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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa as práticas pedagógicas dos professores no ensino de educação 

ambiental do 9º ano do ensino fundamental em uma escola pública do estado do Amazonas, a 

partir das propostas curriculares do 9º ano. Verificou-se como se caracterizam as práticas 

pedagógicas de professores no ensino de educação ambiental. Para tanto utilizou-se como 

referencial normativo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e a legislação de educação 

ambiental brasileira e ainda o Projeto Político-Pedagógico da escola investigada. Incluiu-se a 

estes a literatura referente à educação ambiental. No que refere à metodologia, utilizou-se uma 

metodologia de cunho qualitativo de estudo de caso que compreendeu: análise documental 

(Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, Projeto Político-Pedagógico da Escola); 

Entrevista semiestruturada ao gestor da escola e aos professores observados; Observação 

naturalista não participante de aulas dos professores, um de cada disciplina: Língua 

Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências e Artes). Percebeu-se no processo de 

investigação que o ensino de educação ambiental é dado de forma pontual e solitariamente 

ministrado na transversalidade. Porém, não podemos negar os esforços e as atitudes ativas 

frente ao problema de conhecimento que os professores de geografia, matemática, língua 

portuguesa e artes tiveram ao desenvolverem temas ambientais.. As metodologias utilizadas 

pelos professores embora aplicassem metodologias diversificadas em algumas aulas, ainda 

prevaleceu aulas expositivas dialogadas. Um dado a ser destacado refere-se a metodologia 

utilizada pelo professor de artes no ensino de educação ambiental, pois o mesmo ministrou as 

suas aulas, sempre abrindo espaço em círculo hermenêutico, promovendo a interação e 

participação de todos os alunos, mesmos em suas aulas expositivas dialogadas, o mesmo 

possibilitava a abertura ao diálogo. Esse modo de ensinar redundou na produção de uma 

paródia baseada em uma toada regional, de autoria dos alunos em parceria com o professor, 

cujo tema versa sobre a importância da escola e do meio ambiente. Observou-se que os 

conteúdos trabalhados na maioria das aulas de artes observadas atendem aos blocos de 

conteúdos sugeridos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, quando sugerem: “a apreciação 

dos aspectos estéticos da natureza, incluindo os produtos da cultura humana” e “a participação 

em atividades relacionadas à melhoria das condições ambientais da escola e da comunidade” 

(SEF, 2000, p.63). Assim sendo, percebeu-se que as práticas dos professores de geografia, 

matemática, língua portuguesa e artes, atendem de forma parcial as recomendações 

preconizadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, até porque os PCN ao 

inserirem o meio ambiente como tema transversal propondo a utilização de metodologias 

interdisciplinares apontam para a renovação no currículo escolar como também para a 

possibilidade inovadora das práticas do ensino da educação ambiental. Nesse sentido, as 

práticas dos professores de geografia, artes, língua portuguesa e matemática no geral não 

atendem a essas recomendações. Observou-se que esses resultados apresentados 

possivelmente estão associados a falta de investimento em políticas publicas voltados à 

educação ambiental, em preparar e qualificar melhor os professores. Espera-se que essa tese 

possa de alguma forma contribuir para professores, alunos e pessoas que trabalham com a 

educação ambiental, para que continuem estudando e buscando soluções para a melhoria do 

ensino e da qualidade de vida no planeta. 

 

Palavras-chave: Ensino. Meio Ambiente. Educação Ambiental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

 

 



ABSTRACT 

 

This research analyzes the pedagogical practices of teachers in environmental education 

teaching of the 9th grade of elementary education in a public school in the state of Amazonas, 

based on the curricular proposals of the 9th grade. It was verified how the pedagogical 

practices of teachers are characterized in the teaching of environmental education. For this 

purpose, the National Curricular Parameters - PCN, the Brazilian environmental education 

legislation and the Political-Pedagogical Project of the investigated school were used as 

normative reference. It includ the literature on environmental education. Regarding the 

methodology, a qualitative methodology of case study was used, which included: 

documentary analysis (National Curricular Parameters - PCN, School's Political-Pedagogical 

Project); Semi-structured interview with the school manager and the teachers observed; 

Observation naturalist not participating in teachers' classes, one of each discipline: Portuguese 

Language, Mathematics, Geography, History, Sciences and Arts). It was noticed in the 

investigation process that the education of environmental education is given in a specific way 

and solitarily taught in the transversality. However, we can not deny the active efforts and 

attitudes towards the knowledge problem that teachers of geography, mathematics, 

Portuguese language and arts had when developing environmental themes. The methodologies 

used by teachers, although they applied diverse methodologies in some classes, still prevailed 

Lectures. A data to be highlighted refers to the methodology used by the teacher of arts in 

environmental education teaching, since the same ministered his classes, always opening 

space in a hermeneutical circle, promoting the interaction and participation of all students, 

same in their classes Dialogues, it also opened dialogue. This way of teaching has resulted in 

the production of a parody based on a regional tale, written by students in partnership with the 

teacher, whose theme is about the importance of school and the environment. It was observed 

that the contents worked in most of the observed arts classes meet the blocks of contents 

suggested by the National Curricular Parameters, when they suggest: "the appreciation of 

aesthetic aspects of nature, including the products of human culture" and "participation in 

activities Related to improving the environmental conditions of the school and the community 

"(SEF, 2000, p.63). Thus, it was noticed that the practices of teachers of geography, 

mathematics, Portuguese language and arts, partially attend the recommendations 

recommended by the National Curricular Parameters - PCN, even because the NCP inserting 

the environment as a cross-cutting theme proposing the use Of interdisciplinary 

methodologies point to the renewal in the school curriculum as well as to the innovative 

possibility of the practices of environmental education teaching. In this sense, the practices of 

teachers of geography, arts, Portuguese language and mathematics in general do not meet 

these recommendations. It was observed that these presented results possibly are associated 

with the lack of investment in public policies focused on environmental education, in better 

preparing and qualifying teachers. It is hoped that this thesis can somehow contribute to 

teachers, students and people working with environmental education, so that they continue to 

study and seek solutions to improve teaching and quality of life on the planet. 

Keywords: Education. Environment. Environmental Education. The National Curriculum 

Parameters. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O planeta Terra chega, em pleno século XXI, a um limite de exploração de seus 

recursos naturais renováveis e não renováveis, realizada e produzida pelo sistema de 

desenvolvimento econômico capitalista vigente, que é de natureza exploratória e que põe em 

perigo toda as formas de vida. 

Pode-se dizer que a revolução industrial do século XVIII constitui um grande marco 

no que concerne às grandes transformações sofridas no ambiente planetário, haja em vista que 

as fábricas começaram a demandar mais recursos naturais para produzir bens de consumo. 

É neste contexto que começam os grandes impactos ambientais, uma vez que a 

queima de combustíveis para atender à atividade fabril aumentou a concentração de gases de 

efeito estufa na atmosfera, principalmente do dióxido de carbono (CO2). 

Esses problemas de ordem planetária somados a outros como a poluição, acidentes 

nucleares, queimadas, perda da biodiversidade, analfabetismo, má distribuição de renda, 

pobreza, entre outros, despertaram a atenção de profissionais das diversas áreas de 

conhecimento, cujas preocupações com o futuro do planeta redundou em vários encontros e 

conferências mundiais sobre o meio ambiente. 

É dentro deste cenário de discussões e encontros de ordem mundial que surge a 

educação ambiental como contributo para soluções dos problemas ambientais.  

A educação ambiental aparece como instrumento fundamental e estratégico ao 

desenvolvimento sustentável nas políticas públicas brasileiras de cunho ambiental. 

Em relação ao nível formal, o ensino de educação ambiental deverá ser trabalhado na 

transversalidade, com o uso de metodologias interdisciplinares, pois a integração de diversas 

áreas do conhecimento possibilita uma visão totalizadora do objeto estudado. 
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1- IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O planeta Terra vem sofrendo muitos impactos ambientais como poluição, acidentes 

nucleares, queimadas, desflorestamento entre outros. Esses impactos são cusados pela ação 

antrópica do homem ao meio ambiente de forma não sustentável. Tal ação está atrelada ao 

modelo de desenvolvimento de natureza exploratória e predatória, que redunda em 

consequências negativas a todas as formas de vida na terra. 

Para proteger o meio ambiente e melhorar a relação homem-natureza-sociedade, 

foram realizadas vários encontros e conferências internacionais como: Estocolmo, 1972; 

Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977; Moscou, 1987; Rio/92, entre outros, sobre meio ambiente e 

desenvolvimento objetivando encontrar soluções aos problemas ambientais. 

Esses encontros e conferências foram marcos referenciais, bem como serviram de 

parâmetros para a construção de políticas públicas educativas na defesa e proteção do meio 

ambiente brasileiro. 

O atual cenário ambiental, mesmo com os avanços no aspecto legal das políticas 

públicas ambientais do Brasil, evidencia um quadro socioambiental preocupante em nosso 

país, como: escassez de água, analfabetismo, seca, poluição nos rios, queimadas, 

desflorestamento entre outros. 

É neste contexto que a escola como instituição social é conclamada para cumprir o 

seu papel tão importante na sociedade, qual seja formar para a cidadania. A educação 

ambiental, como prática social, deve preparar para o exercício da cidadania. 

Estudar questões relacionadas à educação ambiental, nos levam a ter uma melhor 

compreensão dos problemas de meio ambiente, suas causas e consequências para as diversas 

formas de vida. 

Estudar as questões relacionadas ao meio ambiente na pós-modernidade é 

imprescindível e necessário, sobretudo para quem trabalha na área educacional, pois isto 

possibilita ter uma compreensão bem acurada dos problemas ambientais e de seus efeitos 

negativos para a sociedade e, assim, poder intervir na realidade socioambiental. 

É possível dizer que as questões relacionadas à problemática ambiental estão 

relacionadas ao uso não sustentável dos recursos naturais utilizados pelos sistemas 

econômicos vigentes na exploração desses recursos naturais renováveis e não renováveis, 

provocado por uma visão antropocêntrica e articulada a tais sistemas. 

A educação ambiental emerge como uma possibilidade para a resolução dos 

problemas ambientais, parecendo configurar-se como um novo paradigma do milênio, no 
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sentido de viabilizar as relações homem-natureza-sociedade. Isto implica uma ruptura na 

forma de ver e de compreender o mundo.  

A educação tem um papel social preponderante no sentido de possibilitar as 

transformações sociais, o que requer uma revisão e reavaliação do pensamento no que tange 

ao processo de ensino-aprendizagem. 

Vale salientar que passadas mais de quatro décadas em que ocorreu a Primeira 

Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano, 1972, em Estocolmo (Suécia), e mais 

de duas décadas da realização da Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, 1992, na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), a educação 

ambiental continua apontada como a resolução dos problemas ambientais de ordem 

planetária. 

De acordo com o que preconizam as conferências internacionais sobre meio 

ambiente e desenvolvimento, percebemos que ainda há muito a ser feito no que tange a 

prática da educação ambiental nas escolas.  Esta constação alia-se à nossa vivência 

profissional,  configurando-se em observação de vários anos de atuação em sala de aula como 

professora e como pedagoga do Ensino Básico em uma escola na cidade de Manaus, bem 

como nos anos de experiência na docência superior ministrando disciplinas para o Curso de 

Pedagogia em instituições públicas do ensino superior. 

Tais dados da realidade laboral nos instigaram a estudar profundamente a educação 

ambiental no ensino formal, investigando e analisando como são desenvolvidas as práticas de 

ensino da educação ambiental no 9º Ano em uma escola pública da cidade de Manaus. A 

educação ambiental, não sendo uma disciplina, constitui uma área de formação que tem de ser 

trabalhada em sala de aula de uma forma transversal, isto é, deve ser trabalhada em 

articulação com os conteúdos programáticos das várias disciplinas, numa perspetiva 

interdisciplinar (BRASIL, 1998). 

Entendendo que a região da Amazônia, especificamente o estado do Amazonas, é um 

grande laboratório natural para se estudar a temática ambiental, nela vive-se rodeado por 

florestas, rios, igarapés, uma paisagem rica em biodiversidade, porém impactada e carente de 

uma boa educação.  

Pretendemos com o nosso trabalho de tese “A educação ambiental e meio ambiente: 

as práticas pedagógicas de professores de educação ambiental do 9º ano do ensino 

fundamental em uma escola pública do estado do Amazonas: um estudo de caso”, podermos 

contribuir para a educação de nosso Estado, compartilhando o conhecimento adquirido com 

nossos colegas professores para que juntos possamos colaborar para uma educação ambiental 
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que possibilite uma melhor relação entre homem-sociedade-natureza e assim melhorar o 

ensino, a educação e a vida das pessoas. 

Foi pensando nessas questões e suas problemáticas que escolhemos o tema “A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE: AS PRÁTICAS DE PROFESSORES 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA 

ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS: UM ESTUDO DE CASO”, no 

sentido de investigar o mais profundamente possível a problemática ambiental, concretizada 

pela realização de uma investigação de caráter qualitativo que possa contribuir para a 

construção de práticas de ensino de educação ambiental. 

Temos a intenção de realizar uma investigação qualitativa onde buscamos analisar as 

práticas dos professores de educação ambiental no 9º Ano do Ensino Fundamental 

desenvolvidas em uma escola pública do estado do Amazonas em conformidade com as 

políticas públicas de educação ambiental, destacando os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN e a Lei nº 9.597/99 da Política Nacional de Educação Ambiental. 

Tem-se o papel da educação como fator preponderante para a formação de um sujeito 

autônomo, criativo, sujeito que seja capaz de intervir na sociedade. Esta é a educação que 

idealizamos, uma educação emancipatória que trabalhe o ser humano nas suas múltiplas 

dimensões e o transforme um ser humano melhor. 

O ensinar e o aprender, no processo de ensino-aprendizagem, envolvem na escola o 

professor que ensina e o aluno que aprende e que precisam estar impregnados de amor e 

compromisso para o ato de educar e aprender. O professor deve sempre adotar o diálogo 

como estratégia na construção e reconstrução do conhecimento. A esse respeito, Freire (2011, 

p. 68) assinala: 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que social e historicamente, nos 

tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma 

aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito rico do que meramente repetir a lição 

dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se 

faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. 

Foi pensando e acreditando nas possibilidades de mudanças sociais através da 

educação, que escolhemos estudar a temática das práticas de ensino de educação ambiental no 

ensino formal no âmbito das disciplinas do referido ano de escolaridade, pois assim teremos a 

possibilidade de compreender e analisar as questões relacionadas com as práticas pedagógicas 

de professores de educação ambiental no ensino fundamental a partir do contexto de sala de 

aula. 
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Nesta perspectiva, a vida precisa de interação harmônica e equilibrada entre o 

homem e a natureza, sendo que o homem precisa ser educado para cuidar do meio ambiente e 

de todas as formas de vida e isto implica possivelmente mudança de pensamento, atitude e 

comportamento. 

A mudança de pensamento pode ocorrer na formação de professores em um processo 

de envolvimento, de doação com o seu fazer pedagógico, assim tais posturas poderão refletir 

positivamente em suas práticas pedagógicas no contexto escolar. 

 A esse respeito Morgado (2012, p. 52) destaca que a mudança da educação constrói-

se nas escolas, mas só será concretizada se os professores se conseguirem envolver num 

constante processo de pesquisa, de construção e de renovação, o que requer novas 

representações e a mudança das suas práticas escolares. Como realça Campos, (1996, p. 18 

apud MORGADO, 2012, p. 52), “é este o poder dos professores: só há educação, só há 

qualidade da educação, se eles a construírem, se eles inovarem. É um poder que ninguém lhes 

pode delegar ou devolver. É um poder que só eles podem conquistar”. 

Então, a nossa pesquisa intenta compreender as práticas de ensino da educação 

ambiental, utilizando o currículo escolar do 9º Ano do Ensino Fundamental em uma escola 

pública de Manaus. 

 

2. O problema e os objetivos da investigação 

 

É possível dizer que a ação antrópica do homem ao meio ambiente de forma não 

racional tem provocado muitas agressões, impactos negativos e a deterioração à natureza, e 

isto tudo traz consequências negativas para os habitantes do planeta. 

Em se tratando de delimitar o problema de pesquisa Triviños (2013, p. 96) nos 

indica:  

 [...] Qualquer que seja o ponto de vista teórico que oriente o trabalho do 

investigador, a precisão e a clareza são obrigações elementares que deve cumprir na 

tentativa de estabelecer os exatos limites do estudo. [...] Na linha teórica 

fenomenológica, o significado e a intencionalidade possivelmente sejam colocadas 

em relevo.   

De modo geral, nos estudos de caso, assim como nos estudos qualitativos, a 

formulação do problema constitui atividade bem mais complexa. Alguns autores evitam usar 

o termo problema em seus estudos, preferem utilizar questões de pesquisa (MILES; 

HUBERMAN, 1994; YIN, 2005; CRESWELL, 2007 apud GIL, 2009). Segundo o referido 
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autor, a justificativa para esta questão é de que o problema é um termo mais adequado aos 

estudos quantitativos, que conduzem à definição de metas ou objetivos específicos ou à 

construção de hipóteses.  

Creswell (2007 apud GIL, 2009, p. 43) sugere que o pesquisador elabore uma ou 

duas questões centrais, seguidas por não mais de cinco ou sete questões. Várias questões 

serviriam, segundo o autor, para estreitar o foco de estudo, deixando aberto o questionamento. 

Deste modo, o nosso problema de investigação delimita-se nas seguintes questões: 

❖ Questão Geral: 

❖ Como se caracterizam as práticas pedagógicas de educação ambiental de 

professores do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública do estado do 

Amazonas? 

❖ Questões Específicas: 

• Qual a orientação das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

no que respeita à educação ambiental? 

• Quais as decisões tomadas pelo gestor escolar para as práticas de ensino e de 

aprendizagem de educação ambiental na escola? 

• Como se caracterizam as práticas de ensino da educação ambiental dos 

professores do 9º Ano do Ensino Fundamental da escola? 

• Quais metodologias de ensino estão sendo aplicadas no 9º Ano do Ensino 

Fundamental no Ensino Básico em relação ao meio ambiente no estado do 

Amazonas? 

 

Para responder à pergunta geral, definimos os seguintes objetivos de investigação: 

 

2.1-Objetivo geral: 

 

• Compreender as práticas de ensino da educação ambiental de professores do 9º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública do estado do Amazonas. 

 

Já as questões específicas nos levaram a estabelecer os seguintes objetivos específicos: 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

• Analisar as propostas curriculares no que respeita à educação ambiental no 9º Ano 

do Ensino Fundamental; 
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• Auscultar o gestor da escola sobre as decisões que toma para a implantação na 

escola das propostas curriculares referentes à educação ambiental; 

• Caraterizar as práticas de ensino da educação ambiental dos professores do 9º ano 

da escola; 

• Analisar a coerência entre o discurso dos professores e as suas práticas de educação 

ambiental. 

 

 

3. Organização do trabalho 

 

O presente trabalho encontra-se organizado em diferentes capítulos. O primeiro 

capítulo trata da contextualização do tema, da importância do tema, apresenta também a 

estrutura da tese. Enfatiza a importância da educação ambiental como novo paradigma do 

milênio, buscando viabilizar uma relação harmônica e necessária entre homem-natureza-

sociedade. Destaca o papel social da educação, no sentido de possibilitar as transformações 

sociais, para tanto são necessários além de outros condicionantes estudos na área da educação 

ambiental para que possam ser retornados à escola contribuindo para a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem.  

O capítulo segundo aborda o enquadramento teórico da educação ambiental, seu 

marco teórico historicamente construído nas conferências internacionais, a partir dessas 

conferências, apresenta de forma genérica as diretrizes, os objetivos da educação ambiental. 

O capítulo terceiro trata do enquadramento curricular da educação no Brasil, destaca 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), como documentos que serviram de base para 

este estudo. 

Já o capítulo quarto apresenta a metodologia de investigação, retrata os seguintes 

pontos: problema e objetivos da investigação; os participantes no estudo; os procediementos 

de recolha de dados; os procedimentos de análise de dados; ética e educação ambiental no 

contexto das práticas pedagógicas de professores de educação ambiental. 

O capítulo cinco expõe as metodologias de ensino na educação ambiental, como 

possibilidades para dinamizar o ensino da educação ambiental, assim são evidenciados os 

métodos: história de vida, pedagogia do projeto ou metodologia do projeto, trabalho 

laboratorial, trabalho de campo, uso da memória, questionário de sensibilização, jogo 

ambiental e visita a museus.   
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O capítulo seis trata da apresentação dos resultados obtidos na investigação: 

educação ambiental na voz dos professores; educação ambiental na voz do gestor; análise de 

conteúdo das notas de observação de aulas. São apresentados os resultados por categorias que 

emergiram da análise de conteúdo. As inferências e interpretações são apoiadas pelas citações 

dos sujeitos entrevistados e discutidas em função do enquadramento teórico no último 

capítulo da tese. 

O capítulo sete apresenta um cruzamento entre as práticas dos professores de 

educação ambiental do 9º ano do ensino fundamental e os documentos oficiais sobre educação 

ambiental, indicando as convergências e as divergências entre a teoria e a prática. 

Por fim, apresentamos a conclusão em que foi possível responder à pergunta inicial. 

Também apresentamos alguns temas que deverão ser explorados em trabalhos posteriores. 
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CAPÍTULO I- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1.   Educação Ambiental: Origem, conceito e sua evolução  

 

É possível dizer que a preocupação com as questões ligadas ao meio ambiente e com o 

planeta Terra vem de tempos remotos nas diferentes épocas da vida em sociedades humanas. 

Muitas pessoas como pesquisadores, filósofos, jornalistas, cientistas, professores, artistas, 

economistas, antropólogos, naturalistas e outros já se mostravam preocupados com a natureza 

e com formas de protegê-la. 

Ao se referir sobre o planeta Terra, Boff (1999, p. 4) assim se expressa “a Terra é um 

superorganismo vivo, denominado Gaia, com calibragens refinadíssimas de elementos físico-

químicos e auto-organizacionais que somente um ser vivo pode ter”. Para o referido autor, 

somos co-responsáveis pelo destino de nosso planeta, de nossa biosfera, de nosso equilíbrio 

social e planetário. É necessário ter uma nova civilização, um novo tipo de religião, capaz de 

re-ligar Deus e o mundo, mundo e ser humano, espiritualidade do cosmos e o cuidado do 

ambiente. 

Pode-se dizer que o controle do fogo foi uma das maiores realizações humanas do 

paleolítico, posto que representou a primeira grande conquista do homem sobre o meio 

ambiente, no sentido de adaptá-lo às suas necessidades. Este  uso do fogo, utilizado de forma 

não muito inteligente, marcou um grande perigo para a natureza devido às queimadas e suas 

nefastas consequências. Sobre o uso do fogo pelo homem, Assunção e Malheiros (2014, p. 

150) reportam: 

A poluição do ar acompanha o ser humano desde os mais remotos tempos, quando 

seus antepassados descobriram o fogo. O descobrimento do uso controlado do fogo 

talvez tenha sido sua primeira grande intervenção ambiental, pois, ao prover calor 

para seu conforto e proteção, gerava em seu abrigo uma atmosférica tóxica. 

Nesse sentido, evidencia-se a participação de muitos profissionais de várias áreas do 

conhecimento preocupados com a degradação ambiental provocada pelo uso antrópico pouco 

racional na natureza, já se manifestaram alertando para o perigo que o planeta Terra e todas as 

formas de vida estão sujeitos. 

A vida no planeta Terra vem passando por transformações sociais, naturais, culturais, 

econômicas, tecnológicas entre outras e tem sobrevivido a todas. 

A revolução industrial do século XVIII foi o grande marco no que concerne às grandes 

transformações sofridas no ambiente planetário devido à grande quantidade de produtos e 
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embalagens produzidos para atender ao mercado consumidor. Também foi nessa época que as 

fábricas começaram a demandar mais recursos naturais para produzir bens de consumo. O 

principal impacto da crescente atividade industrial em vigor até hoje, foi o aumento de 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o do dióxido de carbono 

(C02) produzido na queima de combustíveis (NOVA ESCOLA, 2010). 

Nos últimos séculos, um modelo de civilização se impôs, trazendo a industrialização, 

com sua forma de produção e organização do trabalho, além da mecanização da agricultura, 

que inclui o uso intenso de agrotóxicos, e a urbanização, como um processo de concentração 

populacional nas cidades.  O uso da tecnologia evolui rapidamente trazendo consequências 

indesejáveis. “A exploração dos recursos naturais não-renováveis, como o petróleo, ameaçam 

escassear” (BRASIL, 2000, p. 19).  

No mundo pós-moderno temos vivenciado uma crise ambiental e social sem 

precedentes no que se refere ao uso do meio ambiente de forma não sustentável pela ação 

antrópica, vinculada ao modelo de desenvolvimento econômico capitalista de natureza 

exploratória e predatória, levando muitas das vezes os recursos naturais à exaustão.  Como 

efeito temos um quadro ambiental impactado, como exemplos: queimadas, desmatamentos 

nas florestas, poluição atmosférica, poluição nos rios, poluição nos oceanos, poluição sonora, 

fome, miséria, analfabetismo entre outros. 

Em relação à crise ambiental da atualidade, Soffiati (2011, p. 55) afirma: 

A crise da atualidade origina-se de uma concepção antropocêntrica, 

instrumentalizadora e utilitarista da natureza, cujas raízes remotas situam-se na 

tradição judaico-cristã, que constitui o substrato dos paradigmas humanista e 

mecanicista, formulados na Europa entre os séculos XV e XVIII. Essa concepção 

tanto é o resultado complexo do capitalismo em ascensão como também é 

responsável pela revolução tecnológica eclodida no final do século XVIII, na 

Inglaterra. Em cinco séculos de era planetária, ambas – a concepção e as relações 

materiais por elas engendradas – impregnaram inteiramente as sociedades 

distribuídas pelo mundo, com maior ou menor sucesso segundo as resistências 

encontradas. Por derivar, também, de forma complexa, de atitudes culturais e 

políticas e de práticas sociais e econômicas, a crise ambiental do presente revela seu 

aspecto horizontal e consequentemente global. 

Para o referido autor, estes pontos de ruptura questionam os paradigmas, bem como 

os modelos societários da modernidade, defendendo a necessidade de construir outra 

racionalidade social, orientada por valores e saberes; por modos de produção sustentáveis em 

bases ecológicas e significados culturais; por novas formas de organização. 
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Um posicionamento relevante sobre o humanismo ocidental foi expresso por Lévi-

Strauss (1990, p. 208-209 apud SOFFIATI, 2011, p. 65-66), assim assinala: 

Ao isolar o homem do resto da criação, o humanismo ocidental privou-a de um 

talude protetor. A partir do momento em que o homem não conhece mais limites 

para seu poder, ele próprio acaba por destruir-se. Vejam-se os campos de 

concentração e, noutro plano, de modo insidioso, mas agora com consequências 

trágicas para toda a humanidade, a poluição. 

Os problemas ambientais da atualidade requerem soluções imediatas, porque o que 

está em jogo é a continuação da vida em todas as suas formas, pois os recursos renováveis e 

não-renováveis são limitados e saber utilizá-los de forma sustentável será o grande desafio 

para os habitantes da Terra. 

É com base na correta utilização dos recursos naturais, na qualidade de vida no 

planeta, bem como com a problemática ambiental decorrente dos mesmos, que a educação 

ambiental se apresenta como uma nova ótica, no sentido de tornar melhor e mais viável a 

convivência e sobrevivência do ser humano em interrelação com sua biodiversidade na Terra. 

Registra-se momentos importantes que podem marcar o nascimento da Educação 

Ambiental em diferentes períodos históricos. Esse início poderia ser os Idílios de Teócrito, 

autor grego que viveu cerca de 300 a.C., criador do gênero pastoril, ou as obras de Virgílio, 

poeta romano do último século antes de Cristo, em especial Bucólicas e Geórgicas, que 

inspiraram diversos movimentos de celebração da vida campestre e do trabalho rural. Um 

marco inicial poderia ser a publicação do livro Generelle Morphologie der Organismen, 

escrita por Ernest Haechel, em 1866, no qual aparece pela primeira vez a palavra ecologia 

entendida como a “totalidade da ciência das relações do organismo com o meio ambiente”, 

conforme mostra (ACOT apud BARBIERI; SILVA, 2011, p. 1). 

Aldo Leopold e Eugene Odum estão entre os que exerceram grande influência sobre a 

Educação Ambiental, na primeira metade do século XX. As obras de Leopold, principalmente 

A sand county almanac, combatem a ideia de que a natureza é algo externo ao ser humano e 

propõem uma ética para a Terra e todos os seres vivos (BARBIERI; SILVA, 2011, p. 4). 

Registra-se que em 1962, a jornalista e bióloga americana Rachel Carson em seu 

livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), foi talvez uma das pioneiras em tratar os desastres 

ambientais em várias partes do mundo como sendo causado por descuido dos setores 

industriais. A utilização do uso indiscriminado de produtos químicos e seus efeitos nos 

recursos ambientais provocaria a perda da qualidade de vida. Carson previu que, caso 

continuasse o ritmo de destruição dos recursos naturais, estaríamos logo vivendo no mundo 
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sem o canto de pássaros. A sua obra causou inquietações em nível internacional sobre os 

cuidados ambientais e é considerada um clássico na história do ambientalismo mundial 

(DIAS, 1991).   

Em 1965 ocorreu  a Keele Conference on Education and Countryside, realizada na 

Universidade de Keele (Inglaterra) , muitos autores apontam como um marco a partir do qual 

o termo environmental education (educação ambiental) alcançou ampla divulgação (MARTIN 

e WHEELER, 1975 apud PELICIONI, 2014). 

Este evento contou com a participação de vários educadores, cientistas sociais e 

outros. Todos concordaram que a dimensão ambiental deveria ser considerada na escola e 

incluir a participação de todos os cidadãos. 

Para Dias (1998, p.35) “via-se a Educação Ambiental essencialmente como 

conservação, ou ecologia aplicada, e o veículo seria a biologia (sic)”. 

Em 1968, vários especialistas de diversas áreas, reuniram-se em Roma, para discutir 

a crise da época e o futuro da humanidade no que se refere ao consumo e às reservas naturais 

não renováveis e o crescimento da população mundial até meados do século XXI (REIGOTA, 

2014). 

Como resultado deste evento, o Clube de Roma, publica em 1972, o relatório The 

limits of growth (Os Limites do Crescimento), que foi matéria de muitos estudos e apreciações 

por parte de cientistas e especialistas (DIAS,1998)  

Assim, Dias (1998, p. 37) ao se posicionar em relação ao relatório The limits of 

Growth, expressa: 

O relatório apresentava modelos globais baseados nas técnicas pioneiras de análise de 

sistemas, projetados para predizer como seria o futuro se não houvesse modificações ou 

ajustamentos nos modelos de desenvolvimento econômico adotados. O documento 

denunciava a busca incessante do crescimento da sociedade a qualquer custo, e a meta de 

tornar cada vez maior, mais rica e poderosa, sem levar em conta o custo final desse 

crescimento. Os modelos demonstraram que o crescente consumo geral levaria a 

humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um colapso. [...] 

O documento em tela, além de ter sido uma referência internacional às políticas e 

projetos, foi também alvo de muitas críticas por parte de intelectuais latino-americanos, que 

“liam nas entrelinhas a indicação de que, para se conservar o padrão de consumo dos países 

industrializados, era necessário controlar o crescimento da população nos países pobres” 

(REIGOTA, 2014, p. 23). 
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Ainda em 1968, na Grã-Bretanha, foi implantado o Conselho para Educação 

Ambiental, voltado para a coordenação de organizações envolvidas com os temas educação e 

meio ambiente ( PELICIONI, 2014). 

Do ponto de vista formal, educação ambiental, é um tema relativamente novo, não só 

como política pública, mas como preocupação de educadores, crianças, jovens, pais e cada 

vez mais um número crescente de intelectuais e profissionais das diversas áreas (LEONARDI, 

1997). 

Leonardi (1997) nos apresenta um breve histórico da educação ambiental, assim 

expressa, inicialmente nos anos 60, a preocupação com o meio ambiente aparecia junto a uma 

crítica que os jovens e movimentos sociais faziam quanto ao estilo de vida, valores e 

comportamentos da sociedade, implicando no elevado consumo e depredação dos recursos 

naturais.  Em seguida, segundo o autor, nos anos 70 o termo “ambiente” passou a ser 

incluindo na agenda mundial, isso porque naquela época evidencia-se uma crise econômica 

que afetou os países desenvolvidos e  em desenvolvimento. Essa crise estava diretamente 

ligada ao problema da poluição como também na exploração dos recursos naturais de forma 

indevida, tais problemas se não fossem sanados, poderiam interferir no presente e futuro da 

humanidade. Por conseguinte, em 1972, o estudo do Clube de Roma, produziu um livro 

conhecido como Limites do crescimento, o mesmo versa sobre o crescimento da população 

até o século XXI, foi por muitos anos uma referência internacional às políticas públicas, 

porém muito criticado por intelectuais e economistas.  

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 1972, o debate da 

“questão do meio ambiente” ou da “questão ambiental” ganhou fórum político. O Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado no ano de 1973, por 

recomendação desta conferência (LEONARDI,1997). 

A história da educação ambiental, segundo Leonardi (1997) inicia-se no século XVIII, 

quando o filósofo Rousseau (1712-1778) e mais tarde, o educador Freinet (1896-1966), no 

início do século XX, insistiram na eficácia do meio como estratégia de aprendizagem. Educar 

para o meio foi um outro passo dessa nova abordagem educacional que via a natureza com um 

olhar novo, não mais como algo a ser conquistado e dominado próprio da maneira de ver do 

iluminismo, da revolução industrial e do capitalismo. 

A educação ambiental foi recomendada na Resolução nº 96 da Conferência da ONU 

sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, assim como também foi 

recomendado que deveria ser estabelecido um programa internacional de Educação 
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Ambiental, visando educar o cidadão comum, para que este manejasse e controlasse seu meio 

ambiente.   

A referida Conferência reconhecia o desenvolvimento da Educação Ambiental como 

elemento crítico para o combate à crise ambiental do mundo (Dias, 1998). Foi recomendado 

nesta resolução que se deve educar o cidadão e a cidadã para a solução dos problemas 

ambientais.  Reigota (2014) considera que aí surge o que se convencionou chamar de 

educação ambiental. Barbieri e Silva (2011) consideram que a Resolução nº 96 é uma 

recomendação a respeito da necessidade de implantar a Educação Ambiental de caráter 

interdisciplinar com o objetivo de preparar o ser humano para viver em harmonia com o meio 

ambiente.  

Pode-se dizer que a preocupação com o meio ambiente em nível planetário, surgiu na 

reunião do Clube de Roma uma vez que o problema ambiental foi colocado no âmbito 

planetário e seus resultados foram levados à Primeira Conferência Mundial de Meio 

Ambiente Humanos, realizada pela Organização das Nações Unidas em 1972 em  Estocolmo, 

na Suécia (REIGOTA,2014) 

A Educação Ambiental nasce como uma possibilidade de promover uma formação 

holística do cidadão para que compreenda as questões ligadas ao meio ambiente. Para que se 

observe, analise e interprete a relação que há entre homem, ambiente e sociedade e assim 

poder intervir de forma consciente e informada. O homem precisa educar-se, saber sobre as 

causas e as consequências dos problemas ambientais, entender que as soluções para tais 

problemas deverão vir do conhecimento, aqui reside a importância da escola na construção e 

difusão de conhecimentos historicamente construídos.  

Para Philippi Jr e Pelicioni (2014, p. 3). “a educação ambiental vai formar e preparar 

cidadãos para a reflexão crítica e para uma ação social corretiva, ou transformadora do 

sistema, de forma a tornar viável o desenvolvimento integral dos seres humanos”. Nesse 

sentido o trabalho na educação na perspectiva ambiental se justifica uma vez que consiste em 

ver o mundo em que se evidenciam as inter-relações e a interdependência dos diversos 

elementos na constituição e manutenção da vida. Em termos de educação, essa perspectiva 

“contribui para evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da 

dignidade do ser humano, da participação, da co-responsabilidade, da solidariedade e da 

equidade” (BRASIL, 1997, p. 19). 

Para trabalhar e ou mencionar a educação ambiental, faz-se necessário saber a 

natureza e as características do meio ambiente bem como conhecer o significado de meio 
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ambiente. É possível dizer que dado o caráter complexo e abrangente, não há um único 

conceito de meio ambiente no universo da ciência. 

O termo ambiente é definido no minidicionário da língua portuguesa por Ferreira 

(2000, p. 38), como “que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas”. 

Já no pequeno dicionário HOUAISS da língua portuguesa (2015), ambiente é 

definido como: 

(o) que rodeia e constitui o meio em que vive, < temperatura a>; recinto, espaço, em 

que se está ou vive < a. fechado>; conjunto de condições que envolve as pessoas; 

atmosfera < o a. parecia tenso>; ambiência (‘espaço’). 

Para Penteado (1997, p. 73) “o meio ambiente é formado pelos elementos 

pertencentes aos reinos mineral, vegetal e animal que compõem um determinado espaço. 

Estes elementos estão todos inter-relacionados e, dentre os componentes do reino animal, 

destaca-se o homem pela capacidade que tem de interferir em todos os restantes elementos, 

alterando-os, consciente e /ou inconscientemente através das dimensões econômica e política 

das organizações sociais que constrói”. 

A UNESCO, no ano de 1968, realizou um estudo comparativo, respondido por 79 

países, sobre o trabalho desenvolvido pelas escolas com relação ao meio ambiente. Como 

resultado, formularam-se preposições que depois seriam aceitas internacionalmente, assim 

sendo, por “ambiente entende-se não apenas o entorno físico, mas também os aspectos 

sociais, culturais, econômicos e políticos inter-relacionados” (BRASIL, 2000, p. 81). 

Para o geógrafo francês Pierre Jorge (citado por Reigota, 2014) meio ambiente é 

definido como um sistema de relações onde a vida de uma espécie depende de equilíbrio entre 

processos destrutores e regeneradores de seu meio. O meio ambiente é constituído por 

elementos fixos e de equilíbrios de forças concorrentes que condiciona a vida de um grupo 

biológico. O ecólogo belga Duvigneaud , citado pelo mesmo autor, afirma que meio ambiente 

é composto por dois aspectos: o meio ambiente abiótico físico e químico e meio ambiente 

biótico. 

Vale destacar a definição de Reigota (2014, p. 36), o referido pesquisador da área de 

educação ambiental define meio ambiente como sendo, “um lugar determinado e ou percebido 

onde estão em relação dinâmica e em constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas 

relações acarretam processos de criação cultural e tecnológicos e processos históricos e 

políticos de transformação da natureza e da sociedade”. 
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Em relação as definições acima apontadas sobre meio ambiente, pode-se dizer que 

enquanto a de Pierre Jorge e o Duvigneaud referem-se aos aspectos físicos, químicos e 

naturais,  a de Reigota é mais abrangente, pois  inclui aspectos naturais e aspectos sociais. 

Nesse sentido, o homem no processo dialético interage com os diversos elementos que 

compõe seu ambiente, mudando e ou transformando o ambiente que em que vive 

O conceito de educação ambiental tem variado ao longo do breve tempo de vida de 

modalidade pedagógica (LEONARDI,1997). O autor considera que há questionamentos por 

partes de educadores interessados no assunto quando indagam: mas o que é mesmo educação 

ambiental? E aí vêm vários complicadores. Ela é mais “educação”? Ou é mais “ambiental”?  

Ou seja, o que há de substantivo nela? Ou ela é apenas adjetivo de educação, assim como a 

educação artística, a educação sexual, a educação para a terceira idade etc. etc? 

  A referida autora chama a atenção para outra dificuldade, pois esta está no seu objeto. 

Ela contempla qual realidade? A física? Ou será a biológica? Mas onde entra o meio ambiente 

cotidiano das pessoas, suas moradias, a infraestrutura ( ou falta dela) como água, esgoto, 

energia elétrica, coleta de lixo? 

Leonardi (1997, p.395) admite não ser fácil uma definição de educação ambiental que 

atenda a tantas diversidades, porém também diz ser essa uma falsa questão. No que tange ao 

meio ambiente, pondera: 

Se o meio ambiente, como vimos, já foi natureza, depois meio, e hoje é meio ambiente; se o 

conceito foi incorporado as diversas abrangências em sua relação dialética com diferentes 

realidades sociais, biofísicas, culturais e econômicas, importa estar aberto às diferentes 

conceituações. E essa atitude de estar aberto significa um profundo respeito às diferenças, à 

valorização do saber do outro, que é diferente do nosso, uma rejeição à prepotência e a 

busca do diálogo. Enfim, princípios que conduzem a um trabalho interdisciplinar, um dos 

pilares da educação ambiental. 

Para uma melhor compreensão do conceito de educação ambiental dado a sua 

complexidade, Marcos Sorrentino (1995 apud Leonardi, 1997, p.395-396) buscou classificar 

as diversas correntes de educação ambiental, colocando em quatro grandes categorias, 

levando em conta teoria e prática. São elas: (i) conservacionista; (ii) educação ao ar livre; (iii) 

gestão ambiental; e ( iv) economia ecológica.  

De acordo com Leonardi (1997) a corrente conservacionista está refletida na 

preocupação com a defesa do ambiente natural pelas organizações ambientalistas. A corrente 

de educação ao ar livre, encontra-se presente na perspectiva de naturalistas que defendem e 

procuram o contato com a natureza pela valorização do envolvimento nas atividades ao ar 

livre como caminhadas ecológicas, trilhas de interpretação da natureza, o turismo ecológico, 
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assim como os que procuram o autoconhecimento no contato com a natureza. A corrente 

gestão ambiental, está presente nos movimentos sociais da América Latina, apresenta um 

forte componente político, defendem a despoluição das águas e do ar. Seus representantes 

fazem críticas ao sistema capitalista, consideram ser um sistema predador da natureza. A 

corrente economia ecológica inspirada no conceito de ecodesenvolvimento, formulado por 

Ignacy Sachs, é utilizada como referência em documentos importantes sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, assim como em organismos e bancos internacionais, resoluções da FAO e 

da Unesco. 

Há de se ressaltar que essa última corrente desdobra-se em duas, pois de acordo com a 

referida autora,  a vertente “ economia ecológica” desdobra-se em duas outras, sendo que a  

primeira é representada pelos defensores do “desenvolvimento sustentável”, que aglutina 

empresários, governantes e algumas ONGs; e a segunda que é composta por defensores das “ 

sociedades sustentáveis”, que se opõem ao atual modelo de desenvolvimento e ao grupo 

representado pelos que defendem o desenvolvimento sustentável. 

Há, assim,  uma diversidade de designações e concepções da educação ambiental  

(EA) de acordo com diferentes autores. Por exemplo Gadotti (2000) denomina sua concepção 

de EA de pedagogia da terra e Hutchison (2000) de educação ecológica (ecoliteracy) 

(BARBIERI e SILVA, 2011). Estes autores consideram que a variedade de propostas e 

denominações reflete os múltiplos entendimentos concernentes ao meio ambiente, ao ser 

humano, às custas atribuídas aos problemas ambientais e ao que se espera da ação educativa 

para a resolução desses problemas. Daí a existência de diferentes propostas de EA, cada qual 

construída em torno de uma determinada concepção de meio ambiente. 

