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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer as concepções dos gestores do Ensino 
Fundamental a respeito das práticas de educação ambiental empreendidas nos 
espaços escolares. Envolveu quatro escolas de Ensino Fundamental da rede 
municipal de Joinville/SC, que tem desenvolvido atividades de educação ambiental. 
O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semi estruturada, guiada por 
roteiro de questões, à qual responderam seis gestores escolares, entre diretores e 
supervisores de ensino, que se apresentaram como sendo os promotores das 
práticas ambientais em suas escolas. Os autores que fundamentam as análises 
empreendidas são, entre outros, Tardif, Tardif e Lessard; Canário; Ponte; Loureiro, 
Reigota e Carvalho.  Foram apontados como sendo os protagonistas da educação 
ambiental nas escolas, além dos gestores, os professores de diversas áreas, nos 
períodos em que desenvolvem atividades fora de sala de aula, como a coordenação 
da biblioteca ou da sala de informática. O concurso ambiental promovido na cidade 
por uma empresa instalada no município, a expectativa social e da escola, ao lado 
de motivações de ordem pessoal e familiar, foram os principais fatores que 
motivaram as práticas ambientais nas escolas. A educação ambiental escolar é 
entendida pelos gestores como sendo uma atividade coletiva e prática, que envolve 
as comunidades interna e externa da escola, geralmente voltada à resolução de 
problemas socioambientais. As ações ambientais empreendidas tendem a ser 
prescritivas, numa concepção naturalista e pragmática de educação ambiental, e 
geralmente envolvem o encaminhamento de boas práticas ambientais para a 
comunidade de entorno da escola.  

Palavras-chave: Educação Ambiental escolar.  Concepções. Gestores do Ensino 
Fundamental.   

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aimed to identify the concepts of the management of Elementary 
School about the practices of environmental education undertaken in school spaces. 
It involved four elementary schools in Joinville/SC that has developed environmental 
education activities. The research instrument was semi-structured interview, guided 
by a script of questions. Six managers answered the interview, among directors and 
pedagogical supervisors as promoters of environmental practices in their schools. 
The analysis were supported especially by Tardif, Tardif e Lessard; Canário; Ponte; 
Loureiro, Reigota and Carvalho. As being the protagonists of environmental 
education in schools were identified beyond managers, teachers from several areas 
when they develop activities outside the classroom, such as coordination of the 
library or computer room. The main factors that motivated the environmental 
practices in schools were an environmental competition sponsored by a corporation 
located in the city, the society and school expectation, besides personal and family 
motivation. Environmental education in school is perceived by managers as a 
collective and practical activity, which involves inside and outside community of the 
school, usually aimed at solving social environmental problems. The environmental 
actions undertaken tend to be prescriptive, based on a pragmatic and naturalistic 
concept of environmental education, and usually involve the routing of good 
environmental practices for the community around the school.  

Keywords: Environmental Education school. Conceptions. Managers of Elementary 
School. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pela temática da educação ambiental escolar surgiu em 

decorrência de minhas atividades como docente no ensino superior, em cursos de 

formação de professores. Com a responsabilidade pela disciplina de Educação 

Ambiental nos cursos de Ciências Biológicas e Pedagogia, em uma universidade 

comunitária do norte catarinense, além de outras atividades relacionadas ao Estágio 

Curricular Supervisionado dos acadêmicos de ciências biológicas, e de um programa 

de extensão de educação ambiental em trilhas interpretativas, tenho tido contato 

rotineiro com diversas escolas locais.  

Essa trajetória acadêmica me permitiu a aproximação aos processos de 

institucionalização da educação ambiental no Brasil, iniciada com o movimento 

ambientalista internacional, e seu encaminhamento às escolas, como lócus 

privilegiado e reconhecido da educação ambiental brasileira. 

A Educação Ambiental (EA) no Brasil tem sua importância explicitada 

formalmente na obrigatoriedade constitucional, no Art. 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988); em sua inclusão nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e na publicação da Lei Federal (Lei 

9795/1999) que define a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), 

que foi regulamentada em 2012 pela Resolução CNE/CP 2/2012 (BRASIL, 2012).   

As ações ambientais escolares têm sido recomendadas pela maioria destes 

documentos, em especial nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs1  e na 

Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). Demandas da gestão 

escolar ou da comunidade, neste caso normalmente sob a forma de mutirões de 

coleta de resíduos ou campanhas de preservação de recursos, também são 

reconhecidas pelo país afora.  No Município de Joinville/SC, um importante 

                                                           
1 Segundo os PCNs, a educação ambiental deve ser desenvolvida como Tema Transversal (BRASIL, 
1998), nas escolas, com base no modelo espanhol de transversalidade (DIAZ, 2002).  
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motivador da educação ambiental escolar tem sido a premiação, impulsionada pela 

ação empresarial, na promoção de  concursos ambientais2 na região.  

Cabe destacar que a temática ambiental é relativamente nova, e as 

expectativas por uma EA escolar transversal conforme preconizada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) também o são. Assim sendo, 

ainda que os professores e gestores sejam chamados a planejar, desenvolver e 

avaliar ações de Educação Ambiental nas escolas, este componente ainda não faz 

parte dos processos de formação dos docentes, à exceção, talvez, de alguns cursos 

de licenciatura em ciências biológicas e geografia. Pesquisas feitas na área indicam 

que são justamente os docentes egressos desses cursos os maiores promotores de 

práticas ambientais nas escolas brasileiras (GUIMARÃES, 2000; 2004; TRAJBER e 

MENDONÇA, 2006; GUERRA e GUIMARÃES, 2007; REIGOTA, 2007).  

Ainda que sejam raros os cursos de formação que a consideram em suas 

matrizes curriculares, a EA escolar tem sido desenvolvida de modo quase unânime 

nas escolas. Dados do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP (2004) 

revelam que praticamente 95% das escolas brasileiras reconhecem como Educação 

Ambiental alguma das ações pedagógicas que realizam (TRAJBER e MENDONÇA, 

2006).  

Estes dados, no entanto, devem ser entendidos em um contexto maior, pois 

segundo GUERRA e GUIMARÃES (2007, p. 157), como hoje a EA é 

consensualmente considerada uma atividade importante para a sociedade e seu 

lócus mais visível é a escola, os gestores escolares tendem a apresentar um 

panorama positivo de sua gestão e de sua escola, incluindo entre seus feitos, uma 

série de ações relacionadas também à temática ambiental.  Os autores lembram que 

é preciso considerar a complexidade do que seja a EA e o modo pelo qual envolve 

diferentes formações, conhecimentos, representações sociais, visões de mundo e 

vivências de diferentes grupos sociais.  

                                                           
2 Na cidade são reconhecidas as iniciativas do Prêmio Gaia e do Prêmio Embraco de Ecologia, 
impulsionadas por empresas, que, através do setor de Responsabilidade Social Corporativa, 
promovem concursos ambientais dirigidos às escolas de educação básica, com foco na educação 
ambiental escolar.  
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Morales (2009) afirma que a EA escolar normalmente ocorre como resultado 

de trabalho coletivo, conformado na participação não apenas de áreas diversas, mas 

também de profissionais com diferentes formações, valores e representações sobre 

meio ambiente e educação. 

Pergunto-me então: Considerando que a educação ambiental não é 

componente corriqueiro nos cursos de formação de professores, o que tem 

fundamentado as práticas de educação ambiental nas escolas? Quais as 

concepções e crenças que amparam essas práticas? Quais suas motivações? Em 

que medida o seu desenvolvimento tem empreendido mudanças nas práticas 

escolares? 

De acordo com Cavalari, Santana e Carvalho et al.  (2006), ao dar uma 

significação conceitual e valorativa à sua ação, o educador o faz a partir de 

determinadas ideias, crenças, ideologias, valores, conhecimentos e saberes, e, em 

última instância, a partir de determinadas concepções.  

Segundo Ponte (1992), as concepções tem uma natureza essencialmente 

cognitiva, associada ao pensar e atuam como uma espécie de filtro, dando sentido 

às coisas ou atuando como um elemento bloqueador de novas situações.  

Ponte (1992) afirma que as concepções se formam num processo 

simultaneamente individual (como resultado da elaboração sobre a experiência) e 

social (como resultado do confronto de nossas elaborações com as dos outros). 

Sendo assim, é válido acreditar que nossas concepções a respeito da questão 

ambiental, são influenciadas pelas experiências que nos habituamos a reconhecer 

como tal, e também pelas representações sociais dominantes.  

Yamamoto (2012) refere-se às reflexões de Brito (2001, p. 266), ao 

caracterizar uma concepção como a “maneira própria de cada indivíduo elaborar, 

interpretar, representar suas ideias e agir de acordo com as mesmas”. Ou seja, a 

construção de uma concepção se dá em decorrência das experiências individuais 

que são, por sua vez, influenciadas por uma série de variáveis do ambiente.    

De acordo com Manrique (2003), tanto as concepções  quanto as concepções 

crenças estão ligadas às ações que os professores tomam em sua prática docente. 
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As concepções seriam vistas como “quadros conceituais” que desempenham um 

papel semelhante aos pressupostos teóricos gerais dos cientistas (Ponte, 1992 p. 

196).  

Por considerar que as concepções possuem esse papel organizador das 

ações dos professores é que as tomamos neste estudo, buscando uma aproximação 

às  concepções que sustentam as práticas ambientais escolares.  

Desse modo, essa pesquisa tem como objetivo geral, explicitar os 

fundamentos que sustentam as práticas de educação ambiental empreendidas nos 

espaços escolares.  

Como objetivos específicos foram considerados os seguintes: 

1. Caracterizar os agentes escolares responsáveis pelo desenvolvimento da 

educação ambiental escolar. 

2. Identificar as concepções destes agentes, com relação à educação 

ambiental escolar.  

3. Identificar as motivações destes agentes para a realização da educação 

ambiental escolar.  

 



CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

1.1 O movimento ambientalista mundial e a educação ambiental  
 

 

As décadas de 1960, 1970 e 1980 foram palco de diversas manifestações 

populares, que instituíram ambiente favorável para o envolvimento da sociedade 

civil. Este período foi marcado pela emergência de uma série de movimentos sociais 

entre eles, os movimentos ambientalistas, feministas, estudantis e raciais 

(MORALES, 2009, p. 34), em resposta às exigências de organização democrática 

dos povos, na busca de seus direitos e à definição participativa de seus destinos.  

Todas estas manifestações tiveram em comum a exigência social de 

mudanças das condições sociais, humanas, ambientais e éticas, e estavam 

embasadas na crítica ao modo de vida das sociedades industriais modernas.  

O movimento ambientalista emerge, portanto, dessa crítica surgida no interior 

do próprio sistema capitalista, e tem na publicação do livro A Primavera Silenciosa 

(CARSON, 1962), um importante marco referencial.  O livro fazia, de forma 

romanceada, críticas sobre a ideia de controle do homem sobre a natureza, ao 

discutir o uso de agrotóxicos e seus efeitos não esperados sobre os ambientes, com 

a intoxicação e morte de pássaros nos parques, motivo do indicado silêncio (DIAS, 

2001; MORALES, 2009).  

O ambientalismo é, portanto, um movimento mundial ligado às manifestações 

e organizações de vontade coletiva, que, embora com interesses diferenciados, 

tinham em comum o denunciar, o protestar, o reivindicar mudanças e participação 

social na tomada de decisões (MORALES, 2009:34).  

É com base nesses movimentos, caracterizados na prática pela mobilização 

em torno de denúncias e de campanhas educativas contra a degradação ambiental, 

que o processo educativo é chamado a refletir sua caminhada.  
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Morales (2009, p. 41), lembra que, embora a verdadeira educação seja 

ambiental por excelência, uma vez que o planeta não é a soma de indivíduos 

isolados, a educação começou a se tornar ambiental a partir de publicações, 

conferências, encontros, simpósios, reuniões e movimentos realizados ao longo de 

um processo histórico, construindo as premissas iniciais da institucionalização da 

educação ambiental.   

Em discussões sobre a cronologia da implantação da Educação Ambiental 

mundial e brasileira, diversos autores (DIAS, 2001; DIAZ, 2002; MORALES, 2009) 

destacam que a evolução dos conceitos em EA foi marcada por influências de 

diferentes visões e concepções e diretamente relacionada à evolução do conceito de 

meio ambiente e de como este era percebido.  

A expressão Environmental Education foi utilizada pela primeira vez em um 

congresso de educação (The Keele Conference on Education and the Countryside),  

promovido pela Universidade de Keele na Grã-Bretanha, no ano de 1965 (DIAS, 

2001 p. 33; MORALES, 2009, p. 41).  Embora a sugestão do termo em um evento 

de educação seja significativo para o que futuramente se designou como objetivo da 

EA, induzir novas formas de conduta nas pessoas, no evento em questão, a 

concepção de educação ambiental estava interligada aos princípios da ecologia e da 

conservação, revelando indícios de uma confusão com o ensino da Ecologia.  

A EA passou a ser considerada como campo de ação pedagógica, adquirindo 

relevância e vigência internacionais a partir da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia, em 1972. O evento, que ficou 

conhecido como Conferência de Estocolmo, ocorreu de 5 a 9 de Junho e marcou o 

dia 5 de junho como o dia internacional do meio ambiente.  Em essência, estimulava 

a implantação de um “programa internacional de educação sobre o meio ambiente, 

de enfoque interdisciplinar e com caráter escolar e extraescolar, abrangendo todos 

os níveis de ensino e dirigido ao público em geral, em especial ao cidadão comum, 

com vistas a ensinar-lhes medidas simples que, dentro de suas possibilidades, 

pudessem adotar para ordenar e controlar seu meio” (DIAZ, 2002, p. 58).  
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Na I Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental de Tbilisi, 

conhecida como Conferência de Tbilisi, ocorrida no ano de 1977, definiu-se a 

Educação Ambiental (EA) como sendo: 

 ... uma dimensão do discurso e da prática da educação, orientada à 

prevenção e à resolução dos problemas concretos apresentados pelo meio 

ambiente, graças a um enfoque interdisciplinar e da participação ativa e 

responsável de cada indivíduo e da coletividade. (UNESCO/UNEP, 1977). 

Neste evento postulou-se que a EA seria elemento essencial para a educação 

global, orientada para a resolução de problemas por meio da participação ativa dos 

educandos na educação formal e não formal, em favor do bem estar das 

comunidades humanas.  

A Conferência de Tbilisi foi um dos eventos mais significativos para a 

legitimação e a institucionalização que fundamentaram todo o processo da EA no 

Brasil e no mundo. Dentre as suas recomendações (UNESCO, 1980) instituem-se as 

características, finalidades e objetivos da EA, que foram incorporados em maior ou 

menor grau pelos instrumentos normativos da EA em vários países, inclusive no 

Brasil.  

Em sua Recomendação número 2 o documento intitulado “Recomendações 

da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental aos Países 

Membros”, de 1977 (DIAS, 2001), acima mencionado apresenta como finalidades da 

EA:  

a) Promover a compreensão da existência e da importância da 

interdependência econômica, social, política e ecológica na análise das questões 

ambientais.  

b) Proporcionar a todas as pessoas as oportunidades de adquirir os 

conhecimentos, o sentido de valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias 

para protegerem e melhorarem o meio ambiente. 

c) Induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e sociedades, a respeito 

do meio ambiente. 
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Não podemos compreender uma questão ambiental sem as suas dimensões 

políticas, econômicas e sociais, pois analisar uma questão apenas do ponto de vista 

“ecológico”, (DIAS, 2001, p. 109) conduz a um reducionismo perigoso e 

despolitizado, por desconsiderar as mazelas sociais intrínsecas às questões 

socioambientais.  

Na prática, as decisões políticas estão por trás das possibilidades de melhoria 

social e ambiental, e a EA deveria fomentar processos de participação comunitária, 

que possam, efetivamente, interferir no processo político de uma sociedade.  

Por princípio, a EA deve chegar a todas as pessoas, dentro e fora das 

escolas, e para ser efetiva, os conhecimentos trabalhados devem tratar de suas 

realidades sociais, econômicas, políticas e culturais, além das ecológicas. Dias 

(2001, p. 110) reitera que a “EA deveria, além de trazer conhecimentos específicos, 

também informar sobre a legislação ambiental vigente, bem como sobre os 

mecanismos de participação comunitária”, a fim de que, organizados, os cidadãos 

possam fazer valer seus direitos constitucionais de ter um ambiente ecologicamente 

equilibrado e uma boa qualidade de vida, conforme prescreve a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988).  

Assim, o grande objetivo da EA, acordado nos eventos internacionais é o da 

indução, nas pessoas e grupos sociais, de condutas ambientalmente responsáveis, 

numa suposição de que comportamentos manifestos seriam representativos da 

formação de cidadãos comprometidos com a causa ambiental.  

Segundo Carvalho (2008) pode ser equivocada a expectativa de que uma 

série de atividades de EA que ensinam o que fazer e como fazer certo, numa lógica 

do ambientalmente correto, sejam capazes de garantir a formação de uma atitude 

ecológica, ou seja, de “um sistema de valores sobre como relacionar-se com o 

ambiente, [...] que será internalizado como uma visão de mundo orientadora dos 

posicionamentos do sujeito”. (idem ibidem, p. 180). A autora lembra que a 

dissonância entre os comportamentos observados e as atitudes que se pretende 

formar é um dos maiores desafios da educação de um modo geral, e não poderia 

deixar de ser para a EA em particular.  
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Em diversos países, no entanto, especialmente na América Latina, este 

aspecto de mobilização social e política dos grupos sociais para a questão ambiental 

foi sendo abandonado, por ser considerado “subversivo”. No Brasil, o Ministério da 

Educação – MEC passou a tratar da EA como Ecologia, (DIAS, 2001 p. 110) e desta 

forma passou a ser apresentada nos documentos e orientações da época.   

Segundo Dias (2001, p. 110), a frase ‘induzir novas formas de conduta’ foi 

interpretada, no Brasil, como subversiva, sob o argumento de que se os países ricos 

não haviam colocado em prática esta dimensão, não caberia à America Latina esta 

iniciativa.  

Segundo Viola (1995 apud DIAS 2001), a questão ambiental está globalizada, 

e, por conta da evolução das discussões sobre a EA, trata-se de uma questão de 

responsabilidade individual e coletiva.  

Segundo Morales (2009), dentre suas recomendações, a Conferência de 

Tbilisi, realizada em 1977, sugeriu aos estados membros da Organização das 

Nações Unidas – ONU, que considerassem em suas políticas de educação, medidas 

que incorporassem aos seus conteúdos, diretrizes e atividades também elementos 

afeitos à temática ambiental, de modo a consolidar a formação ambiental dos 

profissionais, em especial dos professores.  

A temática de formação profissional para a área ambiental foi retomada no 

Congresso Internacional de Educação e Formação Ambiental, realizado em Moscou, 

no ano de 1987. Neste evento foi destacada a importância de discutir a educação 

ambiental na formação dos profissionais. O conjunto de atuações sugeridas pelo 

evento inclui a introdução da educação ambiental nos planos de estudo de todos os 

níveis de ensino, a qualificação de pessoal e a elaboração de materiais didáticos de 

qualidade (UNESCO/PNUMA, 1989).  

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

que ficou conhecida como Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, corrobora as 

premissas de Tbilisi e sugere a adoção de estratégias globais como instrumentação 

de uma política ambiental em nível mundial. Segundo Dias (1992, p. 27). Nesse 

evento, a base conceitual, em suas dimensões teóricas e práticas, foi a de que a EA 

se caracteriza por incorporar as dimensões socioeconômica, política, cultural e 
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histórica, devendo considerar as condições e estágio de desenvolvimento de cada 

país, região ou comunidade, numa perspectiva histórica. 

Ao discutir a concepção da EA que emerge do conjunto de eventos 

internacionais que foram delimitando e institucionalizando a Educação Ambiental em 

nível mundial, Morales (2009) destaca que foi, portanto, diante da necessidade 

social de repensar a relação sociedade e natureza e da necessidade de intervenção 

política e cultural pela vertente educacional que a EA foi sendo conformada, numa 

confluência e possível articulação entre as ciências naturais e as ciências humanas 

e sociais.  

A respeito desta articulação, Carvalho (2001, p. 46), destaca que a EA se 

situa na confluência dos campos ambiental e educativo, porém não emergiu das 

teorias educacionais, o que implica estar mais relacionada aos movimentos 

ecológicos e ao debate ambientalista do que propriamente ao campo educacional e 

à teoria da educação.   

A educação passa então a incorporar o adjetivo ambiental, assinalando uma 

educação para o meio ambiente; e a educação ambiental parece surgir como 

resposta à problemática ambiental, que busca formar educadores que levem em 

conta a diversidade de olhares sobre o mundo, na tentativa de reintegrar sociedade, 

natureza, aceitação, reconhecimento e valorização da diversidade cultural.  

 

 

1.2 A institucionalização da Educação Ambiental no Brasil 
 

 

Sob os reflexos do cenário mundial, a educação ambiental no Brasil emerge 

na década de 1980, com a sua institucionalização nas políticas públicas, com 

destaque para a Lei Federal n. 6.938/81, estabelecendo a Política Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA (BRASIL, 1981) que organiza a temática ambiental e inspira a 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 

1988, que a considerou em seu artigo 225 (BRASIL, 1988), que destaca o meio 
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ambiente e a promoção da EA em todos os níveis de ensino, relacionada à 

conscientização das pessoas para a preservação do meio ambiente.  

No ano de 1987, o Parecer 226/87 do Conselho Federal de Educação sobre 

Educação Ambiental, baseando-se na premissa de não existência de uma 

consciência ecológica ou de uma ideologia ambiental no país, considerou que a EA 

deveria ser feita a partir de uma intenção planejada e “[...] a partir da escola, levando 

a população a posicionamento em relação a fenômenos ou circunstâncias do 

ambiente” (BRASIL, 1987). O Parecer considera necessária a inclusão da EA dentre 

os conteúdos a serem explorados nas propostas curriculares das escolas de 1º e 2º 

graus (DIAS, 2001).  

Em 22 de fevereiro de 1989, a Lei Federal 7.335 cria o Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (BRASIL, 1989a), com a 

finalidade de formular, coordenar e executar a Política Nacional do Meio Ambiente. 

O órgão fica responsável pela preservação, conservação, fomento e controle dos 

recursos naturais renováveis em todo o território nacional, proteção dos bancos 

genéticos de flora e fauna brasileiros e também ao estímulo à EA, em suas 

diferentes formas (idem ibidem; DIAS, 2001). 

Em 10 de julho de 1989, é criado o Fundo Nacional de Meio Ambiente, 

através da Lei n. 7.797/89, que se tornou uma das mais importantes fontes de 

financiamento de projetos ambientais no Brasil (BRASIL, 1989b).  

No ano de 1991, a Portaria 678/MEC estabelece que os sistemas de ensino, 

em todas as instâncias, níveis e modalidades, contemplem em seus respectivos 

currículos, entre outros, os temas/conteúdos referentes à educação ambiental. Ou 

seja, este documento determinou que a educação escolar contemplasse a Educação 

Ambiental permeando todo o currículo dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, além de enfatizar a necessidade de investimento na capacitação de 

professores para tal tarefa (BRASIL, 1991a).  

No mesmo ano, a Portaria 2.421/ MEC institui, em caráter permanente, um 

Grupo de Trabalho para a EA, com o objetivo de definir, junto com as Secretarias 

Nacionais de Educação, metas e estratégias para a implementação da EA no Brasil, 

além de elaborar proposta de atuação conjunta com o MEC, na área formal e não 
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formal, e na Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento/Rio 92 

(BRASIL, 1991b). 

Em Junho de 1992, realiza-se no Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Unced), com a participação de 170 países 

(DIAS, 2001). 

A Conferência Rio – 92, como ficou conhecida, entre várias resoluções e 

encaminhamentos, reconhece a Educação Ambiental como um processo de 

promoção estratégica e necessária a um novo modelo de desenvolvimento, baseado 

nas premissas da sustentabilidade.  

A Conferência Rio – 92 corrobora as premissas de Tbilisi, e, a partir da 

Agenda 21, seção IV, Cap. 4, define as áreas de programas para a EA, reorientando 

a educação para o desenvolvimento sustentável (DIAS, 2001). 

Outra iniciativa relevante para a área da EA brasileira foi à criação da Rede 

Brasileira de Educação Ambiental (REBEA), no II Fórum Brasileiro de Educação 

Ambiental, realizado em 1992, a partir da qual vários estados procuraram instaurar 

suas redes locais. Assim, foram implantadas a Rede Paulista de Educação 

Ambiental (REPEA); a Rede Pantanal de Educação Ambiental (Rede Aguapé); a 

Rede de Educação Ambiental da Região Sul (REASul); a Rede de Educação 

Ambiental do Paraná (REA-PR) e a Rede Universitária de Programas de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis (RUPEA), entre outras.  

Segundo Morales (2009), estas redes se constituíram e ganharam mais apoio 

no início do século XXI, e juntamente com as Organizações Não – Governamentais 

(ONGs) exercem um importante papel no processo de aprofundamento e expansão 

das ações de educação ambiental para além dos espaços escolares, impulsionando 

inclusive iniciativas governamentais.  

Em 1994, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), 

elaborado em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da 

Educação. Seu objetivo é instrumentalizar politicamente o processo de EA no Brasil 

(BRASIL, 1994). Segundo Morales (2009), o ProNEA constituiu-se em um dos 

grandes avanços na institucionalização da EA no país, na perspectiva de 
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aprofundamento e sistematização, bem como na disseminação de uma nova visão 

da relação entre ser humano e natureza, ao destacar a visão integrada do meio 

ambiente.  

O ProNEA organizou-se em torno de três componentes e sete linhas de ação. 

Seus objetivos iniciais eram: capacitação de gestores e educadores; 

desenvolvimento de ações educativas e o desenvolvimento de instrumentos e 

metodologias voltados aos diversos setores da sociedade. Entre suas linhas de 

ação, estavam: promoção da EA no ensino formal e nos processos de gestão; 

realização de campanhas específicas de EA; cooperação com os meios de 

comunicação, instrumentalizando os profissionais da área para a atuação ambiental; 

articulação e integração comunitária; articulação intra e interinstitucional, para 

fomentar o intercâmbio no campo da educação ambiental; e a criação de centros 

especiais de EA em todos os estados do Brasil.  

De acordo com Morales (2009), o ProNEA  foi retomado pela Diretoria de 

Educação Ambiental do MMA e pela Coordenação Geral  de Educação Ambiental do 

MEC, e sua última versão (BRASIL, 2005), traz como eixo norteador a 

sustentabilidade ambiental, assumindo as diretrizes da transversalidade e da 

interdisciplinaridade e o fortalecimento dos sistemas de ensino.  

