 

cotidianas 

(    ) (    ) (    ) 

15.12 Incorporação de novas práticas 

pedagógicas 

(    ) (    ) (    ) 

15.13 Outras.  

           Quais _____________________________________ 
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16. É possível perceber mudanças no cotidiano da comunidade em decorrência da inserção da 

Educação Ambiental na escola? 

 Sim Ainda não foi possível 

avaliar 

Não 

16.1 Melhorias no entorno da escola (    ) (    ) (    ) 

16.2 Maior sensibilização dos moradores 

para a conservação do patrimônio da 

comunidade 

(    ) (    ) (    ) 

16.3 Redução do volume de resíduos 

sólidos na comunidade 

(    ) (    ) (    ) 

16.4 Maior articulação entre os projetos da 

escola e as necessidades da comunidade 

(    ) (    ) (    ) 

16.5 Formação de grupos de educadores 

ambientais na comunidade 

(    ) (    ) (    ) 

16.6 Formação de associações e ONGs 

ambientalistas 

(    ) (    ) (    ) 

16.7 Diálogo entre a comunidade e o poder 

público para a melhoria das condições 

socioambientais 

da comunidade 

(    ) (    ) (    ) 

 

17. Indicar as principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da EA na escola: (mais 

de uma opção pode ser marcada) 

 

17.1 Falta de integração entre professores e direção (    ) 

17.2 Dificuldade da comunidade escolar de entender as questões 

ambientais 

(    ) 

17.3 Precariedade de recursos materiais (    ) 

17.4 Falta de recursos humanos qualificados (    ) 

17.5 Falta de tempo para planejamento e realização de atividades 

extracurriculares 

(    ) 

17.6 Conflito de interesses (    ) 

 

Questões abertas: 

1 – Como você definiria a EA desenvolvida na sua escola? 

2 – Como você vê e/ou planeja a EA na sua escola nos próximos três anos? 

3 – O que é necessário saber em termos de EA na sua escola que não foi contemplado no 

questionário? 

4 – A escola faz alguma integração com a comunidade? 