Leonardi (1997) considera que as diversas concepções de educação ambiental estão 

diretamente relacionadas às diferentes formas de a realizar. E essas diferentes formas, 

conforme a referida autora,  podem ser classificadas em quatro grandes conjuntos de temas ou 

objetivos da educação ambiental. Assim, temos: biológicos referem-se a proteção, 

conservação e preservação de espécies existentes nos ecossistemas do planeta;  

espirituais/culturais estão relacionados na promoção do conhecimento e do autoconhecimento 

do universo, segundo uma nova ética; políticos lutam pelo aprimoramento da democracia, 

construção da cidadania, incentivo a participação popular, apoio ao diálogo e autogestão; 

econômicos defendem a geração de empregos, particularmente em atividades de cunho 

ambiental que  promovam o respeito e a proteção do meio ambiente. Incentivo a autogestão e 

participação de grupos e indivíduos nas decisões políticas. 
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Stapp et al (1969 citados por Dias, 1998) definiram a Educação Ambiental como um 

processo que deve objetivar a formação de cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente 

biofísico e seus problemas associados possam alertá-los e habilitá-los a resolver seus 

problemas. 

No ano de 1970 a IUCN – Internacional Union for  Conservation of Nature ( União 

Internacional para a Conservação da Natureza) definiu a Educação Ambiental como o 

processo de reconhecimento de valores e de esclarecimento de conceitos que permitam o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias para entender e apreciar as inter-

relações entre o homem, sua cultura e seu ambiente biofísico circunjacente ( IUCN apud 

DIAS,1998). 

Educação Ambiental foi definida por Mellowes ( 1972 apud Dias, 1998) como sendo 

um processo no qual deveria ocorrer um desenvolvimento progressivo de um senso de 

preocupação com o meio ambiente, baseado em um completo e sensível entendimento das 

relações do homem com o ambiente a sua volta. 

É possível dizer que a evolução dos conceitos de educação ambiental tem sido 

vinculada ao conceito de meio ambiente e ao modo como este é percebido. A visão que se 

tinha de Meio Ambiente na década de sessenta estava reduzida aos aspectos naturais  não 

permitindo apreciar as  interdependências. Também ainda não aparecia a contribuição das 

ciências sociais  no que tange à compreensão e melhoria do meio ambiente humano 

(Dias,1998). Este autor enfatiza, também,  que ao trabalhar uma questão ambiental deve-se 

considerar os seus diversos aspectos, pois quando se aborda apenas um de seus aspectos, 

como por exemplo o ecológico, é como se estivesse praticando o mais ingênuo e primário 

reducionismo. 

Muitas outras definições de Educação Ambiental foram sendo concebidas, sob uma 

nova ótica, ou seja, incluindo os diversos aspectos do ambiente. Há que destacar a definição 

formulada na Conferência de Tbilisi (1977)   dado que é válida ainda atualmente.  

Na referida conferência, a Educação Ambiental foi definida como “uma dimensão 

dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos 

do meio ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e 

responsável de cada indivíduo e da coletividade” (DIAS,1998, p. 26). 

Esta definição deixa claro o papel da educação ambiental na resolução dos problemas 

ambientais, ao ser trabalhada na abordagem interdisciplinar.Assim, a educação ambiental é 

considerada como um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os valores, as habilidades, as 
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experiências e a determinação que os tornam aptos a agir – individualmente e coletivamente – 

e resolver problemas ambientais presentes e futuros (DIAS,1998).  

Um aspeto a ser considerado na definição referida está relacionado com a ênfase dada 

ao processo de educação permanente dos indivíduos, pois a partir do momento que tomam 

consciência e adquirem conhecimento acerca do ambiente, tornam-se aptos a agirem na 

resolução de problemas que afetam o meio ambiente. 

A educação ambiental foi definida pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (1981) – como sendo “um processo de formação e informação, orientado para o 

desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais, e de atividades que 

levem à participação das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental” (DIAS, 1998, 

p.27). Um dado importante a salientar nesta  definição  refere-se à formação de uma 

consciência crítica dos cidadãos sobre as questões ambientais levando-os a participarem em 

prol do equilíbrio ambiental. 

Segundo Dias (1998) o Programa Nossa Natureza, em 1988/89, definiu a educação 

ambiental  como o conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da dinâmica 

dos ecossistemas, considerando os efeitos da relação do homem com o meio, a determinação 

social e a evolução histórica dessa relação e ressalta que nesta definição omitiu-se a estrutura 

ecossistêmica, sem a qual não se tem como compreender a dinâmicam dos ecossistemas.  

Em 1991, nos subsídios técnicos elaborados pela Comissão Interministerial para 

preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

foram apresentadas as bases conceituais da Educação Ambiental.   De acordo com os 

documentos produzidos, educação ambiental incorpora as dimensões socioeconômica, 

política, cultural e histórica, não podendo basear-se em pautas rígidas e de aplicação 

universal, devendo considerar as condições e estágio de cada país, região e comunidade sob 

uma perspectiva histórica. Assim sendo, a educação ambiental deve permitir a compreensão 

da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos 

elementos que conformam o ambiente, com vista a utilizar racionalmente os recursos do meio 

na satisfação material e espiritual da sociedade no presente e no futuro.  

Cabe à educação ambiental formar para a cidadania e no processo de formação 

oferecer uma base conceitual que contemple aspectos técnicos e culturais, afim de poder 

capacitar os indivíduos para poder ter uma compreensão mais ampla sobre o meio ambiente e 

nele poder intervir com segurança, superando os obstáculos que surgem na construção da 

sustentabilidade. Para isso, o direito à informação e o acesso às tecnologias, devem ser 

garantidos às pessoas, pois essas ferramentas viabilizam a aquisição de uma nova consciência 
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planetária, respeitando as peculiaridades local, regional e nacional.  A educação é conclamada 

para esse grande desafio, qual seja, criar as bases para a compreensão totalizadora do meio 

ambiente (DIAS,1998).  

Destacamos nos subsídios técnicos acima apresentados alguns pontos importantes que 

dão esteio as bases conceituais para a educação ambiental, a saber: inserção das dimensões 

socioeconômica, política, cultural e histórica, cidadania, acesso às tecnologias, consciência 

planetária e desenvolvimento sustentável.  

Esta caracterização da educação ambiental apresentada nos subsídios técnicos revela 

avanços em relação a outras definições, pois engloba os diversos aspectos relacionados ao 

meio ambiente, sociedade e perspectiva socioambiental. Aqui reside a importância e o papel 

da educação ambiental em possibilitar uma formação cidadã planetária que viabilize a 

sustentabilidade ambiental e, consequentemente, do próprio homem. Importa assinalar que 

além dos componentes físicos e químicos, aparecem os elementos culturais e sociais inter-

relacionados, onde o homem é o principal elemento que interfere de forma positiva e ou 

negativa no ambiente como ser histórico, social e econômico. 

Esta conceptualização de Educação Ambiental, genericamente denominada de 

Educação Ambiental socioambiental, enfatiza a existência de vínculos profundos e inter-

relacionados entre questões sociais, econômicas, políticas e ambientais. Suas práticas 

educativas são concebidas e estruturadas em torno de problemas concretos, ou seja, qualquer 

lugar, mesmo o local mais degradado é adequado para as práticas de Educação Ambiental, 

pois ela visa à transformação da realidade social, econômica e ambiental (BARBIERI e 

SILVA, 2011). 

  Segundo Dias (2000) o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 

e Responsabilidade Global (1992) reconhece a Educação Ambiental como um processo de 

aprendizagem permanente baseado no respeito a todas as formas de vida. Na Conferência 

Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pública passa a 

Sustentabilidade, realizada em Tessalônica, Grécia (1997) promovida pela Unesco, a 

educação ambiental foi definida como um meio de trazer mudanças em comportamentos e 

estilos de vida, para disseminar conhecimentos e desenvolver habilidades na preparação do 

público, para suportar mudanças rumo à sustentabilidade oriundas de outros setores da 

sociedade. 

Para Nova (1994) a Educação Ambiental pode ser definida como um processo 

permanente no qual os indivíduos e as comunidades adquirem consciência do seu meio e 

aprendem os conhecimentos, os valores, as competências, a experiência e também a 
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determinação que os capacitará para actuar, individual ou colectivamente, na resolução dos 

problemas ambientais presentes e futuros (citado por COSTA e GONÇALVES, s/d). 

Há de se considerar que as definições mais recentes sobre educação ambiental têm 

aspectos comuns, sobretudo a necessidade de se trabalhar a educação ambiental dentro de 

uma abordagem interdisciplinar e holística. 

Para Pedrini (2007) os conceitos avançados em EA derivam do Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e  Responsabilidade Global (TEASS) que, junto com 

os pressupostos pedagógicos da Declaração da Conferência Internacional de Tbilisi de 1977, 

formam o arsenal conceitual da EA seguida no planeta. 

Segundo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedade Sustentável e 

Responsabilidade Global (TEASS), a educação ambiental é compreendida como um processo 

de aprendizado permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida e que contribua 

para a formas de vida e que contribua para a formação de uma sociedade justa e 

ecologicamente equilibrada (BARBIERI e SILVA, 2011). 

Pelo anteriormente abordado, a educação ambiental no processo de sua evolução 

conceitual apresentava-se em uma percepção de meio ambiente reduzida basicamente a seus 

aspectos biológicos e físicos. Desta forma, a educação ambiental se apresentava claramente de 

maneira reducionista e fragmentária, não levando em conta as interdependências entre as 

condições naturais e as condições socioculturais e econômicas, as quais definem as 

orientações e instrumentos conceituais e técnicos que permitem ao homem compreender e 

fazer uso das potencialidades da natureza, para a satisfação das suas próprias necessidades.  

O nascimento da Educação Ambiental está muito ligado ao modo de perceber a 

relação homem, natureza e meio ambiente, ressaltando que as percepções e visões sobre a 

natureza e o meio ambiente estão atreladas aos paradigmas da ciência e do tempo.  

Pode-se dizer que educação ambiental pode ser compreendida como sendo uma prática 

social, contínua e permanente. Dada a natureza ampla e complexa do meio ambiente, deve ser 

trabalhada com enfoque interdisciplinar, objetivando buscar soluções aos problemas 

socioambientais e consequentemente melhorando a qualidade de vida das pessoas.  

 

1.2. Finalidades e Objetivos da Educação Ambiental 

 

Na Conferência Intergovernamental de Tbilisi (Geórgia), promovida pela Unesco em 

1977, foram definidos as finalidades, os objetivos e os princípios básicos da educação 

ambiental. Quanto aos objetivos, ficaram estabelecidas cinco categorias: consciência, 
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conhecimento, comportamento, aptidões e participação, ou seja, praticamente os mesmos da 

Carta de Belgrado (1975), [...] excetuado a ausência do objetivo capacidade de avaliação, que 

pode ser entendido como incorporado no objetivo aptidões (BARBIERI e SILVA, 2011, 

p.25). 

Dias (1998) apresenta as finalidades, categorias de objetivos e princípios básicos da 

Educação Ambiental afirmados na Conferência de Tbilisi. No que refere as finalidades, há 

três desígnios a serem alcançadas: a) auxiliar as pessoas para que compreendam a 

interdependência existente entre os aspectos econômicos, sociais, políticos e ecológicos, nas 

zonas urbanas e rurais; b) proporcionar conhecimentos a todos sobre o meio ambiente para 

melhor protegê-lo; c) induzir práticas inovadoras de condutas sobre ambiente, nos indivíduos 

e na sociedade. 

Em relação as categorias de objetivo, são elencadas: consciência, conhecimento, 

comportamento, participação e descrita a concetualização de cada uma delas, no que respeita 

ao indivíduo e  a grupos sociais. Assim, Consciência: auxiliar a que adquiram uma 

consciência ambiental global e ajudar na sensibilidade dos mesmos para as causas ambientais; 

Conhecimento: ajudar  à  aquisição de  uma compreensão apurada do meio ambiente e dos 

problemas a ele interligados; Comportamento: ajudar na aquisição de valores e de interesse 

pelo meio ambiente, buscando meios de protegê-lo. Habilidades: prestar auxilio para que 

adquiram as habilidades necessárias para resolver os problemas relacionados ao meio 

ambiente. Participação: garantir possibilidades de participação ativa nos trabalhos voltados 

para  a resolução dos problemas ambientais. 

  No que tange aos Princípios básicos que devem ser considerados para o trabalho com a 

educação ambiental, temos:  Perceber o meio ambiente na sua totalidade, considerando os 

aspectos naturais e sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, histórico-cultural, criados 

pelo homem, incluindo o estético e moral; Considerar a educação ambiental como um 

processo contínuo e permanente do ensino englobando desde a pré-escola ao ensino superior, 

bem como  abranger o ensino não-formal. Adotar um enfoque interdisciplinar aproveitando o 

conteúdo de cada disciplina e buscar uma integração com as demais disciplinas objetivando 

obter uma visão ampla do conhecimento.  

Observar as principais questões ambientais, nos âmbitos local, regional, nacional e 

internacional, de forma que os alunos possam se identificar com as condições ambientais de 

outras regiões geográficas; Perceber nas situações ambientais atuais, o contexto histórico 

apresentado; Valorizar os acordos de cooperação local, nacional e internacional, objetivando a 

prevenção e a resolução dos problemas ambientais; Observar atentamente, os aspectos 
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ambientais nos planos desenvolvimento e crescimento; Identificar os sintomas e as causas dos 

problemas ambientais, observando a sua complexidade.  

Assim, encontrar meios e habilidades para a resolução de tais problemas; Utilizar 

vários ambientes educativos e metodologias diversificadas para que os alunos adquiram 

conhecimentos sobre o meio ambiente, considerando as atividades práticas, bem como suas 

experiências de vida. 

Podemos dizer que as finalidades, os objetivos e os princípios básicos da educação 

ambiental constituem a sua essência. O professor precisa de se apropriar de tais pressupostos 

teóricos para que possa exercer a sua prática de uma maneira informada.  

Passados dez anos da Conferência de Tbilise foi realizado o Congresso Internacional 

de Educação e Formação Ambientais, em Moscou, CEI (17 a 21 de agosto de 1987). Este 

evento foi promovido pela UNESCO/UNEP/IEEP e contou com a participação de trezentos 

especialistas de cem países, mais os observadores da IUCN – União Internacional para 

Conservação da Natureza (DIAS,1998). 

O Congresso de Moscou (1987) considerou as recomendações da Conferência de 

Tbilise (1977) no que tange os objetivos e os princípios da Educação Ambiental como os 

alicerces para a Educação Ambiental em todos os níveis, dentro e fora do sistema escolar 

(DIAS, 1998).  

Em relação aos objetivos da educação ambiental, analisados no Congresso de Moscou, 

Dias (1998) observa que a definição dos objetivos de educação ambiental  devem atentar para, 

as realidades econômicas, social e ecológica de cada sociedade, bem como seus objetivos de 

desenvolvimento. Também considera que os objetivos da Educação Ambiental são comuns à 

comunidade internacional. Dessa forma, as atividades de educação ambiental deve atender 

essas peculiaridades. Do mesmo modo,  a EA deve possibilitar uma compreensão dos fatores 

que interagem no tempo e no espaço  no meio ambiente.  

Criar possibilidades para que o conhecimento sobre meio ambiente seja adquirido por 

meio de experimentação, estudo e observação em ambientes específicos. Motivar e dar o 

sentido de valores que favoreçam a construção de padrões de comportamento de preservação 

em prol do meio ambiente. 

Importa ressaltar que ao se trabalhar a educação ambiental não se pode deixar de 

incluir os aspectos socioambientais vinculados à realidade da pessoa. Além de tais aspectos, é 

indispensável trabalhar com valores e motivações que possibilitem mudanças de 

comportamentos favorecendo a proteção iniciando por si mesmo e em seguida ao ambiente 

onde estar inserido. 
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  Além dos valores e motivações, a serem trabalhados na educação ambiental, Leonardi 

(1997) considera que a educação ambiental deve contribuir para a conservação da 

biodiversidade, para a auto realização individual e comunitária e para autogestão política e 

econômica, através de processos educativos capazes de promover  a melhoria do meio 

ambiente e da qualidade de vida.  

Os pontos da educação ambiental apresentados nesse primeiro momento do nosso 

trabalho constituem seu marco inicial para uma compreensão holística do campo conceitual 

de educação ambiental.  

 

1.3 Políticas Internacionais de Educação Ambiental 

 

A preocupação ambiental em nível planetário, provavelmente surgiu na reunião do 

clube de Roma, onde especialistas de diversas áreas do conhecimento discutiram sobre o 

consumo e as reservas dos recursos naturais não renováveis disponíveis no planeta, bem como 

o crescimento da população mundial até o século XXI e seus resultados foram levados à 

Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano, realizado pela Organização das 

Nações Unidas em 1972, em Estocolmo, na Suécia. 

Em 1972, foi realizada a I Conferência Mundial para o Meio Ambiente Humano em 

Estocolmo, Suécia, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse encontro, 

debateu-se a crise do ambiente humano, sendo esta a primeira observação oficial sobre a 

necessidade de uma abordagem globalizante para a busca de soluções contra o agravamento 

dos problemas ambientais originados pelo crescimento econômico e a má utilização dos 

recursos. 

Da referida conferência foram produzidos os principais documentos: Declaração 

sobre o Meio Ambiente Humano (ou Declaração de Estocolmo), dando orientação aos 

governos; estabeleceu o Plano de Ação Mundial, e, em particular, recomendou que deveria ser 

estabelecido um programa internacional de Educação Ambiental visando educar o cidadão 

comum, para que este manejasse e controlasse seu meio ambiente (DIAS,1998, p.38)  

Leff (2001, p. 89) ressalta que os problemas ambientais ganharam a sua primeira 

importância nesta conferência, assim foram discutidos os temas: o desmatamento, a perda de 

diversidade genética dos recursos bióticos, a extinção de espécies, a erosão dos solos e perda 

da fertilidade das terras, a desertificação, a contaminação química da atmosfera, dos solos e 

dos recursos hídricos, a produção e a disposição de resíduos tóxicos e lixo radiativo, a chuva 

ácida gerada pela industrialização e destruição da camada foliar das florestas, o aquecimento 

global e a rarefação da camada de ozônio. 
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O referido autor salienta que com esses processos de degradação ambiental conjuga-

se uma série de efeitos econômicos, sociais e culturais que afetam as maiorias espoliadas.  

Ao recomendar o desenvolvimento da Educação Ambiental como elemento 

estratégico no combate à crise ambiental, a referida conferência “figura como o primeiro 

marco internacional de constituição de um novo campo social, que associava a educação à 

problemática ambiental” (LIMA, 2011, p. 103). 

Na Conferência de Estocolmo, compareceram mais de 100 representantes de Estado, 

o que não impediu uma participação paralela de cerca de 250 organizações da sociedade civil. 

Dessa conferência da ONU resultaram inúmeros estudos e documentos e foi estabelecida uma 

agenda. A partir da data deste evento houve uma sucessão de iniciativas desse tipo até se  

chegar à II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizado no Rio de Janeiro, no ano de 1992.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais “foi nessa conferência que se definiu, 

pela primeira vez, a importância da ação educativa nas questões ambientais” ( BRASIL, 2000, 

p. 81). 

Foram estabelecidas várias recomendações para a aplicação da educação ambiental, 

nessa conferência, com destaque  para a recomendação no 8. A mesma preconiza que é 

indispensável uma educação em trabalhos ambientais, dirigida tanto aos jovens como aos 

adultos. Também recomenda que a educação seja dirigida a grupos de profissionais ou sociais 

específicos; assim como a formação de determinados grupos de profissionais e cientistas e 

deve compreender um componente interdisciplinar (DIAS,1998).  

A Conferência de Estocolmo de 1972, é considerada um marco histórico político 

internacional, decisivo para o surgimento de políticas públicas de gerenciamento do ambiente, 

pois chamou atenção do mundo para os problemas ambientais, como também gerou 

controvérsias. Os representantes dos países em desenvolvimento acusaram os países 

industrializados de querer limitar seus programas de desenvolvimento industrial, valendo-se 

da poluição como um meio de inibir a capacidade crescente dos países pobres. A atuação dos 

representantes do governo brasileiro à época foi lamentável, pois pediram poluição, dizendo 

que o país não se importaria em pagar o preço da degradação ambiental, desde que o resultado 

fosse o aumento do Produto Nacional Bruto (PNB) (DIAS,1998). 

Importa registrar que enquanto a preocupação com a degradação ambiental era o 

motivo da conferência, o governo brasileiro externava a abertura de suas portas à poluição, 

estimulando a vinda de multinacionais, a troco de um estilo de desenvolvimento econômico e 
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predatório e incompatível com a manutenção e elevação da qualidade de vida ( Limites do 

Crescimento: Clube de Roma, Fundação Demócrito Rocha (apud DIAS, 1998, p. 38). 

Em 1975 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) promoveu, o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental em Belgrado 

(Iugoslávia), esse evento congregou vários especialistas em educação, biologia, geografia, 

histórias entre outros, foi produzido o documento conhecido como “A Carta de Belgrado”. O 

referido documento preconizava a necessidade de uma ética global, que proporcionasse a 

erradicação da pobreza, fome, analfabetismo, poluição, exploração e dominação humana. 

Na Carta de Belgrado, que deriva deste evento, define-se a necessidade de repensar o 

conceito de desenvolvimento e um reajuste de estar em interação com a realidade, por parte 

dos indivíduos. Assim sendo, concebe-se a educação ambiental como ferramenta que 

contribua com a formação de uma nova ética universal, onde as relações do homem com a 

natureza, a necessidade de transformações nas políticas nacionais, para uma repartição 

equitativa das reservas mundiais e a satisfação das necessidades de todos os países. 

Ainda e de acordo com o mesmo documento, a meta da educação ambiental é 

melhorar as relações ecológicas, incluindo as do homem com a natureza e as do homem entre 

si. Propõe-se através da educação ambiental conseguir que a população tenha consciência do 

meio ambiente e se interesse por seus problemas ligados com os conhecimentos, aptidões, 

atitudes, motivações, a serem trabalhados individual e coletivamente em busca de soluções 

aos problemas atuais. 

No encontro foram definidos os objetivos da educação ambiental que são: 

conscientização, conhecimentos, atitudes, habilidades, capacidade de avaliação e participação, 

bem como as metas e princípios, como anteriormente referido, sendo que os princípios 

recomendam considerar o ambiente em sua totalidade, ou seja, natural e produzido: ecológico, 

social, político, cultural, econômico, tecnológico, legal e estético. 

Para atingir esses objetivos, a Carta de Belgrado recomenda que os programas de 

educação ambiental devam levar em conta as seguintes diretrizes: 

1. Considerar o meio ambiente na sua totalidade, isto é, o ambiente natural e 

construído pelo ser humano, envolvendo questões políticas, culturais, 

econômicas, tecnológicas, estéticas etc. 

2. Considerar a educação ambiental como um processo contínuo, tanto dentro como 

fora da escola. 

3. Conter uma abordagem interdisciplinar. 

4. Enfatizar a participação ativa na prevenção e solução de problemas ambientais. 

5. Considerar as questões ambientais tanto do ponto de vista global como local. 
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6. Considerar as questões atuais e as futuras. 

7. Analisar os processos de desenvolvimento e crescimento do ponto de vista 

ambiental. 

8. Promover a cooperação em diferentes níveis, internacional, nacional, regional e 

local. (BARBIERI e SILVA, 2011, p. 24). 

Neste documento a educação ambiental é  recomendada como sendo um processo 

contínuo e permanente, organizada como educação formal e não-formal, dirigida 

prioritariamente às crianças e aos jovens e que tenha enfoque interdisciplinar. Condenava-se, 

o desenvolvimento de uma nação às custas de outra, buscando-se um consenso internacional. 

Foi proposta, também, a criação de um Programa Mundial de Educação Ambiental. 

Dias (1998) refere-se a estes aspectos pontuando sobre a  necessidade de uma nova 

ética global. Uma ética que: promova atitudes e comportamentos para os indivíduos e 

sociedades, que sejam consoantes com o lugar da humanidade dentro da biosfera; que 

reconheça e responda com sensibilidade às complexas e dinâmicas relações entre a 

humanidade e a natureza, e entre os povos. Mudanças significativas devem ocorrer em todas 

as nações do mundo para assegurar o tipo de desenvolvimento racional que será orientado por 

esta nova ideia global – mudanças que serão direcionadas para uma distribuição equitativa dos 

recursos da Terra, e atender mais às necessidades dos povos. 

De acordo com o que foi apresentado “A Carta de Belgrado” é um dos documentos 

mais importantes sobre Educação Ambiental do ponto de vista dos conceitos, objetivos, 

princípios e diretrizes.  

Em 1977, aconteceu em Tbilisi, na Geórgia (ex-URSS) a Primeira Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, promovida pela UNESCO em cooperação 

com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e  constituiu-se no 

marco mais importante da evolução da Educação Ambiental, por garantir a legitimação e a 

institucionalização que fundamentaram todo o processo de educação ambiental no mundo. 

Foi recomendado na referida conferência que a incorporação da educação ambiental 

nos sistemas nacionais de ensino não  deve restringir-se à experiência, mas também  

contemplar a pesquisa e avaliações que tenham por objetivo melhorar as decisões da política 

de educação. Recomenda-se aos diferentes governos que tracem políticas e estratégias 

nacionais que promovam projetos de pesquisa necessários à educação ambiental e incorporem 

seus resultados ao processo geral de ensino por meio dos cursos adequados. É ainda 

recomendado que  efetuem pesquisas sobre as metas e os objetivos da educação ambiental; as 

estruturas epistemológicas e institucionais que influem nas necessidades ambientais; 
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conhecimentos e atitudes dos indivíduos, com o objetivo de precisar as condições pedagógicas 

mais eficazes, os tipos de ações que os docentes devem desenvolver e os processos de 

assimilação do conhecimento por parte dos educandos, bem como os obstáculos que se opõem 

às modificações dos conceitos, valores e atitudes das pessoas que são inerentes ao 

comportamento ambiental  (GIL, 2014).  

A Conferência de Tbilisi, “mostrou a necessidade da abordagem interdisciplinar para 

o conhecimento e a compreensão das questões ambientais por parte da sociedade como um 

todo” (PHILIPPI JR e PELICIONI, 2014, p. 5). Recomendou-se, na referida conferência, que 

a educação ambiental não pode se configurar como uma nova disciplina curricular, havendo, 

em alternativa de ser uma contribuição de diversas disciplinas e experimentos educativos ao 

conhecimento e a compreensão do meio ambiente, assim como à resolução de seus problemas 

e a sua gestão. Isto determina que a Educação Ambiental deva ser trabalhada em uma 

abordagem de caráter interdisciplinar possibilitando uma visão integradora  e 

contextualizadora dos diversos saberes, visando a superação da fragmentação do 

conhecimento decorrente das especialidades. 

Segundo Castro e Canhedo (2014, p. 470): 

Cabe à educação ambiental, como processo político e pedagógico, formar para o 

exercício da cidadania, desenvolvendo conhecimento interdisciplinar baseado em 

uma visão integrada de mundo. Tal formação permite que cada indivíduo investigue, 

reflita e aja sobre efeitos e causas dos problemas ambientais que afetam a qualidade 

de vida e a saúde da população. A interdisciplinaridade visa à superação da 

fragmentação dos diferentes campos do conhecimento, buscando campos de 

convergência e propiciando a relação entre os vários saberes. 

Nesse evento foi ainda  garantida a incorporação da educação ambiental aos sistemas 

de educação, estratégias e modalidades. Definiram-se os objetivos da Educação Ambiental e o 

ensino formal foi indicado como um dos eixos fundamentais para se conseguir atingi-los. 

Definiu-se também a Educação Ambiental como “uma dimensão dada ao conteúdo e a prática 

da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de 

enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da 

coletividade” (SEF, 2000, p. 81). 

Também foi acrescentado no documento resultante  da conferência de Tbilisi, aos 

princípios básicos da educação ambiental, a importância que é dada às relações entre natureza 

e sociedade, o que posteriormente, na década de 1980, deu origem, como resultado da 
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mudança de paradigmas, à vertente socioambiental da educação ambiental (MORALES, 

2009). 

Considerando as recomendações decorrentes dos vários documentos produzidos nos 

diferentes encontros internacionais, a educação ambiental deve ser o resultado de uma 

orientação e articulação de diversas disciplinas, a partir de uma abordagem interdisciplinar, 

buscando a visão integradora do meio ambiente. Os indivíduos e a coletividade, através da 

educação ambiental, deverão compreender a natureza complexa do meio ambiente e adquirir 

os conhecimentos, os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para participar 

eficazmente na prevenção e soluções dos problemas ambientais. Mostrar com clareza as 

interdependências econômicas, políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões 

e comportamento dos diversos países podem produzir consequências de alcance internacional. 

Com os avanços da ciência e da tecnologia, “a educação deve desempenhar uma 

função capital com vistas a criar a consciência e a compreensão dos problemas que afetam o 

meio ambiente” (DIAS, 1998, p. 62). 

Desse modo, conclui-se que a Conferência de Tbilisi foi um grande marco na história 

da educação ambiental em nível planetário, uma vez que suas premissas básicas e suas 

recomendações serviram de suporte teórico-metodológico aos Estados – membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para implementarem o sistema em seus países. 

Em 1987, realizou-se em Moscou, CEI, o Congresso Internacional da UNESCO-

PNUMA sobre Educação e Formação Ambiental, contou com a participação de vários 

educadores ambientais de diferentes países. Objetivou o mesmo, fazer uma avaliação sobre o 

desenvolvimento da educação ambiental desde a Conferência de Tbilisi, bem como 

corroborou sobre os objetivos e princípios orientadores da educação ambiental consagrados 

em Tbilisi.  

O referido Congresso Internacional além da avaliação dos efeitos da Educação 

Ambiental (EA) desde Tbilisi, também enfatizou o estímulo à organização de redes de 

informação e comunicação entre os profissionais e defendeu a capacitação de profissionais de 

nível técnico como essencial a uma intervenção instrumental compatível com parâmetros 

sustentáveis. 

As prioridades advindas da Conferência de Moscou tinham como meta apontar um 

plano de ação para a década de 90. De forma resumida, seriam: a) desenvolvimento de um 

modelo curricular; b) intercâmbio de informações sobre o desenvolvimento de currículo; c) 

desenvolvimento de novos recursos instrucionais; d) promoção de avaliação de currículos; e) 

capacitar docentes e licenciaturas em educação ambiental; f) capacitar alunos de cursos 
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profissionalizantes, priorizando o de turismo pela sua característica internacional; g) melhorar 

a qualidade das mensagens ambientais veiculadas pela mídia ao grande público; h) criar um 

banco de programas audiovisuais; i) desenvolver museus interativos; j) capacitar especialistas 

ambientais através de pesquisa; k) utilizar unidades de conservação ambiental na capacitação 

regional de especialistas; l) promover a consultoria interinstitucional em âmbito internacional; 

m) informar sobre legislação ambiental. 

A Conferência de Moscou tem a sua relevância pela necessidade de se introduzir a 

Educação Ambiental nos sistemas educativos dos países, bem como por discutir a educação 

ambiental na formação dos profissionais, incluindo o nível técnico e universitário. 

Muitas outras reuniões setorizadas ocorreram na América Latina, Costa Rica, em 

1979; Argentina, em 1988; Brasil, 1991. 

Em 1992, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro (Brasil) A Conferência do Rio ou Rio-

92, como ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED ou Earth Summit).  Reuniu 103 chefes de estado e um total de 

182 países. A Rio-92 corroborou as recomendações de Tbilisi para a Educação Ambiental, 

como resultado da Conferência foram aprovados cinco acordos internacionais:  1. Declaração 

do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; 2. Agenda 21 e os meios para sua 

implementação; 3. Declaração de Florestas; 4. Convenção – Quadro sobre Mudanças 

Climáticas; 5. Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Em busca do alcance do Desenvolvimento Sustentável, a ONU promoveu outras 

grandes Conferências sobre o Ambiente e Desenvolvimento que se configuram como marcos 

importantes para a implementação dos compromissos e das metas socioeconômicas e 

ambientais assumidas pelos Estados-membros. 

A Rio+10 promovida pela ONU, ocorreu entre 2 a 4 de setembro de 2002, na cidade 

de Johanesburgo, na África do Sul, com o objetivo de fazer um balanço das conquistas e dos 

resultados práticos obtidos a partir dos acordos firmados entre os países que participaram da 

Rio/92. Foi apresentada a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável 

produzida pelos representantes dos Estados-membros da ONU, nela os membros reafirmam 

seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. 

Durante o referido evento fez-se um balanço histórico das grandes Conferências 

Mundiais, de Estocolmo ao Rio a Joanesburgo, evidenciando as conquistas e os desafios 

enfrentados. Inicialmente a preocupação maior residia ao problema da deterioração ambiental. 

Mais tarde precisamente após 10 anos, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a Rio/92 ou Eco/92, todos concordam em que a proteção do 
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meio ambiente e o desenvolvimento social e econômico são fundamentais para o 

desenvolvimento sustentável, com base nos princípios do Rio. Os representantes 

reconheceram que a Cúpula do Rio representou um marco significativo, que estabeleceu uma 

nova agenda para o desenvolvimento sustentável (APA, [2018]). 

No intervalo entre o Rio e Joanesburgo, ocorreram conferências em larga escala as 

quais possibilitaram dar ao mundo uma visão abrangente do futuro da humanidade. Assim, as 

Nações Unidas organizaram a Conferência de Monterrey sobre Financiamento ao 

Desenvolvimento, bem como a Conferência Ministerial em Doha (APA, [2018]) 

No que tange as preocupações para a consecução do desenvolvimento sustentável 

foram evidenciadas na Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável: a 

pobreza, o abismo entre ricos e pobres, perda da biodiversidade, estoques pesqueiros sendo 

exauridos, a desertificação invadindo as terras férteis, efeitos adversos da mudança do clima, 

países em desenvolvimento são os mais vulneráveis, poluição do ar, da água e do mar. 

Também detectada a desigual distribuição dos benefícios e custos da globalização, no que 

tange a integração de mercados, a mobilidade do capital e os aumentos dos fluxos de 

investimentos no mundo, pois os países em desenvolvimento enfrentam dificuldades para 

lidar com esse desafio (APA, [2018]). 

Nesse sentido, os compromissos assumidos para trabalhar em prol do 

desenvolvimento sustentável foram: ampliar a solidariedade humana, promoção ao diálogo e 

da cooperação entre povos e civilização do mundo, trabalhar para atingir as metas acordadas, 

prazos e parcerias. Desta forma, ampliar o acesso a água potável, saneamento, habitação 

adequada, energia, assistência médica, segurança alimentar e proteção da biodiversidade. Bem 

como ajudar mutuamente a ter acesso a recursos financeiros e aos benefícios da abertura de 

mercados, assegurar o acesso à capacitação e ao uso de tecnologia, transferência de 

tecnologia, educação e treinamento (APA, [2018]). 

A valorização e a emancipação da mulher e a igualdade de gênero foram acordados e 

inseridos na Agenda 21, nas Metas de Desenvolvimento do Milênio e no Plano de 

Implementação de Joanesburgo. De igual modo, o compromisso assumido em aperfeiçoar a 

governança em todos os níveis, para a efetivação da Agenda 21, das Metas de 

Desenvolvimento do Milênio e do Plano de Implementação de Joanesburgo (APA, [2018]). 

As instituições multilaterais se fazem necessárias para o alcance dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. Assim, devem ser democráticas e responsáveis. 

Enfim, o maior compromisso consiste em uma ação coletiva, salvar o planeta e 

promover o desenvolvimento humano. 
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Durante o referido evento houve reuniões com discussões centradas em: 

compromissos governamentais para reduzir a pobreza e proteger o meio ambiente em países 

pobres, implementar a Agenda 21 e transferir recursos e tecnologias; reuniões paralelas para 

discutir a proposta de conversão da matriz energética para 10% de fontes renováveis e 

políticas de proteção da diversidade biológica; discussões em eventos promovidos pelas 

ONGs, para discutir temas como pobreza, meio ambiente, questões de gênero e direitos 

humanos (KOHLER e PHILIPPI JR, 2014). 

Desse evento surgiram dois documentos, conforme dados fornecidos através da 

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do governo do estado do Paraná: 

“Declaração de Johannesburg para o desenvolvimento sustentável”; “ Plano de 

Implementação de Johannesburg”, os dois documentos chamam a atenção dos países 

para porem em prática a Agenda 21 e os acordos firmados pela Eco/92, bem como 

reforçam novas prioridades do desenvolvimento sustentável nas áreas de erradicação 

da pobreza, saúde, comércio, educação, ciência e tecnologia, recursos naturais 

(SEMA PARANÁ, [2018]). 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20, 

ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho de 2012, esse evento marca duas 

décadas da Rio-92. Teve como objetivo reafirmar e renovar o compromisso político dos 

Estados Membros em relação ao desenvolvimento sustentável (ONUBR, 2017) 

Fizeram parte da Conferência Rio+20 temáticas diversificadas, algumas  

relacionadas com os compromissos assumidos noutras conferências sobre desenvolvimento 

sustentável e outras sobre temáticas emergentes. O diálogo entre os Estados busca encontrar 

meios para efetivá-las.   Fazem parte do debate temas como: o compromisso político renovado 

para o desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, segurança alimentar, nutrição, 

agricultura sustentável, cidades sustentáveis, água e saneamento, turismo sustentável, 

biodiversidade, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, países menos 

desenvolvidos , economia verde, governança global para o desenvolvimento sustentável, com 

o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a criação de um 

fórum de alto nível focado na integração entre as dimensões sociais, ambientais e econômicas 

do desenvolvimento global entre outras. Também foram apresentados os objetivos para o 

desenvolvimento sustentável e mecanismos de implementação (MAGLIO e PHILIPPI JR, 

2014; ONUBR,2017). 

Como resultado da Rio+20, foi produzido o documento ‘ O Futuro que Queremos’, 

assinado pelas delegações dos 188 Estados-Membros presentes na Rio+20. 
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No que tange a questão da educação, foi reafirmado o compromisso com o direito à 

educação, reforçando a cooperação internacional para o alcance universal à educação 

primária, especialmente para os países em desenvolvimento. 

 A educação de qualidade a todos e em todos os níveis configura-se “ condição 

essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável” (APA, [2018]). Do mesmo modo, a 

erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e o 

desenvolvimento humano, são apontados como desafios a serem enfrentados. 

Reconhece a importância dos jovens como os guardiões do futuro, assim precisam ter 

acesso à educação de qualidade, além do nível primário. Assim, para alcançar esse intento “é 

preciso melhorar a formação de professores, do desenvolvimento de currículos em torno da 

sustentabilidade; do desenvolvimento de programas escolares que abordem questões ligadas à 

sustentabilidade” (APA, [2018]). 

 Também foi enfatizada a importância de uma maior cooperação internacional 

objetivando melhorar o acesso à educação, incluindo infraestrutura, aumento de investimento 

em educação, particularmente nos países desenvolvidos. Estímulos a intercâmbios 

educacionais e parcerias, bem como criação de bolsas de estudo, no sentido de alcançar as 

metas de educação global. 

Vale destacar a importância de promover a Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável propiciando a integração do desenvolvimento sustentável na educação para além 

da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). 

No que diz respeito ao ensino superior, o referido documento considera ser 

necessário a adoção de boas práticas em gestão da sustentabilidade em seus campi, com a 

participação dos atores envolvidos. Também propõe que o desenvolvimento sustentável seja 

um componente integrado às disciplinas ensinadas. 

              No encerramento da Conferência o secretário da ONU, Ban Ki-monn, ao se referir 

sobre o documento ‘ O Futuro que Queremos’, pontua: 

O documento final fornece fundação firme para um bem-estar social, econômico e 

ambiental. [...] o texto demonstra acordo sobre a criação de Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, um plano de dez anos para a produção de consumo 

sustentáveis, a importância das questões de gênero, do direito a água e comida, além 

da urgência em se combater a pobreza (ONUBR,2017). 

Os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas encontram-se 

inseridos no documendo denominado Transformando Nosso Mundo: Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. “Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar” (ONUBR, 

2017, p.1). 

A agenda 2030 destaca no seu  objetivo 4 a educação como um dos pilares para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável, inclusive assegura a educação inclusiva, equitativa e 

de qualidade a todos durante toda vida. 

No artigo 4, no item 4.7, a Agenda 30 propõe : até 2030, garantir que todos os alunos 

adquiram conhecimentos e habilidades necessários para promover o desenvolvimento 

sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável. 

Observa-se o relevo dado a educação para o desenvolvimento sustentável como ferramenta 

indispensável para se atingir o desenvolvimento sustentável e obter um planeta com melhor 

qualidade de vida.  

De 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015, ocorreu em Paris, França, a 21ª 

Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP-11). 

A COP21 buscou alcançar um novo acordo internacional sobre o clima, aplicável a 

todos os países, com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2oC. A UNFCC 

foi adotada durante a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, em 1992, passando a vigorar em 

1994. Foi ratificada por 196 Estados, que constituem as “Partes” para a Convenção 

(ONUBR,2017). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi aprovado um 

documento- Acordo de Paris, ratificado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir 

emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. Assim, o 

compromisso acordado é no sentido de manter o aumento da temperatura média global em 

bem menos de 2oC acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o 

aumento da temperatura a 1,5oC acima dos níveis pré-industriais (ONUBR,2017). 

Os países comprometeram-se a contribuir na redução de emissões dos gases, assim 

construíram as chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, na 

sigla em inglês). Desse modo, por meio das iNDC, cada país apresentou sua contribuição de 

redução de emissões dos gases de efeito estufa considerando o cenário social e econômico. 

O Brasil ratificou o Acordo de Paris, após a aprovação pelo Congresso Nacional, no 

dia 12 de setembro de 2016. No dia 21 de setembro, o documento foi entregue às Nações 

Unidas. Assim sendo, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas e tornaram-se 

compromisso oficial. A sigla perdeu a letra “i” (do inglês, intended) e passou a ser chamada 

apenas de NDC. 
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 A NDC do Brasil apresentada ao Acordo de Paris diz respeito ao compromisso em 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, 

com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. No que se refere ao financiamento climático, o 

texto indica que os países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em 

medidas de combate à mudança do clima e a adaptação em países em desenvolvimento 

(ONUBR,2017). 

O Acordo de Paris é constituído de 29 artigos distribuídos em diferentes temáticas no 

combate às mudanças climáticas. No que tange a educação, tema primordial para alcançar os 

objetivos desejados do referido acordo, o Artigo 12 postula: 

As Partes devem cooperar para tomar medidas, conforme apropriado, para ampliar a 

educação, a formação, a sensibilização do público e o acesso do público a informação sobre 

as mudanças climáticas, reconhecendo a importância dessas etapas para ampliar as ações 

previstas no presente Acordo (ONUBR,2017). 

Percebe-se o reconhecimento da educação e da formação às pessoas, de forma a 

possibilitar a aquisição de conhecimento necessário ao cumprimento do referido acordo. 

Observa-se que o Acordo de Paris no contexto internacional encontra-se inserido em 

um conjunto de políticas mundiais e de pactuação de importantes acordos multilaterais com 

uma diversidades de temas como: mudança do clima, desenvolvimento sustentável, educação 

ambiental, redução de riscos de desastres entre outros. 

Na questão sobre as decisões do Acordo de Paris e dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, Philippi Jr (2017) diz: 

No cenário internacional, as decisões do Acordo de Paris (21ª Conferência Geral das 

Partes, COP-21,2015) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

provocaram uma reavaliação das questões urbanas. Chegou-se a um acordo que 

contempla 17 ODS e 169 metas envolvendo temas diversos. As discussões advindas 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), diretrizes da COP-21 e ODS 

já inspiraram uma série de iniciativas.  

Em 2017 ocorreram duas grandes cimeiras sobre mudanças climáticas coordenadas 

pela ONU, a primeira foi realizada em Bona (Alemanha) entre os dias 6 e 17 de novembro, 

denominada COP 23, foi presidida por Fiji um Estado insular vulnerável e afetado pelos 

impactos das mudanças climáticas, com parceria do governo da Alemanha. A  segunda 

ocorreu em Paris no dia 12 de dezembro do referido ano, as referidas cimeiras contaram com 

a participação de chefes de Estado e de governo, assim como representantes dos setores 

financeiros e atores econômicos. 
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As cimeiras têm como ponto principal a redução da temperatura no Planeta, assim 

como a implementação do Acordo de Paris, buscando meios de financiamento no combate às 

alterações climáticas. 