Em 1996, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que 

evidencia a dimensão ambiental na educação escolar, na amplitude dos processos 

formativos (BRASIL, 1996).  Em decorrência dessa legislação, o MEC divulga os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, que, inspirados no modelo espanhol, 

pregam a incorporação da dimensão ambiental como tema transversal nos 

currículos do ensino fundamental (BRASIL, 1998). 

Em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs propuseram 

reflexões sobre a função social da escola e trouxeram, nesta perspectiva, temas 

sociais urgentes e necessários à sociedade como um todo. Esses temas passaram a 

ser denominados nos documentos oficiais como Temas Transversais, e retratam 

questões polêmicas e indispensáveis à discussão na escola, sendo o Meio Ambiente 

um deles, além de saúde, ética, orientação sexual e pluralidade cultural (BRASIL, 
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1998). Atualmente boa parte das atividades de educação ambiental escolar são 

concebidas e realizadas no âmbito deste documento. 

A este respeito, Dias (2001) destaca que, no Brasil, as recomendações de 

Tbilisi embasaram os Parâmetros Curriculares Nacionais, que estão, por sua vez, 

atrelados à experiência espanhola de propor a EA como um Tema Transversal, 

como destaca Díaz (2002, p. 79), ao afirmar que na Espanha “[...] as propostas 

ambientalistas da EA migraram para a escola considerando a EA como tema 

transversal escolar”. O mesmo autor afirma, no entanto que a proposta de 

transversalidade para o tema já foi abandonada naquele país, dadas as dificuldades 

de sua implementação sem que sejam realizadas mudanças profundas na educação 

do país, organizada em torno das diferentes disciplinas que compõem o currículo 

escolar. 

No estado de Santa Catarina a temática ambiental é incorporada à Proposta 

Curricular de Santa Catarina, neste mesmo período, no volume dedicado a Temas 

Multidisciplinares, que passou a vigorar a partir de sua segunda edição, publicada 

em 1998, ao lado dos volumes sobre Disciplinas Curriculares, e Formação Docente 

(Santa Catarina, 2005).  

A partir da promulgação da Política Nacional da Educação Ambiental no 

Brasil, por meio da Lei Federal número 9.795, datada de 27 de Abril de 1999, a EA 

passou a  ser considerada como “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”, conforme 

expresso em seu Artigo 2º (BRASIL, 1999).  

O mesmo documento, em seu Artigo 3º, prevê o direito de todos a um 

processo educativo amplo, definindo que “cabe às instituições educativas promover 

a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que 

desenvolvem”. (idem ibidem) 

Morales (2009), no entanto, destaca que apenas em 2002 ocorre a 

regulamentação da Lei 9.795/99 e do Órgão Gestor da Política Nacional de 

Educação Ambiental, definindo as bases para sua execução. Para a autora, esta 

demora na regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental, e denota a 
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inconsistência da EA no campo político, a despeito dos ordenamentos legais 

tratando de sua institucionalização. Via de regra, para além dos documentos oficiais, 

a efetiva institucionalização da EA brasileira tem dependido dos interesses de cada 

representante político e partidário no âmbito nacional.   

Segundo Carvalho e Farias (2011), tem também contribuído para a 

institucionalização da EA nesta última década no Brasil: A criação em 2003, do 

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, reunindo o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da Educação (MEC) para as ações de EA;  

diversas reformas educacionais conduzidas a partir da definição de Parâmetros e 

Diretrizes Nacionais Curriculares, e a implementação em 2001 do Programa 

Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola, pelo MEC, para todos os níveis de 

ensino.  

Carvalho e Farias (2011) afirmam que, a despeito dos avanços da EA no país, 

cabe observar que tanto o reconhecimento da EA no campo científico quanto a sua 

institucionalização no campo educativo não corresponde a espaços consolidados. 

São processos em curso no jogo de legitimação científica e pedagógica no campo 

da educação, para o qual contribuem as pesquisas específicas, dando luz aos 

processos em andamento.  

De um modo geral, percebe-se que, embora a EA tenha como princípio o 

envolvimento de toda a sociedade, no Brasil, ao longo de seu processo de 

institucionalização, houve um forte ordenamento legal das atividades de EA em 

espaços escolares, contidas em praticamente todos os documentos oficiais, em 

detrimento de outros espaços e oportunidades sociais. 

Segundo Dias (2001), análises dos documentos norteadores da EA brasileira, 

apontam para o esvaziamento da concepção de EA holística, politizada e 

problematizadora proposta nos documentos norteadores da EA mundial, em favor de 

uma vertente escolarizada da EA, que, em especial no Parecer 226/87 do Conselho 

Federal de Educação sobre Educação Ambiental, já citado, deveria ser desenvolvida 

nas escolas a partir da inclusão de um rol de “temas ambientais” nas discussões já 

previstas.  



23 
 

Na prática, as instituições escolares tornaram-se os espaços de realização da 

EA brasileira, em decorrência de ter tido praticamente toda sua trajetória de 

institucionalização vinculada ao MEC. Outra questão que reafirma este lócus de 

ação ambiental educativa ancora-se em um pressuposto de EA equivalente a um 

componente escolar, vinculado a atividades realizadas nas escolas junto às 

disciplinas de ciências e biologia, contrariando o princípio de crítica social, 

econômica e política da EA, que estava na raiz de sua discussão, já nos eventos 

internacionais de Estocolmo e Tbilisi.  

Com o recente estabelecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, através da Resolução CNE/CP 2/2012 (BRASIL, 2012), a 

serem observadas pelos sistemas de ensino e instituições de Educação Básica e 

Ensino Superior no Brasil, reforça-se a perspectiva da EA como componente 

escolar. 

Já a com relação ao envolvimento da sociedade civil em torno do tema, 

iniciativas mais contundentes na conformação da EA para além dos espaços de 

educação formal, são mais evidentes apenas a partir da Conferência Rio – 92, 

incluindo a adesão à elaboração de Agendas 21 por diferentes estados e municípios. 

A Agenda 21 Brasileira se divide em seis eixos temáticos com o objetivo de facilitar o 

processo de análise das problemáticas socioambientais enfrentadas pelo Brasil e a 

construção de estratégias para superá-los tendo como meta o desenvolvimento 

sustentável.  

Em Joinville, a Agenda 21 Local foi lançada em 1998, publicada em duas 

versões: uma mais didática e resumida para ampla distribuição e outra de circulação 

mais restrita trazendo a íntegra dos capítulos produzidos ao longo do processo de 

construção da agenda, pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

e da Agenda 21 Municipal (JOINVILLE, 1998). 

Na última década, também em decorrência da Conferência Rio – 92, a 

participação de jovens em ações sociais relacionadas à temática ambiental também 

tem se destacado.  Segundo Morales (2009), a Conferência Nacional de Meio 

Ambiente, em sua versão infanto – juvenil mobilizou esta parcela da sociedade para 

a discussão ambiental e a mobilização social em torno da EA.  
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A criação de Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental, por 

estados e municípios, também tem sido uma estratégia mais recente, e de 

importância na consolidação das políticas públicas voltadas ao segmento da 

Educação Ambiental.  

Joinville foi o primeiro município brasileiro a constituir uma Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), implantada em 18 de setembro de 

2009, seguindo o que preconiza a Política Nacional (PNEA) e Estadual (PEEA) de 

Educação Ambiental.  

Entre as competências da CIEA/Joinville-SC, está a de promover articulações 

intra – institucionais e inter – institucionais entre os órgãos que compõem a 

comissão; e também realizar eventos voltados à discussão das práticas, 

experiências e políticas relacionadas à educação ambiental. Participam desta 

comissão entidades governamentais nas esferas federal, estadual e municipal e a 

sociedade civil organizada, incluindo ONGs, OSCIPS, fundações, associações, 

institutos, sindicatos, comitês, clubes de serviço e movimentos sociais com atuação 

no município e região.  

 



CAPÍTULO 2 – PESQUISAS CORRELACIONADAS 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão das pesquisas acerca da Educação 

Ambiental (EA) escolar, em âmbito nacional, buscando contextualizar os principais 

movimentos de pesquisa nesta área, em termos de origem das pesquisas e as 

principais temáticas em investigação.  

Na sequencia, são apresentados os resultados do levantamento de teses e 

dissertações defendidas no Brasil a respeito das concepções e crenças em 

educação ambiental nas escolas, no período compreendido entre 2001 e 2011. 

 

2.1 Pesquisas em Educação Ambiental escolar no Brasil   

 

A pesquisa em Educação Ambiental no Brasil tem, nos resultados 

apresentados por Reigota (2007), um importante panorama do período 

compreendido entre 1984 e 2002. A primeira tese de doutorado sobre a Educação 

Ambiental no Brasil defendida em 1989, na Universidade de São Paulo 

(CARVALHO, 1989), aborda a temática ambiental na escola de primeiro grau (não 

se usa mais esta denominação). O autor faz uma análise das propostas 

pedagógicas relacionadas com o meio ambiente e busca compreender o trabalho 

educativo frente às questões ambientais.  

Segundo Reigota (2007, p. 42), as universidades públicas com mestrado e 

doutorado são as que mais têm contribuído para a expansão da produção na área, 

com destaque para as Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de 

Campinas, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

e Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Carvalho e Farias (2011) sugerem uma relação entre o número de pesquisas 

na área, com o crescimento, a partir de 2000, de programas de pós-graduação 

stricto senso em educação e em EA no país, e com os encontros nacionais que 
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incluem a EA entre seus focos, os quais contam com a participação de grupos de 

pesquisas institucionais e com o apoio de periódicos específicos para divulgação e 

circulação desta produção. 

De acordo com Reigota (2007), a maior parte da produção científica na área 

de Educação Ambiental foi defendida em Programas de Pós – graduação em 

Educação (18 teses e 142 dissertações), num total de uma tese de livre-docência, 

40 teses e 246 dissertações. Os outros programas de pós-graduação com produção 

na área são os de Saúde Pública, Ecologia, Educação Ambiental e programas 

multidisciplinares. Do conjunto de análises, o autor ressalta que, à época de seu 

levantamento, a EA já havia consolidado sua legitimidade em muitos e diferentes 

espaços políticos, sociais e acadêmicos.   

Reigota (2007, p. 49) aponta nas dissertações produzidas no período 

analisado, uma predominância dos estudos relacionados às práticas cotidianas (42), 

ao ensino fundamental (19), à escola pública (15), ao ensino de ciências (13) e à 

análise de propostas curriculares (11).  Nas teses, destacam-se os estudos que 

relacionam a EA com o ensino de ciências, geografia e ecologia.  

Segundo o autor, os principais temas abordados nas teses e dissertações são 

as relações entre natureza e cultura, crise ambiental urbana e ecossistemas 

específicos. A escola aparece como o espaço pedagógico majoritário, seguida das 

unidades de conservação, museus e zoológicos.  

Além do levantamento das pesquisas na área da educação ambiental, nos 

bancos de teses e dissertações (FRACALANZA, 2004; FRACALANZA et al. 2005; 

REIGOTA, 2007; CARVALHO, TOMAZOLLI e OLIVEIRA, 2009), outros autores tem 

se dedicado a organizar a produção decorrente de eventos científicos (RAMOS, 

GUERRA e GAZZONI, 2005; SAITO, BASTOS e ABEGG, 2006; LOUREIRO, 2006; 

CARVALHO e FARIAS, 2011). 

Carvalho e Farias (2011), buscaram informações junto aos espaços de 

consolidação da pesquisa em EA, os eventos científicos, ao fazer um mapeamento 

da produção científica em EA no período compreendido entre 2001 e 2009. As 

pesquisadoras analisaram os trabalhos apresentados nas Reuniões da Associação 
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Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)3, nos Encontros da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade 

(ANPPAS) 4  e nos Encontros de Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA) 5 

considerando-os como sendo representativos da produção de pesquisa em 

educação ambiental. 

As autoras identificaram nos resumos e artigos presentes nos anais dos 

eventos mencionados, as seguintes temáticas: EA no ensino formal; EA na formação 

de professores/educadores; fundamentos de EA; EA popular e/ou comunitária; EA 

nas mídias, artes e outras expressões culturais; EA na gestão ambiental; sentidos da 

EA; EA e subjetividades/identidades e EA no debate ambiental. (CARVALHO e 

FARIAS 2011, p. 121-122). 

Do ponto de vista metodológico, as análises a respeito das pesquisas em EA, 

apontam uma preferência pelas abordagens qualitativas, sendo os questionários, 

entrevistas e análise de documentos as formas de coleta de dados mais frequentes. 

Os estudos de caso se destacam como sendo a opção metodológica mais 

recorrente, seguida pelas histórias de vida, análise de discursos e pesquisa-ação 

(Reigota, 2007; Carvalho e Farias 2011).  

Segundo Carvalho e Farias (2011), uma constatação que emerge do conjunto 

de levantamentos com relação às teses e dissertações, é de que existem 

preferências temporais por algumas temáticas, embora as pesquisas relacionadas à 

EA escolar sejam quase que unânimes ao longo do período analisado.  

Já quando se consideram os diferentes eventos congregadores de produção 

científica na área da Educação Ambiental, a ênfase temática é diferente para cada 

evento. Esta diferença de predomínio de temáticas nas pesquisas em EA 

                                                           
3 A ANPEd, mantém, desde 2004, dentre seus diversos Grupos de Trabalho, o GT-22, que congrega 
os pesquisadores da área da educação ambiental. 
4  A ANPPAS, criada em 2002, por iniciativa de Programas de Pós-graduação interdisciplinares, 
vinculados aos estudos ambientais, articula programas e instituições de pesquisa e formação em 
nível de pós-graduação, com ênfase na discussão das relações entre sociedade e ambiente. 
5 Os EPEAs foram idealizados por universidades públicas do estado de São Paulo, a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar/São Carlos), a Universidade Estadual Paulista (UNESP/Rio Claro) e 
a Universidade de São Paulo (USP/Ribeirão Preto). A EPEA iniciou as atividades em 2001, e mantém 
reuniões bianuais. 
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dependendo da fonte de informações, também foi apontada por Carvalho, Tomazello 

e Oliveira (2009) além de Carvalho e Farias (2011).   

Tal preferência parece ter relação com o tipo de pesquisa veiculada em cada 

um dos eventos. Por exemplo, na ANPEd, Carvalho e Farias (2011) identificam o 

predomínio da discussão teórico-metodológica sobre os Fundamentos da EA. Já na 

ANPPAS; a EA popular e comunitária é mais comum, enquanto que a EA no ensino 

formal é tema recorrente nos EPEAs. Ao se considerar, no entanto, as temáticas 

agregadas nos três eventos, à preocupação com a EA no ensino formal foi constante 

em todos eles, representando o primeiro lugar, com 117 trabalhos (22%), segundo 

levantamento realizado pelas autoras.   

A EA no ensino formal, aliás, é uma categoria mais expressiva do que a EA 

em espaços não formais de educação na ANPEd. Já na ANPPAS, prevalecem às 

pesquisas sobre EA em espaços não formais, na mesma proporção que a soma dos 

temas EA no ensino formal e EA na formação de professores/educadores.  Carvalho 

e Farias (2011) argumentam a este propósito, que uma possível explicação para 

este perfil peculiar de ênfases poderia ser o fato de a ANPPAS agregar programas 

multidisciplinares enquanto a ANPEd agrega os programas em educação, com 

evidente interesse pela educação formal.  

As pesquisas com ênfase nos fundamentos teóricos da EA, apontam 

novamente a ANPEd como sendo o local onde a discussão teórica sobre a EA se 

concentra com maior intensidade.  O tema fica em quarto lugar entre os abordados 

nos eventos da ANPPAS e em segundo nos EPEA, onde vem crescendo a partir de 

2005. (idem ibidem) 

A respeito das ênfases temáticas nas pesquisas, Carvalho, Tomazello e 

Oliveira (2009) encontraram trabalhos voltados para a identificação de concepções, 

percepções e representações sociais junto a diferentes grupos, notadamente os 

relacionados às escolas, seguidos por relatos de intervenção ou projetos de EA, 

descrevendo projetos em escolas (maioria), parques e reservas, sugerindo serem 

estes os principais locais de execução da EA no país.   

Reigota (2007) relata uma predominância, nas dissertações até o ano de 

2002, de estudos relacionados às práticas pedagógicas cotidianas, ao ensino 
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fundamental, à escola pública, ao ensino de ciências e à análise de propostas 

curriculares, denotando certa ênfase na pesquisa sobre a EA escolar. 

No conjunto de temas menos recorrentes nas pesquisas em EA, Carvalho e 

Farias (2011, p. 131) indicam as categorias de EA no debate ambiental (6%), EA nas 

mídias, artes e outras expressões culturais (5%) e EA e subjetividades/identidades 

(3%), sugerindo serem estes temas ainda pouco explorados pelos pesquisadores 

brasileiros. 

 

2.2 Pesquisas sobre Concepções de Professores e Gestores sobre EA 

 

Buscando conhecer o que já foi produzido sobre as concepções e crenças de 

professores e gestores a respeito da EA escolar no Brasil, procedeu-se a um 

levantamento das pesquisas já realizadas. Optamos pela busca por meio de 

consulta ao banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

da CAPES – Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisa do Ensino Superior, que integra 

os sistemas de informação sobre teses e dissertações existentes nas Instituições de 

Ensino Superior brasileiras. Consideramos, neste levantamento, as dissertações e 

teses defendidas no período de 2001 a 2011. 

Nesta busca, apenas uma pesquisa foi encontrada com o descritor 

“concepções e crenças sobre a educação ambiental escolar”. Trata-se da pesquisa 

de Sena (2010), junto ao programa de mestrado em Educação da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, campus Rio Claro/SP. A 

pesquisadora buscou identificar e caracterizar os entendimentos e práticas que uma 

professora do ensino fundamental, interessada no trabalho com valores na escola, 

manifestou ao elaborar e desenvolver um plano de ensino que procurasse efetivar 

esse trabalho a partir da temática ambiental. Através de uma abordagem qualitativa, 

realizou um estudo de caso instrumental, acompanhando a professora durante a 

elaboração e o desenvolvimento do plano de ensino junto a alunos do ensino 

fundamental. A análise dos dados evidenciou que apesar da intencionalidade da 

professora em trabalhar valores através da educação ambiental e de um ambiente 

escolar propício para isso, tal dimensão configurou-se apenas de forma implícita 
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tanto na proposta inicial como na sua concretização em sala de aula. A 

pesquisadora acredita que a dificuldade encontrada pela professora para o 

desenvolvimento do trabalho mais explícito pareceu se dar entre outros fatores, por 

uma certa ausência de clareza da professora quanto à necessidade de um melhor 

preparo para o trabalho com valores, em termos de apropriação dos procedimentos 

específicos para realizar essa tarefa. Outro fator que dificultou o trabalho da 

professora foi sua crença na ideia de que “conhecer implica em valorizar”, 

claramente expressa na redação de seus objetivos no plano de ensino.  

As discussões apresentadas por Sena (2010) remetem a um entendimento 

recorrente da EA, a de que as pessoas não agem da maneira esperada por 

desconhecimento das implicações de suas ações, numa perspectiva que limita os 

sujeitos apenas à sua dimensão racional. Estudos relacionados à educação 

ambiental e seus objetivos, como os de Carvalho (2008) e Cavalari, Santana e 

Carvalho (2006) questionam até que ponto esta não seria uma visão decorrente de 

um entendimento idealizado da educação e de seu papel na mudança de 

comportamentos dos indivíduos.  

Considerando-se que apenas uma pesquisa foi identificada sob o descritor 

“concepções e crenças”, decidiu-se então estender a busca considerando agora o 

descritor “concepções sobre a educação ambiental escolar”.  

Encontramos duas pesquisas apresentadas sob a forma de tese, a de 

Machado (2010) e a de Lorenzetti (2008), relacionadas diretamente a este descritor.  

A pesquisa de Machado (2010), realizada junto ao Programa de Pós Graduação no 

ensino de Geografia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), teve como objetivo 

perceber como o ensino da Geografia pode contribuir para a educação ambiental 

dos discentes do Ensino Médio no Estado de Goiás. A pesquisadora se propôs a 

investigar as concepções e práticas educativas dos professores de Geografia, para 

melhor compreender o universo educacional do Ensino Médio das escolas públicas 

estaduais e federais do Estado de Goiás, no que diz respeito, especialmente, à 

educação ambiental. Infelizmente o resumo consultado não apresentava 

informações a respeito dos resultados obtidos.  
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A pesquisa de Lorenzetti (2008), realizada junto ao Programa de Educação 

Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), buscou 

organizar os diferentes estilos de pensamento em EA, analisando um conjunto de 

dissertações e teses sobre Educação Ambiental (EA) defendidas em Programas de 

Pós-Graduação no Brasil, no período de 1981 a 2003, tendo identificado grupos de 

pesquisadores e professores que têm distintos pressupostos, concepções e práticas 

sobre EA.  

Os resultados demonstraram que a pesquisa em EA no Brasil está presente 

em todas as áreas de conhecimento, e sua produção é superior a 800 trabalhos no 

período analisado. Uma amostra constituída por 77 dessas dissertações e teses, 

que tiveram como foco de investigação as concepções e atuações de professores 

que desenvolvem práticas de EA no cotidiano escolar, foi analisada, permitindo a 

caracterização dessas pesquisas em períodos e focos temáticos distintos: Conteúdo 

- Método, Formação de Professores, Recursos Didáticos, Representação Social e 

Relação da EA com outras áreas. Os resultados indicam a existência dos seguintes 

Estilos de Pensamento: Ecológico e Crítico-Transformador, com variados matizes; e 

um coletivo que estaria em transição uma vez que compartilha de modo sincrético 

alguns elementos ao Estilo de Pensamento Ecológico e alguns outros do Crítico-

Transformador. Não foram feitas considerações entre os estilos de pensamento 

identificados e as práticas docentes relacionadas à temática ambiental. 

Os resultados apontados por Lorenzetti (2008), são compatíveis com os 

resultados obtidos por outros pesquisadores. As atividades de tendência naturalista 

ou ecológica identificadas por Reigota (1998), Sato (2003) e Leite (2012) e as 

tendências que Leite (2012) identifica genericamente como contra-hegemônicas, são 

recorrentes para a educação ambiental em desenvolvimento nas escolas brasileiras.   

Já o número de pesquisas apresentadas sob a forma de dissertações foi 

relativamente extenso para este descritor. Tendo como base o título, as palavras 

chave e as informações dos resumos, foram selecionados apenas aquelas 

pesquisas que trouxessem como foco as concepções sobre a EA escolar de 

professores ou gestores do ensino fundamental, do qual resultaram 13 pesquisas, 

relacionadas no Quadro 1, apresentado a seguir. 
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Quadro 1: Dissertações produzidos no período de 2001 a 2011 – BDTD/CAPES. 

Ano Autor  Título / Objetivo Instituição  

1 2002 FERNANDES, 
E. C. 

Título:  

A Educação Ambiental escolar no município de 
Uberlândia – Minas Gerais/Brasil.  

Objetivo:  

Investigar as atividades de Educação Ambiental 
(EA) desenvolvidas nas escolas da Rede Oficial 
de Ensino de Uberlândia; analisar as concepções 
de Meio Ambiente (MA) e de EA dos profissionais 
em educação envolvidos na pesquisa.  

Universidade 
Federal de 
Uberlândia/ MG 

2 2002 LAGO, C.  

Título:  

Concepções e práticas ambientais: a construção 
do saber sobre o meio ambiente no ensino 
fundamental.  

Objetivo:  

Aproximar-se do processo de construção do saber 
ambiental no contexto escolar do ensino 
fundamental.  

UFRS/RS 

3 2005 NETO, J F.  

Título:  

Das concepções às práticas: Educação 
Ambiental, Meio Ambiente e Qualidade de Vida no 
ensino fundamental.  

Objetivo:  

Identificar como concebem os professores de 
algumas escolas do município de Araraquara os 
termos Meio Ambiente, Educação Ambiental e 
Qualidade de vida.  

UNESP 

Araraquara/SP 

4 2006 FILHEIRO, M. 
C. J. 

Título:  

Concepções de Meio Ambiente: uma análise 
dessa temática com professores das séries finais 
do ensino fundamental em escolas de Campo 
Grande/MS. 

Objetivo:  

Investigar as concepções de meio ambiente de 
professores que atuam nas séries finais do ensino 
fundamental com as disciplinas de Ciências, 
Geografia, Matemática, História e Língua 
Portuguesa, em escolas de Campo Grande/MS.  

UFMS/ MS 
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5 2008 MACHADO, J. 
T.  

Titulo:  

Um estudo diagnóstico da Educação Ambiental 
nas escolas de ensino fundamental no município 
de Piracicaba/SP.  

Objetivo:  

Realizar um estudo diagnóstico do modo como a 
Educação Ambiental vem sendo trabalhada nas 
escolas de ensino fundamental (5a a 8a séries) da 
cidade de Piracicaba/SP.  

ESALQ/SP 

6 2009 CARVALHO, 
M. P.  

Título:  

Sentidos do saber e do fazer docente em 
Educação Ambiental: um estudo sobre as 
concepções dos professores.  

Objetivo:  

Conhecer, compreender e analisar concepções e 
discursos em diferentes disciplinas dos anos finais 
do Ensino Fundamental, considerando-os como 
portadores e doadores de sentidos e, portanto, 
essenciais a um processo educativo pleno. 

Centro 
Universitário 
Anápolis/SP 

7 2009 MORAES, F. A. 

Título:  

As concepções de Meio Ambiente e Natureza: 
implicações nas práticas de Educação Ambiental 
de professores da rede estadual de ensino do 
município de Goiânia.  

Objetivo:  

Conhecer as concepções e as práticas de EA dos 
professores da Rede Estadual de Ensino neste 
município de Aparecida de Goiânia, Goiás.  

UFG/GO 

8 2010 IARED, V. C.  

Título:  

Concepções de Educação Ambiental e 
perspectivas pedagógicas de professores do 
ensino fundamental e as potencialidades do polo 
ecológico de São Carlos/SP.  

Objetivo:  

Identificar como educadores (as) do ensino básico 
lidam com três esferas da prática educativa 
(conhecimentos, valores éticos e estéticos e 
participação) que consideramos indissociáveis em 
um trabalho efetivo de educação ambiental.  

UFSCar/SP 

9 2010 MIELKE, P. E.  Título:  UNESP 
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Princípios de Educação Ambiental nas práticas e 
discursos de professores do ensino fundamental. 

Objetivo:  

Identificar os princípios que emergem de 
atividades de Educação Ambiental no ensino 
formal e as maneiras como estes aparecem. 

Rio Claro/SP 

10 2010 ALVES, B. A.  

Titulo:  

Gestão escolar e a práxis da Educação Ambiental 
no ensino fundamental. 

Objetivo:  

Compreender os fatores relacionados à gestão 
escolar que contribuem para a efetivação da 
Educação Ambiental (EA), no fazer pedagógico 
da Escola Municipal Frederico Trotta, da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro (SME), reconhecida, neste âmbito, como 
uma escola que desenvolve a EA. 

Universidade 
Estácio de 
Sá/SP 

11 2011 MARTINS, S. 
F.  

Título:  

Educação Ambiental em escola da rede pública: 
teoria e prática do professor do ensino 
fundamental.  

Objetivo:  

Investigar a relação entre a teoria e a prática do 
professor do ensino fundamental da rede publica 
de ensino que desenvolve projetos de Educação 
Ambiental.  

Universidade de 
Brasília/DF 

12 2011 SULEIMAN, M.  

Título:  

Concepções de professores de escolas públicas 
de São José do Rio Preto/SP sobre ensino de 
Ciências Naturais e Educação Ambiental.  

Objetivo:  

Conhecer as percepções de professores de 
Ciências de 5a a 8a séries (6º a 9º anos) do 
Ensino Fundamental de escolas públicas 
estaduais sobre suas práticas e sobre o trabalho 
com questões relacionadas a meio ambiente.  

UNESP/ 

Araraquara/SP 

13 2011 FAHT, E. C.  

Título: 

Diagnóstico e análise de atividades relacionadas 
à Educação Ambiental em escolas públicas de 
São Paulo/SP e Blumenau/SC. 

USP/SP 
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Objetivo:  

Verificar as atividades de Educação Ambiental 
que estavam sendo desenvolvidas em duas 
escolas públicas do estado de São Paulo e três 
escolas públicas de Santa Catarina. A partir de 
tais atividades, traçar um panorama de como 
estas acontecem e identificar quais concepções 
estão presentes nos professores e diretores 
envolvidos. 

Fonte:  Banco digital de teses e dissertações (CAPES), 2013.  

 

Dentre as dissertações, apenas a de Alves (2010) relata a análise das 

concepções sobre a EA sob o ponto de vista da gestão escolar. Realizada junto ao 

programa de Educação da Universidade Estácio de Sá/RJ, com o título “Gestão 

escolar e a práxis da educação ambiental no ensino fundamental”, a pesquisa teve 

como objetivo compreender os fatores relacionados à gestão escolar que contribuem 

para a efetivação da Educação Ambiental no fazer pedagógico de uma escola 

municipal do Rio de Janeiro. A pesquisa focou as concepções de meio ambiente e 

de EA; as relações entre a secretaria municipal e a escola na execução das políticas 

educacionais em relação à EA; a participação dos professores na gestão escolar e 

nas atividades relacionadas à EA e a relação escola-comunidade. As considerações 

da autora sinalizam uma multiplicidade de concepções e fazeres, que atravessam o 

cotidiano de gestores e professores.  

Alves (2010) argumenta que, ainda que se depreenda um caráter crítico, 

emancipatório e transformador da escola, caracterizado em seus projetos, 

planejamentos e dizeres, a execução destes projetos normalmente acaba sendo 

prejudicada no confronto dos gestores e professores com as demandas dos órgãos 

centrais do sistema no município, que tendem a padronizar as atividades nas 

diversas escolas, substituindo a experiência vivida pela escola por uma equivalência 

das unidades da Rede Municipal. A delimitação de conteúdos, currículos e índices 

de aprovação praticada acaba por prejudicar a circulação de ideias e iniciativas nas 

unidades escolares, inclusive aquelas relacionadas à temática ambiental.   
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Dentre as dissertações, o entendimento das concepções a respeito dos 

termos Meio Ambiente e Educação ambiental aparecem como foco nas 

investigações de Fernandes (2002); e Neto (2005).  

A pesquisa realizada por Fernandes (2002), junto às 214 escolas municipais 

de Uberlândia/MG, buscou investigar as concepções de Meio Ambiente (MA) e de 

EA dos profissionais em educação envolvidos nas atividades de Educação 

Ambiental desenvolvidas. As análises procuraram confrontar as concepções dos 

projetos de EA com as concepções dos profissionais neles envolvidos. Segundo a 

pesquisadora, os projetos mostraram, em sua maioria, uma concepção de EA 

relacionada à resolução de problemas, com atividades de perfil conservador, com 

pequeno envolvimento dos profissionais em educação. Estes apresentaram, em 

relação à EA, uma concepção de base tradicional, assentada na transmissão de 

informações que consideravam relevantes sobre as temáticas ambientais em 

discussão.  

A pesquisa desenvolvida por Neto (2005) buscou identificar como concebem 

os professores de algumas escolas do município de Araraquara/SP os termos meio 

ambiente, educação ambiental e qualidade de vida. As análises procuraram associar 

como as concepções dos docentes sobre educação ambiental influenciam sua ação 

educativa. Os resultados obtidos sugerem que a visão predominante nesse universo 

é eminentemente antropocêntrica, entendendo a preservação do meio ambiente 

como relacionada a ambientes distantes da ocupação humana, o que não condiz 

com o desenvolvimento do conceito de educação ambiental na atualidade. 

Já as pesquisas que buscaram as concepções de educação ambiental 

relacionadas às práticas docentes são mais numerosas para o período considerado, 

embora nem todas apresentem maiores considerações a respeito das concepções 

encontradas, focando suas discussões nas práticas docentes. Neste grupo 

aparecem as pesquisas de Lago (2002); Filheiro (2006); Machado (2008); Carvalho 

(2009); Iared (2010); Mielke (2010); Martins (2011) e Faht (2011).  

A pesquisa de Lago (2002) teve como objetivo desvendar como ocorre o 

processo de construção do saber ambiental com professores e alunos do ensino 
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fundamental. O estudo foi realizado em três escolas de Porto Alegre/RS, com a 

identificação das ações ambientais desenvolvidas por professores e alunos.  

Segundo a pesquisadora, ainda que o tema meio ambiente seja recente para 

que se verifiquem mudanças no sistema de ensino, as questões envolvendo a 

preocupação ambiental podem ser percebidas de diferentes formas, conforme as 

condições de vida de cada um. Além disso, em seu entendimento, a repercussão do 

saber ambiental depende do grau de interesse e das percepções das pessoas 

quanto a questões ambientais.  

A pesquisa de Filheiro (2006) teve como objetivo investigar as concepções de 

meio ambiente de professores que atuam nas séries finais do ensino fundamental 

com as disciplinas de Ciências, Geografia, Matemática, História e Língua 

Portuguesa, em escolas de Campo Grande/MS. As análises buscaram explicitar a 

concepção de meio ambiente, a partir de um referencial de interdisciplinaridade e 

transversalidade, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais. A pesquisadora 

afirma não ter encontrado um consenso por parte dos entrevistados, sobre o que 

seja meio ambiente; e constatou que os professores apresentam uma concepção de 

meio ambiente voltada para a interação socioambiental, já que defendem a ideia de 

que o homem está incluso neste contexto, com todas as inter-relações aí existentes.  

Para a autora, os professores acreditam que o trabalho docente deva se dar de 

forma interdisciplinar, mas não o fazem porque o próprio sistema não oportuniza 

momentos de encontros entre estes profissionais e tampouco flexibiliza o volume de 

conteúdos a serem trabalhados.  Os professores, contudo, inserem a temática meio 

ambiente em seus planejamentos, porém de forma desarticulada, provavelmente 

devido aos fatores anteriormente mencionados.  

Machado (2008) procurou realizar estudo diagnóstico do modo como a 

Educação Ambiental vem sendo trabalhada nas escolas de ensino fundamental (5a a 

8a séries) da cidade de Piracicaba/SP. A pesquisa identificou os professores que 

trabalham com educação ambiental nas escolas, as principais atividades 

desenvolvidas, os objetivos, as experiências vivenciadas, os materiais utilizados, as 

metodologias empregadas, os projetos desenvolvidos e parceiros nessas atividades. 

Procurou identificar as concepções de Educação Ambiental dos professores, bem 

como as principais carências e dificuldades na realização das atividades. Dentre as 
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dificuldades apontadas para o desenvolvimento da EA escolar, são apontadas as 

diferentes formas de interpretar e compreender a Educação Ambiental, que a autora 

relaciona ao fato da EA se tratar de um campo ainda novo e não devidamente 

incorporado nos processos de formação de professores. Além disso, a autora aponta 

como agravantes a falta de tempo e espaço adequado para reuniões de 

planejamento, estudo e pesquisa, a escassez ou inexistência de materiais 

pedagógicos e currículos programados de modo rígido e fechado, organizados por 

uma estrutura fortemente disciplinar. O diagnóstico apontou que a Educação 

Ambiental vem sendo trabalhada nas escolas em disciplinas consideradas 

“ambientais”, como Ciências e Geografia, com o desenvolvimento de projetos 

temáticos ou em atividades extracurriculares e pontuais, geralmente de maneira 

fragmentada, superficial, isolada e descontínua, contribuindo pouco para uma 

educação escolar que almeje ser crítica, transformadora e emancipatória, embora 

seja desta forma que muitas vezes seja apresentada nos projetos.   

A dissertação de Carvalho (2009) junto à linha de pesquisa Sociedade, 

Políticas Públicas e Meio Ambiente do Centro Universitário de Anápolis/SP, estudou 

as concepções de Educação Ambiental dos professores e os discursos sobre a 

prática docente que desenvolvem. Procurou conhecer, compreender e analisar tais 

concepções e discursos em diferentes disciplinas dos anos finais do Ensino 

Fundamental, considerando-os como portadores e doadores de sentidos e, portanto, 

essenciais a um processo educativo pleno. As concepções mais correntes foram: a 

Educação Ambiental Conservadora, a Educação Ambiental para a Gestão 

Ambiental, a Educação Ambiental Crítica e a Ecopedagogia. Segundo a autora, a 

concepção que prevalece é a da Educação Ambiental Conservadora, tradicional e 

conteudista seguida pela Educação voltada à Gestão Ambiental, tecnicista e 

pragmática. 

A pesquisa de Moraes (2009) foi realizada com o objetivo de conhecer as 

concepções e práticas de EA dos professores do Ensino Fundamental e Médio das 

disciplinas de Ciências, Geografia, Matemática, Biologia e Química, de escolas de 

Goiânia/GO. Para o autor, as análises demonstram que as concepções de natureza, 

meio ambiente e EA dos professores fundamentam-se no antropocentrismo e no 

desenvolvimento.  Assim, os professores acabam por perceber as questões 

ambientais de forma fragmentada e superficial, o que tende a colocar o homem 
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como um ser totalmente diferente de todos os outros. O pesquisador enaltece as 

iniciativas empreendidas pelos professores, mas ressalta que as práticas que dizem 

realizar e rotulam como EA contemplam as questões ambientais de uma maneira 

simplista e ingênua, sem colocar em questão o modo de produção vigente nem a 

concepção antropocêntrica da sociedade.  

Iared (2010) buscou identificar como educadores do ensino básico lidam com 

três esferas da prática educativa (conhecimentos, valores éticos e estéticos e 

participação) tomados como indissociáveis em um trabalho efetivo de educação 

ambiental. As análises apontaram a coexistência de várias tendências no mesmo 

discurso indicando que a escola reflete a transição de paradigmas pela qual passa a 

sociedade e, consequentemente, a produção de conhecimento no campo de EA. A 

partir dessa constatação, a pesquisadora destaca que a institucionalização da EA 

entre diferentes públicos e setores sociais pode tornar o desafio da ambientalização 

uma tarefa menos árdua para a escola. Identificamos que as ações de EA, tanto na 

escola como nas atividades de campo, não incorporam todos os pontos que 

merecem ser abordados para contemplar a complexidade da questão ambiental.  

A pesquisa de Mielke (2010) teve como objetivo identificar os princípios que 

emergem de atividades de Educação Ambiental no ensino formal.  Os princípios 

presentes nos discursos e nas práticas dos educadores, que indicam caminhos que 

são trilhados no cotidiano de atividades de Educação Ambiental na escola, foram: 

respeito e valorização de diferenças; afetividade; autonomia; cuidado; criticidade; 

abordagem da questão local e contextualização do conteúdo; perspectiva histórica; 

diálogo; direcionamento/ orientação; utilização de procedimento científico; 

conscientização/ transmissão de conhecimentos sobre problemas ambientais/ 

mudança de atitudes. Ao relacionar os princípios identificados com a literatura no 

âmbito da Educação Ambiental crítica e em políticas públicas e aqueles encontrados 

nas práticas dos professores, a autora identifica um distanciamento entre eles, o que 

a levou a questionar o distanciamento existente entre as pesquisas acadêmicas e as 

discussões presentes na Educação Ambiental e o cotidiano da sua prática no ensino 

formal. Apesar da importância do conhecimento sobre os princípios que norteiam as 

práticas de Educação Ambiental, há um desconhecimento do que são princípios e 

quais estão norteando as práticas, e ainda quais princípios e práticas decorrentes 

desses são importantes em uma Educação Ambiental crítica e transformadora. 
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Martins (2011) investigou a relação entre a teoria e a prática do professor do 

ensino fundamental da rede pública de ensino que desenvolve projetos de Educação 

Ambiental em duas escolas urbanas e uma escola rural do ensino fundamental da 

rede pública do Distrito Federal. Nas escolas urbanas, a pesquisadora concluiu 

haver uma dissociação entre o que está escrito nos projetos e o que, de fato, as 

escolas realizaram no seu cotidiano, pois, mesmo que bem intencionadas, as 

atividades realizadas não atingiram os objetivos que orientam a EA. Na escola rural, 

as ações pedagógicas desenvolvidas contemplaram os objetivos da EA por estarem 

voltadas às necessidades e aos interesses da comunidade por ela assistida e por 

contar com um grupo diferenciado de professores. Dentre os principais obstáculos 

identificados para a implementação pela escolas dos projetos de EA, o 

desconhecimento de seus princípios norteadores pelos professores, foi recorrente. A 

pesquisadora sugere que há necessidade de uma adequação dos currículos de 

formação inicial do docente da Educação Básica e uma permanente formação 

continuada dos docentes, de modo a contemplar o componente da educação 

ambiental.  

A pesquisa de Faht (2011) teve como objetivo verificar as atividades de 

Educação Ambiental desenvolvidas em escolas públicas do estado de São Paulo e 

de Santa Catarina. A pesquisadora buscou, a partir de tais atividades, traçar um 

panorama de como estas acontecem e identificar as concepções dos professores e 

diretores envolvidos. Os resultados mostraram escolas com preocupações similares 

relacionadas à produção e ao destino de resíduos sólidos e à produção de hortas. 

Também são apontadas algumas atividades diferenciadas, como a organização de 

uma praça junto à escola, a realização de evento anual sobre meio ambiente e o 

desenvolvimento de oficinas com reaproveitamento de materiais diversos. As 

concepções de Educação Ambiental encontradas nas falas dos professores e 

diretores também foram semelhantes e demonstram uma visão mais integrada a 

questões sociais, ambientais e educacionais. Segundo a autora, outro dado 

significativo e evidente foi o de que a maioria dos professores é estimulada e 

apoiada pelos diretores, e vice-versa, no desenvolvimento das atividades 

relacionadas à Educação Ambiental. 

Suleiman (2011) buscou conhecer as percepções de professores de Ciências 

de 5a a 8a séries (6º a 9º anos) do Ensino Fundamental de escolas públicas 
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estaduais sobre suas práticas e sobre o trabalho com questões relacionadas a meio 

ambiente. Nos resultados, todos os professores participantes da pesquisa 

consideram importante tratar os conteúdos de Ciências de forma integrada e 

trabalhar as questões ambientais. Os temas ambientais são abordados, 

majoritariamente, por meio de discussões em sala de aula, com poucas atividades 

práticas pontuais ou realizadas em datas comemorativas. A maioria dos professores 

entrevistados apresenta uma concepção antropocêntrica de meio ambiente e uma 

visão de educação ambiental voltada à conscientização dos alunos para atitudes 

corretas em relação ao meio. Consideram, também, que a formação inicial pouco 

contribuiu para suas práticas com relação aos temas ambientais e buscam 

informações, em diferentes fontes, para se atualizarem. Os professores mencionam 

também o uso de livros didáticos para complementar o trabalho com Educação 

Ambiental. A autora considera que, ainda que a Educação Ambiental venha sendo 

trabalhada nas aulas de Ciências do ensino Fundamental, isso acontece de modo 

pouco crítico, privilegiando aspectos comportamentais e individuais. Corroboramos 

as reflexões da mesma, ao apontar as poucas chances que essa forma de 

tratamento tem de conduzir à formação de sujeitos mais participantes na defesa do 

meio ambiente e na busca de uma melhor qualidade de vida.  

Do conjunto de pesquisas a respeito das concepções e crenças a respeito da 

educação ambiental escolar, realizadas no período de 2002 a 2011 percebem-se 

algumas tendências.  

São recorrentes as investigações que assumem como sujeitos das pesquisas 

os professores de ciências, biologia e geografia, entendidos como sendo os 

protagonistas das ações ambientais nas escolas, sem considerações a respeito do 

envolvimento de outros eventuais agentes escolares.   

Os resumos consultados neste levantamento não apresentam a literatura de 

apoio, não sendo possível inferir se existe ou não uma base de aproximação ou 

distanciamento para as discussões sobre as concepções sobre educação ambiental.  

Os pesquisadores têm feito mais considerações a respeito das concepções 

sobre meio ambiente do que sobre a educação ambiental, especificamente. A este 

respeito, perspectiva antropocêntrica de ambiente tem sido recorrente na literatura e 
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também nas pesquisas relatadas, com influência sobre as concepções de ordem 

naturalista ou ecológica, ainda que sempre sejam desta forma identificada nos 

documentos que antecedem as atividades, como os projetos e planejamentos. 

Nestes, parecem ser mais comuns as identificações de base anti-hegemônica, e a 

identificação de uma EA crítico – transformadora é relativamente comum, ainda que 

na prática pareça não estar ocorrendo desta forma.  

As dificuldades de desenvolvimento das ações planejadas não são muito 

explícitas no conjunto de pesquisas relatadas, aparecendo em apenas dois deles, 

Machado (2008) e Filheiro (2006), que comentam ser circunstâncias decorrentes da 

própria organização da escola como impeditivas de ações ambientais mais 

integradas. 

 

 



CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
 

 

O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação 

Ambiental tornam-se cada vez mais visível no atual contexto nacional e mundial.  A 

preocupação com a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, as 

mudanças climáticas, os riscos socioambientais locais e globais tem se evidenciado 

na prática social.  

As atividades de Educação Ambiental no Brasil vêm se disseminando 

eminentemente no ambiente escolar brasileiro, em resposta às expectativas que a 

sociedade projeta sobre a escola. Neste sentido, são previstas e regidas no país por 

uma série de documentos norteadores em diferentes instâncias, que incluem a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1981), a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), a Lei de Educação Ambiental (BRASIL, 1999) e os PCNs – 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e, mais recentemente pela 

Resolução CNE/CP 2/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012).   

Ao se referir às expectativas em relação a educação básica no território 

nacional, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), já contempla aspectos relacionados ao conhecimento do 

mundo natural. O texto prevê que “na formação básica do cidadão seja assegurada 

a compreensão do ambiente natural e social; que os currículos do Ensino 

Fundamental e do Médio devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural; 

que a Educação Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do 

meio em que vive”, estabelecendo como uma das finalidades maiores da educação 

nacional, a preparação para o exercício da cidadania.  

A Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981, dispõe no inciso X do artigo 2º, que a educação ambiental deve 

ser ministrada em todos os níveis de ensino, com o objetivo de capacitar a 

população para uma participação ativa na defesa do meio ambiente.  
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Ao tratar da questão ambiental e mais especificamente da educação 

ambiental no país, o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a considera num 

contexto no qual: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações”. Ao definir os campos de sua atuação, o documento prevê, em 

seu inciso VI que “o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos 

os níveis de ensino”, delegando novamente aos espaços escolares o seu 

desenvolvimento em território nacional. 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), definida pela Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho 

de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental e a institui como 

“componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo”.  

O Conselho Nacional de Educação, através do Parecer CNE/CP nº 8, de 6 de 

março de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. O documento inclui no conjunto de outros internacionalmente 

reconhecidos, também os direitos ambientais e define que a educação para a 

cidadania compreende a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, 

regional e global.  

Ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental, a Resolução CNE/CP 2/2012, embora afirme que o atributo “ambiental” 

na tradição da Educação Ambiental brasileira não é empregado para especificar um 

tipo de educação, mas se “constitua em elemento estruturante que demarca um 

campo político de valores e práticas” (BRASIL, 2012, p. 1), deixa bastante evidente 

que a educação ambiental brasileira é sim assunto da escola.  

Assim, depreende-se do conjunto de diretrizes e normativas legais a respeito 

da educação ambiental brasileira, aqui brevemente mencionadas, que a Educação 

Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional, 
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devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação 

Básica e da Educação Superior.  

 

3.1 A Educação Ambiental escolar  

 

O ensino em contexto escolar representa, há quase três séculos, o modo 

dominante de socialização e de formação nas sociedades modernas (TARDIF e 

LESSARD, 2011, p. 22), impondo-se pouco a pouco como uma nova prática social 

institucionalizada, que têm substituindo progressivamente outras formas de 

socialização e educação, como as tradicionais, familiares, locais, comunitárias ou 

informais. Segundo os autores, longe de se desfazer com o tempo, o ensino escolar, 

enquanto modo de socialização e formação, não para de expandir-se, e já 

ultrapassa a instituição que lhe serve historicamente de suporte, a escola.  

Para Tardif e Lessard (2011, p. 22), a escolarização repousa basicamente 

sobre interações cotidianas entre professores e alunos que formam raízes e se 

estruturam no âmbito do processo do trabalho escolar, e, principalmente, no trabalho 

dos professores sobre e com os alunos. A escolarização supõe historicamente a 

edificação e a institucionalização de um novo campo de trabalho, os da docência na 

instituição escolar, que é marcado pelas interações cotidianas entre professores e 

alunos constituem o fundamento das relações sociais da escola, relações estas que 

são, antes de tudo, relações de trabalho, ou seja, relações entre trabalhadores e seu 

“objeto de trabalho”, os alunos.  

Segundo Tardif e Lessard (2011, p. 56), a escola como a conhecemos, é 

produto de uma evolução histórica bastante longa, iniciada no século XVI,  que se 

consolida como  instituição social e se difunde ao final do século XVIII, expandindo-

se ao longo dos séculos XIX e XX, pelo viés da estatização, da obrigatoriedade 

escolar e da democratização do ensino. 

Como lugar de trabalho, a escola não é apenas um espaço físico, mas 

também um espaço social que define como o trabalho dos professores é dividido e 

realizado, como é planejado, supervisionado, remunerado e visto por outros. (p. 55)  
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Mas a escola é também o produto das convenções sociais e históricas que se 

traduzem em rotinas organizacionais relativamente estáveis através do tempo.  

É um: 

Espaço socio-organizacional no qual atuam diversos indivíduos ligados 
entre si por vários tipos de relações mais ou menos formalizadas, abrigando 
tensões, negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos 
cinscunstanciais ou profundos de suas relações. (TARDIF E LESSARD, 
2011, p. 55).  

Segundo Canário (1996), o termo escola designa simultaneamente algo que 

pertence ao mundo das coisas materiais, as escolas concretas,  referindo-se aos 

espaços onde interagem professores e alunos,  e algo que, enquanto realidade 

conceitual, pertence ao “mundo dos produtos do espírito humano”, um produto 

deliberado da atividade intelectual humana. 

Referindo-se às reflexões de Bates e Murray (1981), Canário (1996) sugere a 

conceituação da escola como um sistema complexo de comportamentos humanos 

organizados, superando as visões redutoras da escola enquanto espaço físico ou 

como um agregado biológico. O autor argumenta ser mais pertinente encarar a 

escola como uma realidade composta de ações desenvolvidas por diferentes atores 

sociais, com diferentes articulações estruturadas por diferentes circunstâncias.  

Ao definir a escola como campo de atuação prioritário para as atividades de 

educação ambiental no Brasil, o poder público delega, em paralelo, às diferentes 

instituições de ensino a tarefa de “promovê-la integradamente aos seus projetos 

institucionais e pedagógicos”, e a toma como relacionada a um campo político de 

valores e práticas, que deve mobilizar “atores sociais comprometidos com a prática 

político-pedagógica transformadora e emancipatória, capaz de promover a ética e a 

cidadania ambiental” (BRASIL, 2012, p. 1-2).  

Segundo Canário (1996 p. 129), a expansão dos sistemas escolares apoia-se 

numa visão otimista da escola, tendo por base dois pressupostos: o primeiro, 

baseado na teoria de “capital humano”, estabelece uma relação de causalidade 

linear entre os investimentos feitos na educação escolar e o desenvolvimento 

econômico; o segundo, tendo como referência o princípio da igualdade de 
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oportunidades, vê na instituição escolar, regida por processos meritocráticos, um 

instrumento de maior justiça social, traduzida por um acréscimo da mobilidade social 

ascendente.  

Parece correto inferir que tais pressupostos estão na base da opção brasileira 

por uma educação ambiental escolar. Entendendo a escola como um objeto social, 

este parecia ser o local mais apropriado para a disseminação desta forma adjetivada 

de educação, que emergia das discussões internacionais atreladas ao movimento 

ambientalista. Em primeiro lugar, nas escolas já existem profissionais envolvidos 

com o trabalho educativo em geral, e também aqueles encarregados dos saberes 

ambientais, os professores de ciências, biologia e geografia. Em segundo lugar, o 

principio de acesso amplo e igualdade de oportunidades foi visto como sendo 

favorável à ampla e rápida disseminação das informações ambientais, que à época, 

pareciam ser suficientes para o estabelecimento de comportamentos ambientais 

mais corretos com a nova lógica social. 

Ao discorrer sobre as características do que denominam de sociedade do 

conhecimento, Tardif e Lessard (2011, p. 17) acabam por levantar expectativas das 

sociedades com relação à educação escolar, que, abarcam um sem número de 

atribuições, para além daquelas relacionadas à preparação para o trabalho.  

Segundo Nóvoa (2006, p. 51), ao longo do último século, a Escola foi se 

desenvolvendo por acumulação de missões e de conteúdos, numa espécie de 

constante transbordamento, que a levou a assumir uma infinidade de tarefas, numa 

evolução que se deu no quadro de uma imagem de Escola como instituição de 

regeneração, de salvação e de reparação da sociedade: 

[A escola]  

Começou pela instrução, mas foi juntando a educação, a formação, o 
desenvolvimento pessoal e moral, a educação para a cidadania e para os 
valores... 

Começou pelas disciplinas, mas foi abrangendo a educação para a saúde e 
para a sexualidade, para a prevenção do tabagismo e da 
toxicodependência, para a defesa do ambiente e do património, para a 
prevenção rodoviária… 
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Começou por um “currículo mínimo”, mas foi integrando todos os conteúdos 
possíveis e imaginários, e todas as competências, tecnológicas e outras, 
pondo no “saco curricular” cada vez mais coisas e nada dele retirando...  