As principais preocupações ambientais ocorreram em torno das seguintes temáticas: 

energia, água, agricultura, oceanos e áreas costeiras, assentamentos humanos, transportes, 

indústrias, florestas, abandono das energias fósseis e adoção de tecnologias limpas. 

Muitos acordos e compromissos foram firmados no sentido de possibilitar a redução 

da emissão de gases poluentes e consequentemente travar o aumento da temperatura no 

Planeta Terra. 

 

1.-4. Educação ambiental como estratégia para o desenvolvimento sustentável 

 

O papel da escola é fulcral na transmissão e na produção de conhecimento sobre o 

meio ambiente, pois se busca melhorar a relação entre homem, meio ambiente e sociedade, 

respeitando as diversas formas de vida.  

A Educação Ambiental aparece como estratégia para conduzir à sustentabilidade 

ambiental e social do planeta, após a I Conferência Intergovernamental de Educação 

Ambiental de Tbilisi, em 1977 (SORRENTINO, et al, 2005) 

O bem-estar do homem e o desenvolvimento econômico dependem dos recursos da 

Terra. No entanto, de acordo com Dias (1998), o   desenvolvimento sustentável, será 

impossível se continuar existindo a degradação ambiental. O autor enfatiza que os recursos da 

Terra são suficientes para atender às necessidades de todos os seres vivos do planeta se forem 

manejados de forma eficiente e sustentada, dado que tanto a opulência quanto a pobreza 

podem causar problemas ao meio ambiente, o que determina que a  existência e sobrevivência 

do homem na Terra dependerá da utilização racional dos recursos naturais. Neste ensejo, 

Cavalcanti (1997) ressalta que optar pela sustentabilidade implica disponibilizar e conservar 

mais capital natural para gerações futuras.  

Christofoletti (1993 citado por Philippi Jr e Pelicioni, 2014) considera a questão 

ambiental um dos temas mais discutidos da atualidade, dado que envolve a consideração e 

discussão de problemas socioambientais  das áreas urbanizadas e não urbanizadas e inclui  a 

discussão de aspectos sobre a qualidade de vida humana e do  seu impacto no planeta.  

  Inicialmente o conceito de desenvolvimento sustentável assentava em duas dimensões 

fundamentais: o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Em 1995, ocorreu a 
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Cimeira Social de Copenhaga, após esse encontro foi integrada a vertente social como terceiro 

pilar do conceito de desenvolvimento sustentável.  

Desse modo, embora atualmente o desenvolvimento sustentável mantenha o mesmo 

desígnio global, a sua implementação é realizada com base nas seguintes três dimensões 

essenciais: o desenvolvimento económico, a coesão social e a proteção ambiental, sendo que a 

chave para o desenvolvimento é a participação, a organização, a educação e o fortalecimento 

das pessoas. O desenvolvimento sustentado é centrado, não na produção mas nas pessoas 

(BRAGA; MORGADO, 2012).  

Gadotti (2005) reflete sobre a participação da sociedade civil no que se refere ao 

desenvolvimento sustentável, defendendo que a resposta parece vir do fortalecimento do 

controle do cidadão frente ao Estado e ao Mercado, fortalecendo sua capacidade de controlar 

o desenvolvimento, considerando   o papel importante que a educação desempenha na 

formação para a cidadania ativa.  

O modelo de desenvolvimento econômico gera a riqueza, propicia a concentração de 

renda mas não impede o crescimento da miséria e da fome na sociedade. Com o aumento dos 

graves problemas ambientais provocados pelo modelo de desenvolvimento econômico 

vigente, foram surgindo “as manifestações e os movimentos que refletiam a consciência de 

parcelas da população sobre o perigo que a humanidade corre ao afetar de forma tão violenta 

o seu meio ambiente” (BRASIL, 1997, p. 20) 

Importa apresentar o conceito de desenvolvimento sustentável situando-o como um 

processo importante na construção da sociedade sustentável. 

Segundo Gadotti (2005) o conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado pela 

primeira vez pela ONU em 1979, indicando que o desenvolvimento poderia ser um processo 

integral que deveria incluir as dimensões culturais, éticas, políticas, sociais, ambientais e não 

somente as dimensões econômicas. Esse conceito foi disseminado mundialmente pelos 

relatórios do Worldwatch Insitute na década de 80 e, particularmente, pelo relatório “ Nosso 

Futuro Comum”, produzido pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 1987. 

Saliente-se no conceito de desenvolvimento sustentável acima referido, a presença, 

além das dimensões econômicas, a inclusão dos aspectos socioambientais nesse processo. De 

acordo com Leonardi (1997) foram formulados novos conceitos como os de desenvolvimento 

sustentável e ecodesenvolvimento até à realização da última Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio -92), onde foi firmada a grande   quantidade e 

variedade de debates, tratados, acordos e desacordos até então realizados sobre a temática. 
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Gadotti (2005) ao se reportar sobre o conceito de “desenvolvimento”, argumenta 

dizendo, não ser este  um conceito neutro.  De acordo com o autor, tem um conjunto bem 

preciso de uma ideologia do progresso, que supõe uma concepção de história, de economia, 

de sociedade e do próprio homem. O conceito foi utilizado numa visão colonizadora durante 

os muitos anos em que os países do globo foram divididos entre “desenvolvidos”, “em 

desenvolvimento” e “ sub-desenvolvidos”...remetendo-se sempre a um padrão de 

industrialização e de consumo. 

O referido autor salienta ainda que o desenvolvimentismo levou a “agonia do 

planeta” e apresenta a defesa da Terra fazendo um alerta: Temos hoje consciência de uma 

iminente catástrofe se não traduzirmos essa consciência em atos para retirar do 

desenvolvimento essa visão predatória, concebê-lo de forma mais antropológica e menos 

economicista e salvar a Terra” (Idem). A degradação ambiental e suas consequências apontam 

para a fragilidade do paradigma de desenvolvimento econômico e técnico-científico que se 

sustentava na crença que levaria para   um progresso linear a humanidade, abrangendo um 

grande número de pessoas (MAGOZO, 2014).  

Para a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNMAD), 

conhecida como Comissão Brundtland, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem 

as suas próprias necessidades (CNMAD; 1988,p. 46 apud BARBIERI,1997,p.23). 

Em 1987, a Comissão Brudland1 encerrou seus trabalhos e o seu relatório, 

denominado Nosso futuro comum, apresentou como núcleo central a formulação dos 

princípios do desenvolvimento sustentável. Nele, o desenvolvimento sustentável  concebido 

como  um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se 

harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 

aspirações humanas ( CNMAD; 1988,p.49 apud BARBIERI,1997,p.25). 

Barbieri (1997) ressalta que os conceitos e recomendações da Comissão Brundtland 

foram aceitos pelas entidades da ONU (PNUMA, PNUD,UNIDO etc.) bem como por 

diversas organizações governamentais e não governamentais e  também foram incorporados 

na Agenda 21, aprovada durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro em 1992. 

                                                           
1 O relatório Brudtland foi publicado pela ministra norueguesa Gro-Brundtland que 

depois viria ser conhecido e publicado como O Nosso Futuro Comum. 
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Gadotti (2005) refere-se ao termo “sustentável” dizendo que associado ao 

desenvolvimento, sofreu um grande desgaste, pois para muitos tornou-se a própria expressão 

do absurdo lógico: desenvolvimento e sustentabilidade seriam incompatíveis. Segundo o autor 

“sustentável” é mais do que um qualitativo do desenvolvimento. Vai além da preservação dos 

recursos naturais e da viabilidade de um desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. 

Implica um equilíbrio do ser humano consigo mesmo e com o planeta, mais ainda, com o 

universo. A sustentabilidade refere-se ao próprio sentido do que somos, de onde viemos e 

para onde vamos, como seres do sentido e doadores de sentido a tudo que nos cerca.  

 Para Gadotti (2005) o desenvolvimento sustentável, visto de forma crítica, tem um 

componente educativo muito importante dado que  a preservação do meio ambiente depende 

de uma consciência ecológica e a formação de consciência depende da educação. 

O desenvolvimento sustentável na perspectiva educativa, deverá ter compromisso 

com a atual e as futuras gerações no mundo globalizado. Desta forma, buscar a adequação 

desse modelo de desenvolvimento às condições sociais, econômicas e culturais, é um grande 

desafio, já que as questões relacionadas a pobreza, distribuição equitativa de renda, geração 

de empregos, produção de alimentos devem estar integrados num modelo adequado de 

sustentabilidade. Particularmente no Brasil, Pelicioni e Philippi Jr  (2014) ressaltam ser a  

redução das desigualdades sociais de  primordial importância  para se atingir plenamente a 

sustentabiliadade em todas as suas dimensões, dado que  isso só  poderá ocorrer com a  

modificacão da distribuição de renda no país. 

Assim, a materialização do modelo de desenvolvimento sustentável passa 

necessariamente pela educação, devendo ser implementado e acompanhado por políticas 

públicas, programas, projetos de formação, informação e conscientização da sociedade. 

Cabe a educação ambiental como premissa básica, introduzir a preocupação 

permanente com o meio, buscando entender os fatores que interferem no mesmo, com os 

aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos, culturais e outros relacionados. A 

aquisição do conhecimento, proporcionará aos indivíduos, uma compreensão melhor acerca 

das inter-relações que o homem tem com a natureza, buscando mecanismos para sua proteção. 

Para Reigota (2014) a educação ambiental busca estabelecer uma nova aliança entre 

a humanidade e a natureza, desenvolver uma nova razão que não seja sinônimo de 

autodestruição, exigindo o componente ético nas relações econômicas, políticas, sociais e 

pessoais. Para o autor é necessário estabelecer o diálogo entre conhecimentos, gerações e 

culturas em busca de cidadanias brasileira e planetária.  A educação ambiental,  assim 
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concebida, está empenhada na realização do seu projeto utópico de estabelecer uma sociedade 

sustentável e mais justa. 

Uma educação ambiental de cunho emancipatório deve promover “a conscientização 

e esta se dá na relação entre o “eu” e o “outro”, pela prática social reflexiva e fundamentada 

teoricamente. A ação conscientizadora é mútua, envolve a capacidade crítica,  o diálogo, a 

assimilação de diferentes saberes e a transformação ativa da realidade e das condições de 

vida” (LOUREIRO, 2006, p. 29). 

Em se tratado de civilização planetária, Gadotti (2005) considera que as pedagogias 

clássicas eram antropocêntricas, defendendo o modelo da ecopedagogia. 

Como nos ensinou Paulo Freire, mudar o mundo é urgente, difícil e necessário. Mas 

para mudar o mundo é preciso conhecer, ler o mundo, entender o mundo, também 

cientificamente, não apenas emocionalmente, e, sobretudo, intervir nele, organizadamente 

(GADOTTI,2005).  

Desse modo, compete a escola oferecer o saber científico ao aluno, pois quando o 

mesmo tem acesso e se apropria desse conhecimento sistematizado, se capacita para 

interpretar e intervir no mundo com propriedade e competência. As mudanças de 

comportamento, os valores, a formação para a cidadania planetária, só serão possivelmente 

viabilizados via educação.  

Como resultado da Rio/92, a Agenda 212 se apresenta como um documento 

estratégico para viabilizar o desenvolvimento sustentável através da educação ambiental. Um 

dos aspectos principais das recomendações da Agenda 21 sobre educação ambiental refere-se 

à reorientação do ensino formal. 

A Agenda 21, dedica o capítulo 36 à promoção do ensino, da conscientização pública 

e do treinamento, apresentadas como três áreas programa. Barbieri (2011) destaca que embora 

conste em seu preâmbulo que as recomendações da Conferência de Tbilisi ofereceram os 

princípios fundamentais desse capítulo, foi mais influenciado pela Conferência Mundial do 

Ensino para Todos para a Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizado, realizada em 

Jomtiem, Indonésia,em 1998. Esse fato mostra uma mudança de curso no âmbito das 

conferências intergovernamentais promovidas pela ONU e nos documentos promovidos por 

elas. 

                                                           
2 Esta recomendação da Agenda 21, foi apenas instituída no Brasil em 1999, com a institucionalização 

das políticas nacionais de educação ambiental nessa data. Vale frisar que cada Estado da União tem sua própria 

agenda ambiental específica. 
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Em relação à reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável, a 

agenda 21, apresenta: 

[...] tanto no ensino formal quanto no informal, a reorientação para o desenvolvimento 

sustentável é considerada indispensável para modificar atitudes das pessoas e para conferir 

consciência ambiental, ética, valores, técnicas e comportamentos em consonância com as 

exigências de um novo padrão de responsabilidade socioambiental. 

O aumento da consciência pública, outra área do programa, tem por objetivo sensibilizar e 

conscientizar o público, amplamente considerado, sobre os problemas do meio ambiente e 

do desenvolvimento para fomentar nos indivíduos o senso de responsabilidade com relação 

a esses problemas e fazer com que participem da busca de solução. 

A terceira área do programa trata da promoção de treinamento, dirigido a profissões 

determinadas para preencher lacunas em seus conhecimentos e habilidades com vistas a 

encontrar empregos e participar de atividades concernentes ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento [...] ( BARBIERI, 2011,p.30-31). 

Salienta-se que paralelo ao evento da Rio-92, o governo brasileiro, através do 

Ministério da Educação (MEC), organizou um Workshop, onde foi produzido um documento 

denominado “Carta Brasileira para a Educação Ambiental” enfocando o papel do estado, em 

particular a instância educacional com as unidades do MEC e o Conselho de Reitores das 

Universidades (CRUB) para a implementação imediata de educação ambiental em todos os 

níveis. 

Do movimento paralelo à Conferência Rio-92, o denominado Fórum Global 

organizado pela sociedade civil, do qual participaram, entre outros, representantes não-

governamentais de movimentos sindicais, das Organizações não-governamentais (ONGs), 

resultou o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global (BRASIL, 2000). 

Em relação a Educação Ambiental, destacam-se os princípios presentes no documento 

produzido no referido tratado: 

A educação ambiental deve ser crítica e inovadora, seja na modalidade formal, não-

formal e informal. Ela é tanto individual como coletiva. Não é neutra, é um ato 

político, voltado para a transformação social. 

A educação ambiental deve buscar uma perspectiva holística, relacionando homem, 

natureza e universo, e também ser interdisciplinar. Além disso, deve buscar a 

solidariedade, igualdade e respeito através de formas democráticas de atuação, bem 

como promover o diálogo. 

A educação ambiental deve criar novos estilos de vida, desenvolver uma consciência 

ética, trabalhar pela democratização dos meios de comunicação de massa. Objetiva 

formar cidadãos. (LEONARDI, 1997, p.394). 
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Sobre o excerto, importa salientar o relevo da educação ambiental em trabalhar a 

consciência ética e a formação da cidadania planetária. Ética que inicialmente o indivíduo 

deve ter consigo mesmo e com todas as formas de vida, dessa forma estará cumprindo o seu 

papel como cidadão responsável em garantir a preservação do meio ambiente para as gerações 

presente e futura.  Assinale-se ainda que o livro O Nosso Futuro Comum, conhecido como 

relatório Brudtland, forneceu subsídios temáticos para a Conferência de 1992 e que o conceito 

de desenvolvimento sustentável tornar-se-ia conhecido nesse evento. Pode-se dizer que o 

conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em 1987, através do Relatório Brundland “O 

Nosso Futuro Comum”, definido como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades”.  O referido relatório foi elaborado sob a égide das Nações Unidas na Comissão 

Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento. 

Muitas outras reuniões, congressos e conferências foram realizadas em diversas partes 

do mundo sobre educação ambiental, fazendo parte da história da educação ambiental.  

De forma resumida destacam-se, o Congresso Sul- americano continuidade Eco/92 – 

Argentina, em 1993; I Congresso Ibero Americano de Educação Ambiental, Guadalajara, 

México, em 1994; II Congresso Ibero-americano de EA, Guadalajara, México, em 1997; 

Conferência sobre EA em Nova Delhi, em 1997; Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade, 

Thessoloniki, Grécia, em 1997.   

Durante a XIV Reunião do Foro de Ministros de Meio Ambiente da América Latina e 

Caribe, em novembro, é oficializado o PLACEA, o Programa Latino-americano e caribenho 

de Educação Ambiental, que teve como principal protagonista a Venezuela, e como foro de 

discussões, a série dos congressos ibero-americano de educação ambiental, em 2003;  Em 

janeiro de 2003 é criada em Portugal, durante as XII Jornadas Pedagógicas de Educação 

Ambiental da ASPEA, Associação Portuguesa de Educação Ambiental, a Rede Lusófona de 

Educação Ambiental, reunindo educadores brasileiros, portugueses e outras nacionalidades de 

língua portuguesa. 3 

Todos estes eventos citados contribuíram para a disseminação da educação 

ambiental, tanto no âmbito formal como no não-formal.  

Em sua breve história, o conceito de educação ambiental tem sofrido importantes 

mudanças. No ano de 1997, ocorreu em Tessalônica na Grécia, a Conferência Internacional 

                                                           
3 Disponível em: www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educacao-ambiental/historico. Acesso em: 26 set. 2016. 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educacao-ambiental/historico
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Ambiente e Sociedade: Educação e Sensibilização do Público para a Sustentabilidade, foi 

proposta a reorientação da educação para a sustentabilidade, devendo esta abarcar não só o 

meio ambiente como também a pobreza, a habitação, a saúde, a segurança alimentar, a 

democracia, os direitos humanos e a paz, resultando em um imperativo moral e ético, no qual 

o conhecimento tradicional e as diferenças culturais deveriam ser respeitados.  

A educação e a formação da consciência pública foram consideradas pilares da 

sustentabilidade, junto à legislação, à economia e à tecnologia,  implicando integração de 

esforços e coordenação de setores fundamentais, rápida e radical mudança de condutas e 

estilo de vida, bem como nos padrões de produção e consumo (PELICIONI, 2000 citado por 

PHILIPPI JR.; PELICIONI, 2014, p. 8).  

A preocupação com a preservação dos recursos naturais, renováveis e não-

renováveis, aliada à melhoria da qualidade de vida da população e a inclusão da educação 

ambiental para as possíveis soluções dos problemas ambientais foram debatidos, legitimados 

e divulgados nos encontros, congressos e conferências internacionais, que propuseram 

diretrizes, planos, avaliação, etc., para melhorar as políticas de desenvolvimento econômico 

dos países.  Nesse sentido, é importante e necessária, o ensino da educação ambiental a ser 

desenvolvida nos âmbitos formal e não-formal, pois vai formar o cidadão, trabalha com a 

transmissão e produção do conhecimento. Percebemos que só através do saber, do 

conhecimento, é que as verdadeiras transformações e mudanças poderão acontecer. Visto que 

o que está em jogo é a vida, o planeta Terra está passando por grandes agressões e impactos 

provocados pela ação antrópica, então, cabe ao homem como ser racional, espiritual, social, 

histórico, complexo, proteger a sua morada. “Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2011). 

Cuidar do meio ambiente é uma tarefa capital no cotidiano dos cidadãos, uma vez que 

é um tema universal e que dele depende a vida de todos os seres que habitam o planeta. A 

educação ambiental, numa perspectiva de sustentabilidade, possibilita a preservação dos 

recursos naturais, no contexto ético entre ambiente –homem e suas inter-relações visando a 

construção de uma sociedade justa. 

É no contexto de sustentabilidade que a educação para o desenvolvimento sustentável 

é apontada como uma possibilidade para a consecução dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

Visando construir o caminho da sustentabilidade para o planeta, foi concebida, como 

já nos referimos antes, a Agenda 30, que se constitui como um novo marco global que oferece 

propostas para a construção de um caminho sustentável à humanidade.  
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A Agenda 30 foi organizada inicialmente na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), no Rio de Janeiro – Brasil, em julho de 2012 e 

passou por um processo de três anos, que incluem debates e diálogos com participantes dos 

Estados-membros e atores mundiais. Traz em seu bojo os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). “ O propósito dos 17 ODS é garantir uma vida sustentável, pacífica, 

próspera e equitativa na Terra para todos, agora e no futuro” (BRASIL, 2016). 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário que haja uma reunião de 

esforços por parte dos países signatários da Agenda 2030 em prol desse intento. A escolha do 

desenvolvimento sustentável como propõe os ODS exige uma mudança radical na forma de 

pensar e agir das pessoas.  Nesse aspecto a Educação constitui-se uma ferramenta importante 

para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Para viabilizar o alcance do desenvolvimento sustentável, faz-se necessário dotar as 

pessoas de formação para que sejam capazes de lidar com os novos desafios do século XXI, 

as mesmas precisam ter conhecimento, competências entre outros para a construção de um 

mundo sustentável e se tornarem agentes de mudanças direcionada à sustentabilidade.    

A educação constitui-se como peça chave para se atingir o desenvolvimento 

sustentável, sendo que a Educação para a o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é 

reconhecida internacionalmente como possibilitando alcançar as premissas do 

desenvolvimento sustentável. 

Para efeito, a EDS foi reconhecida nas três grandes cúpulas de desenvolvimento 

sustentável global: a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992 (UN Conference on Environment and Development - UNCED), no 

Rio de Janeiro; a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002 (World 

Summit on Sustainable Development-WSSD), em Johanesburgo, África do Sul; e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 (UN Conference 

on Sustainable Development – UNCSD), também no Rio de Janeiro, Brasil. Do mesmo modo, 

a EDS  é reconhecida em outros acordos globais como o Acordo de Paris (Artigo 12) 

(BRASIL, 2016). 

As referidas conferências e os acordos mundiais consideram ser a educação a chave 

essencial para a viabilização do desenvolvimento sustentável, pois é a educação que 

possibilita as mudanças necessárias para a construção do cidadão planetário para a 

sustentabilidade.  
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Nesse sentido, a “EDS visa a desenvolver competências que capacitem pessoas a 

refletir sobre as próprias ações, tendo em conta seus impactos sociais, culturais, econômicos e 

ambientais [...]” (BRASIL, 2016). 

A EDS deve ser concebida como parte integrante da educação de qualidade, no 

propósito de promover a aprendizagem das pessoas ao longo da vida.  

Nesse contexto, a EDS deve estar inserida em todas as instituições de ensino e de 

educação abrangendo todos os níveis e modalidades de ensino, assim como a educação não 

formal e informal.   

Caracteriza como sendo holística e transformadora, é holística pois trata o 

conhecimento de forma integrada nas diversas áreas, o que favorece a ampliação totalizadora 

do saber. É transformadora porque proporciona mudanças no pensamento, o que influi a 

forma de pensar e agir no mundo e na sociedade, exigindo mudança de foco do ensino para a 

aprendizagem. 

Tais características da EDS, para que sejam viabilizadas, faz-se necessário que a 

escola no âmbito formal, adote um paradigma que esteja em consonância com as mudanças do 

mundo contemporâneo, ou seja, seguindo as novas tendências educacionais que visam a 

aprendizagem do aluno.  

Nesse sentido, é preciso a adoção de metodologias interdisciplinares que favoreçam a 

visão totalizadora do conhecimento.  

Importa nessa opção de modelo a escolha por uma pedagogia que estimule a 

participação, o diálogo, a autoaprendizagem, a colaboração e oriente para a solução de 

problemas. A Inter e transversalidade devem ser princípios a serem utilizados. Também deve 

haver conexão entre aprendizagem formal e informal (BRASIL,2016). 

Tais abordagens pedagógicas apresentadas são primordiais para o desenvolvimento 

das principais competências necessárias para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Essas competências podem ser entendidas como sendo atributos específicos que as 

pessoas adquirem em suas experiências no processo da ação e reflexão. As competências 

proporcionam nos educandos aquisição de conhecimentos necessários para atuarem e 

participarem na sociedade, principalmente nos contextos mais complexos.   

Assim, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável trabalha na perspectiva que 

sejam desenvolvidas as competências-chave que os cidadãos precisam para lidar com os 

desafios do mundo complexo em que vivem.  

Em relação às competências-chave da sustentabilidade, a Agenda 2030 elenca oito 

competências a serem trabalhadas em conjunto com os objetivos específicos da 



63 
 

aprendizagem. As competências-chave são: competência de pensamento sistêmico; 

competência antecipatória; competência normativa; competência estratégica; competência de 

colaboração; competência de pensamento crítico; competência de autoconhecimento; 

competência de resolução integrada de problemas.  

No que refere aos objetivos específicos de aprendizagem, estes abrangem os campos 

cognitivo, socioemocional e comportamental.   

O campo cognitivo envolve conhecimentos e competências necessárias ao 

entendimento sobre os ODS e meios para a sua obtenção.   

O campo socioemocional indica as competências sociais, habilidades de 

autorreflexão, atitudes e motivações. Tais habilidades favorecem ao diálogo, a participação e 

a comunicação, com reflexos a nível da compreensão e da promoção dos ODS.  

O campo comportamental denota as competências de ação, de forma a assegurar 

comportamentos consentâneos com o desenvolvimento sustentável. 

 No que respeita ao trabalho a desenvolver em sala de aula a Agenda 2030 oferece, 

para além dos objetivos de aprendizagem relacionados com as competências-chave, um 

conjunto de orientações que incluem os métodos de aprendizagem e exemplos de abordagens 

para a consecução dos ODS 4 “ Educação de Qualidade”. O número 4 refere-se ao objetivo 

relacionado à Educação de Qualidade, inserido no conjunto maior dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.  

A educação ganha relevância um vez que para a obtenção do desenvolvimento 

sustentável é necessário o acesso a uma educação inclusiva e de qualidade. 

A EDS  é decisiva para todos os outros 16 ODS, uma vez que objetiva desenvolver 

competências transversais as pessoas, para que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável através de mudanças sociais, econômicas, políticas, assim como pela 

transformação de seus comportamentos. 
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO BRASIL 

 

2.1-Conceito de currículo 

 

O termo currículo foi assumindo, ao longo do tempo, diferentes significados, 

constituindo um conceito polissêmico, que tem que ser contextualizado em termos temporais, 

sociais, educativos e culturais.  

 Tendo origem no termo latino currere, que significa caminho, trajetória, percurso a 

seguir, à palavra currículo estão relacionadas duas ideias: a de sequência ordenada e a de 

totalidade de estudos (Pacheco, 1996). Por esta razão, ao conceito de currículo esteve 

associada, inicialmente, os conceitos de programa e de planos de ensino e aprendizagem. 

Numa perspectiva de racionalidade técnica tyleriana, o currículo foi entendido como plano de 

ensino e de aprendizagem estruturado por objetivos que indicavam os resultados de 

aprendizagem a serem cumpridos pelos alunos (Gaspar & Roldão, 2007; Pacheco, 1996). 

Porém, numa perspectiva mais aberta e menos determinista do processo de ensino e de 

aprendizagem, o currículo poderá ser entendido como um conjunto de experiências de 

aprendizagem que os alunos vivem na escola, o que evidencia a ideia de um plano que não é 

totalmente definido, mas que depende do contexto em que ocorre e dos saberes, atitudes e 

valores dos intervenientes no processo educativo, valorizando-se as experiências e os 

processos de aprendizagem (Pacheco, 1996). 

 Existe uma pluralidade de significados que foram sendo atribuídos ao currículo e que 

foram histórica e socialmente determinados, pois o currículo não é neutro do ponto de vista da 

informação que veicula porque resulta de diferentes agentes curriculares, desde o nível macro-

curricular ou político, ao nível micro-curricular, ou seja as decisões para o processo de ensino 

e de aprendizagem tomadas pelos professores (Pacheco, 1996). Face à pluralidade de 

significados que o conceito de currículo incorpora, Moreira (2001, p. 3-4) afirma que  

Encontrar na literatura especializada autores que associam currículo a conteúdos e os que 

vêem currículo como experiências de aprendizagem. Outras concepções apontam para a 

ideia de currículo como plano, como objetivos educacionais, como texto e, mais 

recentemente, como quase sinônimo de avaliação. [...] considerar o conhecimento como a 

matéria prima do currículo.  

Deste modo, o currículo constitui um percurso feito na escola, marcado pelo o que, 

como e as condições em que os alunos aprendem (Gaspar & Roldão, 2007). Este percurso é 

concretizado por experiências de aprendizagem que possibilitam a aprendizagem de 

conhecimentos, atitudes e valores pelos alunos e, dessa forma, o cumprimento de 
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determinadas finalidades. Assim, ao conceito de currículo está associado a ideia de projeto 

educativo, delimitado pela sequência de disciplinas e por programas que são determinados 

política e socialmente, e a ideia de projeto didático, concretizado pelas decisões tomadas pelos 

professores, que resultam da sua interpretação das orientações definidas política e 

socialmente, para o desenvolvimento do currículo em sala de aula. Neste sentido, Pacheco 

(1996, p. 16) afirma que  

O currículo, enquanto projeto educativo e projeto didático, encerra três ideias-chave: de um 

propósito educativo planificado no tempo e no espaço em função de finalidades; de um 

processo de ensino-aprendizagem, com referência a conteúdos e atividades; de um contexto 

específico da escola ou organização formativa. 

 De igual forma, Gaspar e Roldão (2007, p. 29) afirmam que “o currículo é, sobretudo, 

um plano, completado ou reorientado por projetos, que resulta de um modelo explicativo para 

o que deve ser ensinado e aprendido; compõe-se então de: o que, a quem, porquê e quando vai 

ser oferecido, como e com que é oferecido” aos alunos. 

Considerando que o conhecimento que se oferece aos alunos na escola não é neutro e 

que é determinado política e socialmente, Moreira e Silva (2008, p.7-8) afirmam que: 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 

transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal 

– ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contigentes de organização da 

sociedade e da educação. 

 

2.2 A Educação Ambiental nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

As políticas públicas da educação brasileira inseridas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) surgiram da necessidade de se trabalhar temáticas sociais emergentes na 

parte diversificada do currículo educacional brasileiro, configurando-se como um conjunto de 

proposições curriculares direcionadas para o ensino fundamental da educação básica, a serem 

implementadas no processo educacional brasileiro. Assim sendo, foram produzidos pela 

Secretaria de Educação do MEC, os Parâmetros Curriculares Nacionais, no ano de 1997, em 

consonância com a legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988 e a LDB nº 9.394/96. 

Em tese o documento aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada 

para a formação de cidadãos. A escola é conclamada a acompanhar as mudanças ocorridas no 

mundo da ciência, da tecnologia e do trabalho. Para atender a essas exigências do mundo pós-

moderno, dentre muitas outras questões a serem executadas, faz-se necessário que a escola 

avalie e revise seus currículos escolares. 
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O então ministro da educação e do desporto à época, ao apresentar o documento,  

considera que os PCN nasceram da necessidade de se construir referências nacionais comuns 

ao processo educativo brasileiro, assim foram elaborados procurando respeitar as diversidades 

regionais, culturais, políticas existentes no país. “ Com isso, pretende-se criar condições, nas 

escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania” (BRASIL, 

1998, p. 5). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental está assim 

estruturado: Objetivos Gerais do Ensino Fundamental, Áreas do conhecimento, 

Caracterização da Área, Objetivos Gerais da Área ( 1ª parte); Especificação por Ciclos ( 2ª 

parte), 1º Ciclo ( 1ª e 2ª s.), 2º Ciclo ( 3ª e 4ª s.), 3º Ciclo ( 5ª e 6ª s), 4º Ciclo ( 7ª e 8ª s.), 

Objetivos da Área para o Ciclo; 

Conteúdo da Área para o Ciclo, Critérios de Avaliação da Área para o Ciclo, 

Orientações Didáticas. 

O documento elegeu os temas transversais atendendo quatro critérios básicos: 

urgência social; abrangência nacional; possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental; favorecer a compreensão da realidade e participação social, todos esses critérios 

possibilitarão ao aluno uma compreensão mais acurada da realidade e assim poder intervir de 

forma responsável na mesma.   

Os critérios adotados nos PCN para a escolha dos temas transversais se deve da 

necessidade de trabalhar questões emergentes do mundo real, que possibilitem a construção 

da cidadania. Assim, buscou-se contemplar questões que fossem pertinentes a todo o país, 

obedecendo as peculiaridades regionais. Os temas escolhidos objetivam favorecer a 

compreensão da realidade e a participação social dos alunos de modo que possam intervir  de 

modo responsável na vida coletiva, buscando encontrar soluções para os problemas do 

cotidiano. “Assim os temas eleitos em seu conjunto, devem possibilitar uma visão ampla e 

consistente da realidade brasileira e sua inserção no mundo, além de desenvolver um trabalho 

educativo que possibilite uma participação social dos alunos” (BRASIL, 1998, p.25-26). 

Desse modo, os temais transversais: saúde, ética, pluralidade cultural, orientação 

sexual e meio ambiente devem ser abordados e inseridos em todas as áreas do conhecimento.  

Tais temas devem ser trabalhados de forma transversal e interdisciplinar. 

O documento apresenta o tema meio ambiente, objeto de nosso estudo, dividido em 

duas partes, sendo que a primeira parte elenca os assuntos: a questão ambiental; ensinar e 
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aprender em educação ambiental; objetivos gerais para o ensino fundamental. A segunda parte 

inclui: conteúdos de meio ambiente para terceiro e quarto ciclos e seus anexos. 

No que tange a primeira parte procurou-se fazer uma análise histórica abordando a 

questão ambiental, reconhece a existência de uma crise ambiental podendo está vinculada ao 

modelo civilizatório. Apresenta o modelo de civilização alicerçado no processo de 

industrialização e suas consequências para o meio ambiente. Discorre sobre a exploração dos 

recursos naturais de forma desordenada e os prejuízos incalculáveis ao meio ambiente por 

conta dessa ação. 

Considera urgente a solução para os problemas ambientais e do estabelecimento da 

relação sociedade/natureza a fim de garantir o futuro da humanidade, para tanto: 

[...] vê se a importância de incluir Meio Ambiente nos currículos escolares como 

tema transversal, permeando toda prática educacional. É fundamental, na sua 

abordagem, considerar os aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os modos 

de interação do ser humano com a natureza, por meio de suas relações sociais, do 

trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia (BRASIL, 1998, p. 169). 

Fez-se uma análise da questão ambiental em nível planetário provocada pela ação 

antrópica e seus efeitos negativos para o meio ambiente. Nesse contexto se iniciam as 

reuniões internacionais promovida pela Organização das Nações Unidas: como Estocolmo, 

1972 e Rio/92, objetivando encontrar soluções para os problemas ambientais.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN consideram ser fundamental 

investimentos na formação dos professores, pois segundo o documento “ as escolas de 

formação inicial não incluem matérias voltadas para a formação política nem para o 

tratamento de questões sociais”, dessa forma os PCN postulam investimentos na formação 

inicial e continuada de professores, para tanto sugerem a criação de programas que possam 

contemplar esse quesito. Desse modo, as discussões sobre questões sociais, os princípios, os 

valores, a ética devem ser contemplados, afim de possibilitar aos professores conhecimentos 

teóricos para que possam saber explorar nas diversas situações em suas práticas de ensino 

(BRASIL,1998). 

Em linhas gerais o documento aponta para a necessidade de a sociedade impor regras 

ao crescimento, à exploração e a distribuição de recursos afim de garantir a qualidade de vida 

dos que deles dependem e dos que vivem no espaço do entorno em que são extraídos ou 

processados.  Recomenda o uso dos bens da Terra pelos seres humanos tenha caráter de 

conservação possibilitando menor impacto, respeitando a renovabilidade dos recursos. 

Salienta a garantia ao acesso de todos aos bens culturais necessários ao desenvolvimento 
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pessoal e a uma qualidade de vida atrelado ao conceito de sustentabilidade, faz parte da 

assinatura da maioria dos países, incluindo o Brasil. 

As recomendações e tratados internacionais reconhecem a “Educação Ambiental 

como meio indispensável para conseguir criar e aplicar formas cada vez mais sustentáveis de 

interação sociedade/natureza e soluções para os problemas ambientais” (BRASIL, 1998, p. 

181). 

Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como a Rio/92,  ocorreu uma evento paralelo de caráter não 

oficial precisamente no Fórum das Organizações Não-Governamentais (ONGs) onde se 

discutiu concepções e práticas em Educação Ambiental, desse evento foi elaborado o 

documento “ Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global”.  

No referido documento foram delineados princípios e diretrizes gerais para o 

desenvolvimento de trabalhos com a temática Meio Ambiente. Assim, o documento 

recomenda que a Educação Ambiental deve ser ensinada na visão crítica e contetextualizada, 

apoiada tanto na ciência como nos aspectos subjetivos da vida, que incluem as representações 

sociais que o sujeito tem acerca do ambiente e de sua relação com ele. A educação ambiental 

é concebida, como sendo: 

[...] algo essencialmente oposto ao adestramento ou à simples transmissão de 

conhecimentos científicos, constituindo-se num espaço de troca desses 

conhecimentos, de experiências, de sentimentos e energia. É preciso então lidar com 

algo que nem sempre é fácil, na escola: o prazer. (BRASIL, 1998, p. 182). 

Nesse sentido,  ensino teórico e prático da educação ambiental deve se pautar na 

interdisciplinaridade, cujo princípio metodológico favorece a integração das áreas do saber 

para se atingir uma compreensão ampla do conhecimento. 

No que tange a segunda parte, o documento oferece uma gama de orientação para o 

trabalho pedagógico sobre a temática ambiental apontando para o desenvolvimento de 

atitudes e posturas éticas.  Em tese o trabalho com o meio ambiente tem como função 

principal contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir na realidade 

socioambiental de modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da 

sociedade, local e global. 

O trabalho com a temática ambiental deve proporcionar ao aluno reflexões acerca 

dos problemas que afetam a sua vida, a da comunidade, a de seu país e a do planeta. Para 
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tanto faz-se necessário que o aprendizado seja significativo, desenvolva a sua sensibilidade, 

assim iniciar um processo de mudanças de comportamento. 

Um dado importante é a relação da escola com o ambiente em que está inserida. A 

escola por ser uma instituição social que exerce intervenção na realidade, precisa estar em 

sintonia com as questões sociais e incorporar em suas práticas e em seus objetivos, a defesa da 

qualidade do ambiente.  Nesse sentido, para que o aluno possa fazer essa relação do ambiente 

da escola com outros ambientes, o documento propõe uma diversidade de atividades de cunho 

ambiental que promovam a relação dos conhecimentos teóricos com a prática vivenciada no 

ambiente visitado. Assim, os PCN destacam: 

A saída dos alunos para passeios e visitas a locais de interesse em Educação Ambiental. 

Assim, é importante que se faça um levantamento de locais como parques, empresas, 

unidades de conservação, serviços públicos, lugares históricos e centros culturais, e se 

estabeleça um contato para fins educativos. (BRASIL, 1998, p. 192). 

Importa frisar que antes da realização das visitas, a escola faça um planejamento  

integrando os conteúdos das diversas áreas de ensino,  afim de possibilitar aos alunos  uma 

visão ampla do conhecimento. Também contate com a administração dos locais e se possível 

agendar uma palestra de Educação Ambiental com temas que enfoquem a diversidade 

socioambiental, assim como a inclusão de caminhadas nas trilhas, explorando e observando o 

ambiente local no que concerne a fauna e a flora regional entre outros temas. 

A superação e fragmentação do saber em situações de ensino configura-se uma 

grande dificuldade. O documento indica a formulação de um projeto educacional da escola 

baseado em debate, discussão coletiva, culminando em encaminhamentos conjuntos com 

atribuições de responsabilidades, possibilita superar o fracionamento do saber, como também 

contribui para a construção do espaço coletivo. “Além disso, viabiliza-se o diálogo entre 

docentes, e a atuação conjunta (professores entre si, professores com alunos e com a 

comunidade), em que será possível a construção de atitudes e valores”. (BRASIL, 1998, p. 

193). 

O documento elenca as seguintes áreas: Ciências Naturais, História, Geografia, 

Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Língua Estrangeira e Arte. Recomenda que 

o trabalho sobre o tema meio ambiente seja integrado às diversas áreas na transversalidade. 

Algumas áreas destacaram um bloco de conteúdo ou eixo temático que trata diretamente da 

relação sociedade/natureza ou vida e ambiente. 



70 
 

Os fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais estão assentados em uma 

visão de que o conhecimento é complexo, não é acabado, não pode ser separado. O que se 

busca nesta visão é obter uma compreensão do todo. 

Assim os Parâmetros Curriculares Nacionais concebem  o conhecimento, como algo 

a ser construído,  e que no processo de aprendizagem professor e aluno exercem papéis 

importantes, porém é o aluno que constrói seu conhecimento com a orientação e intervenção 

do professor. Também consideram que no processo ensino-aprendizagem o conhecimento é 

complexo e provisório, não é algo “acabado”. Assim afirmam: 

 De um lado, porque o objeto de conhecimento é “complexo” de fato e reduzi-lo seria 

falsificá-lo; de outro, porque o processo cognitivo não acontece por justaposição, senão por 

reorganização do conhecimento. É também “provisório”, uma vez que não é possível 

chegar de imediato ao conhecimento correto, mas somente por aproximações sucessivas 

que permitem sua construção (SEF, 2000, p. 44). 

O referido documento também indica, tanto nos objetivos educacionais que propõe 

quanto na conceitualização do significado das áreas de ensino e dos temas sociais que devem 

permeá-las, como eixo o desenvolvimento de capacidades do aluno, processo em que os 

conteúdos curriculares devem se constituir meios para aquisição e desenvolvimento dessas 

capacidades, não fins em si mesmos. “Nesse sentido, o que se tem em vista é que o aluno 

possa ser sujeito de sua própria formação, em um complexo processo interativo em que 

também o professor se veja como sujeito de conheciemento” (SEF, 2000, p. 44). 

Para Morin (2001, p. 36) “[...] o conhecimento das informações ou dos dados 

isolados é insuficiente. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, 

e o texto necessita do contexto no qual se enuncia”. 

O princípio global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a 

ele de modo inter-retroativo ou organizacional. Marcel Mauss citado por Morin (2001, p. 36) 

postula: “É preciso recompor o todo”. É preciso recompor o todo para conhecer as partes. 

A teoria da complexidade defendida por Morin (2001) apresenta as seguintes 

características: disjunção e especialização fechada e redução e disjunção. Assim, o princípio 

da disjunção e especialização pode ser entendido como um processo que promove a 

fragmentação do saber, pois ao parcelar as partes, impede que se obtenha a percepção 

essencial e global do conhecimento.  No que se refere ao princípio da redução e disjunção, o 

mesmo restringe o complexo ao simples, conduzindo a lógica mecânica e  determinista da 

máquina artificial ao pensamento humano.  
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Desse modo, tais princípios além de promoverem a simplificação e  a redução do 

conhecimento,  pode provocar a cegueira no pensamento humano, segundo Morin (2001, 

p.41): 

 Pode também cegar e conduzir a excluir tudo aquilo que não seja quantificável e 

mensurável, eliminando, dessa forma, o elemento humano do homem, isto é, 

paixões, emoções, dores e alegrias. Da mesma forma, quando obedece estritamente 

ao postulado determinista, o princípio de redução oculta o imprevisto, o novo e a 

invenção. 

Morin, defende a teoria da complexidade ou pensamento complexo como uma 

possibilidade para romper o pensamento simplificador e fragmentado ora revelado na forma 

de ver e perceber o mundo e as coisas. Em se tratando de educação este pensamento redutor 

está bem presente, especificamente no âmbito escolar, a fragmentação do conhecimento 

encontra-se marcada na forma de ensinar, na organização das disciplinas, na exploração dos 

contéudos,  na memorização como possibilidade didática e na reprodução do conhecimento 

sem reflexão.  

Por conseguinte, a fragmentação do saber por não apresentar uma visão total do 

conhecimento, dificulta a aprendizagem total dos alunos no processo de ensino. Neste sentido, 

é fulcral que o todo e as partes se unam, pois cada um necessita do outro para a efetivação de 

ambas e assim poder favorecer a totalidade do conhecimento. 