Deste panorama, além da importância fundamental do processo geral da 

educação escolar para a sociedade, desponta uma dimensão política do processo 

educativo, consubstanciado nas perspectivas de transformação social e construção 

do ideal coletivo de cidadania, a ser concretizada, nos ambientes escolarizados em 

seus diferentes contextos.  

Severino (2001) lembra que a educação se apresenta como prática 

mediadora de todas as demais mediações da existência humana, e, segundo Tardif 

e Lessard (2011, p. 22) ao lado da saúde representa a principal carga orçamentária 

das nações. Para esses autores, o impacto do ensino sobre a sociedade não se 

limita às variáveis econômicas, mas também está diretamente relacionada à 

distribuição e partilha dos conhecimentos e competências entre os diversos 

membros da sociedade, elementos estes que acreditamos, estejam na raiz da opção 

brasileira em definir os espaços escolares como locais de desenvolvimento da 

educação ambiental por excelência no Brasil. 

Discutindo os fundamentos da educação ambiental em sua trajetória 

internacional Loureiro (2004, p. 19) argumenta que certos conceitos e categorias 

teórico metodológicas passaram a ser tão comuns e recorrentes na fundamentação 

de projetos, programas e ações que se esvaziaram de sentido, resultando numa 

perda de densidade e compreensão do que caracteriza a educação ambiental e sua 

capacidade de refletir e se posicionar diante das tendências existentes. Para o autor, 

a ilusão propiciada por este tipo de consenso produzido pela baixa problematização  

das práticas é a de que todos os educadores ambientais se pautam em uma única 

visão de mundo, falam a mesma coisa, possuem os mesmos objetivos no tratamento 

da questão ambiental, mudando apenas o setor social em que atuam (escolas, 

comunidades, unidades de conservação, meios de comunicação, empresas). Trata-

se obviamente de um falso conceito, que precisa ser superado. 

Ao refletir sobre a interface entre a crise ambiental, a educação e a cidadania, 

Lima (2011) argumenta que a educação é uma construção social, um processo 

contraditório de elementos subjetivos e objetivos, de escolhas valorativas e de 
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vontades políticas, dotadas de singularidade. Assim, a educação tanto pode assumir 

um papel de conservação da ordem social, reproduzindo ideologias, valores e 

interesses dominantes, como pode assumir um papel emancipatório, movido pela 

modificação cultural, política e ética da sociedade e como desenvolvimento das 

potencialidades dos seres humanos que a compõem.  

Para Loureiro (2004, p. 21), é preciso que se entenda a complexidade do 

processo de transformação global a que se dispõe a educação ambiental e a 

impossibilidade de alcançá-la baseando os procedimentos pedagógicos em apenas 

um aspecto, como se este se replicasse espontaneamente pela sociedade. Para o 

autor, o efeito político imediato dessa crença entre educadores é conhecido: “eu 

durmo com a consciência tranquila, pois faço a minha parte”, como se as condições 

macrossociais estivessem dadas ou tivessem uma dinâmica independente de nós, e 

não pudessem ser alteradas pela ação organizada e articulada das forças sociais 

vinculadas à causa democrática, popular e cidadã.  

Nesse sentido, Lima (2011) afirma haverem duas grandes concepções 

político-culturais que definem as tendências em educação ambiental no Brasil, as de 

vertente conservadora e as emancipatórias.  A tendência conservadora se mostra 

nas ações que buscam conservar a estrutura social vigente em suas principais 

características, econômicas, políticas, culturais e éticas.  

Segundo Lima (2011, p. 133-134), a tendência da EA conservadora 

caracteriza-se por: 

a) uma concepção reducionista, fragmentada e unilateral da questão 
ambiental; 

b) uma compreensão naturalista e conservacionista da questão ambiental; 

c) uma tendência a sobrevalorizar as respostas tecnológicas diante dos 
desafios ambientais;  

d) uma leitura individualista e comportamentalista da educação e dos 
problemas ambientais; 

e) uma abordagem despolitizada da educação ambiental; 

f) uma baixa incorporação de princípios e práticas interdisciplinares; 

g) uma perspectiva crítica limitada ou inexistente; 



50 
 

h) uma ênfase nos problemas relacionados ao consumo em relação aos 
ligados à produção;  

i) uma separação entre as dimensões sociais e naturais da problemática 
ambiental;  

j) uma responsabilização dos impactos ambientais a um homem genérico, 
descontextualizado econômica e politicamente; 

l) uma banalização das noções de cidadania e participação, que na prática 
são reduzidas a uma concepção liberal, passiva, disciplinar e tutelada.  

Para o autor, este conjunto de características, presentes nos conteúdos e 

práticas educacionais, por reduzirem a complexidade real das questões 

socioambientais, acaba por refletir na forma pela qual os indivíduos e grupos sociais 

compreendem tais problemas e reagem a eles. Ou seja, ao perceber os problemas 

ambientais como técnicos ou políticos, naturais ou sociais, públicos ou privados, 

individuais ou coletivos, a tendência é que as pessoas se comportem de acordo com 

essas percepções (LIMA, 2011, p. 135).  

Já as tendências emancipatórias ou transformadoras, agrupam uma série de 

características que se distinguem pelo entendimento da educação em sua 

perspectiva política, social, cultural e ética. Buscam o compromisso de transformar a 

ordem social e renovar a sociedade em sua relação com ambiente.  

Segundo Lima (2002, p. 128-129; 2011, p. 135-136), são características da 

tendência emancipatória da educação ambiental,  

a) uma compreensão complexa e multidimensional da questão ambiental; 

b) uma defesa do amplo desenvolvimento das liberdades e possibilidades 
humanas;  

c) uma atitude crítica diante dos desafios da crise civilizatória; 

d) uma politização e publicização  da problemática ambiental;  

e) uma associação dos argumentos técnico-científicos à orientação ética do 
conhecimento, de seus meios e fins, e não sua negação; 

f) um entendimento da democracia como pré-requisito fundamental para a 
construção de uma sustentabilidade plural;  

g) uma convicção de que o exercício da participação social e a defesa da 
cidadania são práticas indispensáveis à democracia e emancipação 
socioambiental;  
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h) um cuidado em estimular o diálogo e a complementaridade entra as 
ciências e as múltiplas dimensões da realidade entre si, atentando para não 
tratar separadamente as ciências sociais e naturais, os processos de 
produção e consumo, os instrumentos técnicos dos princípios ético-
políticos, a percepção dos efeitos e das causas dos problemas ambientais e 
os interesses privados (individuais) dos interesses públicos (coletivos), entre 
outros possíveis; 

i) uma vocação transformadora dos valores e das práticas contrários ao 
bem estar público.  

Cabe ressaltar que politizar a questão ambiental significa compreender e 

tratar os recursos naturais como bens coletivos indispensáveis à vida e o acesso a 

esses recursos como direito público e universal. Significa reconhecer o meio 

ambiente como base de sustentação para as sociedades humanas e também para 

outros seres vivos (LIMA, 2011).  

Segundo Loureiro (2004, p. 33), no âmbito do que tem se chamado de 

educação ambiental emancipatória, podem ser incluídas outras denominações como 

sinônimo ou concepções similares: educação ambiental crítica, educação ambiental 

popular, educação ambiental transformadora. Segundo o autor, os termos 

emancipatório, transformador, crítico ou popular, junto ao ambiental tem o objetivo 

de marcar um posicionamento específico de educação ambiental, com um 

entendimento próprio do que seja educar num contexto ambientalista, contrário aos 

padrões dominantes, hegemônicos.  

No Brasil, a educação ambiental tem sido defendida dentro de uma premissa 

de educação como elemento de transformação social inspirada no diálogo, na 

cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na superação de formas de dominação, na 

compreensão do mundo em sua complexidade. Logo, a educação ambiental está 

voltada, em última instância, para a formação humana, o que significa dizer, nas 

palavras de Loureiro (2012, p. 84) que a esta educação cabem tanto o conhecimento 

(ecológico, científico e político social) quanto o encaminhamento de comportamentos 

ambientalmente alinhados.  

Segundo o autor, para que isto ocorra, esta educação deve promover, 

simultaneamente,  
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[...] a participação ativa das pessoas e grupos na melhoria do ambiente; a 
autonomia dos grupos sociais na construção de alternativas sustentáveis; o 
amplo acesso à informação, como condição para a tomada de decisão; a 
mudança de atitudes; a aquisição de habilidades específicas; a 
problematização  da realidade ambiental.  

Logo, a mera transmissão de conhecimentos, entendida como se fosse 

condição suficiente para a aquisição de novos comportamentos, agora eticamente 

alinhados com a causa ambiental, pode não ser suficiente no encaminhamento de 

novas atitudes nos indivíduos e na sociedade.  

Carvalho (2008) e Loureiro (2012) buscam mostrar as diferenças entre 

atitudes e comportamentos, e conceitual atitudes como um sistema de verdades e 

valores que o sujeito forma a partir de suas atividades no mundo. Já os 

comportamentos seriam ações objetivas no mundo, o final do processo.  

Na argumentação de Mészáros (2008), Loureiro (2012, p. 85) apoia sua 

reflexão, afirmando que a simples adequação comportamental, mesmo que 

relevante imediatamente, não implica a capacidade cidadã de definir, escolher 

livremente e exercer o controle social ou regulação democrática no estado, podendo 

apenas expressar a conformação de uma pessoa à sociedade, tal como se 

configura, com suas relações assimétricas de poder, desigualdade econômica e 

expropriação do trabalhador.  

Carvalho (2008) lembra que na educação, muitas vezes a mudança 

comportamental é vista como a finalidade do processo formativo. Para a autora,  

A orientação comportamental é, sobretudo, aquela que foi incorporada por 
uma psicologia da consciência que aposta em um sujeito racional. Isso 
significa, por exemplo, considerar o comportamento uma totalidade capaz 
de expressar as motivações dos indivíduos, e acreditar que é possível 
submeter a vontade deles e produzir transformações dessas motivações 
mediante um processo racional, o qual se passa no plano no 
esclarecimento, do acesso à informações coerentes e da tomada de 
decisões racionais, baseadas em uma relação de custo-benefício para o 
sujeito. Em última instância, essa matriz conceitual supõe indivíduos cuja 
totalidade de ação encontra suas causas na esfera de uma racionalidade 
pragmática, da vontade e da consciência, em que se situariam também as 
relações de aprendizagem. Tomar os sujeitos apenas em sua dimensão 
racional implica reduzir a noção de sujeito a um ego individual. Com isso, 
perde-se a complexidade das determinações da ação humana que está 
longe de responder exclusivamente aos ditames da consciência e da 
vontade. Entre a intenção e o gesto há um universo de sentidos 
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contraditórios que a relação causal estabelecida entre a avaliação racional e 
comportamento está longe de comportar. É largamente conhecido o tema 
da descontinuidade entre os comportamentos e as atitudes. (p. 183). 

Sejam de origem científica ou fruto de saberes, populares ou tradicionais, os 

conhecimentos relativos à dinâmica ecológica são sempre fundamentais para uma 

inserção consciente no mundo, e a sua transmissão pode ser um dos importantes 

objetivos da educação ambiental. A questão que se tem que considerar é que muitas 

vezes as atividades de educação ambiental se restringem a apenas esta etapa 

transmissiva de conhecimentos a respeito de determinada questão ambiental. O 

problema está em se acreditar que as pessoas agem de modo inadequado apenas 

porque desconhecem determinado fato, e que, se passarem a conhecer, passarão a 

fazer o que é certo de modo imediato, esquecendo-se  que somos constituídos por 

múltiplas mediações que condicionam nossas ações no mundo para além do que se 

conhece ou acredita. Processos afetivos, concepções, crenças e outros aspectos 

motivacionais, conscientes ou inconscientes podem ser determinantes da prática.  

Logo, para uma educação ambiental que efetivamente resulte em mudanças 

nas atitudes e comportamentos, e não apenas nestes últimos, além das informações 

técnicas e científicas, são igualmente necessárias a compreensão dos aspectos 

psicossociais e políticos envolvidos, como a disposição pessoal, as representações 

sociais, a posição social ocupada pelos diferentes grupos e classes, como estas 

produzem, organizam-se e geram cultura e quais as implicações ambientais disto, 

para que uma mudança possa ser objetivada (Loureiro, 2012).  

Uma afirmação comum a respeito da educação ambiental é a de que uma de 

suas principais finalidades é “plantar sementes”, que no futuro podem germinar e 

fazer com que todos cooperem na resolução dos problemas ambientais. Loureiro 

(2012, p. 87) argumenta que a experiência demonstra que as mudanças não 

ocorrem espontaneamente, mas são decorrentes de intervenções conscientes e 

intenções claras de pessoas e grupos. Em realidade, a sociedade não pode ser vista 

como a expressão da soma de comportamentos individuais, mas sim das relações 

socialmente produzidas na história. Neste contexto, apenas apregoar que cada um 

faça a sua parte e dê o exemplo pode não ser suficiente, por mais que isso seja 

quase uma exigência ética e de coerência pessoal, fundamentais em tempos de 
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utilitarismo, frivolidade e descaso para com o outro. Portanto, para que os objetivos 

da educação ambiental sejam concretizados, é necessário não dissociar indivíduo e 

sociedade.   

É importante que se considere, para fins da educação ambiental, uma 

perspectiva ampla de educação enquanto formação humana, que envolve as 

relações como outro, o diálogo, a mobilização, o conhecimento, a mudança cultural, 

a transformação social e a participação na vida pública.  

Há que se em mente que a educação ambiental não atua somente no plano 

das ideias ou na transmissão de informações, mas no plano da existência, na 

conscientização se caracteriza pela ação com conhecimento, na capacidade de 

fazermos opções, no compromisso com o outro e com a vida. 

Para Loureiro (2004, p. 29), educação que procura entender a realidade 

objetiva sem considerar os sujeitos e a subjetividade é objetivismo e negação da 

ação histórica, numa situação que permite, no máximo, a interpretação do mundo 

não a sua transformação. Logo, educar é negar o senso comum de que temos uma 

“minoria consciente”, desvalorizando o outro, sua história, cultura e consciência. 

Educar é, antes de tudo,  

Assumir uma postura dialógica, entre sujeitos, intersubjetiva, sem métodos 
e atividades “para” ou “em nome de” alguém que “não tem competência 
para se posicionar”. É entender que não podemos pensar pelo outro, para o 
outro e sem o outro. A educação é feita com o outro que também é sujeito, 
que tem sua identidade e individualidade a serem respeitadas no processo 
de questionamentos dos comportamentos e da realidade. (p. 28) 

Brügger (1994) lembra que é preciso diferenciar a educação ambiental de 

uma educação meramente conservacionista, entendida como aquela cujos 

ensinamentos conduzem ao uso racional dos recursos naturais. A educação para o 

meio ambiente implica também uma mudança de valores, numa nova visão de 

mundo, que ultrapassa o universo meramente conservacionista.   
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3.2 Concepções em educação ambiental  

 

Ao dar significado conceitual e valorativo à sua ação docente, o educador o 

faz munido de determinadas ideias, crenças, valores, conhecimentos e saberes, a 

partir de determinadas concepções. Assim, a intencionalização de sua prática 

pedagógica se realiza a partir de concepções, que, segundo Cavalari, Santana e 

Carvalho (2006) nem sempre estão suficientemente explicitadas ou esclarecidas.   

De acordo com Leite (2012), o trabalho docente com a educação ambiental 

ainda não é consenso no Brasil. O professor precisa fazer, o tempo todo, opções 

sobre temas ou modos de proceder, daí a necessidade de se ter uma maior 

compreensão a respeito das concepções sobre a educação ambiental.  

Ao estabelecer seu marco conceitual a respeito das crenças e concepções, 

Yamamoto (2012) refere-se à Cuadra, Romero e Martinez (2003, p. 76), para quem 

as crenças são as verdades pessoais e indiscutíveis, sustentadas por cada 

indivíduo, derivadas da experiência ou fantasia, e não se deixam afetar pela 

persuasão, enquanto que as concepções podem formar-se por acaso, a partir de 

uma experiência intensa ou através de uma sucessão de acontecimentos.   

No que se refere às concepções, Ponte (1992) afirma se tratarem de uma 

forma especial de conhecimento, de natureza essencialmente cognitiva, associada 

ao pensar, que atua como um filtro, tanto dando sentido às coisas, como atuando 

como elemento bloqueador de novas situações, limitando as possibilidades de 

atuação e compreensão frente a novas realidades.  

Com relação à educação ambiental, as concepções dos agentes escolares 

podem, por sua natureza cognitiva, também funcionar como filtros, que direcionam, 

de modo nem sempre consciente, as opções metodológicas e os conteúdos esses 

agentes julguem ser necessários para seu desenvolvimento.  Concepções 

naturalísticas podem levar a ações que priorizam a transmissão de conhecimentos 

ecológicos, enquanto concepções pragmáticas podem conduzir os esforços das 

equipes envolvidas na organização de atividades de limpeza e ordenamento dos 

espaços escolares, por exemplo.  
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Yamamoto (2012) refere-se à conceituação de Brito (2001, p. 266) para definir 

as concepções, como sendo toda “maneira própria de cada indivíduo elaborar, 

interpretar, representar suas ideias e agir de acordo com as mesmas”.  

Retomamos as reflexões de Ponte (1992), para quem as concepções formam-

se num processo simultaneamente individual (como resultado da elaboração de 

nossa experiência) e social (como resultado do confronto das nossas elaborações 

com as dos outros). Já para Brito (apud Yamamoto, 2012), a construção de uma 

concepção se dá “a partir das experiências individuais que são influenciadas por 

uma série de variáveis do ambiente”, enfatizando a importância do estudo do 

ambiente em que se formam as concepções.  

Logo, seria correto inferir que as nossas concepções sobre meio ambiente ou 

educação ambiental, são influenciadas pelas experiências que nos habituamos a 

reconhecer como tal e também pelas representações sociais dominantes. 

Considerando a frequência com que a questão ambiental vem sendo discutida na 

atualidade, pode-se afirmar que a educação ambiental já é um assunto a respeito do 

qual é difícil não se ter concepções.    

Segundo Rosa et al. (2007), a forma como o ser humano se relaciona com o 

meio ambiente está profundamente relacionada com a sua percepção, ideologia e 

conhecimentos prévios.  

Cabe destacar que, em termos de estudos de concepções sobre a educação 

ambiental no Brasil, são majoritárias as pesquisas relacionadas à educação 

ambiental escolar, com ênfase nos professores. No entanto, de uma forma geral, os 

estudos relacionam-se muito mais a análises de representação social, e neste 

sentido são significativos os trabalhos de Reigota (1998) e Sato (2003), do que 

especificamente ao estudo das concepções.  

Ao tratar das concepções sobre educação ambiental, tendo em conta o 

trabalho docente, Leite (2012) propõe três principais concepções: a naturalista, a 

socioinstrumental e a contra – hegemônica, numa categorização que, de certa 

forma, resume os principais eixos de concepções sobre o ambiente.  Para o autor, 

mesmo que os docentes levem a cabo perspectivas nestas três dimensões, existe 

uma tendência para que elas se situem, de um modo geral, no marco de uma delas.  
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No que se refere à concepção naturalista, identificada como concepção por 

Leite (2012) e como representação de meio ambiente por Reigota (1998) e Sato 

(2003), o ambiente é entendido apenas como limitado ao ambiente físico, retratando 

o que diz respeito à natureza, em sintonia com o conceito de ecologia, proposto por 

Ernst Haeckel, que tem como propósito o estudo das relações entre as espécies e 

seu meio orgânico e inorgânico. Esta concepção normalmente não leva em conta a 

relação com o social, portanto não considera os fatores econômicos e a forma como 

podem interferir no ambiente, e a sua dinâmica na eclosão do desequilíbrio 

ecológico.  

Reigota (1998), estudando a representação social de professores a respeito 

do meio ambiente, afirmou encontrar uma situação onde quase todos os sujeitos 

pesquisados possuem uma representação de meio ambiente denominada de 

naturalista, definindo meio ambiente como sinônimo de natureza, em duas vertentes.  

“Cerca de metade dos professores representa o meio ambiente de maneira espacial, 

ou seja, ele corresponderia ao ‘lugar onde os seres vivos habitam’. O outro subgrupo 

divide uma concepção de meio ambiente enquanto ‘elementos circundantes’ 

(elementos bióticos e abióticos) ao homem, aqui entendido no seu aspecto 

biológico”. (REIGOTA, 1998 p. 74). 

Nas representações consideradas naturalistas, prevalecem os elementos 

denominados de primeira natureza (ou natureza intocada), em detrimento da ideia 

de uma segunda natureza (natureza transformada pela ação humana), às quais 

Diegues (1996) se refere, ao comentar que atualmente, em função da concentração 

da população humana em regiões urbanizadas, vivemos um momento de 

idealização da natureza, enxergando-a de modo romantizado e distante da 

realidade. 

Segundo Reigota (1998) os elementos citados com maior incidência ao 

caracterizar o ambiente são os abióticos (água, ar, solo) e os bióticos, denominados 

genericamente como seres vivos. Quando mencionado como componente do meio 

ambiente, é comum que o homem seja enquadrado como nota dissonante do meio 

ambiente, ou seja, o componente depredador por excelência. 
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Ainda que a crise ambiental contemporânea seja de diversas formas 

associadas às populações humanas, de acordo com Reigota (2004), os problemas 

ambientais não decorrem da quantidade de pessoas no planeta que, para atender 

suas necessidades fisiológicas e culturais, necessitam consumir cada vez mais 

recursos naturais, mas sim do consumo excessivo desses recursos por uma 

pequena parcela da humanidade, do desperdício de recursos e da produção de 

resíduos danosos ao ambiente que contribuem para uma perda da qualidade de 

vida. 

Há que se considerar que o próprio conceito de meio ambiente evoluiu, de 

uma perspectiva ecológica, para uma abordagem socioambiental. Ou, como resume 

Dias (2004), o ambiente não é formado apenas pela flora e fauna, solo e ar, mas 

também pelos seres humanos, que, considerados em seu potencial de influência 

sobre os locais que ocupam, levam a atualmente conceber a cultura humana como 

parte da definição de meio ambiente.  

As críticas que se fazem às concepções de base naturalista quando 

enfocadas sob a ótica da educação ambiental, dizem respeito ao fato de que, pela 

omissão, as práticas executadas dentro desta concepção  não questionam o caráter 

degradante da economia de mercado sobre o meio ambiente. O que se observa, 

segundo Leite (2012), é uma abordagem a partir de um único campo disciplinar, 

normalmente a biologia, sem interação concreta com outros campos científicos. Em 

se tratando da educação ambiental escolar, as práticas executadas de acordo com 

esta concepção, costumam ser regidas pela lógica escolar, seja na própria escola, 

seja em espaços externos a ela, com práticas que privilegiam a transmissão de 

informações de determinados campo científicos, do qual, os biólogos e outros 

egressos das ciências físico naturais passam a ser os principais porta-vozes.   

Coerentes com a concepção de base naturalista, são comuns as ações 

prescritivas, que, a partir da exposição de um conjunto de conhecimentos científicos 

que procuram explicar os mecanismos de funcionamento do ambiente, relacionam 

em seguida uma série de comportamentos e boas práticas a serem adotados, sem 

considerar os saberes das comunidades e sujeitos sobre os quais a ação da 

educação ambiental deve incidir.  
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Segundo Thompson (1992), tanto as concepções quanto as crenças tem um 

componente cognitivo, embora a diferença entre ambas seja que as primeiras são 

mantidas com plena convicção, são consensuais e tem procedimentos específicos 

para valorizar sua validade, enquanto as segundas não. Assim, quando os 

professores elaboram um conteúdo, escolhem um livro didático ou utilizam 

determinadas metodologias de ensino no desenvolvimento de uma temática ou 

situação específica de ensino, há, além de um engajamento dentro de um processo 

político que conduz a uma escolha ideológica, também a influência de suas crenças 

e concepções a respeito do tema em trabalho. 

A concepção socioinstrumental, proposta por Leite (2012), ainda que tenha 

pontos de contato com a concepção naturalista, diferencia-se desta por assumir a 

dimensão social na discussão da questão ambiental, de modo a  justapor o natural e 

o social, sem concebê-los como interação, constituindo uma mesma realidade. As 

práticas realizadas nesta perspectiva costumam ter como princípio básico a 

instrumentação da ação educativa, não pondo em questão as variáveis econômicas 

e sociais responsáveis pela crise ambiental. Assim, apesar de reconhecer os efeitos 

devastadores da economia de mercado sobre o ambiente, as ações que propostas 

nesta concepção não  são capazes de romper com a lógica estrutural do sistema. 

Nas ações ambientais escolares, mantêm-se as ações prescritivas, agora 

desenvolvidas de modo normativo, numa postura que pode ser até mais exterior do 

que a concepção naturalista, pois tais prescrições são, muitas vezes, realizadas por 

organizações externas à escola e até mesmo à comunidade.  

Outros autores não assumem esta concepção como sendo específica, 

considerando que as ações instrumentais baseadas em normas e regras são 

variantes operacionais da concepção naturalista, são  habitualmente são associadas 

à resolução de problemas socioambientais pontuais, dentre os quais o manejo de 

resíduos sólidos em áreas urbanas e o desmatamento são temas bastante 

recorrentes.  

Cavalari, Santana e Carvalho (2006) consideram que as concepções de base 

tradicional ou tecnicista, associadas muitas vezes a processos de instrumentalização 

da educação ambiental, vêm assumindo uma perspectiva pragmática da educação 

ambiental, às vezes deixando de lado a perspectiva humanizadora da educação. 
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Neste sentido, são novamente comuns as ações de educação ambiental que visam 

reparar as condições ambientais ou solucionais questões pontuais, como o despejo 

incorreto do lixo ou o desperdício da água.  

No que se refere à concepção contra-hegemônica proposta por Leite (2012), 

trata-se de uma concepção alternativa às abordagens hegemônicas, dominantes no 

campo do debate ecológico e da educação ambiental. Embora possam abarcar um 

número variado de denominações que passam pela educação ambiental crítica 

(Guimarães, 2004; Guerra e Guimarães, 2007) à educação ambiental 

transformadora (Loureiro, 2004a; 2004b) o autor tece considerações a respeito da 

concepção proposta pela Ecosocialist Internacional Network – EIN (EIN, 2009).  

Segundo Leite (2012), ao tratar da crise ecológica, as abordagens 

convencionais revelam-se limitadas, pois não exploram o fato de o problema 

ambiental ser decorrente do caráter estrutural da economia capitalista e do modo 

como ela funciona, fazendo com que as causas da crise sejam sistêmicas, não 

podendo ser atacadas de modo pontual. Assim, concebendo a questão ambiental de 

forma alternativa, a EIN (2009) propõe também outra educação ambiental, que 

mostre as implicações sociais do colapso ecológico, substituindo a abordagem do 

meio natural e da perspectiva instrumental, por propostas que privilegiem o 

envolvimento dos sujeitos em formas alternativas de atendimento às suas 

necessidades. Enquadram-se neste grupo as propostas de economia solidária, de 

economia verde ou de cooperativas de produção e comercialização de produtos que 

privilegiam formas tradicionais de produção.  

Ainda segundo Leite (2012, p. 51), as concepções contra-hegemônicas de 

educação ambiental apoiam-se em três pressupostos, segundo os quais um novo 

modelo de desenvolvimento deve ser estruturado. O primeiro é assumir como 

dispositivo de regulação as vontades coletivamente pactuadas entre o Estado e a 

sociedade civil; o segundo é o exercício da crítica ao desperdício consumista, como 

fenômeno que impulsiona a degradação ambiental e aliena a subjetividade humana. 

O terceiro refere-se à necessidade do desenvolvimento ser concebido de modo a 

realizar a fusão entre os valores dos bens culturais, as formas de organizar o 

cotidiano, a produção e os bens materiais.  
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Segundo Cavalari, Santana e Carvalho (2006), a dimensão política do 

processo educativo, consubstanciada nas perspectivas de transformação social e da 

construção de um ideal de cidadania é destaque nas produções a respeito da 

educação ambiental brasileira, a partir de 2001. 

Thompson (1992 apud Ponte, 1992), ao estudar a relação entre as 

concepções de professores acerca da matemática e seu ensino, concluiu que a 

relação entre tais concepções e as decisões e ações do professor é complexa. 

Baseado nestas considerações nos parece correto supor que as concepções, 

conscientes ou inconscientes acerca da educação ambiental e suas formas de 

trabalho na escola desempenham um papel significativo, embora sutil, na 

determinação do estilo de ensino de cada professor. 

Com relação à educação ambiental, Sato (2003, p. 11), propõe uma 

organização das categorias de representação de meio ambiente baseado na 

proposta de Sauvé et al (2000), que classificam as representações ambientais em 

sete categorias: como natureza; como recurso; como problema; como sistema; como 

meio de vida; como biosfera e como projeto de vida.  

Segundo os autores, a representação de meio ambiente como Natureza 

encontra na ênfase de elementos bucólicos de cachoeiras, matas, pássaros ou 

entardecer sua melhor descrição. Segundo Sato (2003) e Diegues (1996), são 

paisagens herdadas dos pensadores da Modernidade, que viam na natureza uma 

dádiva para se encontrar com a paz, onde a estética da natureza prevalece sobre a 

ética humana.  

Ainda ligada a esta visão de natureza, há uma representação do ambiente 

entendido como Biosfera (Sato, 2003) normalmente tem na fotografia azul da terra a 

sua marca registrada, herança da teoria de Gaia, que propõe o planeta como um 

sistema vivo. Em maior ou menor intensidade, representações deste tipo costumar 

ser associadas à identificação de ambiente como natureza, e normalmente pregam a 

valorização das comunidades indígenas, da essência da vida e da própria terra. 

Na explicação de Sauvé et al. (2003), a representação como Recurso 

costuma ser identificada nas descrições que contemplam as hidrelétricas, fontes de 

energia ou outros exemplos de potencial econômico que possibilitam uma melhor 
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gestão para o desenvolvimento humano. Muitas vezes esta representação 

apresenta-se de modo aliado à visão de ambiente como Problema, que apela às 

queimadas, buraco na camada de ozônio, desmatamento, chuva ácida ou problemas 

com o lixo, como sendo questões a serem resolvidas pela educação ambiental, 

numa perspectiva inocente de educação, que nem sempre atenta para os limites 

reais da educação no enfrentamento de questões tão amplas.  

O entendimento do ambiente como Sistema normalmente é representado 

pelos mapas, fotografias aéreas, modelagens ou ecossistemas (Sato 2003), 

atribuindo ao pensamento sistêmico a capacidade de auxiliar na manutenção da 

terra, principalmente através de simulações, uso de tecnologias limpas ou outros 

recursos da informática. 

A representação de ambiente como Meio de Vida (Sato, 2003),  caracterizada 

pela descrição da casa e seu entorno, da escola e seu espaço ou qualquer local 

para se habitar, morar e cuidar, referem-se ao que Reigota (1998) chama de 

descrições espaciais do ambiente, correspondendo ao ‘lugar onde os seres vivos 

habitam’. 

Já as representações de ambiente como Projeto de Vida trazem a 

interdependência da sociedade com a dimensão ambiental, sublinhando a ética 

humana para o cuidado com a natureza, envolvendo a participação como estratégia 

de ambientalismo de identidade ecológica e dos compromissos com o diálogo entre 

a cultura e a natureza (SATO, 2003), aproximam-se das concepções contra-

hegemônicas propostas por Leite (2012).   

As representações de ambiente como Recurso, como Sistema, como Meio de 

Vida e como Projeto de Vida (Sato, 2003), costumam caracterizar maneiras de 

chamar atenção à resolução dos problemas ambientais contemporâneos, numa 

perspectiva eminentemente antropocêntrica. Envolvem descrições dos ambientes, 

com níveis variados de consideração dos sistemas de vida e modelos de 

desenvolvimento, normalmente apresentadas como pano de fundo ou justificativa 

para ações de educação ambiental, entendida,  como forma de resolver as questões 

socioambientais que se colocam às comunidades (Reigota, 1998; Cavalari, Santana 

e Carvalho, 2006; Leite, 2012).  
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Cabe ressaltar que as diversas categorizações aqui apresentadas não são 

conclusivas e que uma ação ou pensamento pode estar ligado a outro. Igualmente, 

não existe ‘certo’ ou ‘errado’. São concepções sobre o mundo, as quais podem 

manter diálogos ou buscar interface com outros conhecimentos, e uma pessoa pode 

basear-se em uma ou outra perspectiva, o que muitas vezes ocorre de modo 

inconsciente, aliado a outros aportes, tanto científicos quanto subjetivos, como os 

valores e crenças pessoais. 

Ponte (1992) discute a questão das concepções e crenças no âmbito da 

formação dos professores e afirma que o estudo das concepções tem estado 

estreitamente associado ao das suas crenças.  

Segundo Tardif e Raymond (2000), e Tardif e Lessard (2011) algumas dessas 

crenças originam-se na história de vida do docente, em seu passado escolar. Há 

que se considerar que todo professor é oriundo da escola, onde estudou por muitos 

anos para poder então lecionar, e durante este tempo, esteve imerso no ambiente 

em que iria trabalhar. Algumas dessas crenças permanecem estáveis mesmo após 

um longo período de formação, e são especialmente fortes nos no início da 

docência.  

A este respeito, segundo Tardif e Raymond (2000),  

[...] percebe-se que a maioria dos dispositivos da formação inicial dos 
professores não consegue mudá-los, nem abalá-los. Os alunos passam 
através da formação inicial para o magistério sem modificar 
substancialmente suas crenças anteriores sobre o ensino. E, tão logo 
começam a trabalhar como professores, e sobretudo no contexto de 
urgência e de adaptação intensa, que vivem quando começam a ensinar, 
são essas mesmas crenças e maneiras de fazer que reativam para 
solucionar seus problemas profissionais. (p. 217) 

Os autores evidenciam que o trabalho do professor, especialmente o do 

iniciante, está impregnado de conflitos e tensões que precisam ser solucionados 

rapidamente. Neste contexto, são das crenças mais estáveis que se utilizam para 

resolver seus problemas imediatos.  

Considerando-se que a forma pela qual a educação ambiental brasileira 

chega à escola, não como disciplina, mas como um tema a ser desenvolvido de 
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modo transversal por todos, é plausível se supor que, ao serem convidados a 

desenvolver ações ambientais em suas escolas, os professores lancem mão  de 

suas crenças e concepções a respeito da temática. Especialmente se considerarmos 

que são poucos os cursos de formação de professores que contemplam a temática 

em seus currículos, e, aqueles que o fazem, normalmente são cursos da área de 

ciências biológicas, pedagogia ou geografia.  

As pesquisas a respeito das crenças dos professores a respeito do ensino de 

matemática (Thompson, 1984, 1992, 1997) e o modo como elas influenciam suas 

práticas escolares nos leva a crer que o mesmo possa estar acontecendo com as 

práticas de educação ambiental escolar.  

Considerando que os estudos não podem sem considerados conclusivos, 

Thompson (1997) afirma que, 

[...] as crenças, visões, preferências dos professores sobre a matemática e 
seu ensino, desconsiderando-se o fato de serem elas conscientes ou não, 
desempenham, ainda que sutilmente, um significativo papel na formação de 
padrões característicos do comportamento docente dos professores. (p. 40) 

Ainda que a autora se refira às concepções sobre o ensino de matemática, 

tomamos em nossa pesquisa o pressuposto geral proposto pela mesma, de que, 

além das crenças dos professores a respeito de uma determinada temática tem a 

possibilidade de influenciar suas práticas, também suas crenças ligadas à educação, 

em um sentido mais geral, podem ter papel relevante sobre seu comportamento em 

contexto escolar.  

 



CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Entendendo a pesquisa como atividade humana e social, nos remetemos a 

Lüdke e André (1986), para quem o pesquisador deve, armado de seus princípios e 

pressuposições e a fim de contribuir efetivamente com a construção de novos 

conhecimentos sobre educação, assumir uma posição interrogativa quanto aos 

dados e servir de veículo entre o conhecimento acumulado na teoria sobre o tema 

investigado e as novas evidências que serão estabelecidas na pesquisa. 

Esta investigação, realizada através de entrevistas semiestruturadas, foi 

empreendida com o propósito de nos aproximarmos das concepções e crenças dos 

agentes escolares a respeito da educação ambiental escolar.  

A opção pelas entrevistas decorreu de seu caráter eminentemente interativo 

pois, segundo Lüdke e André (1986, p. 33),  

[...] na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma 
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 
Especialmente, nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há 
imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre 
o tema proposto com base nas informações que ele detém e que, no fundo, 
são a verdadeira razão da entrevista.  

Acreditamos ser este esforço contributivo no sentido de explicitar os 

fundamentos que sustentam as práticas de educação ambiental empreendidas nos 

espaços escolares. Tomamos por sujeitos da pesquisa os gestores que se 

manifestaram a respeito das ações ambientais empreendidas nas escolas sob sua 

responsabilidade, aqui considerados como sujeitos no mundo, cuja vida pessoal não 

é tomada como um acontecimento particular, mas constituída pelos elementos 

culturais e pela historicidade.   Entendemos aqui a subjetividade como um conceito 

que supõe a produção de um sujeito ao mesmo tempo social e psíquico, cuja 

identidade se estabelece num espaço de permanente autoconstrução e negociação 

com o mundo, superando as dicotomias indivíduo-sociedade e interior-exterior, na 
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emergência de uma subjetividade que também pode ser ecológica (CARVALHO, 

2007). 

 

4.1 Desenvolvimento da pesquisa 

 

Na primeira etapa do trabalho, foram organizadas as informações dos 

documentos norteadores da educação ambiental no Brasil, bem como a 

caracterização da dimensão ambiental no âmbito do município de Joinville/SC, com 

o objetivo de trazer à tona metodologias, indicadores e tendências para a questão da 

educação ambiental escolar na cidade.  

Na etapa subsequente, foram selecionadas as unidades escolares que 

participariam da pesquisa. Como critério de inclusão, considerou-se a indicação pela 

Secretaria de Educação do Município, de escolas com boas práticas de educação 

ambiental escolar. Cabe destacar que o que nos interessa não é julgar qual é a boa 

educação ambiental escolar, nem apontar as eventuais dificuldades para sua correta 

implantação, mas sim explicitar os diferentes fundamentos que sustentam as ações 

ambientais empreendidas nos espaços escolares e suas relações com as práticas 

docentes.   Logo a opção por escolas onde estas práticas estivessem efetivamente 

em andamento pareceu coerente com a intenção da pesquisa, tomando-se aqui a 

EA como uma das muitas obrigações docentes da escola atual, em tempos de 

múltiplas atribuições à escola, ao que Nóvoa (2009) denomina como   

transbordamento de atividades.  

Com a identificação e seleção de instituições escolares de reconhecida 

prática ambiental, foram considerados participantes desta pesquisa os agentes 

escolares que se declarassem envolvidos no desenvolvimento de ações de EA 

naquelas escolas.  

Na terceira etapa, após os contatos com as instituições de ensino 

selecionadas, foi feita a coleta de dados por meio de entrevistas conduzidas em 

torno de um roteiro com questões a respeito das atividades ambientais na escola.  
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O roteiro de questões que orientou as entrevistas (Apêndice 1), foi organizado 

em duas sessões, uma para caracterização do participante e da unidade escolar e a 

outra com uma série de 13 questões norteadoras. A entrevista iniciava com a leitura 

de uma frase motivadora, alusiva ao reconhecimento social da escola por suas 

práticas ambientais, e continuava com as questões relativas à identificação das 

ações de educação ambiental e das pessoas envolvidas, dentro e fora da escola; às 

impressões dos sujeitos a respeito do significado destas ações para os diferentes 

agentes escolares; sua percepção a respeito das mudanças decorrentes destas 

ações e sobre os pontos fortes e fracos das ações ambientais empreendidas. 

Aos participantes da pesquisa, foram dadas informações acerca do estudo, 

bem como a garantia do sigilo das informações obtidas. Os participantes também 

foram informados de que só serão divulgados neste trabalho, os dados diretamente 

relacionados com os objetivos do estudo. Ao término desses esclarecimentos e 

orientações verbais, foi apresentado a cada um o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 2).   

As entrevistas foram audiogravadas e, depois de transcritas, organizadas por 

temas e codificadas de acordo com as respostas do participante entrevistado. 

Enfatizamos que essa pesquisa, pela natureza do seu próprio objeto, priorizou 

a percepção e o discurso dos sujeitos, como elementos necessários para nos 

aproximarmos da subjetividade docente relacionada ao exercício da Educação 

Ambiental escolar num contexto de múltiplas atribuições escolares, denominadas de 

transbordamento da escola (Nóvoa, 2009), em sua relação com a atividade docente. 

Assim sendo, seus resultados devem ser considerados como decorrentes da tomada 

de posição de um grupo de sujeitos de um determinado lugar: os gestores da 

educação básica da rede municipal de ensino em Joinville/SC, que desenvolvem 

atividades de educação ambiental escolar, reconhecida na cidade como exitosas e 

representativas do ideário ambiental vigente.  
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4.2 Escolas Selecionadas 

 

 

Considerando o pressuposto geral desta pesquisa, de que as práticas de 

educação ambiental na escola são influenciadas pelas crenças e concepções a 

respeito da temática ambiental que detém os protagonistas destas ações, foram 

selecionadas escolas com reconhecimento social de boas práticas de educação 

ambiental escolar no município.  

A opção por escolas com identificação e reconhecimento de boas práticas 

educativas, ampara-se em Galvão (2007), para quem, tornar visíveis as práticas 

educacionais inovadoras e bem sucedidas, é um dos melhores caminhos para 

“contagiar para o envolvimento em projetos que não sejam apenas momentos da 

vida de alguém, mas, sobretudo, constituam mudanças de atitudes para toda a vida” 

(GALVAO, 2007, p. 95).  

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Município de 

Joinville (SEC), no primeiro semestre de 2011, várias escolas da rede tinham 

desenvolvido atividades de educação ambiental em suas unidades, com maior ou 

menor disseminação em suas comunidades. No entanto, ao indicar instituições para 

participarem desta pesquisa, diversos representantes da SEC sugeriram que a 

pesquisa fosse feita com escolas vencedoras do Prêmio Embraco de Ecologia6 que, 

de certa forma, já estariam dando destaque às boas práticas ambientais em 

andamento na cidade, dadas as condições de visibilidade das atividades ambientais 

relacionadas ao concurso. 

Assim, foram selecionadas quatro escolas da rede municipal de ensino, 

situadas em diferentes regiões do município, indicadas pela Secretaria de Educação 

e Cultura do Município (SEC), como sendo referência local no desenvolvimento de 

                                                           
6

 O Prêmio Embraco de Ecologia é uma iniciativa da Empresa Brasileira de Compressores 
(Embraco), corporação multinacional com unidade fabril e sede instalada na cidade que, através de 
premiações em dinheiro, incentiva o desenvolvimento de projetos de educação ambiental escolar. Em 
2012, o concurso comemorou sua vigésima edição, sendo reconhecido na região como importante 
iniciativa corporativa de valorização ambiental, e bastante prestigiado pelas escolas, dada a garantia 
econômica de execução de suas propostas, aliada à grande visibilidade conferida pela mídia local às 
instituições vencedoras.  
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atividades de Educação Ambiental (EA) escolar e que houvessem sido vencedoras 

do concurso por pelo menos duas vezes, ao longo dos vinte anos de vigência do 

prêmio. Estas unidades escolares são identificadas neste documento por suas 

iniciais: AB; PKB; PZRM e PRMBD. 

A Escola Municipal AB, localiza-se em região de Área de Preservação 

Ambiental (APA), embora próxima à Zona Industrial da cidade. A comunidade 

atendida pela escola é de famílias moradoras na região, cujos pais trabalham ou no 

comércio local ou nas indústrias instaladas nas imediações. Oferece o ensino 

fundamental de primeiro a nono ano, e atende cerca de 500 estudantes. Venceu o 

prêmio Embraco de Ecologia por duas vezes, com projetos relacionados à questão 

do consumo e sustentabilidade. Nesta escola, participaram da pesquisa a diretora 

Alice e o vice-diretor Bernardo7.  

A escola foi vencedora do prêmio Embraco de Ecologia – PEE – por duas 

vezes, em 2000 e 2010. Em ambos as premiações, os projetos vencedores, 

intitulados “Projeto de Convivência Ambiental e Sustentável” e “Gestão de Recursos 

Hídricos e Energia: Vislumbrando um novo amanhã”, previam a realização de ações 

de conscientização socioambiental, com o objetivo de promover a participação social 

da comunidade, valorizando seu envolvimento na resolução de questões 

socioambientais locais. No primeiro projeto, as ações focavam mais a comunidade 

do bairro em geral. No segundo, elaborado como forma de articular 

pedagogicamente a reforma na fiação elétrica e troca de lâmpadas da escola, as 

ações foram mais concentradas na escola e sua comunidade de relação, 

embasadas em diagnóstico realizado junto às famílias dos alunos.  

A Escola Municipal PKB é a maior de todas as envolvidas, com cerca de 

2.100 alunos.. Localiza-se em área que há pouco tempo era considerada rural, mas 

agora é um dos principais polos de expansão imobiliária da cidade.  Atende a uma 

comunidade local, cujos pais trabalham principalmente no comércio e indústria. A 

diretora Camila participou da pesquisa.  

                                                           
7
 Todos os nomes são fictícios. Os nomes utilizados em substituição aos verdadeiros respeitaram o 

gênero do respondente (feminino ou masculino) e foram criados pela pesquisadora tendo como 
critério a ordem alfabética de suas iniciais de acordo com a sequência de realização das entrevistas. 
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Esta escola venceu o PEE por quatro vezes, em 1999, 2002, 2006 e 2009, 

com projetos abordando questões de interesse do bairro ou temas próprios da 

escola. O primeiro projeto, intitulado “Valores e Atitudes na busca da melhoria do 

ambiente e da qualidade de vida”, previa  a realização de ações de conscientização 

socioambiental, com o objetivo de promover a participação social da comunidade, 

valorizando o envolvimento na resolução de questões socioambientais locais, 

relacionados ao ordenamento urbano, principalmente as referentes ao lixo. O projeto 

aprovado em 2002, intitulado “Voando rumo à sustentabilidade”, em parceria com a 

Polícia Ambiental; previa a implantação de um viveiro e um centro de tratamento e 

recuperação de aves silvestres. Em 2006, com o projeto “Jovem cientista: no micro-

macro mundo dos artrópodes”, que visava relacionar conteúdos sobre diversidade 

biológica com atividades práticas de coleta e organização de insetos; e em 2009, 

com o projeto “Carta da Terra”, as ações ambientais passaram a ser desenvolvidas 

de modo mais articulado com o currículo da escola, e focado na comunidade 

escolar. 

A Escola Municipal PZRM, situa-se em bairro próximo ao distrito industrial da 

cidade, atende a comunidade de melhor poder aquisitivo entre as escolas 

selecionadas, na maioria  trabalhadores da indústria e comércio locais. Atende cerca 

de 800 estudantes, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. 

A escola venceu o PEE cinco vezes, nos anos de 1997, 1999, 2004, 2006 e 

2007, com projetos de diferentes abordagens e temáticas.  

O projeto aprovado em1997, intitulado “Abraçando o Rio”, trabalhou com o 

ordenamento do espaço em torno de um rio próximo à escola, projetando para a 

comunidade diversas ações, organizadas pela equipe escolar. Já os projetos “Clube 

de Ciências” (1999), Jovens Protagonistas (2004), Operação Tartaruga (2006) e 

Jovens Cientistas (2007) foram relacionados ao currículo escolar, com ações 

internas à escola.  

A Escola Municipal PRMBD, localiza-se em bairro de periferia, incorporado ao 

município há  poucos anos, e não goza de boa imagem na cidade. Apresenta altos 

índices de violência e histórico de problemas sócio ambientais, que incluem a 

invasão de mangues e áreas de preservação para a instalação irregular de casas; 
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lixo descartado em rios e ruas e altos índices de depredação de áreas públicas. 

Atende cerca de 1.180 estudantes do ensino fundamental, em sua maioria 

proveniente de uma comunidade bastante carente, formada por famílias de 

migrantes de outros estados, com baixa escolaridade e que muitas vezes sobrevive 

de atividades relacionadas à coleta e venda de resíduos, como o papel. Nesta 

unidade, a diretora Flávia participou da pesquisa. 

A escola foi vencedora do PEE por duas vezes, em 2003 e 2005. Os projetos 

vencedores, intitulados “Novo Paraíso” e “Novo Paraíso II”, previam a realização de 

ações de conscientização socioambiental, com o objetivo de valorizar a participação 

social da comunidade, pretendendo articular seu envolvimento na resolução de 

questões socioambientais locais. No primeiro projeto, as ações focavam a 

comunidade do bairro em geral. Na segunda versão, as ações foram mais 

direcionadas à escola e sua comunidade de relação. As atividades previstas neste 

segundo projeto, levaram cinco anos para serem concretizadas, por conta de um 

série de contratempos internos e externos à escola. 

 

4.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

Uma vez selecionadas as escolas, os contatos foram feitos com as diretoras, 

convidando o(s) docente(s) que estivesse(m) diretamente ligado(s) às práticas de 

educação ambiental nas escolas, a participar da pesquisa. Embora neste momento o 

convite tenha sido feito de modo a deixar  claro que não precisariam ser as gestoras 

a serem entrevistadas, foram elas que se prontificaram a participar.  Em apenas uma 

escola (PZRM) a diretora solicitou que a entrevista fosse feita com a supervisora de 

ensino, pois ela mesma estava a menos de um ano à frente da direção da escola e 

não se sentia confortável para responder sobre o tema ambiental naquela instituição.   

No total, foram entrevistados seis gestores das quatro instituições escolares 

selecionadas, entre diretores, vice-diretores e supervisores de ensino.  Seus nomes 

foram substituídos neste texto, em respeito ao sigilo garantido pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado e assinado por todos no 

momento das entrevistas.  
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Na escola AB, a diretora Alice convidou o vice-diretor Bernardo para participar 

da entrevista. Na escola PZRM, a supervisora pedagógica Denise indicada pela 

diretora para responder à entrevista, chamou também a colega Eloisa.   Nas escolas 

PKB e PRMBD, as próprias diretoras – Camila e Flávia, respectivamente – foram as 

respondentes.  

No que se refere à área de conhecimento da formação dos participantes, 

todos eram da área de Ciências Humanas, sendo quatro na área de Pedagogia, um 

em Filosofia e Letras e um em Administração Escolar. Todos relataram com 

interesse suas áreas de formação e especialmente as experiências em Pós-

graduação Lato Senso, fazendo relações com suas aprendizagens neste nível de 

ensino com sua prática escolar.  

Todos têm pelo menos um curso de Pós Graduação Lato Senso, sendo a 

área de Interdisciplinaridade, cursada por três dos entrevistados, bastante 

valorizada, como se percebe na fala de Flávia, diretora da Escola Municipal PRMBD.  

[...] Então essa questão do olhar da interdisciplinaridade, daquilo que nós 
estudamos – que já faz um bom tempo – mas essa volta que nós damos 
nos estudos, nos livros, e essa curiosidade que moveu naquele processo, lá 
no comecinho, me faz entender um pouco da sala de aula, das outras 
disciplinas, e não só da alfabetização infantil, que era onde eu trabalhava 
muito forte. Então hoje, para mim, a minha pós-graduação me ajudou muito 
a entender um pouquinho mais a sala de aula, as disciplinas específicas e 
como elas podem se misturar e andar juntas no processo da aprendizagem. 
(Flávia, Escola PRMBD) 

Dentre os entrevistados, nenhum possui mestrado ou doutorado, dado 

compatível com a pesquisa relatada por Trajber e Mendonça (2006), para a região 

Sul, onde o número de gestores egressos de cursos de Pós Graduação Stricto 

Senso é pequeno. 

Com relação a cursos de formação específica para a área ambiental, 

Bernardo, Camila e Denise relataram ter feito cursos voltados à discussão ambiental 

também na forma de oficinas e cursos rápidos de atualização.  
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Bernardo e Camila fazem referência às oportunidades de atualização através 

de cursos de curta duração, apontados por ambos como uma forma de enfrentar os 

desafios que se apresentam na escola.  

Alice é graduada em Administração Escolar, com cursos de especialização 

em Gestão, Inclusão, Supervisão e Orientação. Está à frente da direção da escola já 

há muitos anos, tem 48 anos e se disse bastante aberta a novos desafios, que 

aponta como novas oportunidades de formação.  

Mostrou-se bastante motivada pela questão ambiental, mas sempre recorria 

ao apoio e suporte do colega, tanto no desenvolvimento do raciocínio quanto na 

apresentação das situações ambientais da escola. No momento da entrevista, 

apresentou seu vice-diretor Bernardo, dizendo que não faria a entrevista sem ele, 

pois as ações ambientais da escola eram sempre desenvolvidas por ambos, e não 

fazia sentido apenas ela ser entrevistada.  