O pensamento complexo defendido por Morin propõe a reforma do pensamento para 

a crise planetária como possibilidade de compreensão do mundo em sua totalidade. 

Dado a importância da temática ambiental, a escola deverá, ao longo das oito séries 

do ensino fundamental, oferecer meios efetivos para cada aluno compreender os fatos naturais 

e humanos referentes a essa temática, desenvolver suas potencialidades e adotar posturas 

pessoais e comportamentos sociais que lhe permitam viver numa relação construtiva consigo 

mesmo e com seu meio. 

Assim sendo, o trabalho com o meio ambiente deve contribuir para que no final do 

ensino fundamental, os alunos sejam capazes de ter uma compreensão apurada do meio 

ambiente e da sociedade, entender como se dão as interferências do homem ao meio ambiente 

e suas consequências. Sentir-se parte integrante da natureza, percebendo os processos pessoais 

como elementos fundamentais para uma atuação responsável e respeitosa em relação ao meio 

ambiente e que além disso sejam capazes de perceber, apreciar e valorizar a diversidade 

natural e sociocultural; ter uma visão crítica em relação a questões ambientais reconhecendo a 

possibilidade de atuar de modo propositivo afim de garantir um meio ambiente saudável; 
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adotar posturas construtivas sustentáveis; ter uma compreensão de que os problemas 

ambientais interferem na qualidade de vida das pessoas, tanto local como globalmente; 

perceber, os fenômenos naturais e as relações de causa/efeito que condicionam a vida no 

espaço (geográfico) e no tempo (histórico), afim de posicionarem-se criticamente sobre o 

meio ambiente.  

Por fim os PCN  consideram que no final de ensino fundamental  os alunos sejam 

capazes de “compreender a necessidade e dominar alguns procedimentos de conservação e 

manejo dos recursos naturais com os quais interagem, aplicando-os no dia-a-dia”. (BRASIL, 

1998, p.197-198).  

No que diz respeito a seleção dos conteúdos, os mesmos devem abordar questões 

amplas, possibilitando a valorização e a atenção às especificidades regionais. Assim, os 

conteúdos foram reunidos em três blocos 4.  

Há de se considerar os procedimentos, pois tais conteúdos são aprendidos em 

atividades práticas, são um “como fazer” que se aprende fazendo uma orientação organizada e 

sistemática dos professores. Esses procedimentos favorecem tanto as construções conceituais 

quanto o aprendizado da participação social. Também, constituem situações didáticas em que 

o desenvolvimento de atitudes pode ser trabalhado por meio da vivência concreta e da 

reflexão sobre ela. 

Desse modo, os PCN sugerem um elenco de conteúdos para serem explorados nas 

atividades práticas, pois facilitam na compreensão sobre o meio ambiente, suas interrelações 

com todas as formas de vida, as implicações e as causas dos problemas ambientais, buscando 

soluções para os mesmos.   

Assim, destacam-se os procedimentos didáticos a serem explanados nos conteúdos:   

Alternativas variadas de expressão e divulgação de ideias e sistematização de 

informações como realização de: cartazes, jornais, boletins, revistas, fotos, 

filmes, dramatização;técnicas de pesquisa em fontes variadas de informação 

(bibliográfica, cartográfica, memória oral etc.); análise crítica das informações 

veiculadas pelos diferentes canais de comunicação (BRASIL, 1998, p. 204-205). 

                                                           

4 a natureza “cíclica” da Natureza – enfoca o conhecimento da dinâmica das interações ocorridas na natureza ; 

sociedade e meio ambiente -  trata dos aspectos mais abrangentes da relação sociedade/natureza, dando ênfase 

as diferentes formas e consequências ambientais da organização dos espaços pelos seres humanos; manejo e 

conservação ambiental – trata das interferências positivas e negativas dos seres humanos sobre o ambiente, 

apontando suas consequências (BRASIL,1998, p. 203) [grifo nosso]. 
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Ressalta-se que tais procedimentos didáticos devem estar bem organizado, planejado e 

sistematizado para que de fato alcancem os objetivos propostos sobre o meio ambiente nas 

diversas atividades. 

A sustentabilidade ecológica pressupõe orientação das práticas de intervenção e 

manejo, nesse sentido é preciso ter presente as ideias de preservação e de conservação. 

Implica dizer que a sustentabilidade está diretamente comprometida com a qualidade 

ambiental, bem como com a gestão adequada do desenvolvimento econômico. Para tanto faz-

se necessário compreender que os aspectos ambientais e econômicos estão interligados e que 

tais aspectos estão relacionados a fatores políticos e sociais. “Esses são, portanto, os 

princípios norteadores da problematização a ser feita pelas diferentes áreas de modo que torne 

mais visível e concreta a questão ambiental” (BRASIL, 1998, p. 220). 

No espaço escolar pode-se aprender pequenas ações, como técnicas básicas para 

reposição de cobertura vegetal nativa, manutenção e germinação de sementes, transporte e /ou 

plantio ou replicação de mudas e principais cuidados para sua manutenção. 

Para este bloco são propostos conteúdos que tratem de questões ligadas a técnicas de 

manejo e conservação da água; formas de coleta e destino do lixo; reciclagem; poluição do ar, 

da água, do solo e poluição sonora, atividades que provocam poluição oriundas das indústrias 

e das atividades agropecuárias; noções de manejo e conservação de solo; noções sobre 

procedimentos adequados com plantas e animais, cuidados com a saúde entre outros 

(SEF,2000). 

Essa diversidade de conteúdos elencados para este bloco se bem explorados  

proporciona ao aluno uma compreensão sobre o meio ambiente, assim como possibilita que o 

mesmo tenha responsabilidade para com os recursos naturais. 

 

2.3  Política de Educação Ambiental no Brasil 

 

O processo evolutivo em matéria legislativa do meio ambiente é bem antigo no Brasil, 

há registro que desde o século XIX, já existia legislação que disciplinava o meio ambiente no 

mundo do Direito. Como exemplo, a ser citado, “a Lei nº 1 de 1º de outubro de 1928, que já 

tecia considerações de cunho ambiental e atribuía à polícia o dever de zelar pelos poços, 

tanques, fontes, aquedutos, chafarizes e quaisquer outras construções de benefício comum dos 

habitantes, bem como a plantação de árvores para preservação de seus limites à comodidade 

dos viajantes” (RIVELLI, 2014, p. 335). 
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Há também de se considerar que tais legislações obedeciam às peculiaridades da época 

e todas visavam à proteção da saúde.   Sendo só o estado de São Paulo à época ter  referências 

de cunho ambiental em suas várias legislações. 

Havia iniciativas voltadas para a educação ambiental que aparecem em diversos textos 

legais anteriores às conferências internacionais sobre o meio ambiente. O Código Florestal, 

instituído pela Lei nº 4.771, de 1965, recomendou a adoção de livros escolares de leitura com 

conteúdos de educação florestal, porém com a aprovação do Conselho Federal de Educação. 

O referido código segundo Barbieri e Silva (2011, p. 71), estabeleceu: 

A inclusão obrigatória de textos e dispositivos de educação florestal nas 

programações de rádio e televisão no limite de cinco minutos semanais, distribuídos 

ou não em diferentes dias, e instituiu a semana florestal, a ser comemorada 

obrigatoriamente nas escolas e outros estabelecimentos públicos. Este texto fala em 

educação florestal sem especificar princípios e métodos  

Outro exemplo a ser citado é a Lei nº 5.197, de 1967, que dispõe sobre a proteção à 

fauna, também faz exigências semelhantes quanto à adoção de livros e aos programas de 

televisão e rádio, estabelece que o ensino médio privado possa ter pelo menos duas aulas 

anuais sobre proteção à fauna em sua programação.  

Pode-se dizer que tais atividades de educação ambiental eram pontuais, isoladas e 

fragmentadas, de cunho preservacionista e restritas aos estabelecimentos do ensino básico. 

Do Brasil Império ao advento do Brasil República os problemas ambientais foram se 

ampliando a cada dia, como também a consciência ambiental foi se fazendo presente no país, 

fruto de influências externas e internas a saber: eventos internacionais sobre meio ambiente, 

mobilização de movimentos sociais sobretudo de jovens nos anos sessenta conhecidos como 

movimento contracultura que se contrapunham a sociedade capitalista, consumista e 

predadora. 

Tais movimentos sociais atribuíam as mazelas e a depredação ambiental ao sistema 

capitalista, por isso lutavam por outro modelo de desenvolvimento que pudesse respeitar a 

natureza e todas as formas de vida.  

Houve também enorme repercussão popular a respeito dos grandes acidentes  

ambientais que causaram a perda de vidas humanas, como também uma enorme degradação 

dos ecossistemas. Os exemplos mais conhecidos mundialmente são: a poluição do ar em 

Londres, em 1952, por vapores tóxicos provenientes do adensamento industrial, que causou a 

morte de 1.600 pessoas; a contaminação por mercúrio da baía de Minamata, no Japão, em 

1954, causada pelo despejo de efluentes de uma fábrica de cloro e soda, que produziu uma 
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nova doença ( mal de Minamata), causadora de danos neurológicos em seres humanos e 

animais; o acidente da usina nuclear de Three Miles Island, nos Estados Unidos, em 1979; o 

acidente de Bophal, na Índia, 1984, onde um  vazamento de gás venenoso numa indústria 

química da Union Carbide provocou a morte de mais de duas mil pessoas e afetou outras 200 

mil ; e o desastre  na usina de Tchernobyl, na Ucrânia, ex- União Soviética, em 1986, onde a 

explosão de um reator espalhou uma nuvem radioativa que se alastrou por países vizinhos, 

matou milhares de pessoas em poucos dias e contaminou outros milhões, entre outros eventos 

menos divulgados. No Brasil, tivemos os casos de Cubatão, onde a intensa poluição gerada 

pelo complexo industrial ali instalado provocava graves problemas de saúde na população, 

com registro de bebês com malformações congênitas, e o acidente nuclear de Goiânia, onde o 

vazamento radioativo de uma cápsula de césio 137 causou a morte por câncer de crianças e 

adultos e o aparecimento de tumores cancerígenos em diversas outras pessoas (MINC. 1997; 

BRASIL 1998; DAS 1993; BRANCO 1997 citados por LIMA, 2011).  

Tais acidentes foram amplamente divulgados nos meios de comunicação nacionais e 

internacionais e possivelmente essas notícias tenham contribuído para a formação e difusão de 

uma nova consciência ambiental. 

Pode-se dizer que no Brasil a educação ambiental surgiu tardiamente, comparada aos 

países desenvolvidos (PÁDUA, 1991; VIOLA, 1987 apud LIMA, 2011). Salienta-se que o 

Brasil nas décadas de sessenta e setenta passava por um sistema político de regime fechado, 

vivíamos em um período de milagre econômico, o importante para os dirigentes do país era 

desenvolvimento a qualquer preço (DIAS,1998). 

Então, as questões relacionadas ao meio ambiente vinculadas aos aspectos sociais, 

culturais, éticos, tecnológicos, políticos, científicos entre outros, ganharam maior densidade 

nas políticas públicas do estado brasileiro a partir dos anos 80.  

A inserção da educação ambiental nas políticas públicas brasileira é fruto dos 

acordos firmados nas conferências internacionais sobre educação ambiental que preconizavam 

para a necessidade de educar o homem para a resolução dos problemas ambientais.     

A educação ambiental no Brasil nasce na legislação a partir de 1973, com a criação 

da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), subordinada ao Ministério dos 

Transportes. Foi o primeiro órgão oficial brasileiro, orientado para gestão do meio ambiente. 

O decreto que criou a Sema define, como parte das atribuições da secretaria: 

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

recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente” (DEC. nº 73.030, de 30 de 

outubro de 1973 citado por CARVALHO, 2008, p. 52). 
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As décadas de 80 e 90 aparecem historicamente como momentos importantes para o 

crescimento e consolidação da educação ambiental brasileira. 

Em 1981, foi sancionada pelo presidente João Figueiredo a lei nº 6.938 que dispunha 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, registrando-se a primeira referência legal do governo federal em relação a política 

ambiental. Assim sendo, a referida lei define meio ambiente como o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas, além de ser introduzido a expressão “ degradação da qualidade 

ambiental”, definindo-a como a alteração adversa das características do meio ambiente. 

A Política Nacional de Meio Ambiente tem como objetivo a preservação, a melhoria 

e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da 

dignidade humana. Dentre os vários princípios a serem atendidos e apoiados pela PNMA, 

destaca-se o que se refere a Educação Ambiental, pois segundo esse princípio a educação 

ambiental deve abranger todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.  

É considerado poluidor de acordo com a PNMA “toda pessoa física ou jurídica de 

direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental. Além disso, é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente (responsabilidade objetiva)” (RIVELLI, 2014, p. 

341). 

Cabe ao Ministério Público da União e dos estados a legitimidade para propor ação 

de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. 

 Com essa lei foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

configurando-se em um órgão que regulamenta as normas da política ambiental nacional. 

A EA prevista na lei nº 6.938/81 adquire segundo Barbieri e Silva: 

Um caráter socioambiental vinculado aos processos de desenvolvimento 

socioeconômico, embora o Executivo Federal na época entendesse desenvolvimento 

socioeconômico de um modo muito convencional. Mesmo com provimento legal, 

demorou para a EA ser incorporada ao sistema formal de ensino (2011, p. 72). 

Em 1986, ocorreu em Brasília o “1º Seminário Sobre a Universidade e Meio 

Ambiente” com o objetivo de iniciar um processo de integração entre as ações do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Universitário. No mesmo ano, foi 
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realizado o I Curso de Especialização em Educação Ambiental promovido pela SEMA/FUB/ 

CNPQ/CAPES/PNUMA.5 

No ano de 1987, foi aprovado o Parecer no. 226/87, do Conselho Federal de 

Educação (CNE), que considerou como necessária a inclusão da Educação Ambiental nos 

conteúdos curriculares das escolas de 1oe 2o graus. Estavam colocadas no parecer sugestões 

das quais a formação de uma equipe multidisciplinar e de um Centro de Educação Ambiental 

em cada unidade da Federação como meio de intensificar a educação no país. 

Em outubro de 1988, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo e a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) lançaram o guia do professor de 1º 

e 2º graus (edição piloto), Educação Ambiental, corolário de um projeto de pesquisa (1983 e 

1984) criado, desenvolvido e coordenado por Kazue Matsushima. 

Historicamente, pode-se dizer que o grande marco para a inserção da educação 

ambiental no Brasil, foi no ano de 1988, com a promulgação da Constituição Federal 

Brasileira, norma básica do país, considerada por vários especialistas como uma das mais 

completas do universo em relação ao meio ambiente, a referida lei assegura no Art. 225:  

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso 

comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 

a coletividade o dever de defendê-los para as presentes e futuras gerações”. 

Consagra no inciso VI, do parágrafo 1º, do Art. 225, a incumbência do Poder 

Público de “ promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1989, p. 

88-89).  

Em 1989, seguindo as recomendações articuladas no Programa Nossa Natureza, 

criou-se o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), pela fusão dos órgãos que estavam relacionadas com a temática ambiental (SEMA, 

IBDF, SUDEPE e SUDHEVEA). 

O Ministério da Educação e Cultura, em 14 de maio de 1991, resolve através da 

“Portaria 678 que os sistemas de ensino em todas as instâncias, níveis e modalidades 

contemplem, nos seus respectivos currículos, entre outros, os temas/conteúdos referentes à 

Educação Ambiental” (DIAS, 1998, p. 52). 

                                                           
5 No que diz respeito, basicamente, à educação formal, o primeiro esforço feito no Brasil para a incorporação da 

temática ambiental nos currículos escolares da rede oficial do ensino foi realizado em Brasília no ano de 1986. 

Ainda no mesmo ano, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) e o Ministério do Interior (MINTER) 

firmavam um “Protocolo de Intenções”, segundo o qual seriam incluídos temas ecológicos nos currículos de 1o 

e 2o graus. 
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Registra-se o lançamento do primeiro documento oficial brasileiro, Projeto de 

Informações sobre Educação Ambiental, produzido por IBAMA-MEC, contendo orientações 

básicas sobre educação ambiental, saiu em forma de encarte, veiculado pela revista Nova 

Escola em 1991. Atendendo as sugestões da Agenda 21, capítulo 36 (Rio-92) que preconizava 

a implantação de Centros Nacionais ou Regionais de Excelência especializados em Meio 

Ambiente, em 1993, o MEC formalizou a implantação de Centros de Educação Ambiental. 

Com os resultados das conferências sobre meio ambiente Rio-92, os brasileiros acreditam que 

a educação ambiental é a chave para a mudança e 95% da população é a favor de que ela se 

torne obrigatória nas escolas. 

As políticas ambientais brasileiras começaram a se materializar quando o Congresso 

Nacional Brasileiro, aprovou em abril de 1999 o projeto de lei que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental. Assim, foi sancionada a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), dispondo sobre o art. 225, VI, da 

Constituição Federal, o qual  incumbe ao poder público promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

A Lei nº 9.795 da Política Nacional de Educação Ambiental de 1999, passa a integrar 

o currículo das instituições escolares públicas e privadas, englobando, educação básica: 

educação infantil; ensino fundamental e o ensino médio. Será obrigatória, no ensino superior, 

na educação especial, educação profissional e educação de jovens e adultos. 

A educação ambiental, conforme a Lei:  

Não será implantada como disciplina específica no currículo de ensino, mas junto 

com as demais matérias curriculares, exceção aberta para os cursos de pós-

graduação, extensão, voltadas aos aspectos metodológicos da Educação Ambiental. 

Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis 

será incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a 

serem desenvolvidas. Da mesma forma a dimensão ambiental vai constar dos 

currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

A lei determina que a autorização e supervisão do funcionamento de instituições de 

ensino e de cursos, nas redes pública e privada, dependerá do compromisso da 

inclusão da Educação Ambiental no currículo escolar (FOLHA, 1999). 

A referida lei define em seu 1º art. que a Educação Ambiental compreende os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 
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Também a Lei nº 9.795/1999 assegura a todos o direito à educação ambiental, 

componente essencial e permanente da educação nacional, que deve ser exercida de forma 

articulada em todos os níveis e modalidades de ensino, sendo de responsabilidade do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Educacional, dos meios de 

comunicação de massa, do Poder Público e da sociedade como um. 

A Lei em seu art. 5º, estabelece, entre os seus objetivos fundamentais:  

IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

A educação ambiental, como prática social deve preparar para o exercício da 

cidadania por meio da participação individual e coletiva, considerando os contextos 

socioeconômicos, políticos e culturais que a influenciam. 

A formação para a cidadania implica um processo educativo contínuo, abrangente e 

dialético. A esse respeito Philippi Jr. e Pelicioni (2014), assinalam: 

A reflexão crítica deve gerar a práxis, isto é, ação-reflexão-ação; e a educação 

ambiental, ao formar para a cidadania ativa e igualitária, vai preparar homens e 

mulheres para exigir direitos e cumprir deveres para a participação social e para a 

representatividade, de modo a contribuir e influenciar a formulação de políticas 

públicas e a construção de uma cultura de democracia (2014, p. 7). 

É importante ressaltar, que a promoção da educação ambiental não depende somente 

do poder das autoridades. Esta deve ser uma prática social constituída por uma ação 

compartilhada, pois é responsabilidade de todos os cidadãos lutar pela proteção à vida no 

planeta, como também pela melhoria do meio ambiente e pela qualidade de vida, aqui 

residindo o papel indispensável da educação para a materialização desse efeito. 

Compartilhando dessa ideia, Antonio, assinala: 

Se o Brasil e em particular o Amazonas almejam adentrar no novo milênio em 

condição respeitável frente às outras nações do globo, deve-se estabelecer um 

modelo de desenvolvimento cujo lastro seja a educação, que espraiada 

adequadamente firmará bases de progresso e permitirá exploração racional dos 

incontáveis recursos da Amazônia, sem colocar em risco todo o planeta (2000, p. 

33).  
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2.4 Política de Educação Ambiental no Estado do Amazonas 

 

O Estado do Amazonas está localizado na região norte do Brasil, é considerado o 

maior estado da federação, possui uma superfície de 1.559.161 Km². A população do Estado, 

tem 3.483 985 habitantes, segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Censo de 2010. A capital Manaus, um dos 62 municípios do Amazonas, é 

a cidade mais populosa da Região Norte, com 1.802.525 habitantes. 

A educação ambiental no estado do Amazonas recebeu tratamento oficial nas 

políticas públicas estando assegurada na Constituição do Estado do Amazonas de 1989, no 

inciso I do Art. 230. Para assegurar o equilíbrio ecológico e os direitos propugnados no Art. 

229 desta Constituição, incumbe ao Estado e aos Municípios entre outras medidas: “I – 

promover a Educação Ambiental e difundir as informações necessárias à conscientização 

pública para as causas relacionadas ao meio ambiente” (AMAZONAS, 1989, p. 109) em seu 

capítulo XI dedicado ao meio ambiente. 

Atendendo aos preceitos constitucionais da legislação estadual, a educação ambiental 

foi instituída nas políticas públicas do Estado do Amazonas na Lei nº 3.222 de 02 de janeiro 

de 2008. 

A lei nº 3.222/2008 é composta de 56 Artigos, com seus respectivos incisos e 

parágrafos, no que se refere a educação ambiental, a referida lei assim a conceitua em seu Art. 

1º: 

Entende-se por Educação Ambiental o processo por meio do qual o indivíduo e a 

coletividade constrói os valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competência voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

O Art. 6º da Lei nº 3.222/2008, assegura a competência da implantação da educação 

ambiental, assim assinala, na implementação da Política Estadual Ambiental compete: 

I – ao Poder Público garantir as políticas de Educação Ambiental em todos os níveis 

e modalidades de ensino, engajando a sociedade na preservação, conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente; 

II – às instituições educativas promover a Educação Ambiental de maneira integrada 

aos programas educacionais que desenvolvam ou venham a desenvolver; 

III – aos órgãos integrantes do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do 

Amazonas – CEMMAM promover ações de Educação Ambiental integradas aos 

programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 
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IV- aos meios de comunicação promover, de maneira ativa e permanente, a difusão 

de informações e práticas educativas sobre meio ambiente, incorporando a dimensão 

ambiental em sua programação; 

V – às empresas, entidades de classe e instituições privadas promover programas 

destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e o controle efetivo 

do ambiente de trabalho, bem como atuar e corrigir eventuais falhas de processo e de 

comunicação aos funcionários sobre os impactos que o processo produtivo poderá 

causar no meio ambiente; 

VI – à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Amazonas 

– CIEA – AM assessorar os órgãos ambientais e de educação na elaboração e 

avaliação de programas e projetos de Educação Ambiental bem como propor linhas 

prioritárias de ação; 

VII – à sociedade civil organizada, movimentos sociais e setor produtivo 

encaminhar ao Órgão Gestor programas e projetos de Educação Ambiental para 

estimular a formação crítica do cidadão (AMAZONAS, 2008). 

Cabe às instituições educativas oferecerem um ensino de educação ambiental, 

conforme o inciso II da referida lei, estas devem estar em consonância com as políticas 

públicas de educação, especificamente a LDB nº 9.394/96, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1998, a Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação Ambiental e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental, as Diretrizes de Educação Ambiental – Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012. 

Registra-se para fins legais, o decreto nº 32.555, de 29 de junho de 2012, o referido 

decreto regulamenta a Lei nº 3.222, de 2 de janeiro de 2008, que instituiu a Política de 

Educação Ambiental do Estado do Amazonas.   

A educação ambiental no estado do Amazonas ganha relevância nesse decreto em 

seu Art. 2, pois confere responsabilidade à Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental do Estado do Amazonas (CIEA-AM), pela coordenação da Política de Educação 

Ambiental do Estado do Amazonas. 

O Decreto nº 32.555, de 29 de junho de 2012, Art. 2º, assim pontua: 

Art. 2º O Órgão Gestor, nos termos do artigo 7º da Lei nº 3.222 de 2 de janeiro de 

2008, é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do 

Amazonas CIEA-AM, instituída pelo Decreto nº 25.043, de 1º de junho de 2005, 

responsável pela coordenação da Política de Educação Ambiental do Estado do 

Amazonas. (AMAZONAS, 2012). 

Pode-se dizer que a Educação Ambiental em termos legais constitui-se o ensino 

obrigatório, já está consolidada no que se refere as políticas públicas do Estado do Amazonas, 
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conferindo ao Poder Público a competência para garantir a funcionalidade do ensino da 

educação ambiental. 

 

2.5 Metodologias para o Ensino e Aprendizagem da Educação Ambiental sugeridas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Considera-se uma premissa primordial em se trabalhar na sala de aula com o tema 

meio ambiente “ contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na 

realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada 

um e da sociedade, local e global” ( BRASIL, 1998, p.187). 

Para tanto, é necessário que a escola proporcione um ambiente propício e saudável a 

aprendizagem de seus alunos. Assim, possibilita a formação da cidadania, uma cidadania que 

seja reponsável entre outras atribuições, a cuidar e proteger o meio ambiente. 

No que se refere a área ambiental, os PCN oferecem uma conjunto bem diversificado 

de procedimentos metodológicos para que sejam trabalhados em sala de aula, assim são 

elencados metodologias que proporcionem aos alunos aquisição de conhecimento teórico e 

prático sobre o meio ambiente, no sentido melhorar suas visões de mundo que possibilitem o 

respeito a todas as formas de vida, como também possam atuar com competência e segurança 

na defesa das causas ambientais. 

  Nesse sentido, os PCN sugerem as seguintes metodologias : informações nos meios 

de comunicação como: rádio, tv, imprensa, etc., os diversos tipos de leitura, pesquisa nas mais 

diversas fontes, exploração de sons em objetos, pintura, produção textual, passeios a locais 

que apresentem trabalhos em Educação Ambiental, palestras com especialistas em meio 

ambiente, diálogo com a comunidade.  

Assim também, há inúmeras outras experiências, como hortas comunitárias, viveiros 

de mudas, escolas de artesanatos e pesca, agricultura orgânica, que começaram no espaço 

escolar (BRASIL, 1998, p. 187-192). 

Os PCN consideram que quanto mais se diversificarem a pesquisa de conhecimentos 

e a construção do caminho coletivo, o trabalho com o tema Meio Ambienta pode ser ampliado 

(BRASIL, 1998). 

Há de se considerar que o processo ensino-aprendizagem de educação ambiental 

implica organização, estudo, planejamento, competência, dedicação e envolvimento por parte 

do professor no seu fazer pedagógico. É possível dizer, que quando esses parâmetros são 

cumpridos, o “ professor elabora a programação diária de sala de aula e organiza sua 
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intervenção de maneira a propor situações de aprendizagens ajustadas às capacidades 

cognitivas dos alunos” (SEF, 2000, p. 65). 

O professor exerce um poder capital na difusão do saber ambiental, isto ocorre 

possivelmente quando explicita os vínculos de sua área com as questões ambientais por via de 

seu universo de conhecimento como também pelo apoio técnico-instrumental de suas técnicas 

pedagógicas. 

A segunda parte do documento é finalizada com seus três anexos a saber: Anexo I – 

Debates sobre Educação Ambiental: encontros internacionais; Anexo II – Princípios da 

Educação Ambiental: Tbilisi/1977; Anexo III – Conceitos fundamentais na problemática 

ambiental. 

No ensino formal, o meio ambiente, deverá ser trabalhado como eixo para os estudos 

nos temas transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Entende-se por transversalidade um tratamento integrado das áreas do conhecimento 

e um compromisso das relações interpessoais escolares com as questões envolvidas nos 

temas, a fim de que haja uma coerência entre valores experimentados na vivência que a escola 

propicia aos alunos e o contato intelectual com tais valores. (SEF, PCN, 1996/1997). 

A interdisciplinaridade pode ser compreendida como a integração das diferentes 

áreas do conhecimento através do diálogo, da inter-relação do saber, do movimento.  Essas 

características tencionam uma visão ampla do real, da totalidade, porém só a integração não é 

suficiente para se obter tal intento, a esse respeito Ferreira (2013, p. 40-41).assinala: 

Também na construção do conhecimento a integração das muitas ciências não 

garante a sua perfeita execução. A interdisciplinaridade surge, assim como 

possibilidade de enriquecer e ultrapassar a integração dos elementos do 

conhecimento. 

A interdisciplinaridade perpassa todos os elementos do conhecimento, pressupondo 

a integração entre eles. Porém, é errado concluir que ela é só isso. A 

interdisciplinaridade está marcada por um movimento ininterrupto, criando ou 

recriando outros pontos para a discussão. Já na ideia de integração, apesar de seu 

valor, trabalha-se sempre com os mesmos pontos, sem a possibilidade de serem 

reinventados. Busca-se novas combinações e aprofundamentos sempre dentro de um 

mesmo grupo de informações  

No campo conceitual, conforme o documento, a interdisciplinaridade questiona os 

conhecimentos fragmentados frutos do pensamento cartesiano, reducionista, produzidos por 

uma abordagem que não leva em conta a inter-relação entre os diferentes campos do 
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conhecimento, e a transversalidade diz respeito à possibilidade de na prática educativa, se 

estabelecer uma relação do  aprender sobre a realidade na realidade. 

Transversalidade e Interdisciplinaridade “Ambas apontam a complexidade do real e a 

necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios 

aspectos. Mas diferem uma da outra, uma vez que a interdisciplinaridade refere-se a uma 

abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a transversalidade diz 

respeito à dimensão da didática”. (BRASIL, 1998, p. 30). 

De modo geral, não é tarefa fácil conceituar a interdisciplinaridade, pois seu termo 

além de complexo provoca alguns equívocos e possibilidades. 

Há equívocos, pois, muitos a interpretam como sendo multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade.  Há também os que confundem e empobrecem a 

noção de interdisciplinaridade, reduzindo seu campo de atuação, comparando-a com as 

definições de integração, interação ou inter-relação. 

Possibilidades quanto à apreensão do termo, que, depois de entendido como atitude, 

servirá de instrumento para as reais transformações emancipatórias (FERREIRA, 2013, p. 40). 

No campo epistemológico a interdisciplinaridade não tem um único sentido e nem é 

estável, é um grande desafio pôr em prática, principalmente para se trabalhar no enfoque 

interdisciplinar a temática ambiental.   Evidencia-se uma certa resistência por parte de 

profissionais de não adentrar em áreas diferentes de suas especialidades, até porque a uni, a 

multi e a pluridisciplinaridade, não têm ainda um sentido epistemológico único e estável. 

Com relação à interdisciplinaridade, (OCDE/CERI apud PEDRINI, 2007) nos indica: 

Disciplina é um conjunto específico de conhecimentos, com características próprias 

de ensino, formação, técnicas, métodos e conteúdos; multidisciplinaridade – 

justaposição de disciplinas diversas por vezes sem relação aparente entre elas, como 

a música, a matemática e a história; pluridisciplinaridade – justaposição de 

disciplinas de um mesmo universo de conhecimento : por exemplo: domínio 

científico a matemática e a física; no domínio das letras, o francês e o grego; 

interdisciplinaridade – interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir da 

simples comunicação de ideias até a integração mútua de conceitos diretores, 

epistemologia, terminologia, metodologia, procedimentos, dados e organização da 

pesquisa e do ensino; transdisciplinaridade – axiomática comum a um conjunto de 

disciplina, como antropologia considerada a “ ciência do homem e de suas obras. 

Pode-se dizer que a multi e a pluridisciplinaridade operam num único nível 

hierárquico. A primeira, sem coordenação nem cooperação. Enquanto a interdisciplinaridade e 
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a transdisciplinaridade são mais complexas, buscando colaboração e cooperação, em dois 

níveis hierárquicos. 

Segundo Pacheco (2001, p. 84) “a interdisciplinaridade não rompe com as 

disciplinas, apenas procura abordar os conteúdos curriculares a partir da integração ou da 

visão global das diferentes disciplinas”. 

Há uma crítica muito grande por parte de pesquisadores da educação sobre o 

conhecimento produzido na escola, pois é possível dizer que a forma de ensinar ainda está 

muito arraigada no ensino tradicional baseado no paradigma cartesiano, resultando em um 

conhecimento redutor, fragmentado e limitado.  

Considerando que educação ambiental é ampla e complexa, deve ser trabalhada em 

um enfoque interdisciplinar, a escola também é convidada a se rever por dentro, adotar um 

paradigma que possa comtemplar a educação cidadã tão necessária para o século XXI. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais ao inserirem o meio ambiente como tema 

transversal propondo a utilização de metodologias interdisciplinares apontam para renovação 

no currículo escolar como também para a possibilidade inovadora das práticas do ensino da 

educação ambiental. 

Assim, Carvalho pontua: 

Ao perfilar-se nos caminhos híbridos do conhecimento e da impertinência, a EA 

desperta enorme expectativa renovadora do sistema de ensino, da organização e dos 

conteúdos escolares, convidando a uma revisão da instituição e do cotidiano escolar 

mediante os atributos da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Essa é 

tarefa bastante ousada (2008, p. 125).  

É importante destacar que o ensino de educação ambiental proposto nos PCN através 

de metodologias interdisciplinares, vai exigir da escola uma mudança radical na forma de 

ensinar e aprender. Isto requer investimentos na formação aos professores, porque a proposta 

é ousada e inovadora para ser executada em um modelo tradicional de ensino. 

Nesse sentido os PCN, recomendam a temática ambiental para ser trabalhada, não 

como disciplina nova, mas para ser abordada articulada nas diversas áreas de conhecimento. 

Assim também, o documento inclui temas sociais que têm significância para a vida real do 

aluno, desse modo “os temas transversais, tendo em vista um tema social, transgridem as 

fronteiras epistemológicas de cada disciplina, possibilitando uma visão mais significativa do 

conhecimento e da vida” (SANTOS; SOMMERMAN, 2009, p. 23). 

A teoria da complexidade e a da transdisciplinaridade surgem em decorrência do 

avanço do conhecimento e do desafio que a globalidade coloca para o século XXI. 

Seus conceitos se contrapõem aos princípios cartesianos de fragmentação do 
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conhecimento e dicotomia das dualidades (Descartes, 1973 apud Santos e 

Sommermam, 2009) e propõem outra forma de pensar os problemas 

contemporâneos (Idem, 2009, p. 15). 

A transversalidade e a interdisciplinaridade se complementam, pois, para se trabalhar 

o meio ambiente de forma transversal exige-se que esse trabalho envolva a 

interdisciplinaridade, pois isso expõe as inter-relações entre os objetos do conhecimento. 

Em se tratando de interdisciplinaridade em seu aspecto conceitual, pode-se dizer que o 

termo é polissêmico, não há uma definição fechada. Existem algumas compreensões e 

interpretações a respeito do que seja interdisciplinaridade, até porque “não existe teoria geral, 

nem conceituação única, e sim muitas, de acordo com os diversos campos de conhecimento” 

(MORALES, 2009, p.69). 

No aspecto epistemológico, Japiassu (1976, p.31) considera o conhecimento 

interdisciplinar como um dos remédios mais adequados à patologia do saber frente às 

especializações, verdadeiras “cancerizações epistemológicas”.  O referido autor ressalta que a 

a interdisciplinaridade aparece como uma alternativa ao saber, uma vez que o saber se 

encontra doente, fragmentado, dado em migalhas. Também critica as especialidades fechadas 

em seu próprio conhecimento, a compartimentalização nas universidades, em contraste com a 

dinâmica da sociedade. A seu ver, a interdisciplinaridade se apresenta como uma 

possibilidade de rompimento entre a forma tradicional de ensinar de modo fragmentado para 

uma outra dinâmica que trata o saber em sua totalidade.  

O trabalho interdisciplinar se apresenta como uma interação das disciplinas, “uma 

interpretação ou interfecundação, indo desde a simples comunicação das ideias até a 

integração mútua dos conceitos (contatos disciplinares), da epistemologia e da metodologia 

dos procedimentos dos dados e da organização da pesquisa” (JAPIASSU, s/n, 1994). Segundo 

o referido autor nessa integração é importante complementar com os métodos, os conceitos, as 

estruturas e os axiomas sobre as quais se fundam as disciplinas. Conclui dizendo: “ O objetivo 

utópico da interdisciplinaridade é a unidade do saber”.  

No Brasil há muitos pesquisadores que investigam sobre as questões interdisciplinares 

no ensino, porém há de se considerar a professora Ivani Fazenda uma das pioneiras a ter 

trabalhos publicados sobre a temática da interdisciplinaridade. Fazenda (apud TAVARES, 

2013, p. 35) postula sobre a interdisciplinaridade: 

O termo interdisciplinaridade não possui um sentido único e estável. Afirma que, 

com estudos sobre o assunto, não se pretende a construção de uma superciência, mas 

uma proposta de apoio aos movimentos da ciência e da pesquisa, uma mudança de 

atitude frente ao problema do conhecimento, uma substituição da concepção 
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fragmentária para unitária do ser humano. Além de uma atitude de espírito, a 

interdisciplinaridade pressupõe um compromisso com a totalidade. 

Ivani Fazenda (2013) considera fundamental no que concerne ao conhecimento, a 

substituição da concepção fragmentária para unitária do ser humano. Implica dizer que é 

necessário compreender o todo. No entendimento da referida autora, a interdisciplinaridade é 

uma atitude comprometida com a totalidade. 

A educação ambiental proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais oferece um 

conjunto de proposições para servirem de base no currículo do ensino público. Traz uma 

dimensão inovadora e desafiadora para a escola.  De modo geral provoca um certo 

desequilíbrio no território escolar, pois induz a escola a se ver por dentro, promovendo 

discussões, debates, dialogando com os atores sociais, professores, alunos, funcionários, pais 

e comunidade, afim de buscar caminhos possíveis para a construção de uma educação 

inclusiva e de qualidade. 

 

2.6 Legislação de Educação Ambiental no Estado do Amazonas 

 

A inserção da educação ambiental nas políticas públicas no estado do Amazonas está 

em conformidade com a legislação nacional e estadual a saber: Constituição Federal 

Brasileira de 1988; Constituição do Estado do Amazonas de 1989; LDB nº 9.394/96; PCN de 

1998; Lei nº 9.795 de 1999; RES. Nº 02/98 CNE; RES Nº 078/00- CEEAM; Lei 11.114/05 e 

11.274/06; Lei 3.220, de 02 de janeiro de 2008; Resolução nº 07, de dezembro de 2010 que 

fixa as Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental; Decreto nº 32.555 de 29 de junho de 

2012 e as Diretrizes de Educação Ambiental – Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012. 

Em uma breve síntese de seu marco legal no ensino formal, a Educação Ambiental é 

recepcionada na LDB nº 9.394/96 em seus artigos 26 e 32. O artigo 26 § 1º aborda os 

currículos e ressalta a necessidade do “conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 

social e política”. O artigo 32, inciso II, assim pontua “a compreensão do ambiente natural e 

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

sociedade” (SALLES, 2013, p. 41-49). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a educação ambiental deve estar presente em 

todos os componentes curriculares, desenvolvida na transversalidade inserida no tema meio 

ambiente com aplicação de metodologias interdisciplinares.  
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Desse modo, as questões ambientais devem ser trabalhadas de forma contextualizada 

e reflexiva, possibilitando condições para a construção de uma cidadania planetária,  bem 

como recomendam os PCN: 

[...] Para isso é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se 

proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com ensino e a 

aprendizagem de habilidades e procedimentos. E esse é um grande desafio para a 

educação  (SEF, 1997, p. 29). 

Os PCN consideram ser essenciais para a formação da cidadania, além do 

conhecimento sobre o meio ambiente, também que a escola desenvolva trabalhos voltados 

para a formação de valores, no sentido de possibilitar mudanças comportamentais no aluno 

concernentes ao meio ambiente. 

Já na Lei nº 9.795 de 1999, a Educação Ambiental é apresentada como componente 

integrante, essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, nos níveis e modalidades da Educação Básica e da Educação Superior, como 

também de forma integrada nos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de 

ensino. 

Assim sendo, merecem destaques os Art. 1º e Art. 4º da Lei 9.795/99 da Política 

Nacional de Educação Ambiental que dispõe sobre o entendimento e os princípios de 

educação ambiental. 

Art. 1º – Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências, voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

Art. 4º – São princípios básicos da educação ambiental: 

I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II – a concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade; 

III – a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, na inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

IV – a vinculação entre à ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

VI – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e a à diversidade individual e 

cultural. 
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Registra-se a Resolução nº 07, de dezembro de 2010 que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, a referida resolução 

assegura a inserção do meio ambiente no currículo escolar em conformidade com a legislação 

ambiental Lei nº 9.795/99. As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental destacam o 

Art. 16 sobre o meio ambiente: 

Os componentes curriculares e áreas de conhecimento devem articular em seus 

conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem 

de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, 

regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e 

gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e dos 

adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos da política nacional de 

educação ambiental (Lei nº 9.795/99), educação para o consumo, educação fiscal, 

trabalho, ciência e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o 

desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada do 

currículo. 

No que se refere o ensino formal, a Proposta Curricular do Ensino Fundamental do 6º 

ao 9º Ano elaborada pela Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) 

do Estado do Amazonas, apresenta a estrutura curricular do ensino fundamental de 9 anos 

para capital e interior da seguinte forma: base comum nacional composta da Área do 

Conhecimento; Dimensão Globalizada Interdisciplinar, assim discriminada: Linguagens: 

Língua Portuguesa, Artes, Educação Física; Ciências Naturais e Matemática: Matemática e 

Ciências; Ciências Humanas e Sociais: História, Geografia, Ensino Religioso; Parte 

Diversificada (Área de Linguagem): Língua Estrangeira Moderna: Inglês, Francês ou 

Espanhol, também apresenta o I Ciclo e II Ciclo, esses ciclos referem-se aos 1º ao 5º Anos do 

Ensino Fundamental. 

Para cada área componente curricular são apresentados: objetivos gerais do 

componente curricular, objetivos específicos, eixo temático, conteúdos, conceitos, 

procedimentos, atitudes e sugestões de atividades, todos esses elementos aparecem de acordo 

com as respectivas séries de 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. 

Na referida proposta, o meio ambiente é apresentado nos Temas Transversais 

Urgentes (Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e 

Consumo), tais temas deverão ser desenvolvidos de forma transversal em todos os 

Componentes Curriculares do Ensino Fundamental. A inserção do meio ambiente na proposta 
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curricular do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, está em conformidade com o que preconiza 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Meio Ambiente é recomendado também a ser trabalhado na proposta curricular no 

item sugestões de atividades, assim expresso: “selecionar textos que estabeleçam a relação 

entre o meio ambiente e as relações sócio-culturais” (Tema Transversal: Meio Ambiente) ( 

AMAZONAS, [s.d.], p. 41).  

Propõe-se na proposta trabalhar um currículo baseado no domínio de competências 

básicas e não no acúmulo de informações. Um currículo que esteja vinculado aos diversos 

contextos de vida dos alunos. Desse modo, um currículo bem construído que possibilite a 

formação para a cidadania. 

A Proposta Curricular do Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano, tomou como base as 

metas, diretrizes, objetivos gerais e específicos para o Ensino Fundamental, bem como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, nos quais não se privilegia a simples transmissão de 

conhecimentos, mas busca estabelecer relações importantes para a compreensão de conceitos. 

Pretende-se mediar conhecimentos com contexto social do educando, permitindo a 

compreensão daquilo que é significativo. (AMAZONAS, [s.d.], p. 15). 

Em linhas gerais a proposta curricular oficial da Secretaria de Estado da Educação e 

Qualidade sustenta: 

Uma concepção de aluno enquanto sujeito único, segundo Perrenoud (2004 apud 

AMAZONAS, [s.d.]) com ritmo, estilo, forma, capacidade e habilidade diferenciadas, capaz 

de “aprender a aprender”, de desenvolver sua autoestima, motivando-se e afetando-se de 

emoções positivas. 