Bernardo é pedagogo, com formação para a área dos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental, com especialização em Interdisciplinaridade. É o único que 

declarou ter cursado a disciplina de Educação Ambiental em seu curso de 

graduação.  É o mais jovem dentre todos os gestores entrevistados, com 37 anos, e 

se mostrou bastante identificado com o bairro da escola.  Vice-diretor da escola 

desde 2006, já era lotado naquela escola, e durante a entrevista, demonstra ser um 

grande defensor da questão ambiental na região, com muita afinidade com a 

questão ambiental local e com a educação ambiental escolar. 

Camila é graduada em Filosofia e Letras, com especialização na área de meio 

ambiente, motivada pelo envolvimento da escola com a temática ambiental, 

decorrente da premiação no concurso mencionado. Tem 55 anos, e trabalha na 

escola há 15, tendo assumido a direção em 2010. Ao longo da entrevista, esforçou-

se para destacar a diversidade de projetos ambientais premiados da escola, 

enfatizando o envolvimento de longa data da equipe escolar com a temática 

ambiental.  

Denise é pedagoga, com especialização em psicopedagogia, gestão em 

educação ambiental e saúde da família, cursos que teve oportunidade de fazer 

enquanto estava lotada em outras áreas no serviço público municipal. Tem cerca de 
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40 anos, e retornou à escola no ano anterior, assumindo a função de supervisora 

pedagógica, e declarou ainda estar se ambientando. Está há três anos na escola 

PZRM, foi indicada pela diretora para ser entrevistada nesta pesquisa. Sentiu-se 

lisonjeada pela indicação da gestora, mas não quis fazer a entrevista sozinha, pois, 

como ela, também está há pouco tempo na instituição. Convidou a participar da 

entrevista, a outra supervisora pedagógica, Eloisa, que está há dezoito anos na 

mesma escola.  

Eloisa é pedagoga, com habilitação em supervisão escolar e especialização 

em interdisciplinaridade e em educação especial.  Está na escola há 18 anos, e 

assumiu a supervisão pedagógica no ano anterior, com a saída da antiga diretora, 

por motivo de saúde. Tem cerca de 40 anos, e se mostrou grande defensora dos 

projetos ambientais da escola, atribuindo ao concurso ambiental o reconhecimento 

social.  

Flávia é pedagoga, com formação para a área dos anos iniciais do ensino 

fundamental, com especialização em Interdisciplinaridade. Tem cerca de 40 anos, 

trabalhou por três anos na Secretaria de Educação do município. Mora em bairro 

central, de classe média alta, e afirma que “... não tinha comprometimento pessoal 

com a Educação Ambiental até chegar na escola”. É diretora da escola desde 2010, 

tendo sido indicada pela Secretaria de Educação do Município. Durante a entrevista, 

relatou sua rejeição inicial a esta nomeação, referindo-se à má fama do bairro. 

Atualmente é uma grande defensora da comunidade e da escola, e mostrou muita 

afinidade com a questão ambiental local e com a educação ambiental escolar.    

Todas as entrevistas foram realizadas nas escolas, nos gabinetes da direção 

ou na sala dos supervisores de ensino, em datas e horários sugeridos pelos 

participantes.  Todos os entrevistados assinaram o TCLE referente à pesquisa, e 

concordaram com a gravação das mesmas. 

 



CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 Tendo como base as transcrições das entrevistas dos gestores das escolas 

de educação básica da rede municipal de ensino, com experiência na realização de 

práticas de Educação Ambiental escolar,  iniciou-se a análise e sistematização dos 

dados coletados. Como referência para a análise dos dados, as indicações de Lüdke 

e André (2001, p. 48) foram consideradas: 

A tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização de todo o 
material, dividindo-o em partes e procurando identificar nele tendências e 
padrões relevantes. Num segundo momento, essas tendências e padrões 
são reavaliados, buscando-se relações e inferências num nível de abstração 
mais elevado.  

 Nesta análise, as transcrições das entrevistas foram consideradas no 

contexto de desenvolvimento da EA escolar, dadas as diretrizes nacionais que a 

colocam como sendo de desenvolvimento obrigatório e de modo transversal em 

todos os níveis de ensino (BRASIL, 1998, 1999, 2012).   

 Para o início das análises, foram realizadas “leituras flutuantes” das 

transcrições. Segundo Lüdke e André (2001, p. 48), esta etapa se caracteriza por 

“leituras sucessivas que devem possibilitar a divisão do material em seus elementos 

componentes, sem, contudo, perder de vista a relação destes elementos com todos 

os outros componentes”.  

 A cada nova leitura do material, de acordo com a percepção dos elementos 

que pudessem ter relação com os objetivos da pesquisa, os trechos das falas 

considerados relevantes foram sendo destacados do texto com diferentes cores, 

uma para cada área temática.  Foram utilizadas quatro cores: laranja (para itens 

referentes às concepções e crenças), lilás (para itens relacionados à formação 

profissional); vermelho (para informações que remetessem aos saberes) e azul 

(relacionados às iniciativas e motivações para o desenvolvimento da EA escolar); 

um procedimento que auxiliou no momento da definição dos indicadores e 

categorias de análise e discussão.  
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 Na sequencia, com a análise dos trechos das falas tarjadas, foi feita uma 

leitura mais focada no objetivo geral da pesquisa: explicitar os fundamentos que 

sustentam as práticas de educação ambiental empreendidas nos espaços escolares.  

 A seguir, foram sendo identificados os aspectos mais significativos que 

emergiram das falas, organizados segundo os seguintes eixos: iniciativas e motivos 

para envolvimento na atividade de educação ambiental escolar; os saberes 

relacionados à educação ambiental na escola, os promotores da educação 

ambiental e as concepções sobre a educação ambiental na escola.  

 As análises foram feitas segundo os princípios da análise de conteúdo 

(FRANCO, 2003), considerando-se as informações que emergiram das falas dos 

sujeitos, organizadas nos eixos apontados, e o contexto escolar de exigência de 

realização de atividades de educação ambiental.   

 

5.1 Motivações para o envolvimento na educação ambiental escolar  

 

As questões a respeito das práticas ambientais escolares partiram de uma 

frase alusiva ao reconhecimento social destas ações pela sociedade local. Os 

gestores foram convidados a se manifestar a respeito da seguinte afirmação: “A sua 

unidade escolar foi selecionada na cidade, por ser reconhecida pela comunidade 

como um local onde se desenvolvem ações de educação ambiental”, seguida da 

pergunta: “A que você atribui este reconhecimento?” (Apêndice I).  

Ainda que as escolas participantes da pesquisa tenham sido escolhidas 

dentre as vencedoras do concurso do Prêmio Embraco de Ecologia na cidade, por 

sugestão da Secretaria de Educação do Município, estes critérios de inclusão não 

foram explicitados aos entrevistados. No entanto, ao referirem-se às ações 

ambientais empreendidas, esta iniciativa foi valorizada por todos os gestores, que 

atribuíram ao concurso a visibilidade social das ações ambientais realizadas nas 

escolas e no município.  

O concurso ambiental foi apontado por todos os gestores como importante 

motivador das atividades de educação ambiental em suas escolas. Mencionaram 
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diversas ações relacionadas aos projetos vencedores, enfatizando, além da 

oportunidade de envolver os professores em ações práticas de educação ambiental,  

a visibilidade que a escola alcançou na cidade.  

Segundo Loureiro et al.  (2006, p. 59), no que diz respeito à iniciativa para as 

ações de educação ambiental nas escolas brasileiras, elas podem ser internas ou 

externas às escolas.  Ações de grupos de professores, da equipe de direção e dos 

alunos, estão entre as principais iniciativas internas.  Quanto às iniciativas tomadas 

fora das escolas, quatro atores sociais foram mencionados: ONGs, comunidade, 

universidades e empresas.   

Para a região Sudeste, os autores afirmam que as empresas tem sido as 

maiores promotoras de projetos ambientais nas escolas, enquanto para a região Sul 

“apenas uma escola pesquisada identificou que a empresa teve iniciativa dos 

projetos” (LOUREIRO et al, 2006, p. 61-62), informação corroborada por Bagnolo 

(2012).   

Quanto as outras fontes motivacionais para além do concurso da empresa, 

Alice, Bernardo, Camila e Flávia, também relataram situações de prática docente 

mais reflexiva a respeito da temática ambiental na escola, com criação de grupos de 

estudo na escola e outros momentos de análise e proposição de ações. 

Demonstraram também maior apropriação do ideário ambiental em sua concepção 

sistêmica e de impacto social, relacionando suas ações ambientais a demandas da 

comunidade, e a sua concretização em ações que envolvem os diversos atores 

sociais em ações práticas e reflexivas.  

De qualquer modo, os gestores acreditam que o reconhecimento de suas 

escolas como locais onde se realizam ações ambientais exitosas, está relacionado 

ao fato de terem sido vencedoras do PEE em mais de uma ocasião, o que daria 

visibilidade às instituições.   A percepção dos gestores quanto à visibilidade dada 

pelo concurso é verdadeira, pois os momentos de premiação são amplamente 

explorados pela mídia local, como parte da estratégia corporativa atrelada ao 

prêmio. Neste panorama, o marketing ambiental pode influenciar o reconhecimento 

social da escola como detentora de boas práticas ambientais.  Na empresa, o 

concurso ambiental faz parte da programação do setor de Responsabilidade Social, 
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que trabalha a projeção da imagem corporativa atrelada ao engajamento da 

empresa em questões sociais relevantes, entre elas, a questão socioambiental.  

Na escola PZRM, além de valorizarem os diversos projetos colocados em 

prática no âmbito da premiação, as gestoras também se disseram interessadas em 

apresentar novos projetos ao concurso, fazendo menção novamente à visibilidade 

das escolas vencedoras, como revela o depoimento abaixo:   

Agora nós estamos começando a aquecer as turbinas novamente 

[referindo-se a novas propostas para o concurso].  Nós vamos aparecer na 

mídia novamente e nós estamos aquecendo [...]. (Denise, Escola  PZRM) 

As gestoras explicam que, embora tivessem a vontade de novamente 

“aparecer na mídia”, também estariam dispostas a executar os projetos elaborados 

na escola, mesmo que não fossem contemplados com o prêmio em dinheiro.  

Tomamos a fala de Eloisa,  

[...]  Eu acho [o reconhecimento da escola] é pelos projetos do prêmio 

Embraco. [...] Foi a partir daí. Quando nós não ganhávamos o prêmio, nós 

colocávamos em prática o projeto que nós tínhamos escrito, entendeu? 

Mesmo se nós não ganhávamos, nós colocávamos em prática. (Eloisa, 

Escola PZRM) 

A premiação em dinheiro 8  decorrente do concurso, embora tenha sido 

apontada por funcionários da SEC como um ponto favorável e relacionado ao 

sucesso das atividades implantadas, não foi mencionada por nenhum dos gestores, 

parecendo ser uma variável mais importante para o poder público municipal do que 

para os docentes.   

Segundo Bagnolo (2012) a pouca atuação dos órgãos públicos na condução 

da educação ambiental nas escolas, seja em nível federal, estadual ou municipal 

torna as escolas vulneráveis às iniciativas externas. A autora identificou também, 

                                                           
8
 Os valores relacionados à premiação são variáveis a cada ano, de acordo com o número de escolas 

contempladas e a categoria em que concorrem. Os valores são repassados diretamente à escola, 
mediante um cronograma de investimento semestral e custeiam as despesas decorrentes da 
implantação dos projetos selecionados. Não são contemplados honorários dos professores e 
profissionais envolvidos.  
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além da ausência de mecanismos governamentais que regulem a penetração das 

empresas no processo escolar, uma certa expectativa de que o custeio de atividades 

escolares possa ser assumida por corporações privadas, levando as escolas a  

considerar, mesmo que de forma implícita, que a educação ambiental estaria a 

cargo das empresas.  

Acredita-se que este tenha sido inclusive um dos motivos de as escolas terem 

sido indicadas pela secretaria municipal como boa referência de ação ambiental, 

num contexto de valorização de parcerias com a sociedade civil, no custeio de 

demandas públicas, dentre as quais estariam àquelas decorrentes do 

desenvolvimento de projetos de educação ambiental. 

A precariedade de recursos materiais é uma das questões apontadas por 

Loureiro et al. (2006, p. 58), como uma eventual dificuldade na realização da EA 

escolar, ainda que apareça em último lugar para as escolas da região Sul. Nesta 

região, a falta de tempo para o planejamento e a realização de atividades 

extracurriculares está entre as maiores dificuldades apontadas pelos professores. 

Estas questões parecem ter sido contornadas por todas as escolas incluídas nesta 

pesquisa, possivelmente por causa da decisão da escola de participar do concurso 

ambiental.   

 No conjunto de manifestações consideradas nesta análise como relativas às 

motivações para o desenvolvimento de ações de educação ambiental na escola, 

aparecem em destaque, além do incentivo do concurso Prêmio Embraco de 

Ecologia, também as iniciativas individuais de professores ou grupos de professores; 

seguido do levantamento de problemas socioambientais na comunidade de entorno 

da escola.   

 Tal situação é compatível com o resultado apresentado por Loureiro et al. 

(2006, p. 43), que apontam as iniciativas de professores ou grupos de professores e 

os problemas ambientais da comunidade como sendo responsáveis por 

aproximadamente 40% das motivações para o início do trabalho de educação 

ambiental em escolas por todo o Brasil.  

 Os autores comentam que, na pesquisa realizada em 2004, das cinco regiões 

do país, quatro delas apresentam como principal motivação para o inicio dos 
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trabalhos de EA nas escolas, justamente a iniciativa de um professor ou grupo de 

professores, sendo aproximadamente 30% para a região Norte, 26% para a região 

Sudeste, 25% para a região Sul e 20% para a região Nordeste (LOUREIRO et al. 

2006, p. 43). As outras motivações para a EA escolar no país, apontadas pelos 

autores são o Programa Parâmetros em Ação e o papel de ONGs, através do 

desenvolvimento de projetos nas escolas. Nenhuma destas iniciativas foi 

mencionada pelos gestores entrevistados nesta pesquisa.  

 Ao se referirem às motivações dos professores para o envolvimento com as 

atividades de educação ambiental na escola, os gestores recorreram às suas 

próprias experiências, referindo-se a motivações de ordem pessoal, mencionando a 

importância da opinião de familiares e a pressão dos filhos por ações 

ambientalmente engajadas.  

 Tomamos a fala de Flávia, ao refletir sobre as suas motivações pessoais para 

o trabalho com a educação ambiental na escola,  

Eu, por exemplo, eu comecei a separar o lixo da minha casa depois que eu 

vim trabalhar no Jardim Paraíso, pois eu não separava antes. Como existia 

a preocupação com as lixeiras – que era a finalização do projeto da 

Embraco – nós percebemos que mexe não somente da direção para os 

alunos, mas dos alunos para mim, como pessoa, também mexe muito. [...] 

Eu tinha uma preocupação muito grande da minha filha com a Educação 

Ambiental. A minha filha é uma ecologista nata. Eu venho com a sacola do 

supermercado para casa e ela briga comigo. “Mãe, por que você não levou 

a permanente?” Então essa já era uma preocupação minha. Quando nós 

chegamos da escola, nós também acabamos trazendo alguma coisa. Eu 

tenho esse convívio de todo dia com ela ali me cobrando, e tem a 

preocupação ambiental, então você vem para a escola com a ideia de fazer 

alguma coisa, mas você não sabe como fazer e nem se as pessoas vão te 

abraçar.(Flávia, Escola PRMBD) 

 Percebemos nas reflexões de Flávia, uma interligação entre suas motivações 

pessoais para o engajamento ambiental, manifestas pela pressão de sua filha 

adolescente, com a situação da escola, onde também é solicitada a executar ações 

ambientais.   

Além das questões de ordem pessoal, outra importante motivação apontada 

pelos gestores foi a identificação de problemas socioambientais na comunidade de 

entorno, referindo-se às ações de EA na escola, como uma forma de contribuir para 
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a resolução de problemas socioambientais. Flávia e Camila fizeram considerações 

neste sentido,  

Então, existe esta preocupação com o ambiente que nós estamos inseridos. 

É o local onde nós estamos inseridos. Essa questão da invasão da área de 

mangue é uma coisa que é muito latente aqui no bairro. Isso é muito forte 

aqui [...] a escola tem uma preocupação ambiental pela questão da invasão 

de mangue, da localização da escola, como ela fica em uma área rural e ela 

cresceu junto com o desenvolvimento do bairro. (Flávia, Escola PRMBD) 

 

[...] mas o projeto surgiu através de uma questão da nossa comunidade. 

Teve uma pessoa próxima aqui da escola que morreu de leptospirose. 

Houve um alagamento e nós começamos a trabalhar a questão do lixo. Foi 

a questão do reaproveitamento, da reciclagem, da reutilização [...].  (Camila, 

Escola PKB)  

 

 A identificação de um problema estrutural na escola também foi apontada 

como motivadora da ação ambiental, pelos gestores de duas das escolas, 

denotando uma concepção pragmática de educação ambiental, voltada à resolução 

de questões pontuais e locais.  

Ah, a gente resolveu atacar primeiro a questão da luz, por que tínhamos um 

problema na escola. [...] então nós decidimos usar a questão do consumo 

como recurso sócio pedagógico (Bernardo, Escola AB) 

 

[...] é mesmo, nós tínhamos problemas antigos de curto circuito e muitas 

trocas de lâmpadas na escola, que praticamente acabaram com a troca das 

lâmpadas econômicas. Na verdade fizemos uma reforma na parte elétrica, 

procurando resolver os problemas, e junto fomos já fazendo então a 

discussão do consumo de energia na escola, e então tínhamos que trocar 

as lâmpadas né... senão ia ser feio! Falar de economia e não dar exemplo. 

(Alice, Escola AB) 

 

[...] quando eu cheguei aqui na escola nós tínhamos um problema – eu não 

sei se isso enquadra dentro da sua pesquisa – mas o muro da escola era 

muito feio, muito sujo, muito poluído visualmente. Cada pedacinho era 

pintado de uma cor, não existia uma padronização e nós nos preocupamos 

em fazer, primeiro deixar as coisas visualmente bonitas e aceitáveis. Então 

a primeira coisa que nós pensamos em fazer foi a pintura externa do muro, 

pois estava tudo pichado e horrível. (Flávia, Escola PRMBD) 

 

 Importante destacar que, uma das motivações esperadas nesta pesquisa, e 

que não apareceu em nenhuma resposta dos gestores entrevistados, refere-se à 

questão da obrigatoriedade legal de realização de educação ambiental nas escolas, 
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apontada em diversos documentos, incluindo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) e o Decreto Lei 9.795, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental no Brasil (BRASIL, 1999). Nenhum dos entrevistados fez menção aos 

documentos norteadores da EA no Brasil, com exceção de Bernardo, ao comentar o 

que aprendeu durante o curso de graduação, na disciplina de Educação Ambiental 

do curso.  

 Flávia, por outro lado, expressou de maneira interessante o que em sua 

opinião refere-se à existência de uma pressão social para o desenvolvimento da EA 

nas escolas, inclusive comparando com outras temáticas atualmente obrigatórias 

nas escolas, como a inclusão.   

[...] tanto a questão ambiental, quanto a questão da inclusão, que hoje nós 

estávamos discutindo [na reunião pedagógica da escola]. São questões que 

a escola precisa trabalhar, não tem mais escolha. A sociedade exige. A 

questão ambiental já vem de mais tempo, já a da inclusão é um pouco mais 

nova, mais recente, mas nós vemos uma necessidade, pois o mundo 

precisa. Nós não temos mais escolha. Nós precisamos tomar algumas 

providências [...]. (Flávia, Escola PRMBD) 

 

 Diferentes gestores referiram-se também a uma pressão social da escola, 

principalmente por parte dos colegas de trabalho, para que sejam realizadas ações 

ambientais. Camila (Escola PKB); Denise e Eloisa (Escola PZRM) e Flávia (Escola 

PRMBD) relacionaram esta pressão ao fato de as escolas já terem sido vencedoras 

do Prêmio Embraco, como.  

Eu então cheguei em uma escola que tem essa situação [envolvimento com 

EA escolar] muito forte, onde se precisava terminar um prêmio Embraco de 

Ecologia [...]. (Flávia, Escola PRMBD)  

 Flavia e Camila fizeram referência ainda às experiências ambientais 

anteriores, que seriam relembradas pelos professores e até pela comunidade, 

criando neles uma expectativa de continuidade ou de novas ações ambientais.  

Hoje eu percebo que eles [os professores] esperam que a gente tenha 
ações neste sentido, que a escola abrace a causa ambiental, porque 
sempre tocam neste assunto, tanto nas reuniões quanto em outros 
momentos [...]. (Flávia, Escola PRMBD) 



83 
 

Então [...] nós formamos uma prática e vamos trabalhando, e isso chega na 
comunidade. Isso tem a ver com o reconhecimento. Esses dias mesmo, 
uma criança veio aqui perguntar: “Vocês não vão recolher latinhas?” 
(Camila, Escola PKB) 

 Neste sentido nos remetemos a Galvão (2007), para quem as experiências 

docentes exitosas devem ser evidenciadas, justamente por seu potencial 

disseminador. Considerando os depoimentos dos gestores envolvidos nesta 

pesquisa, escolas com histórico de sucesso na área ambiental tendem a propiciar 

um clima motivador para novas investidas na área, sugerindo a possibilidade de um 

círculo virtuoso a partir de iniciativas bem sucedidas. Em sendo verdade esta 

suposição, o conhecimento dos motivos que levam a equipe de uma escola a 

investir em ações de educação ambiental pode ser um fator importante tanto para a 

continuidade destas ações quanto para novas frentes de atuação.  

 

5.2 Saberes relacionados à educação ambiental  

 

 Um autor que enfatiza a constituição dos saberes oriundos das diferentes 

instâncias, tais como: das disciplinas, dos currículos, das experiências, sejam elas 

pessoais ou familiares é Tardif (2011).  Ele afirma que o professor: em sua prática 

cotidiana, apoia-se em sua experiência e faz uso de seus conhecimentos pessoais 

na construção de um saber-fazer personalizado, que dê conta de suas múltiplas 

atribuições. O autor chama a atenção para a natureza social do saber profissional, 

considerando que os “diversos saberes dos professores estão longe de serem todos 

produzidos diretamente por eles, e muitos deles são de certo modo “exteriores” ao 

ofício de ensinar, pois provém de lugares sociais anteriores à carreira propriamente 

dita ou estão situados fora do trabalho cotidiano”. (TARDIF, 2011, p. 64) 

 Ainda segundo Tardif (2011, p. 36), pode-se definir o saber docente como um 

saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos 

da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.  

 Tomamos as falas de Alice e de Flávia como elucidativas da influência das 

experiências pessoais e familiares sobre as práticas docentes,   
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Penso muito nas minhas filhas, que já são pela causa ambiental desde 

sempre, e desde pequenas falam e pressionam sobre isto. Hoje em dia as 

crianças fazem uma pressão na gente [...].  (Alice, Escola AB).  

 

Eu tinha uma preocupação muito grande da minha filha com a Educação 

Ambiental. A minha filha é uma ecologista nata. Eu venho com a sacola do 

supermercado para casa e ela briga comigo. “Mãe, por que você não levou 

a permanente?” Então essa já era uma preocupação minha. Quando nós 

chegamos da escola, nós também acabamos trazendo alguma coisa. Eu 

tenho esse convívio de todo dia com ela ali me cobrando, e tem a 

preocupação ambiental, então você vem para a escola com a ideia de fazer 

alguma coisa, [...]. (Flávia, Escola PRMBD) 

 

 A prática docente não é oriunda apenas das ciências da educação, mas uma 

mobiliza diversos saberes, que, terão como pano de fundo organizador, segundo 

Ponte (1992), um conjunto de concepções mais ou menos conscientes a respeito do 

tema ou atividade em desenvolvimento.   

 Ao discutir o pluralismo do saber profissional, Tardif (2011, p. 33) afirma que, 

“o saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes de 

diferentes fontes”, dando ênfase à associação entre a natureza e a diversidade dos 

saberes e da importância de considerá-los em sua proveniência social. Assim, Tardif 

(2011, p. 62-3) relaciona os diferentes saberes com os lugares nos quais os próprios 

professores atuam, com as organizações que os formam e com suas experiências 

de trabalho, evidenciando suas diferentes fontes de aquisição e seus modos de 

integração com o trabalho docente.  

 Para Tardif (2011, p. 64) o saber profissional está, de certo modo, na 

confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 

individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos e dos 

lugares de formação.  

 Segundo Ponte (1992), as diferenças entre os vários tipos de conhecimentos 

traduzem-se pela diferente articulação entre as crenças de base e os outros tipos de 

pensamento, baseados no raciocínio e na experiência. Portanto, as crenças podem 

ser vistas como parte do conhecimento relativamente pouco elaborado. Nas crenças 

haveria o predomínio de elaborações mais ou menos fantasiosas e a falta de 

confrontação com a realidade empírica. Já no conhecimento mais elaborado, de 
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natureza prática, predominariam os aspectos experienciais, enquanto nos 

conhecimentos de natureza teórica predominaria a argumentação racional.  

 O ensino exige do docente a capacidade de utilizar, em sua ação cotidiana, 

um vasto leque de saberes. Ao agir, o professor se baseia em vários tipos de juízos 

práticos para estruturar e orientar sua atividade profissional. Assim, para tomar uma 

decisão, ele se baseia em valores morais ou normas sociais, e, para atingir fins 

pedagógicos, se baseia em juízos provenientes de tradições escolares, pedagógicas 

e profissionais que ele mesmo assimilou e interiorizou. Em suma, o professor se 

baseia em sua própria experiência, enquanto fonte viva de sentidos, “de uma forma 

que o próprio passado lhe possibilita esclarecer o presente e antecipar o futuro. 

Valores, normas e tradições, experiência vivida são elementos e critérios a partir dos 

quais o professor emite juízos profissionais”. (TARDIF, 2011, p. 66) 

 Deste ponto de vista, os saberes do professor, quando vistos sob a ótica do 

que Shön (1983) chama de “saberes – na – ação”, parecem ser caracterizados pelo 

que Tardif (2011, p. 66) denomina de polimorfismo do raciocínio. Ou seja, durante a 

ação, os saberes do professor são, a um só tempo, construídos e utilizados em 

função de diferentes tipos de raciocínio (indução, dedução, analogia), que 

expressam a flexibilidade da atividade docente diante das situações do cotidiano 

(normas, regras, afetos, comportamentos, objetivos, papéis sociais), que são 

irredutíveis a uma racionalidade única.  

 Tardif (2011) destaca como fator importante neste processo, as dimensões 

temporais do saber profissional, ou seja, sua inscrição na história de vida do 

professor e sua construção ao longo da vida e carreira. As experiências formadoras 

vividas na família e na escola constituem-se em marcadores afetivos globais, 

conservados sob a forma de preferências ou repulsões, que vão constituindo um 

repertório subjetivo de referências de tempo e lugares que vão fixando essas 

experiências na memória. Logo, os vestígios de socialização primária e da 

socialização escolar do professor são marcados por referencias de ordem temporal, 

fazendo com que a temporalidade estruture a memorização de experiências 

educativas ou sociais marcantes para a construção do Eu profissional. 

 Referindo-se a Berger e Luckman (1980), Tardif (2011, p. 67-68) lembra que 

uma sequencia de experiências de vida não poderá ser invertida. Assim a estrutura 



86 
 

temporal da consciência proporciona a historicidade que define a situação de uma 

pessoa em sua vida cotidiana como um todo, que lhe permite atribuir, muitas vezes, 

a posteriori, um significado e uma direção à sua própria trajetória de vida.  

 Recorremos novamente à fala de Flávia, ao mencionar os conselhos de seu 

pai, quando ela era criança, a respeito das relações de consumo e descarte de 

resíduos, à época tema não tão em voga quanto atualmente. 

[...] meu pai trabalhou até o ano passado. Ele morreu no ano passado 

trabalhando. Ele era motorista do caminhão da Engepasa [companhia de 

saneamento local] do caminhão ambiental do lixo. Ele dizia assim: “Nossa, 

nós vamos naquele aterro – eu nunca fui ao aterro, então eu não sei como é 

– é tanta coisa jogada fora. Meu Deus, quanta coisa jogada fora. Como 

esse povo produz lixo.” E o meu pai era uma pessoa que tinha somente até 

a 8ª série. Ele tinha só o Ensino Fundamental e eu pensava: “Eu já estou 

pós-graduada e não me preocupo com essa questão, enquanto o pai está 

tão preocupado. Por que será que ele se preocupa tanto?” Então quando 

nós falamos em separar, ele dizia: “Isso mesmo, separa, mas não tranca a 

pet, pois quando ela for amassada, ela explode se estiver tampada.” Eu 

disse: “Nossa! Esse é um conhecimento que eu pensei que eu nunca ia ter.” 

(Flávia, Escola PRMBD) 

 Percebe-se, na fala de Flávia, ao refletir, no momento da entrevista, a respeito 

de suas motivações para o trabalho com a educação ambiental, uma significação a 

posteriori sobre o posicionamento paterno, oriundo de sua experiência, a respeito de 

questões que hoje são significativas para a sociedade contemporânea, como a 

questão do consumo e descarte de resíduos e a insustentabilidade dos sistemas 

econômicos atuais.  

 Tardif (2011) lembra que no cotidiano escolar, diversos saberes são 

mobilizados nas interações diárias dos agentes escolares, sendo praticamente 

impossível a identificação de sua origem. Parafraseando o autor (p. 64), “os gestos 

são fluidos, e os pensamentos, pouco importam as fontes, convergem para a 

realização da intenção educativa do momento”.  

 Recorrendo a vários estudiosos da área, Tardif (2011, p. 68) lembra que a 

trajetória profissional está associada a diferentes momentos e fases de construção 

ao longo da vida pessoal e profissional do docente. Então, assim como boa parte do 

que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre 

como ensinar provêm de sua própria história de vida, principalmente de sua 
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socialização enquanto alunos, também os conhecimentos que detêm e mobilizam a 

respeito da temática ambiental se constituem a partir de diferentes aportes, incluindo 

sua socialização primária.  

 Segundo Tardif (2011, p. 71), a socialização é um processo de formação do 

indivíduo que se estende por toda sua história de vida, e comporta rupturas e 

continuidades. Tendo como base as ideias do autor, defendemos aqui a ideia de que 

os saberes (regras, esquemas, hábitos, procedimentos, categorias) não são inatos, 

mas produzidos pela socialização, através do processo de imersão dos indivíduos 

nos diversos mundos socializados, dos quais a família, os grupos de amigos e as 

escolas são importantes marcos referenciais. Nestes diferentes mundos 

socializados, na interação com os outros, a identidade pessoal e social do sujeito vai 

se constituindo.  

 Segundo Tardif (2011), a evidência dos saberes oriundos da socialização 

anterior à preparação profissional formal para o ensino remontam aos trabalhos 

referentes às histórias de vida dos professores. Referindo-se a diversos autores, 

Tardif (2011, p. 72) afirma haver muito mais continuidade do que ruptura entre o 

conhecimento profissional do professor e as experiências pré-profissionais, 

especialmente aquelas que marcam a sua socialização primária, referente à família 

e ambientes de vida, assim como a socialização escolar, enquanto aluno.  

 Parafraseando Tardif (2011, p. 72), afirmamos que ao longo de sua historia de 

vida pessoal e escolar, é correto supor que o professor vai interiorizando 

conhecimentos, competências, crenças e valores que vão estruturando sua 

personalidade e suas relações com os outros, e vão sendo reatualizados e utilizados 

na prática de seu ofício.  

 

5.3 Os promotores da educação ambiental   

 

 Em outro eixo de discussão, agora tratando da identificação dos agentes 

escolares efetivamente engajados nas práticas ambientais nas escolas, a 
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manifestação dos gestores a respeito da questão nos remeteu à discussão dos 

diferentes papeis e atribuições destes agentes em seu ambiente de trabalho.  

 Segundo os gestores entrevistados, os grandes promotores das atividades de 

EA nas escolas consideradas nesta pesquisa, foram seus professores.  Por outro 

lado, apenas os professores de ciências (apontados em todas as escolas) e os 

professores de Matemática (apontados em três das quatro escolas) foram 

mencionados como executores de atividades de EA dentro de suas disciplinas.  

Alguns professores nossos da disciplina de Ciências, junto com outros 

professores, dependendo da área que está se trabalhando, fazem alguns 

trabalhos de cunho ambiental vinculado às suas disciplinas. Por exemplo, a 

[...] professora de Matemática do 9º ano. Ela trabalha muito a questão da 

reciclagem e do reaproveitamento. (Flávia, Escola PRMBD) 

 Em todas as outras situações, foram professores que ocupavam outras 

funções escolares que não a sala de aula, aqueles que iniciaram ou promoveram as 

práticas de EA nestas escolas. Foram mencionados os agentes escolares 

relacionados à gestão (diretores, vice-diretores e supervisores de ensino) e à 

organização de espaços de apoio aos trabalhos de sala de aula, como biblioteca e 

sala de informática.  Nenhum dos gestores chegou a discutir esta questão, que 

remete à organização escolar.    

 Tardif e Lessard (2011, p. 82) discorrem a respeito das formas de divisão do 

trabalho escolar, considerando as classes como unidades básicas do ensino escolar, 

por serem os núcleos em torno dos quais se desenvolvem as práticas educativas e 

as interações imediatas entre os professores e os alunos. À margem da classe 

tradicional, outros agentes contribuem de diferentes maneiras para a missão 

educativa da escola. Encontram-se neste grupo a orientação e apoio pedagógico 

aos professores, a orientação aos alunos, a ajuda psicológica, a ajuda às 

aprendizagens e os apoios técnicos diversos.   

 Tardif e Lessard (2011) consideram que embora as classes sejam as 

unidades básicas de trabalho na escola, colocando o docente no centro da ação 

pedagógica, na prática, o professor tem pouco poder de decisão. O docente é e se 

percebe como o principal – se não o único – responsável pelo funcionamento da 

classe, numa situação reforçada pela maioria das direções das escolas, que exigem 
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de seus professores a capacidade de controlar seus alunos em sala. No entanto, 

tem pouco poder de decisão sobre os programas de ensino e seus conteúdos, ou 

sobre composição dos grupos de alunos, ambos decididos, via de regra, em 

instâncias exteriores à sua vontade.  

   De modo geral os docentes trabalham sozinhos em suas salas de aula, 

relativamente longe dos olhos de seus colegas e superiores, praticando ações que 

compreendem a supervisão, o acompanhamento e o controle dos alunos em seus 

processos de aprendizagem.  No conjunto, estas várias atividades são 

desenvolvidas de modo mais ou menos consciente, e caracterizam a solidão do 

trabalhador diante dos alunos, uma solidão que segundo Tardif e Lessard (2011, p. 

64), é “sinônimo ao mesmo tempo de autonomia, de responsabilidade, mas ao 

mesmo tempo, de vulnerabilidade” da função social do professor.  

 Flávia fez considerações a respeito das diferentes atribuições dos gestores e 

dos professores no desenvolvimento pedagógico da questão ambiental na escola, 

demonstrando sensibilidade para com a situação do docente em classe, a quem 

cabe, em última instância a execução dos objetivos acordados em outras esferas.    

Na direção, eu acho que é um pouco mais tranquilo para se trabalhar. Eu 

acho, pois você vai coordenando o trabalho do lado de fora, e eu acho que 

o mais difícil é o trabalho dentro da sala de aula. O promover a discussão, 

pois nós temos o conteúdo programático e temos que juntar aquele 

conteúdo junto com a questão ambiental que, às vezes, não está colocada 

ali. Como a professora de Matemática, ela teve que fazer toda uma volta 

com a questão do imposto para poder trabalhar com as caixinhas [num 

projeto de coleta seletiva e reciclagem de residuos]. (Flávia, Escola 

PRMBD) 

 A supervisora Denise (PZRM) também se refere às diferentes instâncias 

escolares no trato da temática ambiental, delegando as tarefas de planejamento e 

articulação às esferas de gestão escolar e a execução das atividades de EA, aos 

professores em sala de aula, embora não mencione a interligação de ambas as 

etapas.  

O que acontece é que nós que estamos da supervisão, nós provocamos, 

pois não somos nós que executamos. (Denise, Escola PZRM). 
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 Dentre todas as escolas, apenas as supervisoras Denise e Eloisa (Escola 

PZRM), declararam ser, na opinião delas (mais da Eloisa), as ciências biológicas a 

área que por excelência tinha mais condições técnico científicas para tratar da 

questão da EA na escola. Eloisa foi enfática em qualificar a área da biologia como a 

mais preparada para trabalhar de forma interdisciplinar na escola, remetendo ao 

convívio que teve com uma professora de ciências bastante ativa na área ambiental.  

Eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com a professora [de 
ciências] e eu aprendi muita coisa com ela, pois ela tem essa visão 
[interdisciplinar]. Ela associa esse papel aqui com várias coisas. Então ela 
te dá uma aula com aquilo ali, e é fantástico. Eu, até então, até ela vir 
trabalhar conosco, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu já tinha 
pensado em algumas coisas, mas eu nunca tinha parado para pensar tão 
profundamente, pois ela tem um conhecimento maior nessa área e eu acho 
que é por causa da Biologia. A Biologia te mostra uma coisa diferente. Ela 
associa a composição com uma série de coisas. É impressionante. (Eloisa, 
Escola PZRM) 

 A gestora refere-se a questões de interdisciplinaridade e visão sistêmica, que 

relaciona ao universo de formação do biólogo, e não a identifica em outras áreas de 

formação. Denise faz relação com os cursos de especialização na área ambiental 

como sendo uma forma de compensar esta abordagem, que também reconhece não 

estar presente na formação dos profissionais da área de ciências humanas.  

 As condições de trabalho docente na escola foram mencionadas pelos 

gestores entrevistados, ao relacionarem o fato de que, em todas elas, a maioria dos 

professores atuantes era efetiva e com atuação conjunta há vários anos naquelas 

instituições. Todos destacaram esta situação de estabilidade, em oposição ao 

trabalho esporádico dos professores com contratos temporários, como um fator de 

influência nas atividades de educação ambiental escolar, pela aproximação dos 

professores em trabalhos de equipe. Para ilustrar esta situação, tomamos a 

manifestação de Flávia, que comenta as vantagens desta permanência dos 

professores nas escolas;  

Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 30% dos professores efetivos, [...] 

são 2 anos, e nós temos 90% dos professores efetivos porque a 

propaganda da escola mudou, porque as tomadas de decisão mudaram. 

Hoje, não é a diretora que resolve. Nós até temos uma proposta, mas nós 

levamos e resolvemos em conjunto. “Pessoal, vamos lá. Nós vamos ter que 

resolver.” Nós temos que tomar a decisão juntos, seja lá para o que for. 
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Então como há uma tomada de decisão em conjunto, nós temos conseguido 

fazer com que a responsabilidade seja dividida com o grupo. Os professores 

assumem a responsabilidade. Como eles assumem, eles se sentem 

responsáveis pela escola, eles se sentem parte da escola e fazem 

propaganda. (Flávia, Escola PRMBD) 

 Tardif e Lessard (2011, p. 19) lembram que a atividade docente se enquadra 

no que chamam de trabalho interativo, cuja característica essencial é colocar em 

relação, no quadro de uma organização (a escola entre outras), trabalhadores e 

seres humanos que utilizam seus serviços. Assim como a escolarização repousa 

sobre as interações cotidianas entre professores e alunos, o contexto do trabalho 

interativo cotidiano permite compreender as características cognitivas particulares da 

docência.   

 Para os autores, a escola repousa, em última instância, sobre o trabalho 

realizado pelos diversos grupos de agentes escolares, e para que esta organização 

exista e perdure, é preciso que esses agentes, servindo-se de conhecimentos 

profissionais e apoiados em recursos materiais e simbólicos, executem uma série de 

tarefas específicas, realizadas em função de objetivos específicos (TARDIF e 

LESSARD, 2011, p. 24).   

 No decorrer da atividade docente, como se pode depreender na fala de 

Flávia, indicada anteriormente, são importantes as questões que caracterizam as 

relações humanas em seu cotidiano. Esse trabalho interativo evoca, além de 

habilidades relacionadas à persuasão, controle, negociação e sedução, outras 

relacionadas ao instruir, supervisionar, servir, ajudar, cuidar, controlar, entre outras. 

Todas desdobradas segundo modalidades complexas, em que intervém a 

linguagem, a afetividade e a personalidade. Para Tardif e Lessard (2011, p. 33) 

“componentes como o calor, a empatia, a compreensão, a abertura de espírito, etc.; 

constituem trunfos inegáveis do trabalho interativo”.   

 Por outro lado, os professores também são atores sociais que investem em 

seu local de trabalho, que pensam, dão sentido e significado a seus atos, 

vivenciando sua função como experiências pessoais. Ou, como sintetizam Tardif e 

Lessard (2011, p. 38), o “trabalho docente não consiste apenas em cumprir ou 

executar, mas também é a atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar 

sentido ao que fazem”. Novamente nos remetemos à reflexão de Flávia, a respeito 
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da interação entre os professores, quando desfrutam de maior estabilidade na 

instituição e maior tempo de convívio,  

Nós percebemos que a escola é unidade. É aquela questão que eu te falei, 
essa é uma escola meio que família. Existe uma comunidade muito forte 
dentro do núcleo de professores e administrativo pedagógico. Esse é um 
vínculo que nós criamos e que já estava sendo construído há muito tempo, 
mas como eram muitos professores contratados, o vínculo não perdurava. 
Então perdia-se muito o contato. Começava-se o trabalho, acabava o 
contrato e o professor ia embora. Hoje, nós conseguimos perceber que a 
coisa é mais efetiva, pois o professor está contratado por tempo 
permanente, ele se efetivou na escola. A escola é dele. (Flávia, Escola 
PRMBD)  

Flávia enfatiza quão importante é a constituição de uma equipe estável na 

escola para a realização de um trabalho efetivo.  O modo de organização das 

equipes, as relações estabelecidas no cotidiano escolar definem claramente a 

direção e a forma de condução das atividades desenvolvidas. Também podem 

deixar fluir as iniciativas coletivas ou pessoais no sentido de enfrentar desafios que 

colocam o professor em situações fora de sua zona de conforto, como pode ser 

considerada a educação ambiental na escola.  

Enquanto temática transversal, a educação ambiental não pode ser 

circunscrita ao espaço da sala de aula, mas precisa ser consistente a ponto de 

permear as discussões sociais que tem espaço nas várias disciplinas escolares. 

Para tanto, ainda que prescinda de conteúdos relacionados às áreas que explicam o 

funcionamento do meio ambiente, como a área das ciências biológicas, outras são 

igualmente importantes. Logo, não poderá ser realizada de modo isolado na escola.  

A maior ou menor clareza de suas atribuições por parte dos gestores pode 

também auxiliar na condução de práticas de educação ambiental exitosas. O 

reconhecimento de seu papel na condução de projetos coletivos na escola, e a 

sensibilidade para identificar a predisposição de indivíduos ou grupos sob seu 

comando para o desafio das ações ambientais pode ser determinante na motivação 

dos professores nesta empreitada.   

Dos depoimentos a respeito da organização escolar e das diferentes 

atribuições de gestores, professores, alunos e familiares no enfrentamento das 
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questões ambientais, depreende-se uma concepção de educação ambiental 

entendida como prática coletiva, desenvolvida por grupos de agentes escolares em 

diferentes funções.  

Já durante a coleta de dados desta investigação, com as entrevistas 

agendadas com os diretores das escolas, a perspectiva de trabalho coletivo foi se 

evidenciando, com a iniciativa de alguns gestores em convidarem seus colegas de 

trabalho para participar. As entrevistas, aliás, nestes casos, foram bastante 

produtivas e os gestores mostraram-se a vontade para falar sobre o tema em 

questão, buscando o reforço de suas impressões nas falas do colega.  

Tomamos o caso de Alice e Bernardo, a este respeito.  A entrevista foi 

realizada com os dois gestores, a pedido da diretora. Procurou-se enfatizar a fala 

dela, mas com frequência ela mesma solicitava a opinião e participação do colega, 

que também se manifestava, mostrando-se também à vontade e bastante “cúmplice” 

das ações e relatos da gestora. Com o desenrolar da entrevista, percebeu-se que na 

fala conjunta dos gestores uma dinâmica de cumplicidade e articulação relacionada 

às ações ambientais da escola.  

Tomamos a fala de Alice, como exemplo desta concepção coletiva da 

educação ambiental empreendida na escola,  

Ah, eu acho que é pelo esforço de toda a equipe da escola, supervisores, 

professores, alunos. Hoje, por exemplo, eu acho que não conseguiria 

responder a esta entrevista sozinha. Porque quando se fala em educação 

ambiental aqui na escola, a gente tá sempre falando da equipe, eu, o 

Bernardo, os outros professores... e também pelos parceiros que a gente 

tem como a Incasa, que é a empresa madrinha da escola, da Embraco, pelo 

prêmio, sabe... (Alice, Escola AB) 

Considerando as reflexões de Tardif e Lessard (2011) a respeito do trabalho 

na escola, e da solidão a que fica submetido o professor em sala de aula, 

acreditamos que os trabalhos com projetos de educação ambiental nas escolas 

podem estar imprimindo uma nova dinâmica de trabalho. Por ter um componente 

prático, por envolver conhecimentos de áreas que superam as formações individuais 

dos docentes, as atividades de educação ambiental na escola demandam vários 



94 
 

momentos de trabalho coletivo, para o planejamento das atividades, seleção dos 

conteúdos e metodologias a serem executadas.  

A respeito da formação para a área ambiental, apenas Bernardo declarou ter 

estudado educação ambiental em seu curso de graduação. Os outros fizeram 

menção a cursos de pós graduação Lato Senso em interdisciplinaridade, como 

tendo sido contributivo para as práticas ambientais das escolas.  

 

5.4 Concepções de educação ambiental 

 

 Segundo Tardif (2011, p. 73), diversos trabalhos biográficos permitem 

identificar experiências escolares, familiares ou sociais como fonte das convicções, 

crenças ou representações de professores, que são apresentadas normalmente 

como certezas. Em resumo, os saberes experienciais do professor, longe de serem 

baseados unicamente no trabalho em sala de aula, decorrem em grande parte de 

pré-concepções de ensino e aprendizagens herdadas de sua história escolar e de 

uma série de convicções, crenças e concepções que vão se constituindo ao longo 

de sua história de vida, nos diversos ambientes de socialização.  

 Neste sentido, tomamos o histórico de experiências com a educação 

ambiental das escolas, como sinalizador das concepções que fundamentam estas 

atividades.  

Quanto às temáticas ambientais relatadas pelos gestores, são todas 

relacionadas à premiação no concurso ambiental (Apêndice xx) e variaram entre os 

seguintes temas: Gestão de Recursos Hídricos e Energia (um); Carta da Terra (um); 

Fomento à Investigação Científica na escola (três); Conservação de Fauna (dois); 

Protagonismo Socioambiental (um) e Ações Coletivas no entorno da escola ou no 

bairro (quatro), estas com maior prevalência.  

As temáticas socioambientais, exploradas pelas escolas são recorrentes na 

literatura a respeito da educação ambiental escolar (GUIMARÃES, 2004; GUERRA e 

GUIMARÃES, 2006; CAVALARI et al., 2006, entre outros).  
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 Tomados em seu conjunto, sinalizam uma concepção de EA escolar 

pragmática, voltada à resolução de problemas ambientais, o que se depreende,  por 

exemplo, na recorrência de  mutirões de limpeza e organização do ambiente interno 

e externo à escola.  

Vale retomar as reflexões de Reigota (1988) que, ao analisar as 

representações sobre educação ambiental de um grupo de professores, afirma que 

os mesmos tendem a considerar a Educação Ambiental, dentro de duas vertentes 

principais: os que associam a EA a uma disciplina específica (agrupando as ações 

de estudo do meio e das relações existentes entre os componentes deste meio) e 

aqueles que a percebem como um projeto pedagógico conscientizador. Segundo o 

autor,  

A representação ‘conscientizadora’ aparece em diversas oportunidades, 
conferindo à educação ambiental a tarefa de introjetar nos indivíduos, 
indistintamente, a consciência que possibilite a preservação do meio 
ambiente, entendido como a preservação da natureza [...] (EA é aquela 
onde devemos conscientizar nossos alunos e a comunidade da importância 
que tem a natureza, para dar continuidade à vida no planeta).  (REIGOTA, 
1998, p. 77) 

 

 As pesquisas do autor indicam que a inserção da comunidade dentro do 

projeto conscientizador, é recorrente, demonstrando uma propensão dos 

professores em envolver outras pessoas, que não só os alunos, na questão 

ambiental.  

 Dentre as temáticas abordadas pelas atividades ambientais nas escolas 

participantes desta pesquisa, a maioria se refere a demandas sociais amplas, nem 

sempre afeitas ao universo escolar, ou que possam ser concretizadas a partir das 

ações escolares. Encontram-se neste grupo, os projetos de Gestão de Recursos 

Hídricos e Energia, relacionados ao reordenamento da área da bacia hidrográfica 

local; Conservação de Avifauna, com a projeção de construção de um viveiro para 

recuperação de pássaros da fauna nativa, apreendidos pela policia ambiental ou de 

organização de Mutirões de limpeza e organização do entorno da escola ou no 

bairro, estes relativamente frequentes.  

 Este posicionamento da escola como mobilizadora da ação ambiental na 

comunidade, normalmente como organizadora da participação dos diversos agentes 
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sociais em ações práticas de limpeza e organização do ambiente do entorno, sem 

necessariamente estar atrelada ou ancorada em conhecimentos de base técnica e 

científica, afeitos às diversas áreas ou disciplinas, parece ser uma importante 

sinalização da postura da escola frente à questão ambiental.  

 Depreende-se neste posicionamento uma representação de educação 

ambiental pragmática (CAVALARI, SANTANA E CARVALHO,  2006)  ou como forma 

de resolução de problemas (REIGOTA, 1998; SAUVÉ apud SATO, 2003), delegando 

à escola e a seus agentes escolares, ora o papel de organizadora das ações 

ambientais ora o de transmissora de orientações sobre boas práticas no cuidado 

com o ambiente ou no manejo dos recursos.  

 Parece-nos que as atividades ambientais manifestas nas escolas, têm sido 

realizadas muito mais na lógica do que Nóvoa (2009, p. 59), chama de escola 

posicionada como centro da coletividade, do que uma escola focada na organização 

centrada na aprendizagem.   

 A primeira concepção (escola como centro da coletividade) caracteriza-se, 

segundo Nóvoa (2009, p. 59) pelo “reforço da escola enquanto elemento central do 

espaço social e comunitário, assumindo um conjunto alargado de missões, dentre 

elas, as atribuições ambientais ou de melhoria do ambiente nomeadamente na luta 

contra as fraturas sociais e no apoio à integração das crianças”.  A fala de Camila 

nos remete à concepção de que a escola deve atuar nas ações comunitárias de 

ordenamento do espaço do entorno.  

 [...] Esse último projeto tratava sobre a questão da arborização, então era 

para fazer um corredor ecológico. Esse corredor começaria lá do começo da 

rua XV de novembro, e viria até aqui, onde tem uma pracinha à direita. [...] 

nós tivemos que adaptar o projeto, pois quando ele foi escrito, nós não 

contávamos com a questão do esgoto. Então no ano de aplicação do 

projeto, a rua estava toda perfurada, pois eles estavam fazendo o 

saneamento básico e nós tivemos que adaptar, trabalhando com os 

corredores de jardim, com a arborização, e a calçada acabou ficando pra 

trás. Nós trabalhamos também com o cuidado com o entorno da escola, 

tanto que, se você observar, algumas das nossas árvores têm placas de 

identificação. Nós acabamos executando o projeto de uma forma adaptada. 

(Camila, Escola PKB)  

 Camila, ao relatar a amplitude de variáveis e instâncias relacionadas à 

questão ambiental para a qual pretendiam contribuir, remete às reflexões de 
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Cavalari, Santana e Carvalho (2006), ao lembrar que a dimensão ambiental pode 

assumir um caráter histórico – social, se, ao invés de visar apenas a transformação 

dos indivíduos em relação à natureza, também considere o conjunto da sociedade, 

numa perspectiva de transformação social.  

 Os projetos de cunho pedagógico conscientizador tendem a organizar suas 

ações em torno da atribuição de responsabilidade aos diversos setores da 

comunidade, o que, segundo Reigota (1988) reproduz um quadro de exterioridade 

da questão ambiental, numa expectativa de que toda ação projetada à comunidade 

visaria à preservação da natureza. Esta situação também foi percebida nas escolas 

envolvidas nesta pesquisa, como se percebe, novamente, na fala de Camila, que 

atribui às ações empreendidas pela escola, o incentivo à coleta seletiva no bairro.   