Currículo, intencionalmente construído, tem compromisso com a formação de 

cidadãos críticos, solidários, promotores do bem-estar pessoal e coletivo, por isso propõe-se 

um currículo baseado no domínio de competências básicas e não acúmulo de informações. E 

ainda, um currículo que tenha vínculos com os diversos contextos de vida dos alunos. 

As atividades de aquisição de conhecimentos significativos devem ser desenvolvidas 

nos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, 

Ciências, Geografia, História, Ensino das Artes, Educação Física e Ensino Religioso, 

considerando os princípios pedagógicos da interdisciplinaridade, da contextualização dos 

conhecimentos e da transversalidade (AMAZONAS, [s.d.], p. 16-17). 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental sancionada em 

2012, tratam da organização curricular para a educação ambiental em seus os artigos 15, 16 e 
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17, com suas alíneas e seus incisos e parágrafos. No que tange a inserção dos conhecimentos 

de educação ambiental nos currículos, assim destaca: 

Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos 

currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: 

I – pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; 

II – como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 

III – pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares. (BRASIL, 2012). 

Pode-se dizer que a educação ambiental está assegurada nas políticas públicas de 

educação no estado do Amazonas em conformidade com a legislação brasileira. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EM SALA DE AULA 

No contexto da educação ambiental existem vários métodos de ensino empregados que 

possibilitam a realização de trabalhos voltados para a referida área.  

É prudente considerar numa perspectiva construtivista os conhecimentos prévios dos 

alunos, como também valorizar suas vivências e objetivos, pois estes aspectos condicionam, o 

modo decisivo, as suas aprendizagens (Marín Martinez, 2003 citado Nunes e Dourado,2009). 

Dentre várias possibilidades metodológicas para a aplicação de Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável, e de acordo com Scoullos & Melotidi (2004 citado por 

NUNES e DOURADO, 2009) os métodos são: Métodos de Discussão (método maiêutica; 

método de partilha de respostas em pares; grupo de discussão e brainstorming); elaboração de 

mapas conceptuais; pesquisa bibliográfica; recurso a analogias; realização de inquéritos 

(através de questionários ou entrevistas).  Também assinalam os referidos autores, o recurso 

ao trabalho de campo - TC e trabalho laboratorial – TL. 

Na escolha e na definição da metodologia de ensino, deve-se considerar a criatividade e a 

autonomia do professor e da professora diante dos desafios e das possibilidades que 

encontram no seu cotidiano” (REIGOTA,2014).  

Frisa-se que o método mais apropriado é aquele que o professor conhece, domina e 

planeja, tendo em conta as caraterísticas e as necessidades dos alunos. O ensino da educação 

ambiental deve socorrer-se de métodos de ensino de natureza interdisciplinar, uma vez que 

possibilitam abordagem de um fenômeno na sua globalidade e a compreensão do 

conhecimento na sua totalidade. Nesse aspecto, quando surge um determinado tema que seja 

comum às disciplinas, os docentes de diferentes áreas dão suas diferentes interpretações para 

o tema abordado.  

Numa perspetiva interdisciplinar é preciso que os professores de diferentes áreas 

articulem os contributos de cada uma delas para que se produza o conhecimento do tema em 

estudo na sua abrangência. O importante no uso de metodologias da educação ambiental é que 

o professor escolha, junto com seus pares, alunos, equipe pedagógica e pais de alunos, temas 

específicos relacionados ao meio ambiente afim de juntos poderem dialogar, questionar, 

discutir e procurar soluções para os problemas apresentados. Quanto maior for a participação 

das pessoas, melhor será o engajamento e a responsabilidade das mesmas para as intervenções 

necessárias no que concerne à abordagem de tais problemas, podendo contribuir para um 

planeta mais sustentável.  
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Desse modo, o ensino de educação ambiental, que visa a participação das pessoas na 

solução dos problemas ambientais, se aproxima de metodologias que auxiliam na 

compreensão e no questionamento desses problemas, buscando suas soluções 

(REIGOTA,2014). 

De entre as várias metodologias adequadas para a realização da educação ambiental, 

Reigota (2014) cita como exemplos: história de vida e pedagogia do projeto.  

3.1 História de Vida 

A história de vida consiste no levantamento e na descrição sobre um tema ambiental 

vivido pelos alunos, familiares, entre outros, e seus resultados podem ser apresentados e 

divulgados na forma oral, escrita ou visual (filmes ou fotografias). Importa dizer que a 

referida metodologia admite empregar a criatividade e expressar a compreensão de conceitos 

científicos e dos problemas ambientais debatidos.  

3.2 Metodologia do Projeto  

  No que se refere ao método de projeto ou metodologia de trabalho de projeto, é 

prudente dizer que o mesmo emergiu com Kilpatrick, em 1918, por meio da publicação do seu 

artigo intitulado “ The Project method”, com o intuito de constituir um método de ensino e de 

aprendizagem alternativo a um ensino abstrato e transmissivo, desligado dos interesses e das 

necessidades dos alunos (Ferreira, 2013). O referido autor propôs que o ensino deveria 

centrar-se e dar resposta a essas necessidades dos alunos, que constituíam a origem dos 

projetos. Para atender e dar respostas dessas necessidades e interesses, os alunos planejavam e 

realizavam atividades de pesquisa em pequenos grupos, em seguida obtinham seus resultados 

que sintetizavam as respostas encontradas (FERREIRA, 2013). 

Vale ressaltar que os resultados obtidos e as aprendizagens feitas pelos alunos devem 

ser apresentados aos colegas e/ou à comunidade escolar, pois como afirma Rangel (2002 

citado por Ferreira 2013), “os saberes construídos e as restantes aprendizagens feitas têm que 

ser partilhadas para benefícios de todos” p.318. 

A metodologia de projeto consiste “ numa forma de conceber, de organizar e de 

intervir no processo de ensino-aprendizagem por projectos pedagógicos, que podem resultar 

de temas ou de problemas/questões sociais e/ou dos alunos “ (FERREIRA, 2010, p. 97). 

No sentido de romper e ou distanciar-se de uma prática educativa uniforme, Boutinet ( 

1996 citada por Ferreira,2010, p. 98) indica: 

O trabalho em projectos pedagógicos pressupõe a articulação entre intenções dos (respostas 

às suas questões) e acções (atividades planificadas e realizadas pelos alunos para 
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conseguirem as respostas pretendidas) decididas consensualmente e realizadas em 

cooperação. 

Do movimento entre intenções e ações resultam mudanças nos alunos, visíveis nos 

novos saberes e nas novas competências adquiridos e que estão materializados nos produtos 

que sintetizam as aprendizagens feitas (Ferreira, 2013). 

Essas competências adquiridas pelos alunos são primordiais na construção da 

sustentabilidade, uma vez que tais competências lhes permitem participar com 

responsabilidade na sociedade na qual estão inseridas, buscando encontrar soluções para os 

problemas socioambientais. 

Assim, um processo de ensino aprendizagem por projetos pedagógicos apresenta 

implicitamente diferença entre o curricular e o pedagógico, pois são os alunos que apresentam 

as diferentes questões, “ que funcionam como centro de organização curricular, e cujas 

respostas são conseguidas fazendo percursos a elas mais ajustados” (FERREIRA, 2010, p.98). 

A pedagogia do projeto tem como premissa fundamental o   envolvimentos de todos 

no estudo de um tema específico. Nesse sentido, todos devem, individualmente ou em grupo, 

contribuir na discussão do assunto escolhido segundo sua ótica, interesse e especificidade. 

Reigota (2014) afirma que atualmente algumas escolas adotam essa metodologia com 

resultados satisfatórios, principalmente quando os assuntos estão relacionados com as 

questões ambientais. O referido autor considera que a pedagogia do projeto é uma 

metodologia que sintetiza as demais metodologias ora aqui tratadas, pois: 

a) Conta com os alunos e as alunas nas decisões (cogestão); b) promove a busca de 

alternativas e de solução dos problemas como um processo de aprendizagem; c) 

utiliza o conhecimento coletivo e individual; d) emprega a interdisciplinaridade; e) 

utiliza a comunidade como tema de aprendizagem (2014, p.71). 

Reforçando a importância dos trabalhos com projetos, Furlan (2005, p. 11 citado por 

Souza e Capri Jr) enfatiza: 

O emprego de projetos educativos vincula a importância atribuída aos conteúdos a 

interpretação transmitida e cumulativa do ensino-aprendizagem. Isso não quer dizer 

valorizar menos aos conteúdos, mas sim ter critérios de seleção que consideram sua 

importância social, e ao mesmo tempo, uma abordagem socioconstrutivista, que valoriza os 

conhecimentos dos alunos, além da necessária mediação do professor. 

 

 3.3. Trabalho Laboratorial e Trabalho de Campo 

Uma importância grande é dada ao papel do Trabalho Laboratorial e de Trabalho de 

Campo no uso de Educação em Ciências.  O TL é uma modalidade de trabalho prático, que 
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face aos problemas colocados, os alunos se envolvam afetivamente e mentalmente na 

elaboração de respostas adequadas, compreendem certos procedimentos científicos, 

desenvolvam valores e atitudes, de forma inter-relacionadas, possibilitando participar na 

resolução dos problemas globais do Planeta (Marques, 2001 citado por Nunes e Dourado, 

2009). 

Por conseguinte, o TC oferece muitas vantagens, pois podem oferecer ganhos na 

compreensão conceptual dos alunos, também possibilita ganhos ao nível do conhecimento 

procedimental, motivacional e atitudinal (Dourado,2001 citado por Nunes e Dourado,2009). 

Desse modo, Nunes e Dourado (2009, p.676) enfatizam “o trabalho de campo e o 

contacto com o meio que propicia contribui para que os alunos revelem atitudes mais 

positivas para com a Ciência e também tem um impacto benéfico nas suas atitudes para com o 

ambiente e conservação da natureza”. 

Há de se ressaltar que as novas propostas curriculares orientadas no sentido de uma 

educação ambiental para a sustentabilidade, implicam novas exigências aos professores. 

Porém, segundo Nunes e Dourado (2009), os mesmos nem sempre demonstram ter formação 

nessa área. Os resultados obtidos com a implementação de Trabalho Laboratorial (TL) e 

Trabalho de Campo (TC), nem sempre correspondem ao desejado. 

Nesse sentido, “é evidente, assim, a necessidade de reflectir acerca das formas 

habituais de implementação para que estas duas modalidades de trabalho práctico possam 

atingir todos os benefícios que lhe são correspondidos” (NUNES e DOURADO, 2009, p.688).  

Consideramos ser importante mencionar como uma possibilidade de ser usada na sala 

de aula, outros exemplos. 

 

3.4 Outros exemplos de metodologias de ensino aplicadas na educação ambiental 

O uso da memória é considerado um excelente método na aplicação da prática 

ambiental, o referido método segundo Souza e Carpi Jr (2016, p. 49 “ consiste na utilização da 

memória das pessoas que têm acompanhado as modificações pelas quais passam uma 

determinada paisagem ou lugar”.  Os referidos autores também consideram a valorização e 

resgate da memória individual e coletiva propicia ao sujeito situar-se no tempo e no espaço 

em que vive, entender o passado como constituidor do presente. 

É importante olhar com atenção ao clima, a vegetação e até a fotografia da cidade em 

que vivemos, no sentido de saber das mudanças que ocorrem, assim essas mudanças precisam 

ser percebidas e compreendidas. Desse modo, o resgate do passado é fundamental (DIAS, 

2006). 
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O uso da memória além de possibilitar o exercício mental das pessoas, promove a 

ampliação da conscientização do ambiente em que vivem. 

Gonçalves e Diehl (2012) sugerem propostas de atividades que podem ser utilizadas 

no ensino de educação ambiental. Segundo as mesmas, os professores devem aproveitar o 

conhecimento prévio da turma e relacionar às realidades de cada escola. Essas atividades 

podem ser adaptadas para quaisquer outros grupos de alunos de acordo com a idade e nível de 

escolaridade dos mesmos. 

Os exemplos apresentados visam sensibilizar os alunos sobre o ambiente onde estão 

inseridos, seus problemas e suas necessidades de conservação. 

O primeiro exemplo apresentado refere-se à aplicação de um questionário denominado 

Questionário de sensibilização ambiental, o mesmo visa facilitar o diagnóstico das percepções 

e práticas dos alunos quanto às questões ambientais. 

 

3.4.1 Questionário de sensibilização ambiental 

IDADE: 

SEXO:   M ( )       F (  ) 

ANO:  

TURMA: 

1. O que você entende por meio ambiente? 

2. Como fica sabendo das informações a respeito do meio ambiente? 

( )TV  (   ) Jornais   (  ) Disciplinas da escola   (  ) Livros 

(  ) Revistas (  ) Internet       (  ) Família   (  ) Palestras 

(  ) Panfletos  (  ) Nenhum   (  ) Outros---------------- 

3. Existem problemas ambientais no seu bairro? 

Quais são eles? 

4. O que você entende por ser vivo? Cite alguns exemplos. 

5. Quais seres vivos você encontra perto da escola? E da sua casa? 

6. O que você entende por animal ou planta nativos? Cite alguns exemplos. 

 

 Elaborado por Gonçalves e Diehl (2012) 

O questionário de sensibilização ambiental acima apresentado, deve ser respondido 

por todos numa primeira etapa das atividades. 
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Após a sua aplicação deve ser feito a análise do questionário. É necessário transcrever 

as respostas e compará-las, agrupando as respostas que possuem semelhanças nos conceitos 

emitidos ou nas observações feitas. 

Assim, de posse dessa análise o professor poderá aprofundar o tema. 

Aproveitando o questionário acima citado, Gonçalves e Diehl (2012, p 32) sugerem 

outras atividades como: 

• Solicitar que os alunos tragam informações relacionadas ao meio ambiente contidas 

nas diferentes fontes: jornais, livros, revistas, TV, Internet. Selecionar alguns desses 

materiais para explorá-los melhor com embasamento científico por meio de trabalho 

em grupo ou individual. 

• Assistir a filmes e/ou documentários realizando a mesma discussão acima. Sugere-se 

que o professor elabore um pequeno roteiro com perguntas para serem analisadas e 

discutidas posteriormente. 

As referidas autoras ainda sugerem que sejam discutidas em sala de aula questões 

relacionadas aos temas: lixo, poluição da água e do ar, saneamento básico.  

• Discutir sobre problemas sociais e ambientais, utilizando as experiências dos alunos e 

reportagens de jornais e revistas. Após a discussão, os alunos deverão produzir 

poemas, textos, cartazes e maquetes, demonstrando visualmente os mesmos. Essas 

atividades devem ser integradas com as disciplinas de Ciências, Religião, Artes e 

Português. 

Há diversas possibilidades de se trabalhar a educação ambiental no âmbito escolar, 

todavia é preciso que o aluno compreenda as relações estabelecidas entre homem- natureza-

sociedade e suas interrelações, a fim de poder melhorar suas concepções, atitudes e valores 

sobre meio ambiente e assim poder protegê-lo.  

Segundo Baldi e Fridrich (2016, p.75) “essas modificações pessoais são alcançadas 

por meio da educação, que objetiva desenvolver sentimentos e atitudes visando à 

compreensão e a responsabilidade sobre seu entorno natural e social”. 

Cavedon (2012) sugere atividades em educação ambiental como: A Gincana, Bloco I – 

Ecossistema, Bloco II – Jogos, Bloco III – Do-ação, Bloco IV – Percepções ambientais. 

Silva, Sammarco e Teixeira (2012) sugerem como possibilidades de atividades na 

educação ambiental denominadas Educação Ambiental Lúdica: Diálogos do Corpo, Lazer e 

Arte, são exemplos: o corpo; o lazer ambiental; a arte-ambiental; a arte, o lazer e o corpo para 

uma educação ambiental lúdica. 
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Baldin e Fridrich (2016) apontam o jogo ambiental como prática de ensino na 

educação ambiental, segundo os mesmos o “Jogo Ambiental”, por ser um material didático e 

lúdico, é um método atraente aos alunos uma vez que lhes desperta a curiosidade e a fantasia, 

e proporciona a inclusão dos alunos. 

Um outro exemplo de metodologia na aplicação de ensino ambiental diz respeito a 

visita a museus.  

Os acervos museológicos apresentam grande liberdade na seleção e organização de 

conteúdos e metodologias, possibilitando uma ampliação da transversalidade e 

contextualização dos assuntos abordados nas exposições (GUEDES et al., s/d, p.5 citados por 

SOUZA e FLUMINHAN JUNIOR, 2016, p.169), contribuindo diretamente com a Educação 

Ambiental em espaços não escolares. 

Um acervo de ciências naturais possibilita em uma visita, a interação entre o público 

visitante e o patrimônio exposto, observando seu contexto histórico, o seu processo de 

criação. Trata-se do trabalho de sensibilização em relação às questões ambientais (SOUZA e 

FLUMINHAN JUNIOR,2016). 

A visita a museus proporciona uma riqueza de conhecimento, pois algumas questões 

discutidas em ambientes formais e não formais podem ser entendidas e ampliadas no contato 

direto com os acervos, principalmente quando há monitores ou guias qualificados para 

acompanhar a visita. Nesse sentido, a aprendizagem ocorre quando há interação e 

envolvimento dos alunos e dos visitantes nas atividades relacionadas ao acervo do museu. 

A visita a museus oferece muitas vantagens a seus visitantes, pois estimula a 

curiosidade dos indivíduos quanto a exploração de seus acervos, bem como contribui com a 

aprendizagem dos mesmos. 

No âmbito da educação ambiental, principalmente no que se refere a conservação 

ambiental, Souza e Fluminhan Junior, (2016, p. 172) consideram que “o papel dos museus e 

acervos educacionais consiste em grande parte na realização da comunicação das informações 

existentes em suas coleções através de exposições e atividades educacionais”. 

Percebe-se que o universo é bem diversificado no que concerne aos métodos de ensino 

para uma boa aplicação da educação ambiental nos espaços de aprendizagem, principalmente 

em sala de aula. 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

4.1-Problema e objetivos de investigação 

4.1.1 Problema 

Em se tratando de delimitar o problema de pesquisa, Triviños (2013, p. 96) nos 

indica:  

 [...] Qualquer que seja o ponto de vista teórico que oriente o trabalho do 

investigador, a precisão e a clareza são obrigações elementares que deve cumprir na 

tentativa de estabelecer os exatos limites do estudo. [...] Na linha teórica 

fenomenológica, o significado e a intencionalidade possivelmente sejam colocadas 

em relevo.   

De modo geral, nos estudos de caso, assim como nos estudos qualitativos, a 

formulação do problema constitui uma atividade bem mais complexa. Alguns autores evitam 

usar o termo problema em seus estudos, preferem utilizar questões de pesquisa (MILES; 

HUBERMAN, 1994; YIN, 2005; CRESWELL, 2007 apud GIL, 2009). Segundo Gil (2009), a 

justificativa para esta questão é de que o problema é um termo mais adequado aos estudos 

quantitativos, que conduzem à definição de metas ou objetivos específicos ou à construção de 

hipóteses.  

Creswell (2007 apud GIL, 2009, p. 43) sugere que o pesquisador elabore uma ou 

duas questões centrais, seguidas por não mais de cinco ou sete questões. Várias questões 

serviriam, segundo o autor, para estreitar o foco de estudo, deixando aberto o questionamento. 

Em se tratando do tema “A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE: AS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO 9º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS: UM ESTUDO DE CASO”, objeto de nosso estudo, faz-se necessário levantar 

as seguintes questões: uma geral na qual o problema da investigação se estrutura, e outras 

específicas. 

❖ Questão Geral: 

❖ Como se caracterizam as práticas pedagógicas de educação ambiental de 

professores do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública do estado do 

Amazonas? 

 

❖ Questões Específicas: 

• Qual a orientação das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

no que respeita à educação ambiental? 
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• Quais as decisões tomadas pelo gestor escolar para as práticas de ensino e de 

aprendizagem de educação ambiental na escola? 

• Como se caracterizam as práticas de educação ambiental dos professores do 9º 

Ano do Ensino Fundamental da escola? 

• Quais metodologias de ensino estão sendo aplicadas no 9º Ano do Ensino 

Fundamental no Ensino Básico em relação ao meio ambiente no estado do 

Amazonas? 

 

4.1.2 Objetivos de investigação  

Para responder à pergunta geral, definimos os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 

• Compreender as prática de ensino da educação ambiental de professores do 9º ano do 

ensino fundamental de uma escola do estado do Amazonas. 

 

Objetivos específicos: 

• Analisar as propostas curriculares no que respeita à educação ambiental no 9º Ano 

do Ensino Fundamental; 

• Auscultar o gestor da escola sobre as decisões que toma para a implantação na 

escola das propostas curriculares referentes à educação ambiental; 

• Caraterizar as práticas de ensino da educação ambiental dos professores do 9º ano 

da escola; 

• Analisar a coerência entre o discurso dos professores e as suas práticas de educação 

ambiental. 

 

4.2 Natureza do estudo 

A metodologia é entendida como sendo “o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central no 

interior das teorias e está sempre referida a elas” (MINAYO et al., 1994, p. 16). 

Tendo em consideração o problema e os objetivos de investigação, pareceu-nos 

adequada a utilização de uma metodologia de investigação qualitativa, com estudo de caso, 

com o propósito de abordar, de forma analítica e crítica, sobre o objeto da pesquisa. 

Desse modo, a nossa pesquisa desenvolveu-se em uma abordagem qualitativa de 

estudo de caso, concretizado pela análise documental (Parâmetros Curriculares Nacionais – 
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PCN, Projeto Político-Pedagógico da Escola), pela entrevista semi-estruturada ao gestor da 

escola e aos professores participantes no estudo e pela observação naturalista não participante 

de aulas desses professores, um de cada disciplina: Língua Portuguesa, Matemática; 

Geografia, História, Ciências e Artes). 

Esta pesquisa enquadra-se no paradigma investigativo em educação “denominado 

frequentemente paradigma qualitativo, hermenêutico, fenomenológico, antropológico ou 

etnográfico, emerge associado às críticas feitas ao positivismo e insere-se numa corrente 

interpretativa cujo interesse se centra primordialmente no estudo dos significados das (inter) 

ações humanas e da vida social” (MORGADO, 2012, p. 41). 

A investigação qualitativa em educação procura, essencialmente, a compreensão e a 

interpretação dos fenômenos educativos que se tornam objeto de estudo. Vale salientar que na 

abordagem qualitativa a interação entre o investigador e o sujeito a ser estudado é crucial no 

processo de conhecimento, pois nela o investigador encontra-se imerso na realidade social de 

qual faz parte e alcança o conhecimento em estímulos externos, como também da sua 

experiência interior. 

Torres (1988 apud MORGADO, 2012, p. 33) defende a ideia de que a investigação 

educativa se deve desenvolver de forma a encaminhar-se pelo menos em duas direções 

convergentes: (a) analisar a realidade, compreendê-la melhor e intervir nela de forma 

reflexiva e mais eficaz e, (b) promover a formação e o aperfeiçoamento dos professores. 

Compartilhando da mesma ideia, Popkewitz (1988 apud MORGADO, 2012, p. 33), 

sublinha que a investigação no domínio das ciências humanas e sociais e particularmente no 

âmbito da educação, deve desempenhar uma dupla função: por um lado, descrever e 

caracterizar os fenômenos que configuram determinado contexto educativo; por outro, 

orientar os indivíduos nas suas práticas e possibilidades de ação. 

Dado a amplitude e a complexidade de analisar aas práticas de ensino da educação 

ambiental do 9º Ano no Ensino Fundamental do Ensino Básico em uma escola pública de 

Manaus, optámos pela abordagem qualitativa, pois esta permitirá a compreensão e a 

interpretação do objeto de estudo.  

Triviños (2013, p. 122) ressalta a importância do ambiente para se chegar a 

conclusões verdadeiras sobre o comportamento dos atores, assim destaca: 

O ambiente, o contexto no qual os indivíduos realizam suas ações e desenvolvem 

seus modos de vida fundamentais, tem valor essencial para alcançar das pessoas uma 

compreensão mais clara de suas atividades. O meio, com suas características físicas 

e sociais, imprime aos sujeitos traços peculiares que são desvendados à luz do 
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entendimento dos significados que ele estabelece. Por isso, as tentativas de 

compreender a conduta humana isolada do contexto no qual se manifesta criam 

situações artificiais que falsificam a realidade, levam a engano, a elaborar postulados 

não adequados, a interpretações equivocadas.  

Entendemos que a realidade social, é dinâmica, complexa, rica de significados.  

Assim, os códigos das ciências, por sua natureza, são sempre referidos e recortados, pelo que 

são incapazes de a conter. Nesse sentido, para se ter uma compreensão holística da realidade 

social é necessário fazer um estudo em profundidade, daí optarmos pela utilização da 

abordagem qualitativa, pois esta permite responder aos objetivos de nossa pesquisa. 

Segundo Minayo et al. (1994, p. 15). 

As Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de fazer 

uma aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres humanos em sociedade, 

ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. Para isso, ela aborda o 

conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos 

sujeitos, nos significados e nas representações. 

É denominada genericamente como qualitativa por agrupar diversas estratégias que 

partilham determinadas características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o 

que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e 

de complexo tratamento estatístico.  

As questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de 

variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de investigar os fenómenos 

em toda a sua complexidade e em contexto natural. [...] Privilegiam, essencialmente, 

a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação. (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 16). 

Na abordagem qualitativa uma questão fundamental a ser destacada é “a preocupação 

que os investigadores têm com o “significado”, bem como com as outras características que 

descrevemos como típicas da investigação qualitativa, levam-nos que à discussão dos 

fundamentos teóricos da abordagem” (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 52). 

Para se fazer uma investigação é necessário uma orientação teórica a fim de obter um 

melhor entendimento das asserções que as pessoas têm sobre o que é importante e o que faz o 

mundo funcionar. “Seja ou não explícita, toda investigação se baseia numa orientação teórica. 

Os bons investigadores estão conscientes dos seus fundamentos teóricos, servindo-se deles 

para recolher e analisar os dados” (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 52). 
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Os referidos autores apresentam cinco características da investigação qualitativa, a 

saber: 

(1) na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; (2) a investigação qualitativa é 

descritiva; (3) os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos; (4) os investigadores qualitativos 

tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; (5) o significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa (2010, p. 47-51). 

Considerando as cinco características atribuídas à investigação qualitativa, podemos 

fazer a ligação para a nossa pesquisa: a escola é o ambiente natural e o investigador o 

principal instrumento; os dados recolhidos assumem o caráter descritivo, o processo é mais 

importante que os resultados ou produtos. Daí a necessidade de se fazer uma observação 

minuciosa da ação do sujeito pesquisado, em nossa investigação trata-se do professor em sala 

de aula; os dados recolhidos são abstraídos e analisados de forma intuitiva, o que significa 

dizer que não é necessário recolher dados ou provas para confirmar ou infirmar hipóteses 

construídas previamente, os significados, a interpretação, surgem da percepção do fenômeno 

visto num contexto.  

Os investigadores qualitativos tendem a questionar os sujeitos de investigação, 

objetivando perceber como interpretam suas experiências e o modo como estruturam o mundo 

social que vivem.  

Ainda que existam algumas diferentes abordagens à investigação qualitativa, 

verifica-se algum acordo entre os investigadores no tocante aos objetivos do seu trabalho. 

Assim, podemos destacar o objetivo da investigação qualitativa, que Bogdan e Biklen (2010, 

p. 70) referem da seguinte forma: “o objectivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 

compreender o comportamento e experiências humanos. Tentam compreender o processo 

mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes 

mesmos significados”. 

A ciência não é neutra, não cabe ser explicada apenas em dados mensuráveis, 

necessita de interpretação, de diálogo, pois o mundo é dinâmico e impregnado de problemas 

éticos, políticos e sociais. 

Segundo Hegel apud Chizzotti (2001, p. 42-43). 

[...] O conhecimento não é produto de uma mente singular em um momento do 

tempo, mas a atividade de uma pluralidade de mentes agindo dinamicamente no 

tempo e espaço e, deste modo, os fenômenos, os indivíduos concretos e os 

acontecimentos da história são manifestações finitas e diferenciações de uma 
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realidade única a que chama de concreto universal – o espírito. O conceito é 

universal porque as mentes são manifestações diferenciadas de uma razão universal 

e não porque é uma ideia que se aplica a todos os objetos que são experienciados do 

mesmo modo por todas as mentes  

No que diz respeito à abordagem qualitativa, Chizzotti (2001, p.79) postula: 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito observador é parte integrante do processo do conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 

inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 

em suas ações.  

No âmbito da educação, Erickson (1989, p. 213-214 apud MORGADO, 2012, p. 41-

42) assinala que o objeto de análise é aqui formulado em termos de ação e não de conduta, e a 

investigação procura essencialmente abranger “o comportamento físico e ainda os 

significados que lhe atribuem o ator e aqueles que interagem com ele”. Isto é, o investigador, 

ao contrário da uniformidade característica do modelo anterior, admite a possibilidade da 

variabilidade de relações entre as formas de comportamento e os significados que os atores 

lhes atribuem através das suas interações sociais. 

Ao compreender as abordagens metodológicas, esta investigação se enquadra como 

qualitativa por todo seu percurso e delineamento metodológico, configurando-se em estudo de 

caso como estratégia investigativa do qual se procurou analisar, descrever e compreender as 

práticas de ensino de educação ambiental de professores de disciplinas do 9º ano do ensino 

fundamental de uma escola do município de Manaus. Os dados recolhidos interpretados e 

analisados com profundidade e contextualizados culminarão na construção de conhecimento 

que permite a compreensão do fenómeno em estudo. 

 

4.2.1 O estudo de caso 

Este trabalho foi desenvolvido sob o formato de Estudo de Caso, com o intuito de 

descobrir e conhecer o particular, como são desenvolvidas As Práticas Pedagógicas de 

Educação Ambiental dos professores do 9º Ano do Ensino Fundamental articuladas com as 

decisões deliberadas pelo gestor em uma Escola Pública do Estado do Amazonas. 

O estudo de caso tem tido uma influência considerável no desenvolvimento das 

Ciências Sociais tanto pela frequência com que é utilizado, como pelos distintos itinerários de 

investigação que podem ser delineados (MORGADO, 2012, p. 55). 
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Becker (1996 apud MORGADO, 2012, p. 55) reporta-se ao estudo de caso como 

sendo um modelo artesanal de ciência, para se referir a um modelo no qual o investigador atua 

como artesão intelectual, uma vez que adequa e personaliza os instrumentos de acordo com o 

seu objeto específico de investigação. 

Gil (2009, p. 5), ao referir-se sobre o estudo de caso, pontua: 

[...] Como delineamento de pesquisa, o estudo de caso, assim como o experimento e 

o levantamento, indica princípios e regras a serem observados ao longo de todo o 

processo de investigação. Mesmo sem apresentar a rigidez dos experimentos e dos 

levantamentos, os estudos de caso envolvem as etapas de formulação e delimitação 

do problema, de seleção da amostra, da determinação dos procedimentos para coleta 

e análise de dados, bem como dos modelos para sua interpretação. O que implica 

descartar qualquer definição que apresente estudo de caso apenas como um método 

ou técnica de coleta de dados. 

Para Yin (2010, p. 39) o estudo de caso é uma investigação empírica que: 

• investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real, especialmente quando 

• os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

O estudo de caso é compreendido como sendo uma maneira de investigar 

empiricamente em profundidade um fenômeno no seu contexto real, com o propósito de 

apreender a realidade estudada na sua totalidade. 

Para Barañano (2008, p. 102), um estudo de caso é definido como: 

Uma investigação empírica que (i) estuda um fenômeno contemporâneo, dentro de 

um contexto real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não são claramente evidentes; (ii) lida com uma situação na qual pode haver muitas 

variáveis de interesse; ( iii) conta com muitas fontes de evidência; e (iv) precisa do 

desenvolvimento prévio de preposições teóricas para orientar a recolha e a análise de 

dados 

A referida autora enfatiza que o estudo de caso pode ter múltiplas aplicações. Pode 

servir, inicialmente, para explicar as ligações causais de intervenções na vida real que são 

muito complexas para outras estratégias de investigação. Também serve para descrever uma 

intervenção e o contexto da vida real na qual ela ocorre. 

Mckernan (1999, p. 96 apud MORGADO, 2012, p. 57), ao se referir sobre o estudo 

de caso, assinala: “um estudo de caso é uma recolha formal de dados apresentada como uma 

opinião interpretativa de um caso único e inclui a análise dos dados recolhidos durante o 

trabalho de campo e redigidos no culminar de um ciclo ou da participação na investigação”. 
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Segundo o referido autor, o estudo de caso é apropriado para tentar explicar os 

aspectos pertinentes de um dado acontecimento ou situação, podendo proporcionar 

informação específica sobre um projeto, uma inovação ou um acontecimento durante um 

período de tempo prolongado.  

Chizzotti (2001, p. 135) considera estudo de caso como: 

Uma estratégia de pesquisa bastante comum na clínica psicológica e médica, na 

atividade educacional, jurídica, empresarial, sanitária e jornalística nas quais, em 

geral, o caso é dado ao profissional para que reúna informações sobre determinado 

produto, evento, fato ou fenômeno social contemporâneo complexo, situado em seu 

contexto específico. Objetiva reunir os dados relevantes sobre o objeto de estudo e, 

desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse objeto, dissipando as 

dúvidas, esclarecendo questões pertinentes, e, sobretudo, instruindo ações 

posteriores. 

O estudo de caso pode-se constituir em uma busca intensiva de dados de uma 

situação particular, de um evento específico ou de processos contemporâneos, tomados como 

“caso”, compreendê-lo o mais amplamente possível, descrevê-lo pormenorizadamente, avaliar 

resultados de ações, transmitir essa compreensão a outros e instruir decisões (CHIZZOTTI, 

2001). 

Assim sendo, o estudo de caso é, sobretudo, “um meio de organizar os dados sociais 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado” (GOODE; HATT, 1979, p. 422 

apud CHIZZOTTI, 2001, p. 135). 

Desse modo, Chizzotti (2001, p. 136) assinala: 

Os estudos de caso visam explorar, um caso singular, situado na vida real 

contemporânea, bem delimitado e contextuado em tempo e lugar para realizar uma 

busca circunstanciada de informações sobre um caso específico. O caso pode ser 

único e singular ou abranger uma coleção de casos, especificados por um aspecto 

ocorrente nos diversos casos individuais como, por exemplo, o estudo de 

particularidades ocorrentes em diversos casos individualizados. Pode haver, pois, 

um estudo de um aluno particular ou de uma dificuldade específica de um conjunto 

de alunos; pode deter-se em um coletivo de pessoas para analisar uma 

particularidade. 

No que tange à abrangência e ao aprofundamento do estudo de caso, considera-se 

que este permite aprofundar o conhecimento de uma organização específica como a escola no 

que diz respeito ao seu desenvolvimento ao longo de um período, o desempenho de setores, a 

situação de unidades, o estágio de uma atividade específica, o processo de comunicação ou de 
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decisão, como também a operacionalização dos setores e seus diversos agentes (CHIZZOTTI, 

2001). 

O investigador, ao estudar um caso particular, deve reunir o maior número de 

informações pormenorizadas quanto possível, para, a partir delas, conseguir compreender a 

totalidade da situação. 

Na verdade, embora recorra a técnicas de recolha, de tratamento e de análise de 

dados idênticos às utilizadas noutros tipos de investigação, o estudo de caso não é um método 

específico de investigação, mas uma forma particular de estudo (Stake, 1999 apud 

MORGADO, 2012, p. 57). 

Daí o referido autor ressaltar a importância do estudo de caso como estudo que 

possibilita a produção de um conhecimento mais concreto e mais contextualizado, ao se 

estudar uma situação ou um fenômeno específico, pois privilegia a profundidade de análise 

em detrimento da sua abrangência. 

Nesse sentido, o estudo de caso desenrola-se durante um período de tempo 

relativamente longo, podendo ser meses e ou anos, dispõe de diversas técnicas: questionários, 

entrevistas, observação de pessoas e organizações, análise documental de textos ou de objetos 

como programas, fotografias, filmes, vídeos, entre outros. 

Vale lembrar uma das questões frequentes levantadas concernente aos resultados 

qualitativos: se são generalizáveis. Alguns investigadores qualitativos não pensam na questão 

de generalização em termos convencionais. Segundo Bogdan e Biklen (2010, p. 66): 

Estão mais interessados em estabelecer afirmações universais sobre processos 

sociais gerais do que considerações relativas aos pontos comuns dos contextos 

semelhantes como turmas. Neste caso, a ideia é a de que o comportamento humano 

não é aleatório ou idiossincrático. Desse modo, a preocupação central não é a de se 

os resultados são susceptíveis de generalização, mas sim a de que outros contextos e 

sujeitos a eles podem ser generalizados. 

Dado a necessidade de se estudar as especificidades de um caso singular em 

profundidade, o objeto de estudo foi sendo delimitado de forma gradativa e processual, pois 

em primeiro lugar houve um levantamento de situações com o intuito de identificar contextos 

e sujeitos que pudessem atender às finalidades da investigação. 
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4.3 Participantes no Estudo 

Para a realização de nossa pesquisa, contamos com a participação dos profissionais de 

educação: o gestor da escola e seis professores das disciplinas de língua portuguesa, 

matemática, geografia, artes, ciências e história. A escolha dos participantes se deu por conta  

dos mesmos trabalharem na escola, o gestor responsável pela administração da escola e os 

professores por ministrarem aulas para uma turma do 9º Ano do ensino fundamental, também 

por terem planejados conteúdos de educação ambiental para uma turma desse ano de 

escolaridade.  

Nos pareceu importante fazermos essa seleção de profissionais por entendermos que 

tais profissionais poderiam contribuir fornecendo informações necessárias à resposta ao nosso 

problema de investigação e cumprirmos os objetivos a que nos propusemos.  

O primeiro contato ocorreu entre o gestor da escola e a pesquisadora. Nesse encontro 

foi exposto, em linhas gerais, o problema e os objetivos da pesquisa e, assim, assinamos o 

protocolo de pesquisa. Em seguida, obtivemos a autorização do gestor para realizar o trabalho 

de campo na escola. 

A partir dos dados recolhidos da entrevista, fizemos o quadro de caracterização do 

gestor da escola, conforme o quadro 1. 

Quadro 1 - Caracterização do perfil acadêmico e profissional do Gestor. 

GESTOR 

 G 

Idade 60 anos 

Tempo de serviço docente 20 anos 

Tempo de serviço na gestão 1 ano 

Categoria profissional Efetivo 

Habilitação acadêmica 
Licenciatura em Matemática; Cursando Pós-

Graduação em Gestão Escolar. 

Formação em educação ambiental 
Palestras, Seminários, Encontros 

Pedagógicos sobre Meio Ambiente. 

Fonte: Dados da pesquisa através da entrevista. 

 

No quadro que se segue fazemos a caracterização dos professores participantes  no 

estudo: 
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Quadro 2 - Caracterização do Perfil Acadêmico e Profissional dos Entrevistados. 

PROFESSORES 

 C1 LP4 H2 G5 M3 A6 

Idade 36 anos 39 anos 47 anos 49 anos 46 anos 28 anos 

Tempo de serviço 

docente 
14 anos 16 anos 15 anos 10 anos 5 anos Sete meses 

Categoria profissional Efetivo Efetivo Efetivo Contratado/OS Efetivo Temporário 

Habilitação acadêmica Licenciatura Plena 

em Ciências 

Naturais – UFAM 

Licenciatura 

Plena Letras 

Língua 

Portuguesa –

UFAM 

Licenciatura Plena 

em História – 

UFAM; 

Especialização em 

História 

Licenciatura Plena 

em Geografia. 

Licenciatura Plena 

em Matemática; 

Pós-Graduação em 

Psicopedagogia, 

Gestão Escolar. 

Bacharel em 

música - UEA 

Formação em educação 

ambiental 

PCN – SEMED e 

SEDUC; disciplinas 

da graduação: 

educação ambiental I 

e educação ambiental 

II, ecologia; 

Seminários de 

educação ambiental; 

Biodiversidade – 

INPA 

Participação em 

Conferências; 

Encontros 

direcionados ao Meio 

Ambiente; 

Seminários; 

Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais. 

PCN- Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais, Horta 

Suspensa. 

Oficinas Pedagógicas 

em educação 

ambiental; Participação 

em Palestras sobre 

Educação Ambiental; 

Encontros 

Pedagógicos; 

Participação em 

Palestras sobre os 

Parâmetros 

Curriculares Nacionais 

– PCN; Disciplinas na 

Pós-Graduação com o 

tema Meio Ambiente. 

Projeto SADEAM – 

Sistema de Avaliação; 

PCN – Parâmetros 

Curriculares Nacionais; 

Feira de Cultura de 

Ciências – UNINORTE, 

construção de casa com 

caixas de leite 

desnatado; Decoração 

com material reciclado, 

infinitas demonstrações 

com o uso de material 

reciclado. 

Programa Ecologia – 

rede Globo; 

Discovery assisto 

com frequência 

matérias de cunho 

ambiental. 

Fonte: Dados da pesquisa através das entrevistas 
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Dois dos entrevistados possuem pós-graduação, sendo um em educação e outro em 

História, já os restantes detinham o grau de licenciatura. À exceção de um entrevistado, todos 

tinham mais de 5 anos de serviço na docência, o que revela experiência em suas respectivas 

áreas de atuação. Cinco professores frequentaram ações de formação em educação ambiental 

via meios formais e apenas 1 professor adquiriu formação em educação ambiental através de 

meios informais. 

Podemos constatar, ainda, através da leitura do quadro nº 2, que quatro professores 

pertenciam ao quadro efetivo e dois professores pertenciam ao quadro regime temporário de 

professores 

Realizámos vários encontros com os professores da turma selecionada, objetivando 

esclarecer sobre o nosso trabalho de pesquisa de campo, bem como sensibilizá-los para a 

importância de suas participações na pesquisa, garantindo-lhes o anonimato e a 

confidencialidade dos dados recolhidos. 

 

4.4. Os procedimentos de Recolha e de Análise de Dados 

 

4.4.1 Procedimentos de recolha de dados 

Dada a natureza do problema e dos objetivos de investigação, pareceu-nos adequada 

a realização de uma investigação qualitativa concretizada pelo estudo de caso, que, na nossa 

investigação, incidirá nas práticas de ensino da educação ambiental dos professores do 9º ano 

de uma escola do ensino fundamental pública articuladas com as decisões deliberadas pelo 

gestor  do estado do Amazonas. 

Pretendeu-se compreender esse pequeno recorte do mundo real, as relações que o 

homem estabelece entre o mundo do trabalho e na natureza, através do uso e da compreensão 

que se tem do meio ambiente e da educação ambiental e suas implicações no cotidiano 

escolar. 

Para darmos respostas ao problema e cumprirmos os objetivos de investigação, e 

também por se tratar de um estudo descritivo e interpretativo, o mesmo fora concretizado pela 

recolha de dados através das seguintes fontes: análise documental (Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN; Projeto Político-Pedagógico – PPP; entrevistas semi-estruturadas ao gestor 

da escola e aos professores observados; observação naturalista não participante de aulas dos 

professores, um de cada disciplina: língua portuguesa, matemática, geografia, história, 

ciências e artes. 
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As entrevistas semi-estruturadas realizadas aos professores de língua portuguesa, 

matemática, geografia, história, ciências e artes tiveram o propósito de compreender as 

questões: suas concepções de educação ambiental, como afirmavam que se processava o 

ensino de educação ambiental, quais as metodologias de ensino eram por eles referidas como 

sendo utilizadas por eles para o ensino de educação ambiental. Para o gestor, além dessas 

questões mencionadas, procurámos saber como eram tomadas as decisões concernentes ao 

ensino da educação ambiental e como a temática está inserida no Projeto Político-Pedagógico 

da Escola. 

Foram feitas várias visitas ao local da pesquisa, no caso específico aqui 

desenvolvido, a escola, com o intuito de conhecer os sujeitos e o contexto a ser pesquisado. 

Após as visitas, elaborámos os guiões das entrevistas direcionadas aos professores (anexo A) 

e ao gestor da escola (anexo B) e construimos um plano e um guião de observação de aulas 

(anexo G) com vista à coleta de dados. Vale registrar que tais procedimentos foram 

elaborados de acordo com o horário de aula dos professores e executados após a assinatura 

dos protocolos de pesquisa pela pesquisadora e pelo gestor da escola. 

A fase inicial do estudo de caso pode ser comparada a um funil, com a sua 

extremidade mais larga, conforme o que nos dizem Bogdan e Biklen (2010, p. 89):  

Os investigadores procuram locais ou pessoas que possam ser objeto do estudo ou 

fontes de dados e, ao encontrarem aquilo que pensam interessam-lhes, organizam 

então uma malha larga, tentando avaliar o interesse ou das fontes de dados para os 

seus objetivos. Procuram indícios de como deverão proceder e qual a possibilidade 

de o estudo se realizar. Começam pela recolha de dados, revendo-as e explorando-

os, e vão tomando decisões acerca do objetivo do trabalho.  

Importa registrar que o nosso trabalho de campo foi iniciado no período que 

compreendeu o segundo semestre do ano letivo escolar de 2014 e foi concluído no início do 

ano letivo escolar de 2015, em janeiro do mesmo ano, em uma escola do ensino fundamental 

da cidade de Manaus.  

 

4.4.1.1 A Entrevista 

A entrevista é um instrumento de trabalho importante no estudo de caso, haja vista a 

riqueza de informações obtidas nos diferentes pontos de vista dos entrevistados sobre o 

mesmo assunto e ou fato.  

Para Marconi e Lakatos (2013, p. 80).  
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A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

social. 

Assim, para Selltiz et al. (1965 apud GIL, 2009, p. 63), 

[...] a entrevista é adequada para obter informações acerca do que as pessoas sabem, 

creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer ou fizeram, bem como acerca 

das explicações ou razões acerca das coisas precedentes. Seria muito difícil, 

portanto, imaginar um estudo de caso que tivesse sido realizado sem o concurso de 

entrevistas.  

Bogdan e Biklen (2010, p. 134), ao se posicionarem sobre a utilização das entrevistas 

em investigação qualitativa, dizem que as mesmas podem ser utilizadas de duas formas: 

Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser 

utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de documentos e 

outras técnicas. Em todas as situações, a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo.. 

Existem diferentes tipos de entrevistas, classificadas de entrevistas estruturadas a 

entrevistas não estruturadas, pois “as entrevistas qualitativas variam quanto ao grau de 

estruturação”. (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 135). 

Em nossa pesquisa optámos por utilizar o modelo de entrevista semiestruturada como 

técnica de recolha de dados, pois uma das vantagens reside na natureza da mesma configurar-

se em uma espécie de diálogo e ou conversa informal entre o entrevistador e entrevistado, 

bem como “fica-se com a certeza de se obter dados comparáveis entre os sujeitos” 

(BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 135). 

As entrevistas semiestruturadas (ou semidirigidas) não são inteiramente abertas nem 

muito direcionadas através de perguntas precisas. Nesse tipo de entrevista, o investigador 

pode dispor de um conjunto de “perguntas guias”, relativamente abertas, com as quais 

pretende orientar a recolha de informação do entrevistado (MORGADO, 2012).  

Bogdan e Biklen (2010, p. 134) ressaltam que “ nas entrevistas semiestruturadas fica-

se com a certeza de se obter dados comparáveis entre os vários sujeitos, embora se perca a 

oportunidade de compreender como é que os próprios sujeitos estruturam o tópico em 
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questão”, completam dizendo que a escolha do tipo de entrevista deve estar baseada no 

objetivo da investigação. 

Para alguns tipos de pesquisa qualitativa, a entrevista semiestruturada é um dos 

principais meios que tem o investigador para realizar a coleta de dados. A entrevista 

semiestruturada valoriza a presença do investigador, bem como oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias da 

investigação. (TRIVIÑOS, 2013). 

A entrevista semiestruturada pode ser entendida, em geral, como sendo 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente 

a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (Idem, 

2013, p. 146). 

Triviños (2013) esclarece que essas perguntas fundamentais que constituem, em 

parte, a entrevista semiestruturada, no enfoque qualitativo, não nasceram a priori. Elas são 

resultados não só da teoria que alimenta a ação do investigador, mas também de toda a 

informação que ele já recolheu sobre o fenômeno social que interessa, não sendo menos 

importantes seus contatos, inclusive, realizados na escolha das pessoas que serão 

entrevistadas. 

Vale registrar o que diz Morgado (2012, p. 72) sobre a entrevista como importante 

instrumento de recolha de dados, o mesmo assim diz: 

Embora, no sentido comum do termo, a palavra entrevista assuma um significado 

não restritivo e não unívoco, existe um denominador comum aos vários tipos de 

entrevistas – o investigador faz as perguntas e o(s) sujeito(s) da investigação 

facultam as respostas. Em qualquer dos casos, convém lembrar tanto o guião da 

entrevista como as orientações a que o entrevistador pretende imprimir nesse 

processo devem estar em consonância com o objeto do estudo e com o quadro 

teórico que lhe serviu de suporte.  

Para a nossa pesquisa, a entrevista semi-estruturada aos professores da escola pública 

do estado do Amazonas teve como objetivos os seguintes: 

• Recolher informação que contribua para caracterizar as práticas pedagógicas de 

professores de educação ambiental. 



114 
 

• Verificar a aplicação das metodologias educacionais no ensino de educação ambiental. 

• Conhecer as propostas curriculares de educação ambiental referentes ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental. 

• Identificar a compreensão dos professores sobre o ensino de educação ambiental. 

 

Já a entrevista semi-estruturada ao gestor da escola teve como objetivos os seguintes: 

• Recolher informação que contribua para caracterizar o papel do gestor(a) escolar no 

que tange as decisões tomadas às práticas de ensino e de aprendizagens de educação 

ambiental. 

• Verificar se a temática da educação está inserida no Projeto Político-Pedagógico e se 

contempla as propostas curriculares de educação ambiental. 

• Recolher opiniões do gestor sobre se os conteúdos do ensino de educação ambiental 

tem possibilitado mudanças de postura no trato com o meio ambiente no cotidiano 

escolar. 

 

Assim, as entrevistas semiestruturadas foram construídas baseadas nas questões 

norteadoras desta investigação, incluindo questões abertas e fechadas. Por isso, elaborámos 

um guião de entrevista para o gestor da escola e um guião da entrevista para os professores. 

Com vista a garantirmos que os mesmos continham questões pertinentes face aos objetivos 

das entrevistas, que as questões eram claras e a necessidade de acrescentar ou de retirar 

alguma questão, procedemos à validação dos referidos guiões das entrevistas. Para isso, 

realizámos uma entrevista aos professores de uma turma do 9º ano do ensino fundamental e à 

gestora da escola que não iriam participar de nossa pesquisa. Após o recolhimento de dados, 

dialogámos com os professores e com o gestor da escola indagando-os se as perguntas do 

guião estavam bem formuladas, se o vocabulário, a linguagem, se as questões estavam bem 

colocadas no que se refere à educação ambiental e às práticas de ensino de educação 

ambiental. Obtivemos respostas positivas, que as questões estavam bem formuladas, claras e 

precisas, portanto sem motivos para fazer alguma alteração nas mesmas. 

Assim, iniciámos a entrevista semiestruturada aos professores e gestora pertencentes a 

uma escola pública estadual de ensino fundamental, todos os professores trabalhavam no 9º 

ano, esta aplicação foi realizada em junho de 2014, na cidade de Manaus. Na entrevista por 

nós realizada incluímos questões abertas e questões fechadas, conforme (Anexo A). 

Em relação a execução das entrevistas semiestruturadas feitas aos professores e ao 

gestor da escola investigada, organizamos um calendário de entrevistas de acordo com a 
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disponibilidade de cada entrevistado. As entrevistas tiveram, em média, a duração de uma 

hora cada. 

Efetuámos as entrevistas com a utilização de um guião de entrevista contendo os 

objetivos, os temas e as questões formuladas com base no objetivo do estudo, expusemos 

nossos objetivos aos entrevistados e o trabalho foi executado em um clima bem descontraído. 

Também foi utilizado um gravador para as entrevistas com a autorização prévia dos 

entrevistados. 

Após a realização do trabalho relacionado às entrevistas com os sujeitos de nossa 

pesquisa, fizemos as transcrições das entrevistas, procurando sermos fiéis aos seus discursos. 

 

4.4.1.2- A Observação não participante 

A observação constitui-se uma técnica fundamental na recolha de dados para a 

pesquisa, pode ser utilizada conjugada a outras técnicas ou utilizada de forma exclusiva. 

Segundo Selltiz et al. (1967, p. 225 apud GIL, 2011), 

A observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os 

conhecimentos necessários para o cotidiano. Pode, porém, ser utilizada como 

procedimento científico, a medida que: 

a) serve a um objetivo formulado de pesquisa; 

b) é sistematicamente planejada; 

c) é submetida a verificação e controles de validade e precisão. 

Marconi e Lakatos (2013) consideram que a técnica de observação na coleta de 

dados constitui-se de grande relevância no processo de investigação, pois utilizam-se os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. “Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar” (idem, p. 76). 

Vale recordar que o trabalho de campo lembra algo ligado à terra, pois esta é a forma 

que a maioria dos investigadores de cunho qualitativo utiliza para recolha de seus dados. 

Encontram-se com os sujeitos, passando muito tempo juntos em seus territórios. “Trata-se de 

locais onde os sujeitos se entregam às suas tarefas quotidianas, sendo estes ambientes naturais 

por excelência, o objeto de estudo dos investigadores” (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 113). 

Para os referidos autores, se por um lado, “o investigador entra no mundo do sujeito, 

por outro, continua a estar do lado de fora” (idem, p. 113). Registra e recolhe os 

acontecimentos de forma não intrusiva e simultaneamente recolhe outros dados descritivos. 

Segundo Marconi e Lakatos (2013, p. 78), 
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Na observação não participante, o pesquisador toma contato com a comunidade, 

grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: permanece de fora. 

Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz 

mais o papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação não seja 

consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. O procedimento tem 

caráter sistemático. 

O pesquisador limita-se a observar e a recolher informações, não interagindo nem 

intervindo com o grupo em estudo.   

Quivy e Campenhoudt (1998, p. 198 apud MORGADO, 2012, p. 91) consideram 

como principal característica desta modalidade “o facto de o investigador não participar na 

vida do grupo que, portanto, observa  ‘do exterior’”, num processo que pode ser de longa 

como de curta duração. 

Utilizámos em nossa pesquisa a observação naturalista não participante das aulas dos 

professores um de cada disciplina: língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências 

e artes, de uma turma do 9º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual 

do município de Manaus. O local onde foi realizada foi a escola, especificamente a sala de 

aula, onde convivemos por um determinado tempo com os sujeitos, professores e gestor da 

escola, tivemos a possibilidade de observar, recolher informações dos fatos e dos fenômenos, 

no caso específico as aulas ministradas pelos professores em suas respectivas disciplinas, 

registramos as informações recolhidas em nosso diário de campo. 

Na observação naturalista não participante das aulas utilizamos um guião de 

observação (Anexo G) que nos ajudou na recolha de dados dos fenômenos observados. 

O guião de observação possuía os seguintes tópicos: tema, objetivos, metodologias e 

conteúdos a serem observados. 

Em relação ao tema temos: 

Tema: Observação naturalista não participante de aulas dos professores um de cada 

disciplina: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências e Artes, objetivando 

conhecer como são desenvolvidas as aulas do ensino de educação ambiental nos referidos 

componentes curriculares. 

Esta observação naturalista não participante teve como objetivos os seguintes: 

- Conhecer como são abordados os conteúdos de Educação Ambiental em sala de 

aula, identificando se tais conteúdos contemplavam os objetivos e as competências a 

desenvolver na disciplina; 
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- Identificar quais eram as metodologias educativas aplicadas no ensino de educação 

ambiental, averiguando se tais metodologias promoviam a participação dos alunos nas aulas. 

- Verificar se os conteúdos de educação ambiental desenvolvidos atendiam às 

propostas curriculares do ensino de educação ambiental; 

- Identificar como as temáticas regionais eram integradas nas práticas de ensino das 

referidas disciplinas no que respeita à educação ambiental; 

- Averiguar se os conteúdos de educação ambiental trabalhados em sala de aula, 

despertavam os alunos para práticas sustentáveis. 

Da metodologia serão observados os seguintes aspectos: 

Verificar se as atividades desenvolvidas seguem um fio condutor lógico: início, meio 

e fim. Após a explanação da aula e explicação dos conteúdos, os alunos são motivados a 

interagir? Quais as estratégias propostas aos alunos: individual ou em grupo? Como são 

divididas as atividades entre os membros dos grupos? Quais os recursos materiais e humanos 

utilizados na execução das atividades? São utilizadas metodologias interdisciplinares? Como? 

Dos conteúdos, foram observados os seguintes pontos: 

Os conteúdos trabalhados seguiam as propostas curriculares do 9º Ano do Ensino 

Fundamental? Como era feita a contextualização dos conteúdos no ambiente? Os temas 

abordados partiam do conhecimento e ou da realidade do aluno (sua vivência cotidiana)? 

Como os alunos eram integrados nas temáticas ambientais trabalhadas? E como participavam 

dessa integração? Eram articuladas questões ambientais locais ou universais? 

 Iniciámos a nossa observação naturalista não participante de aulas no período que 

compreendeu: 20/10/2014 a 10/12/2014, no horário matutino com início 7: 00h e término 11h 

25min, tendo seguido o horário de aula. O tempo de cada aula correspondeu a 50 minutos, 

pelo que utilizámos, para cada aula observada, 50 minutos, à exceção quando havia dois 

tempos seguidos de aula na disciplina.  

Observámos setenta e sete aulas, das quais em apenas dezesseis aulas foram 

desenvolvidas temáticas ambientais. Porém, importa registrar que os planos de aulas dos 

professores continham a temática do meio ambiente para ser trabalhado na transversalidade 

nas setenta e sete aulas observadas.   

O planejamento bimestral – 6º ao 9 ano – 2014 que nos fora apresentado continha os 

seguintes tópicos: Tema gerador: Educação para os direitos humanos e cidadania; objetivo 

geral: Reconhecer o papel da escola na construção da cidadania e na preservação dos Direitos 

Humanos da Cidadania; Conteúdos; Objetivos Específicos; Métodos/Técnicas; Recursos; 

Instrumentos Aval. /; Transversalidade.  
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O referido planejamento bimestral foi feito para ser trabalhado no período: 

06/10/2014 a 19/10/2014 e correspondeu ao 4º bimestre escolar. Ressalta-se que a partir do 

dia 10 de dezembro até o dia 19 de dezembro houve várias atividades nas escolas como pré-

conselho de classe, recuperação, preparação para a VI Mostra de Gestão. A pesquisadora 

participou de todas as atividades educativas envolvendo professores, alunos, gestor e corpo 

técnico.  

 

4.4.1.3 Documentos 

A recolha e a análise de documentos configuram-se uma fonte de informação no 

contexto da investigação e têm como característica principal os documentos serem escritos ou 

não. Na investigação qualitativa “pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 44-45). 

São considerados documentos: leis, pareceres, normas, atas oficiais, regulamentos, 

jornais, revistas, cartas, diários pessoais, memórias e autobiografias, discursos, livros, 

estatísticas, roteiros de programas de rádio e televisão, arquivos escolares, projetos entre 

outros. 

Em relação aos documentos escritos, especificamente os documentos oficiais, 

Marconi e Lakatos (2013, p. 51-52) assim se expressam: 

Documentos oficiais – constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. 

Podem dizer respeito a atos individuais ou, ao contrário, atos da vida política, de 

alcance municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz respeito ao 

fato de que ele não exerce controle sobre a forma como os documentos foram 

criados. Assim, deve não só selecionar o que lhe interessa, como também interpretar 

e comparar o material, para torná-lo utilizável. 

Saint-Georges (1997, p. 30 apud MORGADO, 2012, p. 86) assegura que a análise 

documental é “um método de recolha e verificação de dados” que permite aceder a fontes 

pertinentes, fazendo, por isso, “parte integrante da heurística da investigação”. 

Para Caulley (1981 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 45), “a análise documental 

busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 

interesse”.  

A análise documental pode ser utilizada em duas perspectivas diferentes, segundo 

Bell (1997 apud MORGADO, 2012, p. 87): 



119 
 

i) com o objetivo de complementar, fundamentar e/ou enriquecer informações 

obtidas com outras técnicas de recolha; neste caso a análise documental permite 

recolher informações úteis acerca do objeto do estudo; 

ii) como técnica particular, ou mesmo exclusiva, de recolha de dados empíricos 

para um projeto de investigação; neste caso, os documentos são, em si mesmo, o 

alvo do estudo. 

A utilização de documentos na pesquisa ou na avaliação educacional se justifica pelo 

fato de apresentar uma série de vantagens referidas por Guba e Lincoln (1981 apud LUDKE; 

ANDRÉ, 1986): “Em primeiro lugar destacam o fato de que os documentos constituem uma 

fonte estável e rica. Persistindo ao longo do tempo, os documentos podem ser consultados 

várias vezes e inclusive servir de base a diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos 

resultados obtidos”. 

Em nossa pesquisa utilizámos a análise documental como procedimento de recolha e 

de análise de dados nos documentos oficiais: Parâmetros Curriculares Nacionais e Projeto 

Político Pedagógico da Escola. A consulta e a análise a tais documentos nos possibilitaram 

uma compreensão complementar acerca do objeto do estudo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN serviram de esteio ao nosso trabalho, 

pois neles estão incluídas as políticas públicas brasileiras de educação ambiental a partir do 

ano de 1998. 

No que tange o Projeto Político-Pedagógico da escola, documento recolhido e 

analisado, foi nossa intenção verificarmos como o ensino de educação ambiental se 

apresentava no referido projeto, principalmente nas propostas curriculares do 9º ano do ensino 

fundamental. 

 

4.4.2 Procedimentos de Análise de Dados 

A análise de dados nos estudos de caso é uma atividade complexa, pode-se dizer que 

na maioria das pesquisas qualitativas a análise é um processo que se dá simultaneamente à sua 

coleta. Segundo Gil (2009, p.91-92) o rigor da análise se inicia com a primeira entrevista, a 

primeira observação e a primeira leitura de um documento. 

Para Bogdan e Biklen (2010, p.205) a análise de dados “é o processo de busca e de 

organização sistemática de transcrições de entrevistas (...) com o objetivo de aumentar a sua 

própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros”. 

Nesse sentido, a análise envolve o trabalho que busca reunir todas as informações 

recolhidas e registradas durante o processo que antecede a recolha de dados para, em seguida, 
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proceder à sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, descobertas dos 

aspectos importantes para que possam ser interpretados. Este procedimento de análise deve 

ser feito com rigor, porque é através dele que permitirá verificar a reposta ao problema, bem 

como o cumprimento dos objetivos da investigação. 

De posse dos dados recolhidos, nos pareceu apropriado realizarmos a análise de 

conteúdo dos protocolos das entrevistas e das notas de campo da observação das aulas. 

Importa dizer que a escolha do uso da técnica de análise de conteúdo reside da 

possibilidade que a mesma oferece em tratar e analisar documentos, tendo em consideração o 

problema e os objetivos da pesquisa. Assim, os dados do conteúdo da comunicação devem ser 

analisados buscando a compreensão do conteúdo das mensagens. 

Para Bardin (2011, p. 44), a análise de conteúdo designa-se como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimento 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas destas mensagens. 

Triviños (2013, p. 160), enfatiza que essa definição de Bardin caracteriza a análise de 

conteúdo com algumas peculiaridades essenciais: 

Uma delas é o de ser um meio para estudar as “ comunicações” entre os homens, 

colocando ênfase no conteúdo “ das mensagens “. Isto limita o âmbito do método, 

privilegiando, mas não excluindo outros meios de comunicação, as formas de 

linguagem escrita e oral. Verdadeiramente, nossa intenção é usar o método de 

análise de conteúdo nas mensagens escritas, porque estas são mais estáveis e 

constituem um material objetivo ao qual podemos voltar todas as vezes que 

desejarmos.  

O referido autor destaca uma outra ideia advinda da análise de conteúdo, o da “ 

inferência” que pode partir das informações que que fornece o conteúdo da mensagem, que é 

o que normalmente ocorre, ou de premissas que se levantam como resultado do estudo de 

dados que apresenta a comunicação. 

A última peculiaridade da análise de conteúdo a ser destacada pelo referido autor, é 

de ser um “conjunto de técnicas”. Isto é importante sublinhar porque se não tivermos clareza 

deste aspecto, o processo de inferência será muito difícil ou impossível. A classificação dos 

conceitos, a codificação dos mesmos, a categorização etc, são procedimentos indispensáveis 

na utilização deste método de análise de dados. 
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De modo geral, a categorização é considerada um procedimento que requer, por parte 

do investigador, muita atenção, pois “os dados (invocados ou suscitados) são classificados e 

reduzidos, após terem sido identificados como pertinentes, de forma a reconfigurar o material 

ao serviço de determinados objectivos de investigação” (ESTEVES, 2006, p. 108). 

Deste modo, o processo de categorização na análise de conteúdo comporta duas 

etapas principais, segundo Morgado (2012): 

i. uma primeira, em que os elementos são isolados, classificados e reduzidos, após ter sido 

detetada a sua pertinência; 

ii. uma segunda etapa, em que os dados são novamente reagrupados em função de suas 

analogias, o que permite reconfigurá-los em função dos propósitos da investigação. 

Esteves (2006, p. 109 citado por MORGADO, 2012, p. 112) considera que nesta fase 

do processo de categorização, isto é, depois de os dados terem sidos identificados como 

pertinentes e se agruparem em categorias, se pode recorrer a dois tipos de categorias: os 

procedimentos fechados – designados no seu conjunto como pré-categorização - que abarcam 

os casos em que o investigador já possui uma lista prévia de categorias, delineada a partir do 

objeto de estudo e das teorias que lhe servem de suporte, e a utiliza para classificar  os dados; 

e os procedimentos abertos – também designados por categorização emergente - que 

englobam os casos em que as categorias emergem do próprio material, sendo frequentes na 

investigação educacional onde existe um défice de teorias gerais que descrevam e expliquem 

muitos fenómenos que aí ocorrem. 

Uma questão fundamental na análise de conteúdo está relacionada com a realização 

de inferências (implícitas ou explicitas). Bardin (2011) lembra que a inferência ou (dedução 

lógica) é um passo intermédio que, operando de forma dedutiva a partir de índices ou 

indicadores, permite dar o salto do nível descritivo para o nível interpretativo: 

Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após tratamento) 

é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a significação concedida a estas 

características) é a última fase, a inferência é o procedimento intermediário, que vem 

permitir a passagem, explícita e controlada, de uma à outra (BARDIN, 1995, p. 35 

apud MORGADO, 2012, p. 105). 

Amado (2000, p. 54 apud MORGADO, 2012, p. 106) assim se reporta à análise de 

conteúdo no que respeita às inferências que possibilita: 

A análise de conteúdo além de permitir uma representação rigorosa e objetiva do 

conteúdo das mensagens, possibilita um ”avanço fecundo, à custa de inferências 

interpretativas derivadas dos quadros de referência teórica do investigador, por 
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zonas menos evidentes que constituem o referido contexto de produção”, um aspecto 

que sustenta a aplicação criativa da análise de conteúdo a uma gama variada de 

comunicações, em particular as que traduzem visões mais subjetivas do mundo. Esta 

é, em nossa opinião, a característica mais importante da análise de conteúdo, 

sobretudo se tivermos em atenção que qualquer tarefa interpretativa, em particular 

no campo das metodologias qualitativas, carece de espírito crítico e criativo, aspetos 

que são conseguidos através da realização de inferências. 

Assim, para procedermos à análise de conteúdo dos dados recolhidos das entrevistas e 

da observação de aulas começámos por fazer uma leitura flutuante do material coletado, para 

que pudéssemos ficar atentos aos discursos recolhidos e aos sentidos gerais neles contidos e 

assim iniciar o sistema de categorias a usar no tratamento. 

Segundo Bardin (1995, p.117 apud Morgado, 2012. p.111), a categorização é 

definida como uma “ operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os 

critérios previamente definidos”.  

Para Morgado (2012, p.112) o processo de categorização comporta duas etapas 

principais: 

(i) uma primeira , em que os elementos são isolados, classificados e reduzidos, 

após ter sido detetada a sua pertinência; 

(ii) uma segunda etapa, em que os dados são novamente reagrupados em função 

das suas analogias, o que permite reconfigurá-los em função dos propósitos 

da investigação. 

Assim sendo, codificamos as estrevistas e a observação das aulas, em seguida 

passamos à seguinte fase: sistematização de conteúdos do discurso, exploração e tratamento 

do texto, inferindo e interpretando, de modo que os dados obtidos nas entrevistas e na 

observação de aulas se tornassem significativos e pertinentes (Bardin, 2011). 

Feita a classificação das categorias de análise, as unidades de significado e temas 

advindas da exploração do conteúdo das entrevistas foram organizadas e agrupadas por 

afinidade, em seguida foram classificadas em subcategorias.  

Do resultado da análise dos protocolos das entrevistas emergiram as seguintes 

categorias e subcategorias: 
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Quadro  3 -  Categorias e subcategorias dos protocolos das entrevistas dos professores 

Categorias  Subcategorias 

Tipo de formação contínua Meios formais de formação 

Participação em eventos 

Meios informais de formação 

Contributos da formação contínua nas 

práticas pedagógicas 

Desenvolvimento de projetos de educação 

ambiental 

Articulação teoria-prática na lecionação 

Alteração da prática 

Opinião sobre as propostas curriculares de 

educação ambiental 

Possibilita a reflexão dos alunos sobre 

questões do meio ambiente 

Abordagem interdisciplinar da educação 

ambiental 

  

Opinião sobre as propostas de educação 

ambiental do Projeto Político-Pedagógico 

Necessidade de discussão na comunidade 

escolar 

Gera impacto no contexto escola e meio 

envolvente 

Promoção da interdisciplinaridade nas 

práticas de educação ambiental 

Temas de educação ambiental regional no 

projeto político-pedagógico 

Fatores do ambiente: bióticos e abióticos 

Possibilitam o conhecimento sobre o 

patrimônio natural 

Possibilitam o conhecimento sobre o 

patrimônio cultural 

Contributos da formação em educação 

ambiental na compreensão das propostas 

curriculares 

Realização de eventos/projetos sobre o 

Meio Ambiente 

Alteração de conceções dos professores 

Alteração das conceções dos alunos 
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Planejamento das práticas de Educação 

Ambiental 

 

Abordagem de temas socioambientais 

Abordagem interdisciplinar da educação 

ambiental 

Produção de Materiais reciclados 

Documentos de referência para o 

planejamento das aulas de educação 

ambiental 

Documentos oficiais 

Documentos não oficiais 

Metodologias da prática do ensino da 

Educação Ambiental 

Aulas expositivas 

Metodologia de pesquisa dos alunos 

 

Quadro 4 - Categorias e subcategorias dos protocolos das notas de campo da observação de 

aulas 

 

Categorias Subcategorias 

Conteúdos Conteúdos do meio ambiente local 

Conteúdos do meio ambiente na Europa 

Conteúdos do meio ambiente no Planeta 

Conteúdos do meio ambiente na cidade de 

São Paulo 

Conteúdos do meio ambiente numa 

perspectiva interdisciplinar 
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Metodologias de ensino da educação 

ambiental 

Visualização de um vídeo sobre educação 

ambiental 

Diálogo sobre o vídeo visualizado 

Audição de uma música sobre educação 

ambiental 

Diálogo sobre a música ouvida 

Audição de uma paródia sobre educação 

ambiental 

Elaboração individual de um texto sobre 

educação ambiental 

Diálogo sobre o meio ambiente local 

Propostas de atividades de intervenção no 

espaço escolar realizadas em grande grupo 

Realização individual de exercícios práticos 

da matemática sustentável 

 

Uma vez realizada esta etapa de trabalho, encontrávamos em condições de iniciarmos as 

conclusões fundamentadas, apresentadas no formato de narrativa, identificando os pontos 

relevantes encontrados, bem como respondendo ao problema e objetivos do estudo. 
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CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

O presente estudo empírico foi realizado no intuito de compreendermos as práticas de 

professores de educação ambiental do 9º ano do ensino fundamental articuladas com as 

decisões deliberadas pelo gestor em uma escola do estado do Amazonas. Para isso, 

recolhemos e analisámos dados provenientes do projeto político-pedagógico da escola, das 

entrevistas realizadas aos gestor da escola e professores de uma turma desse ano de 

escolaridade e, ainda, das notas de campo das aulas observadas desses professores para as 

quais estavam previstos serem trabalhados conteúdos de educação ambiental. Os resultados da 

análise documental ao projeto político-pedagógico são a seguir apresentados, bem como 

daqueles que surgiram da análise de conteúdo efetuada aos protocolos das entrevistas e às 

notas de campo das aulas observadas, sendo estes apresentados por categorias que emergiram 

dessa análise de conteúdo.  

 

5.1 Análise documental do Projeto Político-Pedagógico da Escola 

 

Desenvolveu-se a análise documental com vista a analisar o Projeto Político-

Pedagógico, onde o foco maior foi verificar e analisar a presença do ensino de educação 

ambiental inserida no referido documento. 

O Projeto Político-Pedagógico da escola (PPP) pode ser concebido como uma 

bússola, pois ele comandará toda a ação pedagógica da escola. Deve ser construído de forma 

coletiva, participativa e democrática e, nesse sentido, faz-se necessária a presença dos atores 

sociais da escola, funcionários, professores, gestores, pedagogos, secretários, alunos e 

comunidade. Assim sendo construído, será um documento legítimo e democrático que orienta 

o processo de ensino e de aprendizagem. 

Para Vasconcellos (2003, p. 198), o Projeto Político-Pedagógico é definido como: 

O Projeto Político-Pedagógico é o plano global da instituição. É entendido como a 

sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que 

se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação 

educativa que se quer realizar. 

Ao se constituir em processo democrático, o PPP preocupa-se em instaurar uma 

forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar 

qualquer tipo de relações autoritárias, competitivas e corporativas. Busca romper a rotina do 
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mundo impessoal e racionalizado da burocracia presente na escola, procura diminuir os 

efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes 

de decisão (VEIGA, 2008). 

Ao analisarmos o PPP da escola investigada (ver anexo F), verificamos que o mesmo 

tem como estrutura a seguinte: 

Introdução; 1. Da Contextualização, 1.1 Contextualização Histórica; 1.2 

Contextualização Local; 2. Dos princípios e finalidades, 2.1 Dos Princípios Filosóficos da 

Escola, 2.2 Dos Objetivos Gerais da Escola e dos Níveis de Ensino; 3. Das Concepções e 

Princípios, 3.1 Concepção de escola, 3.2 Concepção de Avaliação, 3.4 Concepção de 

Inclusão, 3.5 Concepção de Professor/a e Aluno/a, 3.51 Perfil do/a Professor/a, 3.52 Perfil 

do/a Aluno/a, 3.6 Concepção de Alfabetização; Da Organização e da ação , 4.1 Planejamento, 

4.2 A proposta da interdisciplinaridade, 4.3 Avaliação, 4.3.1 Da Avaliação Institucional; 4.3.2 

Da Avaliação do Processo  Ensino-Aprendizagem, 4.3.3 Conselho de Classe, 4.3.4 Núcleo de 

Investigação e Intervenção Pedagógica; 4.4 Da Estrutura Física da Escola; Da Constituição 

das Turmas; 4.6 Da Metodologia de Ensino; 4.7 Do Calendário Escolar; 4.8 Das atividades 

Pedagógicas previstas para 2014; 4.9 Estratégias de trabalho para 2014; 5. Da 

operacionalização, 5.1 Da Gestão Administrativa, 5.2 Da Gestão Pedagógica; Considerações 

Finais; 7 REFERÊNCIAS; ANEXOS.  

O Projeto Político Pedagógico da Escola investigada, referente ao ano letivo de 2014, 

em sua parte introdutória, no que respeita à finalidade do mesmo, refere a “busca uma 

direção, um rumo a seguir expressando sua identidade e os principais fundamentos ético-

político, epistemológicos, didático-pedagógicos que baseiam a sua filosofia” (2014, p. 2). 

O PPP da escola “define-se por ser uma construção coletiva da identidade da escola 

pública, democrática e de qualidade para todos” (2014, p. 3). 

 

5.1.1. Princípios e Finalidades educativas 

O documento afirma que o “princípio que norteia as ações relaciona-se à formação 

de um sujeito-aluno/a consciente, crítico e autônomo”; “que saiba analisar e interpretar a 

realidade, transitando em toda a complexidade que a vem caracterizando, situando-se na 

sociedade e posicionando na busca de alternativas para transformá-la” (PPP, 2014, p. 6). 

A organização da escola deve balizar-se por alguns parâmetros, assim definidos: 

- Elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico; 

- Flexibilidade, a fim de acolher as transformações ocorridas nas diferentes fronteiras 

das ciências, bem como contribuir com essas transformações; 
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- Formação integral, que possibilite a compreensão das relações de trabalho, de 

alternativas sócio-políticas de transformações da sociedade, de questões relacionadas ao meio 

ambiente e à saúde, na perspectiva de construção de uma sociedade sustentável; 

- Interdisciplinaridade; 

- Predomínio da construção do conhecimento sobre a informação; 

- Articulação entre teoria e prática. 

 

5.1.2. Dos Princípios Filosóficos da Escola 

 

A escola fez opção em seguir a Tendência Pedagógica Crítico Social dos Conteúdos, 

juntamente com uma concepção sócio interacionista. A escola compreende a educação como 

construção coletiva permanente, baseada nos princípios de convivência, solidariedade, justiça, 

respeito, valorização da vida na diversidade e na busca do conhecimento. Nessa perspectiva, 

utiliza-se de uma metodologia cooperativa e participativa que contribua na construção da 

autonomia moral e intelectual de todos os envolvidos no processo educativo, buscando 

humanização e a mudança social. 

A referida escola preocupa-se em propiciar aos alunos, “um desenvolvimento das 

estruturas lógicas, que lhe permitirão a futura aprendizagem de conceitos num nível 

operativo”, que valorizará, portanto, a construção do conhecimento. Nesse sentido, cabe ao 

educador, estabelecer objetivos, e finalidades para as atividades propostas às crianças, 

transformando a função da escola no sentido de direcioná-las à estimulação do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem (PPP, 2014, p. 7). 

 

5.1.3. Missão 

 

A escola tem como “missão capacitar o educando, através de suas atividades, a 

adquirir e desenvolver conhecimentos atualizados que lhe permitam interagir no mundo que o 

cerca, incentivando seu potencial através de uma opção educativa consistente, tendo em conta 

os princípios cívicos, sociais e democráticos” (PPP, 2014, p. 8). 

 

5.1.4. Crenças e valores 

Em relação as crenças e valores, a escola preconiza: 

− RESPEITO – Valorizamos o RESPEITO mútuo em tudo que a Escola se propõe 

a realizar; 
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− QUALIDADE – Buscamos a Qualidade no desenvolvimento das metas 

propostas na Escola; 

− COMPROMISSO – A Escola está COMPROMETIDA a valorizar a formação 

humana e social do indivíduo” (PPP, 2014, p. 8). 

 

5.1.5. Objetivos Gerais e Específicos da Escola 

 

A escola tem como objetivo geral: Desenvolver uma educação voltada para a 

formação plena do educando, utilizando-se de recursos capazes de auxiliá-lo no processo de 

autoconstrução do cidadão, fazendo-o consciente, crítico e sujeito ativo na construção do 

próprio conhecimento, valorizando a instituição de ensino, tornando-se parte integrante da 

comunidade (p. 9). Apresenta os seguintes objetivos específicos: 

− Incorporar projetos educacionais ao Projeto Político-Pedagógico no intuito de 

preparar nossos alunos para uma educação de qualidade que dê suporte e acesso 

ao Ensino Médio; 

− Organizar o trabalho pedagógico dentro da escola redefinindo caminhos e ações 

para a socialização do conhecimento, promovendo maior interação com a 

comunidade; 

− Fortalecer a participação dos pais nas atividades escolares; 

− Promover o respeito aos direitos da criança e do adolescente tendo como 

referência o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

− Desenvolver projetos e procedimentos que visem estimular uma dinâmica 

participativa entre profissionais, alunos e famílias no âmbito da escola; 

− Trabalhar em parcerias com outros setores da sociedade, através de instrumentos 

específicos, em acordo com as finalidades e objetivos da escola” (p.9). 

 

5.1.6. Concepção de Professor e Aluno: 

A escola considera que a prática educativa é reflexiva e dialógica e que o ato 

pedagógico é um ato político e, portanto, acredita na força de transformação social do ato de 

educar. Assim, “o professor deve ser dinâmico, criativo, atento às questões locais, mundiais e 

tecnológicas; ser conhecedor das concepções pedagógicas adotadas pela escola, norteadoras 

da sua ação educativa, como condição essencial para a autonomia de pensamento” (PPP, 

2014, p. 15). 
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O documento afirma que a principal referência para a concepção de Professor e 

Aluno está em Paulo Freire. “Seus pensamentos em relação à educação nascem da prática em 

um movimento dialético de reflexão e ação; abordava sempre a dialogicidade educacional; 

argumentava que quem vive educação tem possibilidades maiores de pensar e discutir sobre 

educação” (PPP, 2014, p. 15). 

Assim, o PPP (2014) da escola ressalta que “Paulo Freire declarava que a educação é 

um ato de conhecimento, o qual é fruto das relações dos seres humanos com o mundo que os 

rodeia (relações intra/extra pessoais)” (p. 15). 

Em relação ao Perfil do Professor, a escola entende que para a consolidação de seu 

Projeto Político-Pedagógico faz-se necessário que os professores tenham as seguintes 

competências e habilidades: 

• Formação científica e experiência na área de atuação do curso e disciplina; 

• Visão interdisciplinar de sua área de conhecimento, podendo estabelecer relações 

entre as disciplinas; 

•  Possibilidade de ultrapassar a “ transmissão” de conteúdos: saber ser e saber 

fazer; 

•  Compreensão da relação de aprendizagem dialógica; 

•  Competência formadora – científico/pedagógica; 

•  Estar aberto ao trabalho com as novas tecnologias; 

• Ter comprometimento com as expectativas de aprendizagem dos alunos” ( PPP, 

2014, P.16). 

5.1.7. Perfil do Aluno: 

O delineamendo do perfil do aluno é condição necessária  para a elaboração do 

projeto pedagógico e do currículo escolar. Dado as condições atuais do mercado e as 

necessidades sócio-econômico-culturais, impõem-se a formação de uma pessoa inovadora, 

flexível e competente, um cidadão consciente e comprometido com a sociedade e com a 

natureza.  

Nesse sentido, através do perfil do/a aluno/a, algumas questões merecem ser objeto 

de atenção e de construção por parte dos/das professores/as ao longo dos diferentes ciclos de 

formação do Ensino Fundamental: 

• Ter autonomia e autoria de pensamento; 

• Ser pesquisador; 

• Utilizar o conhecimento em situações desafiadoras; 

• Aprender a aprender; 
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• Manejar, criativamente com a lógica, raciocínio, argumentação, dedução e 

indução; 

• Ser capaz de trabalhar em equipe; 

• Ser empreendedor; 

• Ser cooperativo; 

• Ser ético; 

• Ter responsabilidade com a manutenção do meio ambiente; 

• Reconhecer-se como pessoa e ser agente transformador da sociedade com 

possibilidades de avaliar e questionar a realidade social, favorecendo mudanças; 

• Ser conhecedor da realidade regional, nacional e internacional, capaz de 

contribuir para a formação de uma consciência política, afinada com a sociedade 

globalizada; 

• Utilizar os conhecimentos da tecnologia como ferramenta facilitadora e 

modernizadora de sua atividade profissional (PPP, 2014, p. 17). 

5.1.8. Concepção de Alfabetização Científica: 

A escola baseada em estudos recentes sobre a alfabetização científica esclarece que 

“o cidadão alfabetizado cientificamente é capaz de produzir e utilizar a Ciência na vida 

cotidiana e provocar mudanças revolucionárias na Ciência com dimensões na democracia, no 

progresso social e nas necessidades de adaptação do ser humano” (LORENZITTI; 

DELIZOICOV, 2001 apud PPP, 2014, p. 18). 

Dessa forma, e “à luz destas transformações pretende-se que os cidadãos tornem-se 

alfabetizados cientificamente” (p. 18). 

 

5.1.9. Planejamento do ensino 

Para a escola, o planejamento é entendido como sendo “ um processo de tomada de 

decisões e de comunicação sobre os objetivos que se devem atingir no futuro visando 

transformar uma dada realidade, de maneira relativamente controlada”. Esclarecem que “os 

objetivos servem como orientação para guiar as organizações, para tomar decisões e para 

implementar as ações correspondentes” (PPP, 2014, p. 18). 

O documento afirma que as atividades a serem trabalhadas pelos professores são 

planejadas bimestralmente. 

5.1.10. A proposta da interdisciplinaridade 

Em relação à interdisciplinaridade, o documento salienta que “a escola procura 

desenvolver inúmeras atividades, acreditando na concepção de espaço de aprendizagens 

significativas, envolvendo uma mudança da postura pedagógica” (PPP, 2014, p. 19). 
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As trocas entre os diversos profissionais proporcionam uma maior integração das 

disciplinas e dos projetos, enriquecendo-os a partir dos diferentes olhares. 

Reforçando essa ideia, a escola cita o pensamento de Fazenda (2001, p. 31 apud PPP, 

2014, p. 19) que salienta que a interdisciplinaridade depende, basicamente, de uma mudança 

de atitude perante o problema do conhecimento, da substituição da concepção fragmentária 

pela unitária do ser humano. 

  

5.1.11. Metodologia de ensino e de aprendizagem 

No que se refere à metodologia de ensino, o PPP afirma que a partir de uma ação 

intencional e planejada, busca-se promover uma interlocução entre as atividades escolares e a 

realidade social.  É necessária a intervenção do professor/a como orientador/a e 

problemetizador/a das situações de aprendizagem, para que se construa a autonomia 

intelectual e moral do/a aluno/a. 

O documento destaca que “uma aprendizagem significativa pressupõe a aquisição de 

valores, ressignificações das relações de aprendizagem, contextualização e a inter-relação de 

áreas do conhecimento” e reforça a ideia de que “os componentes curriculares, 

interdisciplinarmente assumam também o caráter formativo”. Salienta que o “lúdico, a 

problematização e a dialética perpassam todo o percurso da vida escolar na Educação Básica. 

Considera que o trabalho contempla a articulação dos conhecimentos escolares de 

forma a organizar as atividades de ensino e aprendizagem. Tais conhecimentos não se 

ordenam de forma rígida, nem em função de algumas referências disciplinares 

preestabelecidas ou de uma homogeneização dos alunos. 

A escola trabalha na perspectiva sócio interacionista, na qual os sujeitos constroem o 

conhecimento na relação com o outro. Assim, professor e aluno aprendem numa relação 

dialética. 

 

5.1.12. Calendário escolar 

O calendário da escola estipula atividades Pedagógicas previstas para 2014. 