[...] o primeiro prêmio que nós ganhamos foi por causa de uma limpeza 

geral em torno da comunidade. Nós entramos em contato com a Secretaria 

Regional, então veio um caminhão e recolheu tudo. As pessoas colocaram 

móveis e tudo o que tinha sobrando. Então, com isso, nós incentivamos a 

coleta seletiva. (Camila, Escola PKB)  

 Destacamos que a compreensão dos problemas ambientais extrapola o 

âmbito da relação homem natureza e passa necessariamente pelo estudo de 

questões mais amplas da sociedade, numa perspectiva de atividades que, 

identificam e caracterizam a educação ambiental. De fato, são recorrentes as 

atividades de educação ambiental direcionadas para a busca de soluções práticas 

para questões ambientais internas ou externas às escolas. Dentre elas, são 

recorrentes as relacionadas à busca de soluções a problemas relativos à produção 

de resíduos, à otimização do uso da água e de propostas que buscam o 

entendimento das relações entre consumo e produção de resíduos 

 Segundo Cavalari, Santana e Carvalho (2006), nos relatos de práticas de 

educação ambiental, são comuns as referências tanto aos problemas ambientais 

quanto aos processos de recuperação, conservação e melhoria do ambiente. Tais 

propostas normalmente estão associadas às possibilidades de mudanças de 

hábitos, posturas e comportamentos, e referem-se, ainda que inconscientemente, à 

possibilidade de mudança nas concepções dos indivíduos a respeito da temática 

ambiental em discussão.  
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 Quando discute a articulação entre as concepções e as práticas dos 

professores, Ponte (1992, p. 208) refere-se a Feinman-Nemser e Floden (1986), 

para sugerir três níveis de influência sobre as concepções de professores: o que se 

passa na sala, a organização e dinâmica da instituição escolar e aspectos mais 

gerais da sociedade.  

 Quanto a possibilidade de mudança nas concepções, Ponte (1992) menciona 

professores que alteraram pelo menos alguns aspectos de suas práticas por 

influência de mudanças que começaram a ocorrer em seu quadro conceitual, 

ressaltando que o desempenho de outras funções pelos professores, em especial os 

de responsabilidade administrativa tendem a proporcionar-lhes novos pontos de 

vista.  

Thomson (1992 apud Ponte, 1992), indica como influências na relação entre 

as concepções e as práticas: a) o contexto social (valores, crenças, expectativas dos 

alunos, pais, colegas e responsáveis escolares, o currículo adotado, as práticas de 

avaliação, os valores do sistema); b) o clima político e c) a eventual necessidade de 

certos conhecimentos operacionais.  

Segundo Ponte (1992), mudanças profundas no sistema de concepções só se 

verificam perante abalos muito fortes, geradores de grandes desequilíbrios, o que 

costuma ocorrer no quadro de vivências pessoais intensas. No caso do presente 

estudo identificamos um indício de mudança nas concepções relacionadas ao papel 

efetivo da educação ou do papel da escola no enfrentamento de questões 

socioambientais amplas, no momento em que os gestores se sentem frustados com 

o alcance de alguns de seus projetos ambientais.  

Questões socioambientais são por definição questões que não se explicam a 

partir de conceitos dicotômicos de sociedade e ambiente, mas que se materializam 

na confluência de ambas estas perspectivas. O sucesso no enfrentamento destas 

questões, por decorrência, também depende da articulação de diferentes instâncias 

políticas e sociais, sustentadas por conhecimentos a respeito do funcionamento dos 

sistemas naturais e da dinâmica social. Portanto, não poderão ser enfrentados com 

a mera transmissão de conteúdos que expliquem os processos que caracterizam 

tais questões, ou com a prescrição de comportamentos ambientalmente alinhados.   
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 Com o passar do tempo, por conta das dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento dos projetos ambientais relatados pelos entrevistados ou pelo 

fracasso dos agentes escolares em articular as diferentes instâncias sociais no 

desenvolvimento das ações ambientais previstas, as falas dos gestores sugerem 

uma mudança em suas concepções a respeito do papel da escola no 

encaminhamento das práticas ambientais.   

 Tomamos novamente a fala de Camila, ao relatar sua frustração com a não 

concretização dos objetivos de um dos importantes projetos da escola, mas que 

ultrapassava suas condições reais de execução. 

Depois nós tivemos o projeto “Voando rumo à sustentabilidade”, com a 

questão dos passarinhos. Nós acabamos sentindo muito, pois nós não 

conseguimos chegar à realização final desse projeto, pois o projeto 

consistia na construção de um grande viveiro, o qual nós construímos, [com 

o dinheiro da premiação do PEE] ao lado da Polícia Ambiental, e nós não 

conseguimos dar continuidade, pois o objetivo era assim: o recolhimento da 

ave e depois, se nós conseguíssemos alguém da área para cuidar dos 

animais, o local serviria como um asilo, um abrigo, ou um hospital, para 

depois devolver os pássaros para a natureza, mas nós não conseguimos 

essa parceria depois de ter terminado o viveiro. Então nós temos a obra lá 

no meio do mato, com um viveiro fechado que acabou ficando na casca, 

pois não teve continuidade, apesar do nosso esforço de conversar com a 

Polícia Ambiental, com biólogos e pessoas da universidade, mas nós não 

conseguimos essa continuidade, que era o objetivo inicial. [...] O 

desenvolvimento final que era o de dar essa continuidade... No fim, ninguém 

conseguiu ajudar. A Polícia Ambiental também não conseguiu tocar e nós 

também não podemos ficar somente correndo atrás disso, pois nós temos 

toda a parte pedagógica para dar conta (Camila, Escola PKB) 

 Pelos relatos dos entrevistados, o de Camila entre eles, depreende-se que o 

entendimento da complexidade da temática socioambiental ou a abrangência de 

suas intenções iniciais e as reais condições de aplicação destes projetos passaram 

a ser questionadas pelos gestores, que atualmente preferem organizar atividades 

restritas ao âmbito escolar, sem tanta projeção de atividades para a comunidade, 

nos remetendo à uma concepção de escola centrada na aprendizagem (NÓVOA, 

2009, p. 59).  

 No decorrer das entrevistas, os gestores refletem sobre suas práticas 

ambientais, contrapondo-as com os limites da escola, e aos diferentes papeis dos 

diferentes atores sociais no enfrentamento de questões ambientais que, em suma, 



100 
 

não surgem na escola, mas sim na sociedade, e por ela precisam ser enfrentados. 

Tomamos a fala de Eloisa como representativa desta situação,  

Tem coisas que nós podemos alertar e esse é o nosso papel. Vamos alertar 

e conversar, mas nós precisamos ter os pés no chão. Partir para a ação 

efetiva é complicado, pois são instâncias diferentes. Tanto é que nós, na 

época [referindo-se a projeto anterior] nós queríamos plantar árvores nessa 

parte aqui do rio, mas nós não conseguimos fazer. A prefeitura não 

autorizou. Pensa nisso, era apenas um projeto da escola. Nós queríamos 

fazer toda essa parte aqui com árvores, para fazer a recomposição da mata 

ciliar. (Eloisa, Escola PZRM) 

Ponte (1992) refere-se às reflexões de Thompson (1992) ao lembrar que a 

tendência que se observa nos professores é a da acomodação dos novos elementos 

nas estruturas conceituais pré-existentes, modificando-os tanto quanto seja 

necessário para deixar aquelas estruturas basicamente inalteradas.  

Percebe-se, na fala de Camila, que as ações ambientais declaradas como 

tendo sido mais satisfatórias, em termos de cumprimento de seus objetivos, tem sido 

aquelas circunscritas ao universo escolar, apoiadas em atividades relacionadas aos 

conhecimentos da área da biologia.  

[O projeto] da questão dos artrópodes, que nós trabalhamos aqui no entorno 

da comunidade, então foi uma riqueza muito grande, tanto pelo 

conhecimento, quanto pelas pesquisas que os alunos fizeram, pelo que eles 

recolheram quando eles saíram a campo... Então foi um momento bem 

legal. (Camila, Escola PKB)  

Neste caso, o que para a gestora é apresentado como avanço em suas 

práticas ambientais, considerando o cumprimento dos objetivos propostos, pode 

representar o retorno à zona de conforto inicial dos professores, e ao espaço a ele 

destinado na organização geral da escola.  As atividades ambientais retornam ao 

curriculo da biologia, com previsão de atividades circunscritas às atividades de 

ensino da disciplina, com eventuais incursões práticas pelo pátio ou pela vizinhança 

da escola.  

As atividades práticas aliás, são apresentadas por todos como sendo 

imprescindíveis à educação ambiental escolar. Em diversos momentos os gestores 
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fizeram referência ao esforço de suas equipes nas escolas, visando ao 

desenvolvimento de ações ambientais práticas de EA. Tomamos as falas de Alice, 

Bernardo e Camila, que atribuem a estas práticas ambientais o reconhecimento 

social das escolas,   

Eu acho que estas ações na escola [como trocar as lâmpadas da escola por 

aquelas mais econômicas, entre outras], acabam contribuindo para aquele 

reconhecimento que você perguntou, porque as crianças levam pra casa, e 

reviram a casa, e motivam o povo para a questão da luz nas casas, e isto 

vai movimentando todo mundo, e o pessoal acaba reconhecendo mesmo. 

(Alice, Escola AB) 

É, acho que é bastante por aí mesmo. Até porque a gente fez todo um 

envolvimento do pessoal na escola e acabou envolvendo os pais e famílias 

com a enquete de um tempo atrás, perguntando quais as diferentes formas 

de consumo de óleo de cozinha, de pilhas, de luz, estas coisas, e 

descobrimos que os pais jogavam óleo no esgoto, que tinham pilhas 

enterradas no quintal, e depois veio a mudança. (Bernardo, Escola AB) 

Eu penso que é porque alguns projetos, como o da reciclagem, nós 

voltamos... Eles são constantes. São projetos que são trabalhados durante 

o ano [...] Então eu penso que nós formamos uma prática e vamos 

trabalhando, e isso chega na comunidade. Isso tem a ver com o 

reconhecimento. (Camila, Escola PKB). 

 

A lógica que parece sustentar a relação entre educação ambiental e 

atividades práticas é a de que em sociedade, se aprende pelo exemplo.  

Rodrigues (2001, p. 243) ressalta que a educação, tomada como processo de 

formação humana, materializa-se no esforço para ultrapassar, nos indivíduos, os 

limites de sua natureza, humanizando-os. Para Severino (2002), ao realizar esta 

tarefa, o educador o faz com base na atividade prática, fazendo com que a 

educação, como expressão da existência humana, seja constituída pela prática.  

Para Severino (2002, p. 9),  

[...] a atividade teórica ganha sentido na medida em que se faz como 
intencionalizacao da prática que opera quando efetiva o esclarecimento. No 
âmbito educacional, a teoria tem por finalidade esclarecer os elementos 
envolvidos na prática, dando-lhes sentido norteador e referência no 
processo, evitando que a intervenção educativa se torne puramente 
mecânica.  

 

Para Cavalari, Santana e Carvalho (2006), ao intencionalizar sua prática, 

dando a ela uma significação conceitual e valorativa, o educador o fará partindo de 
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determinado conjunto de ideias, crenças, valores, ideologias, conhecimentos e 

saberes, ou seja, a partir de determinadas concepções. 

Tomamos a fala de Bernardo a respeito das práticas ambientais realizadas na 

escola,  

já... já sim! A gente já trabalhava a questão do consumo, de água, de 

energia, a produção de resíduos, estas coisas. Por isto a troca das 

lâmpadas da escola por lâmpadas econômicas. Mas o foco era sempre a 

água e a energia. Então também já trabalhamos a questão da coleta de 

água de chuva. Mas o que trouxe mais resultado foi a questão da energia. 

Mas a discussão na escola foi a de usar os temas de consumo de água e 

energia como recurso sócio pedagógico de interação, e nas casas por aqui 

já houve usos adaptados do que fizemos na escola. (Bernardo, Escola AB) 

A reflexão de Bernardo sobre a forma pela qual foram articuladas as reflexões 

em torno da temática do consumo, iniciando com a troca das lâmpadas da escola 

por outras mais econômicas, e aproveitando esta oportunidade para usar a questão 

como “recurso sócio pedagógico de interação” (palavras de Bernardo) é significativa, 

por sua complexidade e pertinência. 

Ações que articulem conteúdos a situações concretas, que materializem a 

discussão socioambiental são inerentes ao conceito de educação ambiental, mas 

nem sempre de fácil execução, mesmo nos ambientes escolares.  

Consideramos que a problemática ambiental demanda a produção de um 

corpo complexo e integrado de conhecimentos sobre os processos naturais e 

sociais, que intervém em sua gênese e em sua resolução.  

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Como professora formadora da área de educação ambiental, tenho 

acompanhado a execução de diversas práticas de educação ambiental nas escolas 

da região e observado situações de disjunção entre as intenções manifestas pelos 

docentes responsáveis por estas atividades e os resultados obtidos.  

 Ainda que, segundo a literatura da área, a educação ambiental já seja uma 

realidade em praticamente todas as escolas brasileiras, e o projeto seja a 

metodologia mais comum na organização destas atividades, pouco se sabe a 

respeito de suas motivações ou influências.   

 Retomando a origem desta pesquisa, a questão que a orientou foi: quais os 

fundamentos que sustentam as práticas de educação ambiental empreendidas nos 

espaços escolares? Quais agentes escolares tem se envolvido com a temática 

ambiental nas escolas? Quais as motivações destes agentes? Que saberes são 

mobilizados na realização dessas ações? Quais concepções com relação à 

educação ambiental manifestam estes agentes? 

 A coleta de dados e as análises foram feitas no contexto de desenvolvimento 

da EA escolar, dadas as diretrizes nacionais que a colocam como sendo de 

desenvolvimento obrigatório e de modo transversal em todos os níveis de ensino 

(BRASIL, 1998, 1999, 2012).   

 Ao explicitar os fundamentos que sustentam as práticas de educação 

ambiental empreendidas nos espaços escolares, emergiram quatro grandes eixos: 

iniciativas e motivos de envolvimento dos docentes na atividade ambiental na 

escola; os saberes relacionados à temática ambiental escolar; os promotores da 

educação ambiental e as concepções sobre a educação ambiental escolar.  

 Sendo o foco deste trabalho a identificação do conjunto de concepções que 

subjaz a educação ambiental nas escolas de ensino fundamental, buscamos 

subsídios teóricos em autores como Dias, Morales, Reigota, Sato, Loureiro, Lima, 

Guimarães, Guerra, Carvalho, entre outros, para a discussão dos fundamentos e 

institucionalização da educação ambiental brasileira.  Os textos de Canário, Tardif, 
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Tardif e Lessard, Nóvoa, Severino e Carvalho foram contributivos na caracterização 

da educação ambiental escolar no país.  Para o estudo das concepções dos agentes 

escolares com relação à temática ambiental, apoiamos nossas reflexões em autores 

como Ponte, Thompson, Cavalari, Santana e Carvalho, Leite.  Tardif contribuiu para 

as reflexões a respeito dos saberes docentes, Lüdke e André, para a metodologia da 

pesquisa e Franco para a análise de conteúdo. Outros autores também contribuíram 

para a análise dos dados da pesquisa.  

 A discussão da temática ambiental no Brasil não é desconhecida nem 

recente. Pelo contrário, costuma ser tema social recorrente, ora denunciando 

episódios de devastação e degradação ambiental, ora enaltecendo a riqueza de 

recursos naturais e diversidade dos ambientes brasileiros, atributos estes 

largamente explorados pela mídia nacional e internacional.  

 A educação ambiental no Brasil encontra-se institucionalizada através de 

diversos documentos em diferentes instâncias, especialmente no que se refere à 

sua relação com o ensino formal. Assim, é considerada obrigatória em todos os 

níveis de ensino, devendo ser executada por todos os agentes escolares, de modo 

transversal, conforme pregam vários documentos norteadores da educação 

nacional.  

 No entanto, a despeito de sua obrigatoriedade nos espaços escolares, a sua 

inclusão nos currículos dos cursos de formação de professores passou a ser 

considerado somente agora, em 2012, através da Resolução CNE/CP 2/2012, que 

estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental.   

 Uma primeira constatação que emergiu desta pesquisa foi a de que, embora 

seja de execução obrigatória em todos os níveis de ensino na educação formal 

brasileira, não foi desta forma identificada pelos gestores escolares responsáveis por 

seu desenvolvimento nas escolas.  

 A obrigatoriedade legal quanto ao desenvolvimento da EA escolar não foi 

apontada pelos entrevistados. Foram mencionados motivos de ordem pessoal, 

pressões sociais, familiares e do ambiente de trabalho (a escola) ou oportunidades 

específicas para seu desenvolvimento.  
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 Dentre as motivações de ordem pessoal, ao lado da simpatia pela questão 

ambiental, foi recorrente a menção a pressões familiares, com destaque para a 

pressão dos filhos adolescentes por posturas ambientalmente engajadas. Também 

apareceram neste grupo de motivações, lembranças relacionadas à história de vida 

destes gestores, referindo-se a situações da infância, de clamor por atitudes 

conscientes no uso dos recursos e descarte de resíduos.  

 Com relação às pressões de ordem social, dentro da escola, a educação 

ambiental foi comparada com a questão da inclusão social, como sendo uma 

questão que “tem que fazer”, embora não tenha havido menção aos documentos 

que definem a escola como o espaço prioritário para seu desenvolvimento no Brasil.  

 Ao fazerem menção às pressões no ambiente de trabalho, os entrevistados 

referiram-se ao histórico de atividades exitosas de educação ambiental das escolas, 

o que criaria entre os professores uma expectativa de que fossem mantidas as 

atividades ambientais já desenvolvidas ou criados outros projetos. Neste sentido, 

percebe-se o potencial motivador que uma atividade bem sucedida pode ter sobre 

outras futuras, um fator relevante a ser considerado nas escolas.  

 Dentre as principais motivações externas para o trabalho com educação 

ambiental nas escolas, o concurso ambiental promovido na cidade foi reconhecido 

por todos os gestores como importante, tanto por seu potencial de mobilizar a 

discussão da temática ambiental e fomentar a construção de projetos de educação 

ambiental nas escolas, como pela visibilidade que é dada à questão ambiental e às 

escolas vencedoras do prêmio.  

 Como todas as escolas já haviam sido contempladas neste concurso, muitas 

das atividades de educação ambiental relatadas também estavam relacionadas aos 

projetos vencedores. Mas, é importante destacar que também foram relatadas ações 

ambientais decorrentes de projetos não contemplados com o prêmio em dinheiro.  

 Embora a oportunidade de participar do concurso ambiental tenha sido 

valorizada por garantir o custeio das atividades previstas e a visibilidade da escola 

na mídia local e junto à Secretaria de Educação, os fatores motivacionais não se 

restringem a estes. Com a decisão da equipe escolar de participar do concurso, 

outros arranjos foram sendo internamente criados, dentre eles as reuniões de 



106 
 

planejamento, organização de conteúdos e seleção de materiais para a execução 

dos projetos.   

 Com a oportunidade de participar do concurso, a decisão da equipe escolar 

de submeter um projeto acabou por criar mecanismos que ultrapassaram entraves 

internos para que a escola pudesse viabilizar seus projetos, dentre eles formas 

alternativas de organização do trabalho docente.    

 Com relação aos protagonistas da ação ambiental nas escolas, para além dos 

professores de ciências, biologia e geografia, identificados pelas pesquisas como os 

principais (e por vezes os únicos) executores da educação ambiental nas escolas, 

encontramos outros importantes agentes escolares com atuação ambiental.  Nesta 

pesquisa tiveram destaque os gestores. Eles se apresentaram como sendo os 

organizadores das atividades ambientais em suas escolas, mencionando as 

diferenças de atuação entre as instâncias de organização e execução das práticas 

ambientais. Esta diferenciação é importante, se relacionada ao fato de que, ao fim e 

ao cabo, os responsáveis pela execução da educação ambiental nos espaços 

escolares, são os professores em suas diversas áreas de conhecimento e atuação.   

 Professores de ciências e de matemática foram mencionados como 

executores de atividades de EA dentro de suas disciplinas. Em outras situações, 

professores que ocupavam outras funções escolares que não a sala de aula, foram 

citados como aqueles que promoveram ou iniciaram as práticas ambientais. Neste 

grupo estão os agentes escolares ligados à gestão (diretores, vice-diretores e 

supervisores de ensino) e à organização de espaços de apoio aos trabalhos de sala 

de aula, como biblioteca e sala de informática, como especialmente ativos.  

 Duas características chamam a atenção nestes dois casos, primeiro são 

professores que não tem a responsabilidade cotidiana do cumprimento de atividades 

de sala de aula, respondendo pelo desenvolvimento de conteúdos, pelo processo de 

ensino e de acompanhamento e avaliação dos alunos.  

 Além disto, com relação a estes professores, as posições que ocupam lhes 

permitem um contato facilitado com a informação, disponível nas bibliotecas ou 

virtualmente, nas salas de informática. Esta disponibilidade, aliada a motivações de 

ordem pessoal, como a simpatia pela causa ambiental ou a identificação de 
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problemas ambientais na comunidade foram apontadas como sendo responsáveis 

pelo envolvimento com a educação ambiental.   

 Com relação aos aportes necessários às práticas ambientais, é importante 

lembrar que no cotidiano escolar, os múltiplos saberes são mobilizados nas 

interações diárias dos agentes escolares, sendo praticamente impossível a 

identificação de sua origem.  

 Episódios da história de vida dos docentes, relacionados tanto a sua 

profissionalização quanto a sua história familiar foram podem e devem ser 

considerados importantes motivadores para o engajamento na questão ambiental.   

 Neste contexto, relacionar os diferentes saberes com os lugares nos quais os 

próprios professores atuam, com as organizações que os formam e com suas 

experiências de trabalho, evidenciando suas diferentes fontes de aquisição e seus 

modos de integração com o trabalho  docente podem ser mais significativos para a 

educação ambiental do que apenas identificar os diferentes saberes de que fazem 

uso os professores.   

 A situação de estabilidade dos professores em uma mesma escola foi 

apontada pelos entrevistados como fator de sucesso para as atividades de 

educação ambiental, pela aproximação dos professores que, pelo convívio e 

cumplicidade construídos ao longo dos anos de trabalho conjunto, estariam mais 

dispostos ao trabalho em equipe e a enfrentar novos desafios.  

 Dentre as concepções sobre a educação ambiental que emergiram dos 

relatos, sobressai o entendimento da educação ambiental como prática coletiva, a 

ser realizada na escola por grupos de professores, ressaltando a importância da 

parceria na consecução de seus objetivos.  

 Uma concepção de educação ambiental pragmática também ficou evidente, 

pois foi constatada a existência de projetos que visam ao enfrentamento de 

problemas socioambientais contemporâneos ou do entorno da escola.  Dentre as 

temáticas abordadas, a questão do consumo de recursos, descarte de resíduos e 

organização ou restauração de ambientes foram recorrentes. Nas propostas 

voltadas ao público interno da escola, foram comuns as ações de limpeza e 

organização do espaço escolar. 
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 As concepções de ordem naturalista ou ecológica estiveram presentes em 

praticamente todas as atividades relatadas. Ao se referirem às atividades ambientais 

empreendidas, os gestores enfatizaram os conteúdos relacionados ao entendimento 

dos processos naturais na melhoria dos ambientes ou na recuperação de áreas 

impactadas.  

 Com relação às ações empreendidas, percebeu-se uma tendência para que 

as escolas assumam um posicionamento organizador da participação dos diferentes 

membros da comunidade, e neste sentido os mutirões de limpeza, ajardinamento e 

organização tanto da escola quanto de seu entorno foram as mais citadas.  

 Tal conjunto de ações alinha-se com o que Reigota (1998) convencionou 

chamar de projetos conscientizadores, caracterizados pela atribuição de 

responsabilidade aos diversos atores sociais, num entendimento de que toda ação 

projetada para a comunidade será revertida favoravelmente à preservação da 

natureza. Nem sempre, no entanto, projetos dentro desta concepção envolvem a 

comunidade numa perspectiva de participação crítica, de tomada de posição e 

decisão conjunta pelas ações a serem empreendidas.  

 Na maioria das atividades ambientais relatadas, as ações não foram além  da 

prescrição de tarefas ou transmissão de informações relacionadas às temáticas 

ambientais abordadas. Tal posicionamento denota uma concepção de escola 

posicionada como o centro da coletividade (NÓVOA, 2009), assumindo, ao lado de 

outras atribuições sociais, também a liderança na luta pela melhoria da qualidade de 

seu ambiente de entorno, esperando que, pela oportunidade de participar e pelo 

exemplo fornecido pelos agentes escolares, a comunidade incorpore os 

comportamentos ambientalmente esperados.  

 Por outro lado, a frustração dos gestores com a impossibilidade de 

concretização dos objetivos previstos em projetos ambientais anteriores, executados 

dentro desta concepção de projetos conscientizadores no tratamento de questões 

ambientais amplas, sugerem um quadro de mudança de concepções, que Ponte 

(1992) admite ser possível.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – roteiro de entrevistas 

 

ROTEIRO DE QUESTOES PARA ENTREVISTAS                                    ____ / ____ / ____ 

 

I – Dados de identificação: 

Unidade escolar: 

Gestor: 

Como gostaria de ser identificado na pesquisa? 

Área de formação:  

 

II – Entrevista: 

 

Preâmbulo:  

 

A sua unidade escolar foi selecionada na cidade, por ser reconhecida pela comunidade 

como um local onde se desenvolvem ações de educação ambiental.  

 

Questões: 

 

1. A que você atribui este reconhecimento? 
2. Quais são as ações na área de educação ambiental  nesta escola? 
3. Estas ações são internas ou externas? 
4. Quem são as pessoas envolvidas no desenvolvimento destas atividades? 

a) Na escola: 
b) Fora da escola:  

5. De onde surgiram as ideias para o desenvolvimento destas ações? 
6. O que as atividades de Educação ambiental (EA) escolar significam para a direção?  

E o que significam para você, como pessoa? 
7. Como você acha que os professores veem estas ações? 
8. E os alunos? 
9. E os pais? 
10. Você percebe mudanças na comunidade escolar a partir das ações de EA 

desenvolvidas? 
11. A que você atribui essas mudanças? 
12. O que você acha que poderia ser melhorado ou mudado? 
13. Para você, o que nesta escola representa a educação ambiental? 
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APÊNDICE II - Projetos vencedores no concurso PEE das escolas participantes da 

pesquisa 

 

Projetos vencedores do concurso PEE das escolas participantes da pesquisa 

 

Escola Municipal  AB 

2000 Projeto Convivência Ambiental Sustentável  

2010 Gestão dos Recursos Hídricos e Energia: Vislumbrando um novo amanhã 

 

Escola Municipal PRMBD 

2003 Projeto Novo Paraíso 

2005 Projeto Novo Paraíso II (continuidade do primeiro projeto) 

 

Escola Municipal PKB 

1999 Valores e atitudes na busca da melhoria do ambiente e da qualidade de vida 

2002 Voando rumo à sustentabilidade 

2006 Jovem cientista no micro – macro mundo dos artrópodes 

2009 Carta da Terra 

 

Escola Municipal PZRM 

1997 Abraçando o Rio 

1999 Clube de Ciências 

2004 Jovens Protagonistas 

2006 Operação Tartaruga 

2007 Núcleo de pesquisa para qualidade ambiental – Projeto Jovens Cientistas  

Fonte: Arquivos do Prêmio Embraco de Ecologia, 2012.  
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