Em um leque de atividades que compõem o PPP da Escola, vamos destacar apenas as 

que se referem ao meio ambiente: 

Ensino em espaços não-formais: 

O documento sugere a utilização de espaços não-formais para a aquisição da 

aprendizagem significativa, por considerar que o uso de ambientes não formais possibilita a 

contextualização, aplicação e associação de conceitos e conhecimentos.  O documento se 
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apoia na citação de Gadotti (2000, p. 92 apud PPP, 2014, p. 31-32) quando afirma “os 

conteúdos curriculares têm de ser significativos para o aluno e isso só se realizará se esses 

conteúdos forem significativos também para a saúde do planeta, para o contexto mais amplo”, 

pensamos em uma aprendizagem significativa, contemplando os princípios da ecopedagogia, 

partindo de um ensino e enfoque em espaços não formais. 

O documento ressalta que o referido autor salienta que “a população conhece o que é 

lixo, asfalto, barata..., mas não entende a questão ambiental na sua significação mais ampla”. 

Com relevância social para a comunidade local, entendemos que a proposta de sensibilização 

implicará em melhorias para o meio ambiente e para própria comunidade. 

Afirma que a problemática em tela tem uma complexidade crescente, assim mesmo a 

escola tem feito várias ações com intuito de minimizar tais impactos e salienta que a 

responsabilidade não é somente da escola, porém acredita que a discussão, reflexão e ações 

contínuas oferecidas no âmbito escolar são importantes para engendrar pensamentos 

ecopedagógicos. 

 

5.1.13. A Gestão Pedagógica 

O documento considera a Gestão Pedagógica o lado mais importante e significativo 

da gestão escolar. Cuida de gerir a área educativa da escola e da educação escolar. Estabelece 

objetivos para o ensino. Define as linhas de atuação de acordo com os objetivos e o perfil da 

comunidade e dos alunos. Propõe metas a serem atingidas. Elabora os conteúdos curriculares. 

Compete também ao gestor acompanhar e avaliar o rendimento das propostas 

pedagógicas e dos objetivos e o cumprimento das metas. Avalia o desempenho dos alunos, do 

corpo docente e da equipe escolar. 

O documento menciona que as especificidades relacionadas as competências do 

gestor estão inseridas no “ Regimento Escolar e no Projeto Político-Pedagógico. Parte do 

Plano Escolar ou Plano Político-Pedagógico de Gestão Escolar também inclui elementos da 

gestão pedagógica: objetivos gerais e específicos, metas, plano de curso, plano de aula, 

avaliação e treinamento da equipe escolar”. (PPP, 2014, p. 36). 

 

5.2 A Educação Ambiental na voz do Gestor   

 

Como referimos anteriormente, os resultados obtidos da análise de conteúdo aos 

protocolos das entrevistas realizadas ao gestor para compreendermos os significados por ele 
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atribuídos às práticas de educação ambiental no 9º ano do ensino fundamental da sua 

escola são apresentados por categorias que emergiram dessa análise de conteúdo.  

 

5.2.1 Tipo de formação em educação ambiental 

 

Ao ser questionado o gestor da escola sobre o tipo de formação em educação 

ambiental, afirmou ter obtido formação em:  

“palestras, seminários, encontros, pedagógicos” (G). 

Percebe-se, nesta afirmação do gestor, que o mesmo não tem formação específica em 

educação ambiental. Isto nos remete dizer que há possivelmente uma carência de políticas 

públicas para a formação de profissionais de educação ambiental.   

 Nota-se que a fala do gestor revela uma divergência do Projeto Político-Pedagógico 

da Escola, no item Perfil do Professor, quando considera ser necessário para a consolidação 

do PPP que os professores tenham as seguintes competências e habilidades: “Formação 

científica e experiência na área de atuação do curso e disciplina; Competência formadora 

científica/pedagógica”.  

A falta de formação específica, aliada ao pouco embasamento teórico  do gestor em 

educação ambiental, possivelmente lhe limitará a dar uma orientação aos professores sobre a 

educação ambiental sobretudo no que tange “elaborar os conteúdos curriculares” (PPP, 2014), 

bem como em outras deliberações relacionadas à temática ambiental.  

Tal limitação dificultará também a cumprir o que se pretende com o ensino de 

educação ambiental, no que se refere ao conhecimento acerca do meio ambiente, um dos 

objetivos preconizados na conferência de Tbilisi, que deve ser dado aos grupos sociais e aos 

indivíduos, assim dito “ajudar à aquisição de uma compreensão apurada do meio ambiente e 

dos problemas a ele interligados” (DIAS, 1998). 

Jacobi (2008) considera a educação ambiental que tem sido desenvolvida no país 

muito diversa e a presença dos órgãos governamentais como articuladores, coordenadores e 

promotores de ações é ainda muito restrita.  

Corroborando com esta ideia, Morales (2009, p.193) apresenta alguns indicativos que 

podem contribuir para a formação em educação ambiental no âmbito do ensino superior. 

Assim, apresenta algumas sugestões das quais destacamos: 

 . a universidade deve comprometer-se com a formação de profissionais em educação 

ambiental e, em vista de tal prioridade, é necessária a busca de mecanismos e formas que 

possibilitem a inserção de educação nos currículos; para tanto deve ofertar não só disciplinas, 
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mas também cursos de extensão e atividades que possibilitem a discussão da educação 

ambiental formal e não-formal em cursos de graduação, de licenciatura como também de 

bacharelato, contemplando a diversidade de profissionais variados que atuarão em diversos 

espaços, desde educacionais até administrativos, entre outros; [...]  

. é necessária uma política pública de educação ambiental para o ensino superior que 

privilegie a ambientalização do todo e que priorize a flexibilibilidade curricular, bem como as 

particularidades das instituições [...] 

É necessário e urgente que o gestor da escola possua formação específica em 

educação ambiental, pois ele é o comandante das ações administrativas e pedagógicas da 

escola. Assim sendo, a qualificação na área ambiental possibilita ter conhecimento amplo de 

meio ambiente para atuar e tomar decisões com competência no seu fazer administrativo e 

pedagógico.  

 

5.2.2 Contributos da formação contínua nas práticas pedagógicas 

 

Ao ser indagado sobre a importância da formação para a implantação de práticas de 

educação ambiental na escola, o gestor da escola respondeu o seguinte: 

“Conhecimento adquirido em eventos facilita a implantação de projetos sobre 

Educação Ambiental”. (G) 

No trecho acima do gestor é ressaltada a importância do conhecimento para a 

implantação de projetos em Educação Ambiental. 

A afirmação do gestor denota também uma certa simplicidade no que concerne ao  

seu conhecimento na implantação de projetos sobre educação ambiental, haja vista que a 

temática ambiental visa a formação da cidadania planetária e para isso necessita de formação 

de uma base conceitual acerca da educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.  

 A afirmação do gestor mesmo considerando a importância do conhecimento para a 

implantação dos projetos em Educação Ambiental, revela uma visão limitada, pois o 

“conhecimento em eventos” é incipiente para abarcar a educação ambiental.  

Revela o seu pouco embasamento teórico sobre a temática ambiental, o que nos 

permite dizer que as recomendações preconizadas nas conferências internacionais para a 

formação em educação ambiental aos professores e a outros profissionais ainda não foram 

totalmente concretizadas.  

Para efeito, o Congresso Internacional da UNESCO-PNUMA sobre Formação 

Ambiental, ocorrido em 1987 em Moscou, CEI, dentre vários compromissos assumidos com a 
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comunidade presente, defendeu dentre o rol de prioridades a “capacitação docentes e 

licenciaturas em educação ambiental” (DIAS,1998).  

Tais recomendações foram acatadas e incorporadas na legislação brasileira através da 

Constituição Federal de 1988,  que consagra no inciso VI, do parágrafo 1º,  do Artigo 225 a 

incumbência do Poder Público de “promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (C. F. 1988, p.88-

89).  

As recomendações também estão inseridas em outras leis que dispõem sobre meio 

ambiente e educação ambiental que estão sob a égide da referida Carta Magna de 1988. 

Percebe-se que a falta de formação específica em educação ambiental do gestor 

configura-se uma lacuna a ser preenchida, para que o mesmo possa ter melhores 

embasamentos teóricos e conceituais na área ambiental e assim poder contribuir com 

segurança nas deliberações sobre a educação ambiental. 

Para trabalhar a educação ambiental no ensino formal, o gestor e os professores 

devem receber formação especializada. Inicialmente, é fundamental conhecer os pressupostos, 

os princípios, os conceitos de educação ambiental e do desenvolviemento sustentável. Ter 

conhecimento das políticas de educação ambiental, da legislação ambiental, dos documentos 

oficiais e das propostas curriculares nacionais voltadas para o ensino fundamental. A 

fundamentação teórica realizada através de cursos de formação, e também por outros meios, 

os possibilita a exercerem suas práticas pedagógicas com propriedade na área ambiental.  

Em se tratando da importância e da necessidade de dotar o professor em educação 

ambiental de formação, consultamos a pesquisa realizada por Oliveira et al., onde sugerem 

“uma nova orientação ao processo de formação de professores, que entre outros aspectos, 

integre a pesquisa e o ensino e caracterize um novo perfil para esse profissional em seu campo 

de atuação” (2007, p. 492).  

 

5.2.3 Participação da comunidade no planejamento e nos projetos pedagógicos 

 

Ao ser questionado sobre se a comunidade escolar era convidada a participar no 

planejamento e nos projetos pedagógicos escolares, o gestor da escola respondeu que convida 

os pais mas que a sua participação é diminuta:  

“Convite por escrito através dos alunos para que levem para os pais (…). A 

participação da comunidade ainda é infíma” (G). 
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Percebe-se, na voz do gestor, que está faltando uma maior aproximação e ou 

integração com a comunidade. É necessário que a gestão dinamize suas ações, dotandos-as de 

estratégias atrativas e significativas para a comunidade. Desta forma, o planejamento e os 

projetos pedagógicos terão uma maior participação das ações realizadas pela escola, o que 

possibilitará vantagens no que tange ao processo de ensino-aprendizagem. 

A afirmação do gestor revela a desarmonia existente entre o que é preconizado no 

PPP da escola e o que ocorre na prática pedagógica, pois verificou-se que nos objetivos gerais 

e específicos da escola, referente ao trabalho da escola na redefinição de ações para 

socialização do conhecimento, diz ser necessário promover “maior interação com a 

comunidade”, assim como “fortalecer a participação dos pais nas atividades escolares”.  

A pouca participação da comunidade  na elaboração somada às deliberações do 

planejamento e dos projetos pedagógicos relacionados à educação ambiental, constitui uma 

perda qualitativa para a aprendizagem dos alunos. Visto que a educação ambiental enseja 

alcançar para além do conhecimento proporcionado aos alunos e as pessoas sobre o meio 

ambiente, é condição necessária o envolvimento a participação de todos para a resoluções dos 

problemas ambientais.   

Preconiza a Conferência de Tbilisi que a Educação Ambiental foi definida como 

“uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação orientada a resolução dos 

problemas concretos do meio ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma 

participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade”. (DIAS,1998, p. 26).  

 

5.2.4 Decisões tomadas das propostas curriculares referentes à educação ambiental 

 

Este trecho nos pareceu identificar que há uma participação e discussão entre o corpo 

docente, corpo técnico e gestão no que se refere às decisões das propostas curriculares de 

educação ambiental. Tais debates e discussões ocorrem por conta da jornada pedagógica 

realizada no início do ano letivo.  

Tendo questionado o gestor da escola sobre as decisões tomadas relativas às 

propostas curriculares referentes à educação ambiental, ele respondeu que os documentos 

curriculares são tidos em conta no planejamento da ação educativa com os professores:  

“No planejamento é trabalhado o currículo da SEDUC e dos PCN para a elaboração da 

Proposta Curricular da Escola com a participação dos professores” (G) 

As afirmações do gestor revelam que as discussões das propostas ocorrem apenas na 

jornada pedagógica no início do ano.  
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Percebe-se na afirmação do gestor que não há um acompanhamento pedagógico do 

planejamento dos professores, no sentido de subsidiar os professores no que cerne à educação 

ambiental durante o ano. 

Nesse sentido, as decisões do gestor apesar de envolver os professores e corpo 

técnico nas discussões e nos diálogos sobre as propostas curriculares de educação ambiental, 

configuram-se pontuais, realizadas na jornada pedagógica. Não se pode negar o envolvimento 

do gestor com o professores e demais atores sociais da escola, porém é necessário de espaço e 

tempo durante o transcorrer do ano letivo para se discutir questões como: currículo, cidadania, 

hábitos, atitudes, valores, ética, interdisciplinaridade, participação, sustentabilidade, os PCN 

entre outros temas, pois essas questões possibilitam um enriquecimento maior aos professores 

para que exerçam com mais propriedade o ensino de educação ambiental. 

Por conseguinte, da forma como as decisões são tomadas pelo gestor referentes as 

propostas curriculares de educação ambiental, há uma desamornia com que preconizam os 

PCN, ao recomendar o estudo do meio ambiente  para ser explorado na transversalidade com 

metodologias  interdisciplinares, objetivando a formação da cidadania (BRASIL, 1998).  

O período disponibilizado ao gestor na tomada de decisões acerca das propostas 

curriculares de educação ambiental é apenas o da jornada pedagógica, e possivelmente não  

atenderá as exigências necessárias para o estudo das mesmas, como também não possibilitará 

uma boa aprendizagem ao aluno. 

 

5.2.5 Análise dos documentos oficiais de educação ambiental 

Ao ser indagado sobre como foram decididas as propostas curriculares referentes à 

educação da escola a serem implantadas, o gestor afirmou que os documentos curriculares e o 

projeto político-pedagógico da escola são considerados no planejamento da educação 

ambiental:  

“Os PCN, a Agenda 21, o Projeto Político-Pedagógico, a Proposta da SEDUC (...) 

embasam o planejamento da educação ambiental”. (G) 

Esta afirmação do gestor permite perceber que as aulas de educação ambiental estão 

embasadas nos documentos oficias e que tais documentos dão embasamento à implantação da 

educação ambiental. 

Os estudos de tais documentos darão sustentação teórica para a construção de seus 

planos de aulas, pelo que os professores fazem as adaptações dos conteúdos contidos nos 

documentos oficiais às suas aulas, considerando o contexto em que os alunos estão inseridos. 
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A afirmação do gestor vai ao encontro do que preconizam as Diretrizes Curriculares 

para o Ensino Fundamental, em seu Art. 16 sobre o meio ambiente as quais postulam “os 

componentes curriculares de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir das 

possibilidades abertas pelos seus referenciais [...]”. Encontra consonância com um dos  

objetivos da Educação Ambiental, relacionado ao conhecimento preconizado na Conferência 

de Tbilisi, quando recomenda “ajudar à aquisição de uma compreensão apurada do meio 

ambiente e dos problemas a ele interligados”. 

  

5.2.6 Inserção da educação ambiental no Projeto Político-Pedagógico 

O gestor da escola ao ser indagado sobre se a educação ambiental estava inserida no 

Projeto Político-Pedagógico, respondeu afirmativamente e de forma particular nas aulas do 9º 

ano, mas também nos restantos anos de escolaridade e nas feiras realizadas pela escola: 

“Participação do 9º Ano é especial, porque participa das avaliações em larga escala. 

(…) No planejamento para que seja implantada a Educação Ambiental em sala de 

aula, bem como nas feiras”. (G) 

O gestor da escola afirmou que a educação ambiental está presente em todos os níveis 

de ensino da escola, porém destacou a atenção especial ao 9º Ano, por participar da avaliação 

em larga escala. A participação da escola nas avaliações em grande escala faz a mesma voltar 

suas atenções, o seu processo de ensino-aprendizagem para os resultados, o que contraria o 

sentido da avaliação em uma perspectiva emancipatória, onde o importante é a aprendizagem 

dos alunos e não os resultados obtidos em provas estandardizadas. 

Porém, o gestor considera o planejamento dos professores importante para a 

implantação da educação ambiental, pois assim, com a fundamentação teórica necessária, 

podem inserir os conteúdos em suas aulas. 

O planejamento visa, no processo ensino-aprendizagem, selecionar conteúdos a 

serem trabalhados com seus objetivos, estratégias e avaliação da aprendizagem. O 

planejamento é fulcral para a implantação da educação ambiental. Isto implica compromisso, 

envolvimento, pesquisa, conhecimento com o ato de ensinar. 

A educação ambiental deve proporcionar ao aluno reflexões acerca dos problemas 

ambientais, buscando soluções para os mesmos. Para tanto, faz-se necessário que a sua 

aprendizagem seja significativa e desenvolva a sua sensibilidade para assim iniciar um 

processo de mudanças de comportamento. 

A afirmação do gestor revela também uma harmonia com o PPP da escola, quando 

considera o planejamento “um processo de tomada de decisões e de comunicações sobre os 
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objetivos que se deve atingir no futuro visando transformar uma dada realidade, de maneira 

controlada”.  

Nesse sentido, a inserção da educação ambiental no PPP da escola visa formar o 

cidadão para que possa intervir em sua realidade. 

 

5.2.7 Metodologias da prática do ensino de educação ambiental 

 

Ao ser indagado sobre como a educação ambiental deve ser trabalhada na escola, 

especificamente na sala de aula, o gestor da escola afirmou: 

“Textos, mídias e aulas diferenciadas. No entorno da escola em uma área degradada 

foi realizado um trabalho no combate à dengue. (...) Internet, sites, mídia, biblioteca e 

as ferramentas disponibilizadas pela escola para o ensino de educação ambiental” (G). 

Assim, o gestor considera que devem ser aplicadas metodologias de ensino 

diversificadas no ensino da educação ambiental, o que possibilita uma melhor aprendizagem. 

No que respeita à utilização de metodologias de ensino da educação ambiental nos 

espaços não-formais, consta na subcategoria aulas práticas, “ no entorno da escola em uma 

área degradada foi realizado um trabalho no combate à dengue” (G).  

As afirmações do gestor revelam que estão em harmonia com o que preconizam os 

PCN quando recomendam a utilização de metodologias interdisciplinares na aplicação do 

meio ambiente, assim  como o PPP da escola, quando refere ao uso de metodologia no ensino 

e na aprendizagem.  

Segundo o PPP “a partir de uma ação intencional e planejada, busca-se promover 

uma interlocução entre as atividades escolares e a realizade social”.  

A atividade desenvolvida no entorno da escola no combate à dengue, evidencia essa 

harmonia entre o discurso do gestor e o PPP da escola. 

 

5.2.8 Promoção da formação em Educação Ambiental realizada pela escola 

 

Ao ser perguntado ao gestor da escola sobre se a escola tem promovido formação no 

âmbito de Educação Ambiental, ele referiu o seguinte: 

“Curso promovido pela SEDUC, Formação em Educação Ambiental” (G). 

A formação promove o acesso a novos conhecimentos e estes serão articulados ao 

conhecimento prévio dos professores. Assim serão desenvolvidos e aplicados em sala de aula, 

o que possibilita uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
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A formação oferecida aos professores, considerada pelo gestor da escola como fulcral 

para a prática do ensino em educação ambiental, vai ao encontro do que é referido nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN:  

“A necessidade de investir na formação inicial e criar programas de formação 

continuada é possível afirmar-se que o debate sobre questões sociais e a eleição conjunta e 

refletida dos princípios e valores, assim como formulação e implantação do projeto educativo 

já iniciam um processo de formação e mudança” (BRASIL, 1998, p. 32). 

 

5.2.9 Opinião sobre o ensino de educação ambiental na escola  

 

Questionado o gestor sobre se o ensino de educação ambiental na escola atende aos 

preceitos dos documentos oficiais e das propostas curriculares do 9º Ano do Ensino 

Fundamental, o gestor respondeu o seguinte: 

“Os documentos oficiais são: os PCN, Agenda 21, Projeto Político-Pedagógico e as 

Propostas Curriculares da SEDUC, embasam o planejamento das aulas de Educação 

Ambiental”. (G) 

O gestor considerou importante e necessários os documentos oficiais para o ensino da 

educação ambiental, pois os mesmos embasam o planejamento dos professores. Ressaltou, 

ainda, que o ensino de educação ambiental na sua escola está em conformidade do que 

preconizam os documentos oficiais de educação ambiental. 

Os professores, ao fazerem estudos, leituras, debates dos documentos oficiais, estão se 

capacitando para seu fazer pedagógico, pois tais estratégias facilitam a parte teórica de seus 

planejamentos, o que possibilitará uma boa aprendizagem da educação ambiental. 

É notório que os documentos oficiais são essenciais para o embasamento teórico do 

professor em sala de aula, no entanto, é necessário um espaço para realização de estudos, 

debates e discussões sobre esses documentos, para assegurar um ensino de educação 

ambiental em conformidade com o que preconizam os documentos oficiais e a legislação 

sobre a temática ambiental. 

 

5.2.10 Planejamento das práticas de educação ambiental 

 

Ao ser questionado sobre como era realizado o planejamento das aulas de educação 

ambiental, o gestor da escola referiu o seguinte: 
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“Horas cívicas e feira cultural, a Semana do Meio Ambiente, [que] culmina na 

Conferência Estadual de Meio Ambiente, com a participação de todas as escolas 

pertencentes à rede estadual”. (G) 

Percebemos na resposta do gestor a importância do planejamento para a organização e 

sitematização das atividades de educação ambiental, pois é no planejamento, momento de 

estudo e de reflexão, que os docentes irão discutir e elencar os conteúdos de meio ambiente, 

bem como os recursos humanos e materiais com que poderão dispor para a realização dessas 

atividades. Um dado a ser destacado é que as atividades elencadas pelo gestor da escola têm 

um cárater interdisciplinar, uma vez que envolve todos os professores da escola. 

Tais atividades de cunho ambiental realizadas através do planejamento vão ao 

encontro do que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, quando neles é 

referido o seguinte:  

“os trabalhos de integração nas diferentes áreas do conhecimento devem estar 

pautadas na interdisciplinaridade, possibilitando a cooperação e a elaboração de 

projetos interdisciplinares” (BRASIL, 1998). 

A afirmação do gestor também revela uma harmonia com o PPP da escola, no que 

refere  a interdisciplinaridade, assim postula “a escola procura desenvolver inúmeras 

atividades, acreditando na concepção de espaço de aprendizagens significativas, envolvendo 

uma mudança de postura pedagógica” (PPP, 2014,19). Nesse sentido, considera que as trocas 

entre os diversos profissionais proporcionam uma maior integração das disciplinas e dos 

projetos, enriquecendo-os a partir dos diferentes olhares. 

 

5.2.11 Avaliação do retorno das práticas em educação ambiental 

 

Sendo questionado sobre como avalia o retorno dessas práticas em educação 

ambiental no dia a dia da escola, o gestor afirmou a mudança que se verificava nos 

comportamentos dos alunos com as atividades realizadas na escola: 

“Observa-se e percebe-se que já há uma mudança de comportamento. (…) Trabalho 

realizado na escola através de teatro e música. (...) Elaboração de uma paródia 

valorizando a escola” (G). 

Percebe-se que o gestor da escola considerava o trabalho de educação ambiental 

utilizando metodologias diversificadas como a música, o teatro e a produção de paródias pelos 

alunos com a ajuda do professor e que possibilitam uma boa aprendizagem, sobretudo no que 
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tange ao comportamento do aluno. Há uma mudança gradativa e processual no 

comportamento dos alunos no trato com o meio ambiente, de acordo com o gestor da escola. 

A importância do conhecimento de educação ambiental através de metodologias 

diversificadas interfere na mudança de comportamento dos alunos de forma positiva no trato 

com o meio ambiente. Estas afirmações do gestor da escola vão ao encontro do que postula a 

Agenda 21, em seu capítulo 36: 

[...] tanto no ensino formal quanto no informal, a reorientação para o 

desenvolvimento sustentável é considerada indispensável para modificar a atitude 

das pessoas e para conferir consciência ambiental, ética, valores, técnicas e 

comportamentos em consonância com as exigências de um novo padrão de 

responsabilidade socioambiental. Para se tornar eficaz, o ensino sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento deve considerar a dinâmica do desenvolvimento do 

meio físico, biológico e social, estar integrado em todas as disciplinas e empregar 

métodos de ensino formais e informais e meios efetivos de comunicação. 

(BARBIERI; SILVA, 2011, p. 30). 

A afirmação do gestor revela  as mudanças que ora já aparecem no trato com o meio 

ambiente. Um exemplo ao qual o mesmo se refere é a elaboração de uma paródia realizada 

pelos alunos sob a orientação do professor de Artes.  

O trabalho interdisciplinar com a música favorece a formação da consciência 

ambiental e da mudança de comportamento no que concerne atitudes, hábitos e valores éticos 

para com o meio ambiente. Nesse sentido, as suas afirmações estão em harmonia com o que 

sugere a Agenda 21 em seu capítulo 36, conforme excerto acima citado.  

As afirmações do gestor estão alinhadas com o que preconiza o PPP da escola, 

quando recomenda que “uma aprendizagem significativa pressupõe a aquisição de valores, 

ressignificações das relações de aprendizagem, contextualização e a inter-relação de áreas do 

conhecimento” e reforça a ideia de que “ os componentes curriculares, interdisciplinarmente 

assumam também o caráter formativo” (PPP,2014). 

 

5.3. A Educação Ambiental na Voz dos Professores 

 

Este item tem o propósito de apresentar os resultados obtidos da análise de conteúdos 

aos protocolos das entrevistas realizadas aos professores para compreendermos os 

significados por eles atribuídos às suas práticas de educação ambiental no 9º ano do 
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ensino fundamental e que são apresentados por categorias que emergiram dessa análise de 

conteúdo. 

 

5.3.1 Tipo de formação contínua 

 

A prática do professor no ensino de educação ambiental no cotidiano escolar pode 

revelar um certo grau de seu conhecimento ao tratar de temas ambientais. Neste sentido, a 

formação exerce um poder capital para que se possa desempenhar com segurança e 

competência o ensino de educação ambiental. 

Freire (2011, p. 89-90), ao se referir sobre a competência profissional do professor ao 

ensinar, afirma: 

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se 

funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce 

ausente desta competência. O professor que não leva a sério sua formação, que não 

estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para 

coordenar as atividades de sua classe. [...] O que quero dizer é que a incompetência 

profissional desqualifica a autoridade do professor. 

Deste modo, no que se refere ao “tipo de formação contínua” o professor de Ciências 

afirmou ter feito formação contínua em Educação Ambiental “em formações fornecidas pela 

SEMED e SEDUC” (C1) e também em “Feiras de Ciências e Tecnologia” (C1). Já o 

professor de História referiu ter feito formação contínua em educação ambiental em 

“formações fornecidas pela SEDUC” (H2) e num “curso sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais”. (H2) 

O professor de Matemática afirmou ter feito formação proporcionada pelo SADEAM 

e pelo “ Projeto Mais Educação” que visa abordar todas essas questões, na Matemática, 

Física, Química”. (M3). Por sua vez, o professor de Língua Portuguesa referiu ter feito 

formação “em Conferências sobre Meio Ambiente que ocorreram nesse ano, os Seminários 

em outras instituições”. (LP4) 

Já os professores de Geografia e de Artes afirmaram ter recebido formação por meios 

informais. Assim, o professor de Geografia (G5) afirmou ter feito formação via “ Proposta 

curricular, Parâmetros Curriculares Nacionais, livros, livros didáticos, vídeos, vídeos de 

sustentabilidade, revistas, jornais, televisão, principalmente a comunicação de massa, a 

televisão, jornais, rádios” (G5). Por sua vez, o professor de Artes (A6) referiu ter recebido 
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formação através de “ Programas televisivos Discovery, Rede Globo que também tem, que 

abordam o assunto é dessa forma que eu tenho me atualizado na área” (A6). 

Percebe-se que a maioria dos professores recebeu formação por meios formais em 

educação ambiental, enquanto apenas dois receberam formação via meios informais. Tais 

afirmações evidenciam que ainda há uma lacuna na formação voltada para professores em 

educação ambiental. Desse modo, no que respeita à formação contínua de professores no 

ensino de educação ambiental, as afirmações dos professores não estão em concordância com 

o que preconiza a Constituição Brasileira de 1988, que consagra, no inciso VI, do parágrafo 

1º, do Art. 225, a incumbência do Poder Público de “promover a Educação Ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização para a preservação ambiental” (BRASIL, 1989, 

p. 88-89). Também a Lei nº 9.795, que institui a Política Nacional de Educação ambiental de 

1999, no que respeita à formação de profissionais, recomenda que a educação ambiental seja 

realizada “nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis. 

[...] Da mesma forma a dimensão ambiental vai constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas” (FOLHA, 1999).  

 

5.3.2 Contributos da formação contínua nas práticas pedagógicas 

 

A serem indagados sobre de que forma essa formação contínua contribuiu para 

melhorar as suas práticas de educação ambiental em sala de aula, o professor de Ciências (C1) 

respondeu: 

“O conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos cursos facilita o 

desenvolvimento de alguns projetos na escola”. (C1)  

“Também relacionando a teoria com a prática, aproveitando o próprio ambiente 

escolar para que a gente possa refletir sobre teoria e desenvolver maneiras de 

preservação do ambiente” (C1). 

A contribuição da formação contínua possibilita o desenvolvimento dos projetos na 

escola, uma vez que o conhecimento adquirido conduz à melhoria da prática pedagógica de 

sala de aula e a articulação entre a teoria e a prática são indissociáveis no processo ensino-

aprendizagem. 

Em relação à segunda afirmação do professor de Ciências em trabalhar  aproveitando 

o próprio ambiente escolar, pode-se dizer que esta colocação atende a um dos critérios 

preconizados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, especificamente no critério “favorecer 

a compreensão da realidade e a participação social”, quando nele é referido: “ que os alunos 
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possam desenvolver a capacidade de posicionar-se diante das questões que interferem na vida 

coletiva, superar a indiferença e intervir de forma responsável” (BRASIL, 1998, p. 25-26). 

Já o professor de Língua Portuguesa (LP4) considera que a formação contínua em 

educação ambiental nas suas práticas pedagógicas possibilita o: 

“Debate em sala de aula, debates críticos, a produção de textos, porque eu posso ter 

uma ideia de que forma reflete essa contribuição que estou passando para eles do meio 

ambiente”. (LP4) 

Por outro lado o Professor de Geografia (G5) respondeu o seguinte: 

“Bom, as práticas, para melhorar isso, principalmente mostrando para eles, 

principalmente vendo as vivências das pessoas (...). A gente faz o seguinte: da 

guirlanda, que a gente faz garrafa pet, dos coqueiros, das vassouras, além de tirar isso 

do meio ambiente, reutilização ao meio ambiente, você está demonstrando sobre a 

educação ambiental e também além de retirar do meio ambiente, eles reforçam para 

você através da sustentabilidade” (G5). 

O professor de Matemática (M3) afirmou o contributo da formação contínua nas suas 

práticas da seguinte forma:  

“(...) eu tento trabalhar com eles a questão, primeiro o conhecimento, porque para ele 

desenvolver uma situação do meio ambiente, ele precisa saber como ele vai calcular, 

depois ele vai para prática, é na prática que ele vai aprender, em relação a Matemática 

[e, também] (...) porque agora posso desenvolver com meus alunos material com 

conteúdo melhor, utilizando materiais reciclados (...) (M3). 

O professor de Artes (A6) considerou esse contributo da formação contínua em 

educação ambiental nas suas práticas pedagógicas da seguinte forma:  

“Então, de uma certa forma, eu tento despertar no aluno uma visão crítica para que 

aquilo seja retratado no trabalho artístico” (A6). 

No entanto, o professor de História (H2) afirmou que com a formação contínua:  

“O conceito que eu tinha sobre meio ambiente mudou. Tentei trazer isso para a sala 

de aula e a escola que eu trabalho tem árvores, é passado para os alunos a questão da 

preservação das árvores” (H2). 

Todos os entrevistados concordaram em afirmar a importância da formação contínua 

para o avanço e para a melhoria das práticas de ensino ambiental, pois a formação contínua 

possibilita uma melhoria qualitativa em sala de aula, já que as contribuições referidas pelos 

professores vão desde o incentivo à produção de projetos, à articulação teoria e prática, 

aproveitando o próprio ambiente onde o aluno está inserido, à abertura ao diálogo e debates 
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críticos tão necessários à formação para a cidadania, ao trabalho com produtos recicláveis e à 

mudança evolutiva do conceito de meio ambiente. 

Estas afirmações vão ao encontro do que preconizam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, quando apontam a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação 

da cidadania: “[...] com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos 

jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p. 5). 

 

5.3.3 Opinião sobre as propostas curriculares de educação ambiental 

 

No ensino formal, o meio ambiente deverá ser trabalhado como eixo para estudos 

nos temas transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Transversalidade e interdisciplinaridade “ambas apontam a complexidade do real e a 

necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios 

aspectos. Mais diferem uma da outra, uma vez que a interdisciplinaridade refere-se a uma 

abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a transversalidade diz 

respeito à dimensão didática” (BRASIL, 1998, p. 30). 

Ao serem indagados sobre se conheciam as propostas curriculares para a educação 

ambiental do 9º ano do ensino fundamental, o professor de Ciências (C1) afirmou: 

“O objetivo é sempre fazer com que os alunos possam refletir com relação ao bom 

uso dos recursos – evitar desperdícios”. (C1). 

Já o professor de Geografia afirmou o seguinte relativamente às propostas 

curriculares de educação ambiental: 

“(...) Orientando os alunos para eles terem, o futuro deles é assim e também às 

futuras gerações quando essa sustentabilidade e essa responsabilidade ao meio 

ambiente, não só a responsabilidade dos alunos, mas da própria comunidade. (…) 

Houve uma concessão entre todos professores, pedagogos, diretor, professores para 

trabalharmos em cima disso aqui com interdisciplinaridade como na geografia, na 

história, em língua portuguesa em todas as outras matérias” (G5). 

Também o professor de Matemática afirmou que as propostas curriculares indiciam a 

abordagem crítica e interdisciplinar da educação ambiental: 

“Onde você convive, então de uma certa forma eu tento despertar no aluno uma visão 

crítica para que aquilo seja retratado no trabalho artístico. (…) São esses sonhos de 

fazer da construção dessa horta para poder nós trabalharmos dentro da geometria, 
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dentro de geografia as questões ambientais, a questão de energia, o consumo de 

energia, a questão da economia dentro da própria escola” (M3). 

Estas afirmações confirmam a ideia de construir o conhecimento 

interdisciplinarmente a partir da realidade, como, por exemplo, a utilização da horta como 

uma possibilidade para a inserção dos conteúdos envolvendo as diversas áreas de 

conhecimento. Há de se considerar que a construção da horta ainda não se tinha concretizado, 

pois era apenas uma proposta idealizada pelos professores. 

Por sua vez o professor de Artes (A6) afirmou:  

“Eu tento levar em música, o assunto para criação de música e para arte cênica (...) o 

lado voltado pra questões ambientais mesmo ou do tipo na pintura (...). (…) Tanto que 

no 4º bimestre era para ser trabalhado com o meio ambiente de forma geral mesmo, 

todas as matérias deveriam de uma certa forma incluir um pouco sobre o meio 

ambiente” (A6). 

Percebe-se que para o professor de Artes (A6) as questões ambientais devem ser 

inseridas por meio das artes: cênica, pintura e música. Essa relação do ambiente com as artes 

pode tornar a aula dinâmica, participativa, envolvente, o que poderá possibilitar uma boa 

aprendizagem para os alunos. 

Também o professor de História referiu a importância de os temas de educação 

ambiental serem trabalhados no âmbito das várias disciplinas: 

“Essa questão da mudança de conceito e também para a gente trabalhar em sala de 

aula, não só o professor de Ciências, porque se pensava que só o professor de Ciências 

deveria trabalhar a questão do meio ambiente, perpassa por todas as disciplinas, 

inclusive a disciplina de História”. (H2)  

As afirmações de quatro entrevistados (G5, A6, H2, M3) referem-se ao trabalho do 

meio ambiente envolvendo a interdisciplinaridade. Tais afirmações vão ao encontro do que 

preconizam os documentos referentes à legislação ambiental, especificamente as preconizadas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Isto demonstra a importância de praticar a interdisciplinaridade na temática 

ambiental, uma vez que a “interdisciplinaridade pode ser compreendida como a integração das 

diferentes áreas do conhecimento através do diálogo, da inter-relação do saber, do movimento 

[...]” (FERREIRA, 2013, p. 40-41). 
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5.3.4 Opinião sobre as propostas de educação ambiental do Projeto Político-

Pedagógico 

 

O Projeto Político-Pedagógico da escola pode ser compreendido como um 

instrumento elaborado pelos atores sociais da escola, ordenando o trabalho da escola. É como 

se fosse a bússola que vai apontar para o que a escola fará no sentido de atender ao que 

preconiza o respectivo projeto. 

Libâneo (apud OFICINAS, 2011) expressa bem o significado do Projeto Político-

Pedagógico para a escola, quando diz que: 

O projeto representa a oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica, os 

professores e a comunidade, tomarem sua escola nas mãos, definir seu papel 

estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações visando a atingir 

os objetivos que se propõem. É o ordenador, o norteador da vida escolar. 

Ao serem indagados sobre se o projeto político-pedagógico da sua escola 

contemplava as propostas curriculares para a educação ambiental, o professor de Ciências 

(C1) respondeu o seguinte:  

“Eu acredito que o Projeto Político-Pedagógico da escola, ele precisa ser discutido 

com mais pessoas, com a comunidade escolar, precisa ser bastante socializado não só 

com o corpo docente, mas com os pais, com os representantes de alunos e comunidade 

do entorno da escola”. 

Percebe-se nesta afirmação do professor de Ciências (C1) que há uma necessidade 

em socializar e discutir com a comunidade escolar o Projeto Político-Pedagógico da escola, 

pois o mesmo considera ser necessário que as pessoas tenham acesso, conheçam o PPP da 

escola, que a gestão abra diálogo com a comunidade docente e discente para, de fato, 

conhecer melhor o PPP da escola e assim poder participar da sua execução. Há de se 

considerar que na afirmação do referido professor não houve referência sobre a educação 

ambiental estar contemplada no projeto político pedagógico.  

 Nesse sentido, o PPP da escola está em desarmonia com o que postulam os 

documentos oficiais no que refere à construção e às diretrizes do PPP com o PPP da escola. 

Para efeito, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (DCNEF) apontam 

no inciso 1º do Art. 20: 

O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída pela 

comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos 

alunos e nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as 
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orientações curriculares nacionais e dos respectivos sistemas de ensino. (BRASIL, 

2010). 

Por sua vez o professor de Língua Portuguesa (LP4) afirmou: 

“(...) Tentar inserir o verde nessa escola e até com a possibilidade de uma horta 

vertical (...) Entre as decisões tomadas, uma que está sendo aplicada no momento atual 

da escola é a reutilização da gordura, resíduos domésticos na produção de sabão.”  

Já o professor de Artes (A6) afirmou:  

“Esse trabalho é o fruto da criatividade coletiva dos alunos, foi trabalhado várias séries 

(...) a forma de eles verem tanto a escola, tanto o meio ambiente, já que foi, engloba 

ambas as partes, escola, meio ambiente e pouco da sociedade”.  

O professor de História (H2) afirmou: 

“(...) Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, foram elaborados (...) para que 

todos os professores trabalhem o meio ambiente em suas disciplinas”. 

A resposta do discurso do professor de matemática (M3) foi: 

“Porque é um trabalho que não é desenvolvido só em uma disciplina. É um trabalho 

que é desenvolvido em todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento”.  

Os entrevistados, em sua maioria, concordam em afirmar que há necessidade em 

trabalhar, de forma coletiva e em todas as disciplinas, o meio ambiente e inserir o verde na 

escola. O trabalho interdisciplinar possibilita uma visão mais completa do conhecimento. 

Apenas o entrevistado H2 se reportou sobre as recomendações sugeridas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para trabalhar meio ambiente, envolvendo todas as áreas 

de conhecimento na transversalidsde, de forma inderdisciplinar. 

Percebemos nas respostas dadas pelos professores C1, A6, H2, L4, M3 que os 

mesmos fazem referência aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, mas não mencionam 

as propostas de educação ambiental no Projeto Político-Pedagógico da Escola.  

Diante do exposto é possível afirmar que o não conhecimento das propostas de 

educação ambiental do Projeto Político-Pedagógico por parte dos professores poderá 

dificultar a aplicação da educação ambiental, uma vez que o projeto político-pedagógico da 

escola norteia toda a ação educativa da escola. 
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5.3.5 Temas de educação ambiental regional no projeto político-pedagógico 

 

Ao serem indagados sobre se o projeto político-pedagógico da sua escola integrava 

temáticas de educação ambiental de âmbito regional, o professor de Ciências (C1) respondeu 

o seguinte:  

“(...) Vai ser trabalhado a fauna regional, a flora, principalmente com relação aos 

anfíbios, répteis da nossa região, animais silvestres de modo geral. (...) quando se 

trabalha a água, o ar, o solo. (...) finalmente no 9º Ano quando ele vai fazer uma 

reflexão sobre o bom uso dos recursos naturais preservação do meio”. 

Já o professor de Língua Portuguesa (LP4) afirmou o seguinte:  

“O regional está presente não só na alimentação, mas nas temáticas trabalhadas pelos 

professores, uma vez que nós trabalhamos desde o contexto histórico da região à 

estrutura física dos pontos pesquisados, além das frutas, a questão da utilização dos 

peixes regionais”. 

Por outro lado, o professor de Geografia (G5) afirmou:  

“Entender melhor a própria localidade regional trabalhando sobre rios e quando se fala 

em meio ambiente, você está falando sobre tudo, sobre a floresta, a fauna, a flora (...)”. 

O professor de História (H2) afirmou: 

“Os professores reforçam aos alunos a preservação dos rios (...). (...) O professor de 

Artes, junto com um grupo de alunos, pegaram uma toada que fala sobre a natureza, 

uma toada regional que fala da natureza transformou em uma paródia (...).” 

A resposta do professor de matemática (M3) foi a que se segue: 

“Nós trabalhamos a questão da cultura, a música, a arte, inclusive interagindo com o 

professor de Artes, para ele trabalhar a Matemática e Artes (...)”. 

O professor de Artes (A6) afirmou o seguinte: 

“Mostrar a nossa fauna e flora através da música do regionalismo da toada que é muito 

forte na nossa região norte (...) desenvolvemos uma paródia”. 

Os entrevistados concordaram, em sua maioria, em afirmar que os temas regionais 

estão presentes quando trabalham os aspectos físicos e naturais do meio ambiente. Porém, três 

deles (H2, M3 e A6) afirmaram ser importante desenvolver atividades de cunho ambiental 

através das artes, como, por exemplo, trabalhando a música. 

Tais afirmações atendem ao que preconiza a LDB nº 9.394/96 em seus artigos 26 e 

32. O artigo 26, parágrafo 1º aborda os currículos e ressalta a necessidade do “conhecimento 

do mundo físico e natural e da realidade social e política”. O artigo 32, parágrafo II, assim 
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pontua: “a compreensão do mundo natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade”. 

 

5.3.6 Contributos da formação em educação ambiental na compreensão das 

propostas curriculares 

 

Ao serem indagados sobre se a formação em educação ambiental que tiveram 

contribuiu para a melhor compreensão das propostas curriculares para educação ambiental e 

de que forma, o professor de Ciências (C1) disse: 

“Justamente dos momentos de projetos na reflexão em relação as boas práticas de 

educação ambiental (...) que o aluno possa refletir sobre as práticas e consequências de 

suas atitudes diante do meio ambiente. (…) Então, fazer com que o aluno possa refletir 

sobre as práticas e as consequências de suas atitudes diante do meio ambiente e diante 

de todos os seres, não só analisando a sua vida em si, mas sabendo que sua atitude, ela 

compromete toda uma cadeia de vida com relação ao uso dos alimentos”. 

Já o professor de Artes (A6) afirmou: 

“Criação de brinquedos e outros artigos que partem desse material plástico (...) ao 

invés de jogar nos igarapés a gente pegar esse material e trabalhar de forma artística, 

dependendo do ponto, podem ser criados instrumentos musicais (...)”. (...) 

Conscientização que eu pude passar para meus alunos (...) então, procurei passar essas 

informações também para meus alunos. Uma coisa acontece muito aqui na nossa 

região é a poluição dos igarapés, com materiais que podem ser recicláveis, materiais 

pets e plásticos que, ao invés de serem jogados, pode fazer um trabalho seletivo com 

esse material”. 

Por outro lado, o professor de História (H2) afirmou:  

“(...) eu pensava que educação ambiental se referia apenas à questão da preservação 

das florestas, preservação dos rios. Hoje esse conceito mudou bastante, hoje eu 

percebo que a educação ambiental não é somente preservar, mas preservar com 

sustentabilidade”. 

A professora de Matemática (M3) afirmou: 

“(...) Nossos alunos voltam a olhar mais a preocupação até mesmo da escola, a questão 

da energia, por exemplo, a questão da sustentabilidade”. 

O professor de Ciências (C1) enfatizou ser importante a formação em educação 

ambiental, sobretudo na realização de projetos, por possibilitar uma reflexão sobre o bom uso 



153 
 

do meio ambiente em suas práticas, analisando as consequências negativas dessas práticas na 

cadeia alimentar.  

O professor de Artes (A6) salienta que trabalhar com materiais reciclados é necessário, 

pois além de produzir trabalhos artísticos, serve para despertar nos alunos a consciência 

ambiental.  

O professor de História (H2) refere que o grande contributo da formação foi ter 

possibilitado a mudança em sua concepção sobre educação ambiental, pois antes acreditava 

que a educação ambiental se referia apenas à preservação dos recursos naturais. Porém, a 

formação obtida permitiu-lhe perceber que a educação ambiental envolve a preservação do 

meio ambiente com a sustentabilidade. 

Os professores de Ciências, de Artes e de Matemática (M3) destacaram que o grande 

contributo da formação foi ajudar em vários aspectos da aprendizagem dos alunos e 

possibilitar mudanças em suas concepções sobre educação ambiental. Tais mudanças podem 

ocorrer através de exemplos aplicados em sala de aula sobre o meio ambiente como a 

utilização de materiais reciclados, o uso de energia e de alimentos. 

Tais afirmações refletem o que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN, concretamente nos conteúdos do bloco “manejo e conservação ambiental- trata das 

interferências positivas e negativas dos seres humanos sobre o ambiente, apontando suas 

consequências” (BRASIL, 1998, p. 203). 

 

5.3.7 Planejamento das práticas de Educação Ambiental 

 

Os professores, ao serem indagados sobre se no âmbito da sua disciplina 

planificavam atividades de educação ambiental, o professor de Ciências (C1) respondeu:  

“O planejamento em educação ambiental, o meu planejamento em relação a educação 

ambiental, ele vem abordando não só os temas a serem desenvolvidos na sala de aula, 

como temas sociais que estão em discussão, às vezes a depredação, drogas, gravidez 

na adolescência, DSTs”. 

O professor de Ciências (C1) enfatizou a importância do planejamento em educação 

ambiental, pois, além de abordar temas ambientais, possibilita inserir temas socioambientais. 

Já o professor de História (H2) afirmou planejar os temas de educação ambiental de 

forma transversal:  

“(...) nós trabalhamos o tema transversal meio ambiente, todo o planejamento, são 

quatro ao longo do ano é colocado, a questão do Meio Ambiente”. 
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Também o professor de Geografia (G5) referiu a lecionação e o planejamento do 

ensino da educação ambiental de forma transversal: 

“(...) o meio ambiente querendo ou não, ele entra suponhamos em Matemática, Língua 

Portuguesa, em todos os sentidos, em todas as matérias, trabalharmos uma 

interdisciplinaridade, não só na Geografia, mas também como Ciências, Matemática, 

Língua Portuguesa, História (...)”. 

O professor de Geografia (G5) reforçou, assim, a ideia de trabalhar o meio ambiente 

de forma interdisciplinar, envolvendo todas as áreas do conhecimento. 

Por outro lado, o professor de Matemática (M3) referiu a articulação da matemática 

com as questões ambientais:  

“então, é importante que o aluno saiba fazer o cálculo, mas é importante que ele saiba 

onde que ele vai usar. Então, a questão do refrigerante, das garrafas pets do tempo de 

duração, eles jogam muito plásticos, muitas sacolas e não sabem o tempo que elas 

podem nos prejudicar”. 

Diferente dos outros entrevistados, este professor enfatizou ser importante o aluno 

saber onde vai usar os conteúdos de matemática trabalhados, relacionado-os com as questões 

ambientais. A ideia é trabalhar conteúdos significativos, para que possam ser utilizados em 

seu cotidiano. 

O professor de Artes (A6) mencionou o planejamento de conteúdos ambientais no 

contexto da sua disciplina da seguinte forma: 

“(...) a gente pode considerar como recicláveis, transformar lixo em arte, pegar esse 

material que não tem direcionamento certo, então, a gente pega e tenta fazer algo que 

seja agradável digamos assim”. 

Este professor reforçou a ideia de trabalhar com materiais reciclados nas atividades 

artísticas, transformando o lixo em arte. 

Todas as afirmações analisadas vão ao encontro do que preconizam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), quando neles é referido que:  

“[...] vê se a importância de incluir Meio Ambiente nos currículos escolares como 

tema transversal, permeando toda a prática educacional. É fundamental, na sua 

abordagem, considerar os aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os modos de 

interação do ser humano com a natureza, por meio de suas relações sociais, do 

trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia” (BRASIL, 1998, p. 169). 
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5.3.8 Documentos de referência para o planejamento das aulas de educação 

ambiental 

 

Ao serem indagados sobre quais são os documentos que servem de referência para o 

planejamento das aulas, os entrevistados entenderam fazer uma distinção entre documentos 

oficiais e documentos não oficiais que lhes servem como referência para o planejamento das 

aulas de educação ambiental. 

No que se refere aos documentos oficiais, o professor de Ciências (C1) referiu 

consultar o seguinte material que usa no planejamento: 

“Livros didáticos, Parâmetros Curriculares Nacionais”. 

O professor de Língua Portuguesa (LP4) disse pesquisar em: 

“Livros didáticos, os Parâmetros Curriculares Nacionais, Projeto Político-Pedagógico 

da Escola”. 

Já o professor de História (H2) afirmou fazer consultas em: 

“Livro didático, os Parâmetros Curriculares Nacionais, Regimento da Escola, o 

Projeto Político-Pedagógico (...) artigos de revistas, a escola recebe a Revista de 

História da Biblioteca Nacional”. 

O professor de Geografia (G5) afirmou pesquisar em: 

“Propostas da SEDUC – Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino, Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN, o Projeto Político-Pedagógico da escola. O CD Meio 

Ambiente do PROVÁRZEA”. 

Por sua vez, o professor de Matemática (M3) disse consultar: 

“os Parâmetros Curriculares Nacionais (...) Projeto Político-Pedagógico (...) o livro 

didático”. 

O professor de Artes (A6) afirmou obter informações nos “Parâmetros Curriculares 

Nacionais”. 

No que diz respeito aos documentos que servem de referência para o planejamento das 

aulas de educação ambiental, todos os entrevistados afirmaram utilizar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Esta informação é essencial para a aplicação da prática de educação 

ambiental em sala de aula, haja em vista que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN- 

oferecem um conjunto de diretrizes e de orientações didáticas para trabalhar a educação 

ambiental na escola. 
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Percebemos que quatro entrevistados (C1, LP4, H2, M3) afirmaram utilizar o livro 

didático e outros quatro (LP4, H2, G5, M3) disseram que consultavam o Projeto Político-

Pedagógico para o planejamento das aulas de educação ambiental.  

O Projeto Político-Pedagógico da escola investigada “(...) propõe ações que efetivem 

uma prática docente de ensino-aprendizagem contextualizada e efetiva através de aulas 

criativas, participativas, significativas, contextualizadas, com avaliação contínua, diagnóstica, 

retomando os conteúdos todas as vezes que se fizerem necessárias “ (PPP, 2014, p.11).  

A consulta dos documentos oficiais para o planejamento das aulas de educação 

ambiental oferece diretrizes e orientações didáticas do currículo escolar. Assim, os 

professores têm possibilidades de desenvolverem atividades que promovem boas 

aprendizagens relacionadas ao ensino de educação ambiental. 

Registramos que apenas um entrevistado (H2) afirmou consultar, além dos demais 

documentos, o regimento da escola para o planejamento de suas aulas. 

No que tange aos documentos não oficiais consultados para o planejamento das 

aulas, foram diversificados aqueles referidos pelos professores entrevistados. Assim, o 

professor de Ciências (C1) referiu:  

“pesquisas na internet, vídeos, a minha própria vivência na faculdade com o 

conhecimento que adquiri, temas abordados na televisão, jornais, revistas, filmes, 

documentários (...)” (C1). 

Já professor de Língua Portuguesa (LP4) disse consultar: 

“os paradidáticos (...) tem o site de educação, tem só penso português, língua 

portuguesa em sala de aula, são sites que eu trabalho junto com eles, interagimos 

através do facebook e outras mídias sociais (...)”. 

Por sua vez, o professor de História (H2) referiu os seguintes documentos não oficiais 

usados para o planejamento das aulas de educação ambiental:  

“(...) filmes relacionados aos temas que trabalho em sala de aula, eu também me 

preocupo em saber o que está acontecendo de mais recente dentro do ensino de 

História. Então, navego na internet vejo as teses, dissertações, trabalhos de 

especialização das universidades do Brasil”. 

Já o professor de Geografia (G5) afirmou consultar: 

“a comunicação do Globo Repórter, também a gente pega, utiliza isso aqui na região, 

da Rede Amazônica (...) a gente utiliza não só o livro, mas também CDs (...)”. 

A resposta do professor de Matemática (M3) à questão colocada foi a seguinte: 
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“filmes diversos relacionados ao tema Matemática, a questão ambiental na produção 

inclusive desses assuntos, assim em destaque, aí nós temos a sala de mídia que nos 

ajuda, temos revistas, jornais...” 

O professor de Artes (A6) disse consultar: 

“Programas televisivos, também livros na área de Artes, também na área que aborde 

um pouco sobre o meio ambiente e também jornais”. 

 

Verificamos que os professores entrevistados destacaram ser importante e necessário 

consultar diversificados documentos não oficiais para o planejamento das aulas, pois 

constituem ferramentas necessárias para a ampliação dos conhecimentos relacionados com o 

meio ambiente, o que, segundo eles, possibilitará uma melhor aprendizagem dos mesmos 

pelos alunos. 

As afirmações dos professores entrevistados remetem ao que indicam os PCN, quando 

recomendam “deve-se recorrer às mais mais diversificadas fontes de informação sobre meio 

ambiente”. Consagram que é primordial quando se trabalha com o tema meio ambiente 

“contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da 

sociedade, local e global” (BRASIL,1998, p.187) 

 

5.3.9 Metodologias da prática do ensino da Educação Ambiental 

 

Os professores entrevistados ao serem indagados sobre as metodologias que 

utilizavam no ensino dos conteúdos de educação ambiental afirmam serem variadas. Assim, o 

professor de Ciências (C1) e o professor de História (H2) referiram: 

  “Eu costumo dar aulas expositivas dialogadas” (C1). 

 “Aula expositiva dialogada” (H2). 

 Por sua vez o professor de Geografia (G5) afirmou utilizar: 

“aulas das multimídias, o próprio Provárzea, utilizando os alunos fora de sala, 

explicando para eles, falando para eles sobre o meio ambiente de árvores, do próprio 

ar que respiramos”. 

 Além da referência do uso de metodologias expositivas, também foram referidas 

metodologias de ensino voltadas para o incentivo dos alunos à pesquisa. Foi o caso do 

professor de Ciências (C1), quando afirmou que fazia: 
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“seminários, pesquisa individual e em grupo, elaboração de relatórios resolução de 

exercícios individuais e em grupo, debates, dramatização, aulas práticas em laboratório, 

conhecimento, principalmente o laboratório de anatomia, visita de campo (...)”. 

 Já o professor de Língua Portuguesa (LP4) referiu o trabalho conjunto com a professora 

de Ciências na produção de textos sobre o projeto de reutilização do óleo e com a professora 

de Artes na elaboração de fantoches: 

“(...) a professora de Ciências trabalhou junto comigo, a Língua Portuguesa, a questão 

de produzir texto que apresentasse o projeto da reutilização do óleo, resíduo doméstico 

na produção de sabão (...) outra professora trabalhou o recurso de tecidos na produção 

de fantoches (...) Apresentação de filmes”. 

 Ainda o professor de História (H2) afirmou realizar eventos e trabalho de pesquisa com 

os alunos no âmbito da lecionação dos conteúdos de educação ambiental: 

“filmes, passeatas, feira cultural (...) Também incentivo, como professora, os alunos a 

fazerem pesquisa”. 

 O professor de Geografia (G5) disse ter realizado uma visita de estudo:  

“levámos os nossos alunos ao INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

para demonstrar sobre as apresentações que fazemos na escola (...)”. 

 

 Também o  professor de Matemática (M3) referiu a visita de estudo ao INPA:  

”fomos ao INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia fomos fazer a 

visitação, conhecer o peixe-boi (...) a questão dos animais que estão em extinção, então 

os alunos puderam entender melhor, puderam aprender, conhecer coisas que eles 

realmente nem conhecem, muita diversidade na natureza (...)”. 

 O professor de Artes (A6) afirmou o trabalho no âmbito da música e da paródia: 

“(...) levo meus alunos à pesquisa de materiais que nos ajudem a desenvolver o cunho 

ambiental e a gente trabalha isso dentro da performance de música brasileira (...) 

Seminários, apresentação de vídeos, de filmes (...) E todas essas metodologias eram 

etapas para a gente chegar ao resultado final que era a nossa música, que é a música A 

ESCOLA É MEU LUGAR, com a paródia que foi criada por alunos e eu como 

professor”. 

 A diversidade de metodologias voltadas para pesquisa dos alunos mencionadas por 

todos os professores entrevistados atende às recomendações preconizadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN, pois assim expressam: 
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“O trabalho com a temática ambiental deve proporcionar ao aluno reflexões acerca dos 

problemas que afetam a sua vida, a da comunidade, a de seu país e a do planeta. Para 

tanto faz-se necessário que o aprendizado seja significativo, desenvolva a sua 

sensibilidade, assim iniciar um processo de mudanças de comportamento. [...] nesse 

sentido, para que o aluno possa fazer essa relação do ambiente da escola com outros 

ambientes, o documento propõe: 

À saída dos alunos para passeios e visitas a locais de interesse em Educação Ambiental. 

Assim, é importante que se faça um levantamento de locais como parques, empresas, 

unidades de conservação, serviços públicos, lugares históricos e centros culturais, e se 

estabeleça um contato para fins educativos” (BRASIL, 1998, p. 192). 

 Um dado a ser destacado foi a assertiva do professor de Língua Portuguesa (LP4) 

quando afirmou a importância da parceria com o professor de Ciências (C1) na produção de 

textos, bem como na construção do projeto de reutilização do óleo. 

Da mesma forma o professor de Artes (A6) considerou importante utilizar 

metodologias que incentivem a produção de música, no caso assertivo foi produzido pelos 

alunos, em parceria com o professor entrevistado, uma paródia.  

 

5.4. As práticas de educação ambiental observadas 

Os resultados obtidos das notas de campo da observação de aulas serão apresentados 

por categorias resultantes da análise de conteúdo a eles realizada. 

 

5.4.1 Conteúdos 

 

O quadro abaixo revela os conteúdos e as metodologias aplicadas nas práticas de 

ensino de educação ambiental das aulas em que foi observada a lecionação de temas de 

educação ambiental.  

Vale registrar que de um conjunto de 77 (setenta e sete) aulas observadas para as 

quais tinha sido planificada  pelos professores  participantes do estudo a abordagem de temas 

de educação ambiental, apenas em 16 (dezesseis) dessas aulas foi observada a lecionação 

desses temas. 
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QUADRO 5 : Aulas De Educação Ambiental Observadas 

DISCIPLINA No DE AULAS 
OBSERVADAS 

TEMA CONTEÚDOS  
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 
TRATADOS NA 
AULA 

ATIVIDADES / 
ESTRATÉGIAS 
PARA 
TRABALHO DOS 
CONTEÚDOS 

Artes 1a Aula Gêneros 
musicais 
brasileiro: 
Pagode e Forró. 

Gêneros 
musicais 
brasileiros com 
ênfase nas 
toadas de Boi-
Bumbá, folclore 
de Parintins 

Apresentação 
de um filme 
sobre o Folclore 
da cidade de 
Parintins tendo 
como fundo 
musical a 
música Canto da 
Floresta. 
 
Diversidade 
ambiental e 
cultural. 
Ritmo regional. 
Aula expositiva 
dialogada com 
utilização de 
recursos 
audiovisuais. 
 

 2a Aula Gêneros 
musicais 
brasileiro: Bossa 
Nova e Maxixe. 

Gêneros 
musicais 
brasileiro com 
ênfase nas 
toadas de Boi-
Bumbá, folclore 
de Parintins. 

Criação de uma 
Paródia 
retratando o 
regional e a 
escola. 
Projeção no 
vídeo sobre a 
música “Canto 
da Mata”. 
Interpretação 
da letra da 
música “Canto 
da Mata”. 
 
Professor e 
alunos. 
Aula interativa 
teórico-prática 
envolvendo 
professor e 
alunos. 
 
 

 3a Aula Gêneros 
musicais 

Paródia A Escola 
é Meu Lugar, 

Ensaio da 
música/ paródia 
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brasileiro: Bossa 
Nova e Maxixe. 

autoria:  com a turma 
acompanhado 
com violão pelo 
professor. 
Aula teórico- 
prática 
envolvendo 
professor e 
alunos. 
 

 4a Aula Gêneros 
musicais 
brasileiro Bossa 
Nova e Maxixe. 

Paródia “A 
Escola é Meu 
Lugar”. 

Ensaio Geral 
com a turma da 
Paródia “ A 
Escola é Meu 
Lugar”. 
Aula prática 
envolvendo 
professor e 
alunos. 
 

Geografia 1aAula Europa: 
Economia e 
Meio Ambiente 
Desde o Século 
XVIII 
 

O extrativismo 
vegetal. 
O extrativismo 
animal. 
O extrativismo 
mineral. 

Aula expositiva 
dialogada com a 
utilização do 
livro didático na 
página 130. 
Professor e 
alunos. 
 
 

 2aAula Principais fontes 
de energia. 
Indústria na 
Europa. 

Energia 
renováveis, as 
principais 
fontes: 
hidráulica, 
eólica, solar 

Uso do livro 
didático.  
Aula expositiva 
dialogada. 
Professor e 
alunos. 
 

 3aAula A indústria no 
Leste Europeu. 
A indústria e 
ambiente. 
 

Fauna 
amazônica. 
Peixes da 
região. 
 
 
 
 
 

Uso de Livro 
didático, 
explicação oral. 
Aula expositiva 
dialogada. 
Professor e 
alunos. 
 
 

 4a Aula O Poder do 
Planeta. 

Planeta Terra, a 
atmosfera, o 
clima, a Floresta 
Amazônica, as 
Diversas formas 
de vida, o mar, 

Projeção do 
filme: O Poder 
do Planeta. 
Debate. 
Aula interativa 
com utilização 
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os rios e 
poluição. 

de recursos 
audiovisuais 
envolvendo 
professor e 
alunos. 
 

 5a Aula Projeto Manejo 
dos Recursos 
Naturais da 
Várzea. 

Diversidade dos 
peixes do 
Amazonas. 
Modelo de 
sustentabilidade 
através do 
pescado. 

Projeção do 
Filme: PRO – 
VÁRZEA –O 
filme retrata o 
modelo de 
sustentabilidade 
através do 
pescado. 
Aula interativa 
com a utilização 
de recursos 
audiovisuais 
envolvendo 
professor e 
alunos. 
 

 6a Aula Projeto dos 
Recursos 
Naturais da 
Várzea. 

Modelo de 
sustentabilidade 
através do 
pescado. 

Debate sobre o 
Filme Pró 
Várzea. 
Aula dialógica 
com a 
participação de 
professor e 
alunos. 
 

 7aAula Floresta 
Amazônica. 

Riqueza da 
biodiversidade. 
Problemas 
sociais urbanos 
e rurais. 

Aula expositiva 
dialogada com 
ênfase sobre a 
Floresta 
Amazônica. 
Professor e 
alunos. 
 
 

Língua 
Portuguesa 

1a Aula Produção 
textual. 

Texto: Planeta 
Água   -  Autor: 
Joelmir Beting 

Explanação pelo 
professor no 
quadro branco 
sobre a questão 
ambiental no 
Planeta Terra. 
Aula expositiva 
dialogada. 
Professor e 
alunos. 
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 2a Aula Prática textual. Texto base 
Planeta Água – 
Joelmir Beting 
Produção de 
texto. 

 Utilização de 
um texto base 
sobre o Planeta 
Água. 
Aula expositiva 
dialogada/aula 
prática. 
Professor e 
alunos. 
 

 3a Aula Produção 
textual. 

Texto: 
Comunidades 
para um mundo 
melhor 
Mudar para um 
planeta 
sustentável 
Autora: 
Berenice Gehien 
Adms 

 Texto base 
sobre 
Comunidades 
para um mundo 
melhor. 
Produção de um 
texto.  
Aula prática. 
Professor e 
alunos. 
 
 
 

Matemática 1aAula Feixe de retas 
paralelas. 

Matemática 
sustentável. 
 
 
 

Palestra: 
Matemática e 
Educação 
Ambiental. 
Currículo 
escolar em uma 
perspectiva 
integradora de 
Matemática e 
Educação 
Ambiental. 
Aula expositiva 
dialogada. 
Professor e 
alunos. 
 

 2a Aula Função Coleta seletiva 
de lixo. 
Conscientização 
ambiental. 
Plantação de 
árvores e 
valorização do 
verde. 

Cálculo para 
produção de 
renda através 
da reciclagem. 
Aula teórico-
prática. 
Professor e 
alunos. 
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 Vale registrar que nas disciplinas Ciências e História detectamos que o ensino de 

educação ambiental não fora trabalhado. Para efeito, observamos 13 (treze) aulas de ciências e 

11 (onze) aulas de história, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) aulas observadas nas 

respectivas disciplinas. Registramos a ausência do ensino de temáticas de cunho ambiental 

nas duas disciplinas mencionadas acima. 

Percebe-se que os conteúdos do meio ambiente são complexos e amplos e 

apresentam uma grande riqueza socioambiental. Inicia-se da realidade local à global. Nesse 

sentido, foi observada a abordagem da temática ambiental começando pela realidade local, 

como podemos ver nos excertos dos conteúdos que foram ensinados:  

“Floresta Amazônica; riqueza da biodiversidade; Problema sociais e urbanos”. (AG) 

“Fauna Amazônica: peixes da região”. (AG) 

“Trazendo para a nossa realidade local, os igarapés estão poluídos, suas águas vão 

para o Rio Negro” (ALP) 

“Modelo de sustentabilidade através do pescado da região”. (AG) 

Vale salientar que o professor de artes tratou em suas quatro aulas em que foi 

lecionada a educação ambiental conteúdos ambientais nos aspectos ecológicos, geográficos e 

biológicos. A aula de artes apresentou a diversidade ambiental cultural nos gêneros musicais 

brasileiros, o que demonstrou uma ampliação ao conteúdo ambiental ao inserir e agregar a 

vertente cultural, como se pode ver na seguinte nota de campo: 

“Diversidade ambiental cultural: gêneros musiciais brasileiros – Toadas do Boi-

Bumbá do folclore de Parintins”. (AA) 

Outra observação importante foi revelada nas três aulas de língua portuguesa em que 

foram abordados temas de educação ambiental, quando foi apresentada a educação ambiental 

como possibilidade na contrução da consciência ambiental. Este feito se apresentou nas 

passeatas ecológicas, objetivando despertar a comunidade para a importância do meio 

ambiente, como se pode constatar nas seguintes notas de campo da aula observada: 

“É preciso praticar a educação ambiental, as pessoas devem tomar consciência que têm 

que cuidar do meio onde vivem (...)”. (ALP) 

“A escola tem realizado passeatas ecológicas aqui no bairro do Coroado no sentido de 

alertar a população para a importância do meio ambiente e o cuidado que todos devem 

ter com o mesmo (...)”. (ALP) 

As aulas apresentadas vão ao encontro do que preconiza a Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, em seu art. 5º, inciso IV, no qual se afirma  
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“o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania”.  

Bem como se percebe que o trato com o meio ambiente corresponde ao conceito 

apresentado pela Unesco: “ambiente entende-se não apenas o entorno físico, mas também os 

aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos inter-relacionados” (BRASIL, 2000, p. 81). 

 

5.4.2. Conteúdos do meio ambiente na Europa 

 

Apenas em duas aulas de Geografia foram trabalhados contéudos do meio ambiente 

na Europa. Percebeu-se uma preocupação com o meio ambiente em relação à utilização dos 

recursos naturais, utilizando apenas os necessários para a sobrevivência humana. Nestas aulas 

foram apresentadas a sustentabilidade como a forma mais adequada para a exploração dos 

recursos naturais. Destacou-se a legislação ambiental da Europa como a possibilidade de 

controlar as emissões de gases poluentes. Estas afirmações podem ser verificadas nas 

seguintes notas de campo: 

“É preciso sempre praticar a sustentabilidade, usar os recursos naturais de forma 

sustentável, retirar da natureza apenas o necessário para a sua sobrevivência”. (AG) 

“Na União Europeia há legislação ambiental, sobre o controle e emissão de gases 

poluentes” (AG). 

 

5.4.3 Conteúdos do meio ambiente no Planeta 

 

Nas aulas três aulas de Língua Portuguesa e nas sete aulas de Geografia foram 

apresentadas as seguintes problemáticas ambientais: poluição, extinção de espécies animais e 

plantas, preocupação com as futuras gerações.  

Na aula de Geografia foram mencionados os grandes eventos internacionais sobre 

meio ambiente. Já na aula de Língua Portuguesa destacou-se a cidade de Cubatão como uma 

cidade que fora um dia a mais poluída da América do Sul e hoje se apresenta como uma 

cidade limpa. As seguintes notas de campo evidenciam tais afirmações: 

“As cidades são ecossistemas criados pelos seres humanos. Apesar de ocupar apenas 

2% da superfície da Terra, as cidades consomem 75% dos recursos naturais globais e 

produzem 80% da poluição”. (ALP) 

“(...) o desaparecimento de várias espécies de animais e de plantas”. (ALP) 
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“A maior preocupação é com as futuras gerações, precisamos praticar a 

sustentabilidade”. (AG) 

“Houve várias reuniões sobre o meio ambiente (...) Estocolmo, 1972; Eco/92; Rio+20. 

Tais encontros apoiados pela ONU – Organização das Nações Unidas- se discutiu 

muito sobre o meio ambiente planetário”. (AG) 

“Nos anos 80 a cidade de Cubatão foi considerada a mais poluída da América do Sul, 

hoje é uma das mais limpas”. (ALP) 

 

As aulas destas duas disciplinas apresentaram temas ambientais que vão ao encontro 

do que preconiza a Lei nº 9.795/99 no que tange os princípios básicos da educação ambiental, 

pois os incisos II e V expressam: “II – a concepção de meio ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade; V- a abordagem articulada das questões ambientais locais, 

regionais, nacionais e globais”. 

 

5.4.4. Conteúdos do meio ambiente na cidade de São Paulo 

 

Também nas aulas de Língua Portuguesa e de Geografia foram ensinados temas 

relacionados com a escassez de água no Sudeste, com destaque para a cidade de São Paulo.  

Há de se considerar os exemplos apresentados em períodos históricos, pelo que na aula de 

Língua Portuguesa foi mencionado o rio Tietê que, no ínicio da colonização do Brasil, possuía 

águas limpas e hoje, por conta da ação antrópica e industrial, encontra-se com as águas 

poluídas. 

Nota-se a conexão apresentada na aula de língua portuguesa ao relacionar a escassez 

de água na cidade de São Paulo com a cidade de Manaus. Foram, também, mencionadas as 

causas, as consequências do meio ambiente degradado, bem como a chamada de atenção para 

as soluções que virão dos responsáveis por esses impactos negativos no meio ambiente. As 

notas de campo que vêm a seguir evidenciam estes conteúdos trabalhados nas aulas de 

Geografia e de Língua Portuguesa: 

“Escassez de água no Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo”. (ALP) 

“O sistema Cantareira um dos sistemas que abastece a cidade está com a sua reserva 

bem reduzida chegando próximo ao volume morto”. (ALP) 
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“Relação da falta de água em São Paulo com a cidade de Manaus no bairro Grande 

Vitória, nesse bairro tem sete poços de água, porém é insuficiente para atender os 

moradores (...)” (ALP) 

“A água que eles pensavam que não acabaria (...). Vejam o exemplo de São Paulo, 

São Paulo é uma floresta em pedra”. (AG). 

 

As aulas de Geografia e de Língua Portuguesa abordavam e relacionavam temáticas 

locais às nacionais, todas ligados a contextos atuais da realidade brasileira.  

Também as aulas atendem ao que se esperava que os alunos no final do ensino 

fundamental sejam capazes, em um dos objetivos proposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN:  

“perceber-se, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de 

causa/efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo (histórico), 

utilizando essa percepção para posicionar-se criticamente diante das condições 

ambientais de seu meio”. (BRASIL, 1998, p. 197-198). 

 

5.4.5. Conteúdos do meio ambiente numa perspectiva interdisciplinar 

 

As aulas de matemática, língua portuguesa, geografia apresentaram a inserção do 

verde presente no plantio de árvores, hortas e outras atividades similares. A aula de geografia 

apresentava as plantas como possibilidade para amenizar a temperatura do ambiente escolar. 

Vale destacar a presença da percepção ética na aula de língua portuguesa. Também 

merece destaque a aula de matemática ao apresentar o currículo associado à realidade, nesse 

sentido busca o equilíbrio local e global. 

Para enriquecer tais evidências temos as seguintes notas de campo das aulas de 

geografia, língua portuguesa e de matemática: 

“A professora disse: iremos abordar a matemática em uma perspectiva ambiental (...) o 

currículo não deve estar dissociado da realidade, as propostas nesse sentido devem 

buscar: o equilíbrio ambiental, local e global”. (AM) 

“(...) plantar árvores, cultivar hortas, enfim, a responsabilidade é de todos em preservar 

e conservar o meio ambiente para a presente e futuras gerações”. (ALP) 

“As plantas em nossa escola, amenizam a temperatura, isso é educação ambiental”. 

(AG) 
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Percebe-se nas respetivas aulas de geografia, matemática e língua portuguesa que 

foram trabalhadas as temáticas de educação ambiental na perspetiva de cada área. O tema do 

meio ambiente encontrou-se presente nos contéudos de cada disciplina de forma não integrada 

e não interdisciplinar.  

Há de se considerar também a aula de língua portuguesa por ter apresentado a 

percepção da ética com o meio ambiente, o que demonstrou a preocupação e a sensibilidade 

do professor sobre o trato com o meio ambiente.  

“A partir da escola melhorar a percepção ética com o meio ambiente”. (ALP) 

Tais observações nos possibilitam dizer que as práticas pedagógicas do ensino de 

educação ambiental não corresponderam efetivamente ao que recomendam as diretrizes para o 

ensino de educação ambiental recomendadas nos documentos das conferências internacionais, 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, nas diretrizes curriculares para educação 

ambiental em seus artigos 15,16 e 17, ao conjunto de leis de educação ambiental.  

 

5.4.6. Metodologias de ensino da educação ambiental 

 

Em 3 (três) das 7 (sete) aulas observadas, o professor de geografia utilizou 

metodologias ativas, o mesmo aplicou a interatividade entre professor e alunos nos debates. 

Na visualização de um vídeo sobre educação ambiental na aula de Geografia foi 

apresentado o meio ambiente nos aspectos socioambientais e culturais como música regional, 

atmosfera, clima, floresta amazônica, mar, rios, poluição, sustentabilidade. 

A visualização de um vídeo sobre educação ambiental apresentou imagens com o 

ambiente natural com as suas riquezas naturais, culturais e sociais, assim como, por outro 

lado, apresentou ambientes impactados pela ação antrópica: 

“Apresentação de um vídeo sobre o modelo de sustentabilidade através do pescado 

regional. O professor disse: vamos observar e perceber um modelo de sustentabilidade 

na região, especificamente no estado do Amazonas”. (AG) 

Esse recurso didático possibilitou o ensino e a aprendizagem de educação ambiental, 

na medida em que os alunos terão adquirido conhecimentos referentes às músicas, ao modelo 

de sustentabilidade através do pescado regional, fauna e flora regionais, podendo, assim, 

relacionar a realidade local com o que foi apresentado no video. 

O modelo de sustentabilidade que a aula de Geografia apresentou vai ao encontro do 

conceito de desenvolvimento sustentável definido pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNMAD), conhecida como Comissão Brundtland, publicado 
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como “O Nosso Futuro Comum”. Segundo a referida Comissão, “desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades” (CNMAD,1988,p.46 apud 

BARBIERI, 1997, p.23). 

 Também o modelo de desenvolvimento sustentável é recomendado nos documentos 

oficiais de educação ambiental. Para efeito, temos os Parâmetros Curriculares Nacionais que 

recomendam o uso dos bens da Terra pelos seres humanos com caráter de conservação, 

possibilitando menor impacto, respeitando a renovabilidade dos recursos. Os PCN salientam a 

garantia ao acesso de todos os bens culturais necessários ao desenvolvimento de vida atrelado 

ao conceito de sustentabilidade, faz parte da assinatura da maioria dos países, incluindo o 

Brasil.  

 

 5.4.6.1 Diálogo sobre o vídeo visualizado 

 As aulas apresentaram um círculo aberto com a finalidade de envolver todos os alunos no 

processo de ensino-aprendizagem. Os professores utilizaram o diálogo como estratégia 

metodológica para incentivar os alunos a serem sujeitos ativos de construção dos seus 

conhecimentos. 

Todos os alunos participaram nas aulas, os professores interagiram com os alunos, 

permitindo que, com o diálogo, as dúvidas e os questionamentos fossem solucionados. 

Em 3 (três) aulas das 4 (quatro) aulas de Artes observadas foram utilizadas 

metodologias ativas: produção de uma paródia, debates e aulas teórico-práticas. 

A aula de Artes apresentou um diálogo com uma boa participação dos alunos, o 

professor utilizou ferramentas didáticas como o chocalho, o violão e o vídeo. Essa 

metodologia envolveu e aproximou os alunos do professor, no intuito de criar condições para 

uma melhor aprendizagem: 

 “Realização de um breve debate com a turma sobre o vídeo Canto da Floresta. O 

professor disse caros alunos entenderam a mensagem veiculada no vídeo sobre o meio 

ambiente e a cultura regional? Os alunos destacaram os seguintes pontos: as alegorias 

folclóricas, a cobra grande, a vitória-régia, a dança, a floresta, os animais, os rios da 

Amazônia”. (AA) 

 

5.4.6.2. Audição de uma música sobre educação ambiental 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte postulam  
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“o aluno desenvolve sua cultura de arte fazendo, conhecendo e apreciando produções 

artísticas, que são ações que integram o perceber, o pensar, o aprender, o recordar, o 

imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar” (PCN DE ARTES, 1998, p. 19). 

 

A construção da competência musical do aluno possibilita-lhe comunicar e expressar-

se musicalmente e quando conecta o imaginário e a fantasia aos processos de criação, 

interpretação e fruição, poderá desenvolver o sentido poético e a dimensão sensível que a 

música traz ao ser humano: 

“Reprodução da música Canto da Mata no computador, o professor disse: prestem 

atenção na letra da música, ouçam os pontos relevantes, mata, ar, tradição milenar, 

cantos, mãe natureza, Tupã, floresta. Vamos ouvir várias vezes para entendermos bem 

o que diz a letra da música” (AA). 

 

A audição de uma música sobre meio ambiente regional facilitou o entendimento e a 

compreensão do texto, uma vez que trouxe consigo elementos socioambientais, conduziu o 

aluno a uma viagem imaginária focada no ambiente local, com suas riquezas e seus impactos 

provocados pela ação antrópica. 

Um dos objetivos gerais de se trabalhar a música no ensino fundamental, segundo os 

PCN de Arte, é  

“valorizar as diversas culturas musicais especialmente as brasileiras, estabelecendo 

relações entre a música produzida na escola, as veiculadas pelas mídias e as que são 

produzidas individualmente e ou por grupos musiciais da localização e região bem 

como produzir a participação em eventos musicais de cultura popular, shows, 

concertos, festivais, apresentações musicais diversas, buscando enriquecer suas 

criações, interpretações musicais e momentos de apreciação musical” (BRASIL, 1998, 

p. 81). 

 

 

5.4.6.3. Diálogo sobre a música 

 

A aula de Artes foi uma aula interativa, pois o professor incentivou os alunos a 

participarem na aula, a metologia aplicada foi o diálogo. Nele, o professor agiu como 

mediador do processo de ensino aprendizagem, procurando que os alunos construissem novos 

conhecimentos: 
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“Realização de um breve debate com os alunos sobre o significado da música, o 

professor disse: para vocês qual a mensagem da música? Ela exalta a mãe natureza, 

por quê? Porque devemos observar, respeitar e valorizar a natureza (...). Todos nós 

dependemos dos recursos naturais, como a água, os animais, as plantas”. (AA) 

A parte interpretativa foi bem trabalhada e os alunos, com base no texto da letra da 

música “canto mata”, foram explorando a mensagem. 

A aula de Artes atendeu ao que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN, quando recomendam que sejam abordados conteúdos como “a diversidade cultural e a 

diversidade ambiental” (SEF, 2000, p. 61). 

 

5.4.6.4. Audição de uma paródia sobre educação ambiental 

 

A aula de Artes apresentou um círculo bem aberto, onde o professor conduziu a aula 

com seu violão, alguns alunos portaram instrumentos musicais, o professor e alunos cantaram 

várias vezes a paródia. Todos participaram da aula cantando, tendo sido uma aula envolvente 

e participativa. Assim como apresenta a nota de campo: 

“Conteúdo de Educação Ambiental: Paródia A Escola é Meu Lugar 

O professor ao adentrar na sala de aula saudou a todos com um BOM DIA! Em 

seguida efetuou a frequeência dos alunos no diário digital. 

A aula versa sobre o ensaio da música/paródia A Escola é Meu Lugar. 

O professor distribuiu cópias da letra da paródia A Escola é Meu Lugar, solicitou aos 

alunos que formassem um grande círculo bem aberto. 

O professou leu em voz alta a letra da paródia para a turma, fez uma pausa, solicitou 

atenção de todos e disse: 

Irei fazer uma reflexão sobre a importância do conhecimento para a vida de todos. A 

escola e a família devem estar juntas como parceiras na construção do saber, cada uma 

assumindo a sua pesponsabilidade, cumprindo com seus deveres. 

A paródia ambiental que construímos passa a mensagem da importância da escola, 

família e meio ambiente. Precisamos conhecer a fauna, a flora, os rios amazônicos, 

observar o modo de vida dos ribeirinhos, dos caboclos, das pessoas que vivem aqui na 

região. 

A música de um modo geral exerce um poder muito forte na difusão do conhecimento, 

as nossas toadas de boi-bumbá, a maioria delas passam grandes mensagens ecológicas, 

são verdadeiros hinos em defesa da preservação socioambiental, pois enaltecem as 
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riquezas naturais e culturais do homem amazônico.Precisamos conhecer, cuidar e 

valorizar o nosso patrimônio natural e cultural. 

Alguns alunos disseram que gostam muito de ouvir e dançar as toadas do boi-bumbá 

de Parintins, destacaram alguns elementos presentes nas letras das toadas como em 

relação aos animais: onça, cobra grande, arara, gavião, beija-flor, lagarto e peixes. 

Disseram também que têm toadas que denunciam as queimadas nas matas, pois o fogo 

mata os animais e todos sofrem as consequências. 

O professor encontra-se com um violão, há dois alunos com seus violões e duas alunas 

com seus chocalhos. 

Os alunos ouviram atentamente o discurso do professor, leram em voz alta a letra da 

paródia A Escola é Meu Lugar e disseram professor vamos cantar? O professor disse 

sim, “agora vamos todos cantar acompanhem comigo e com seus colegas no violão, 

juntamente com suas duas colegas com seus chocalhos”. 

A turma cantou várias vezes a paródia A Escola é Meu Lugar, algumas alunas até 

dançaram, todos os alunos participaram da aula. Após o ensaio da paródia, o professor 

disse: 

Essa paródia é o resultado do nosso trabalho de cunho socioambiental. Temos a 

intenção de apresentar a paródia A Escola é Meu Lugar na mostra de Painéis da 

escola, onde a turma irá cantar para toda a escola e também para a comunidade. 

Essa Mostra de Painéis, tem como objetivo socializar para a comunidade os resultados 

obtidos pela escola das aprendizagens dos alunos, das metas atingidas, bem como os 

índices de reprovação e evasão escolar, referentes ao ano passado.  

É um momento em que podemos divulgar o nosso trabalho de Artes para a 

comunidade e conclamar a sociedade para defender as causas socioambientais, pois 

todos nós somos responsáveis pela preservação e conservação do meio ambiente”. 

 

Observamos a responsabilidade do professor de Artes em sensibilizar os alunos para o 

cuidado com o meio ambiente, unindo a escola e a família para essa grandiosa tarefa.  

Utilizou a música como veículo de difusão do saber socioambiental. Divulgou, 

socializou e valorizou a diversidade biológica e sociocultural, quando chamou a atenção dos 

alunos para conhecerem a fauna, a flora amazônica, bem como o folclore, as manifestações 

culturais, o modo de vida, o uso e os costumes dos habitantes da região. 

Percebemos o chamamento e o despertar nos alunos para que assumissem as 

responsabilidades para com o meio ambiente, seja natural e cultural. Tentou despertar nos 



173 
 

alunos a construção de uma postura ética para todas as formas de vida. Enfatizou o discurso 

da sustentabilidade quando disse: “ devemos retirar da natureza só o necessário à nossa 

sobrevivência, precisamos pensar nas futuras gerações”. 

Evidenciamos a valorização que o professor de Artes deu à música popular brasileira, 

sobretudo a regional, assim como trabalhou as questões ambientais explorando as letras das 

músicas, a musicalidade e o ritmo regional. Também ressaltou o papel da escola e da família 

como parceiras na construção do conhecimento e destacou a escola como lugar do aluno, que 

faz parte de sua vida, conforme indica o pequeno trecho da paródia A Escola é Meu Lugar [...] 

em busca de alcançar um mundo inteiro. 

Percebemos uma aula dinâmica com a aplicação de estratégias diversificadas, como o 

diálogo, leitura de texto em voz alta em grupo, uso de recursos didáticos, violões, chocalhos e 

textos digitados. A interação entre professor e aluno se deu de forma harmônica e respeitosa, 

todos os alunos participaram da aula. 

Há de se destacar na aula de Artes a criação de uma paródia, produzida pelo professor 

em parceria com seus alunos, cuja mensagem retratou a importância e o valor da escola e do 

meio ambiente para a comunidade. Aqui o poder da criação e da imaginação foram colocados 

em evidência. 

A aula de Artes vai ao encontro do que recomendam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais no bloco de conteúdos sobre Sociedade e Meio Ambiente, quando indicam “as 

principais características do ambiente e/ou paisagem da região em que se vive; as relações 

pessoais e culturais dos alunos e de sua comunidade com os elementos dessa paisagem” (SEF, 

2000, p. 61). 

Também atende às indicações dos conteúdos de música propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Arte, quando sugerem que sejam abordados conteúdos “ formação 

de habilidades específicas para a escuta e o fazer musical improvisando, compondo e 

interpretando e cuidando da memória musical” (SEF, 1998, p. 83). 

 

 

5.4.6.5. Elaboração individual de um texto sobre educação ambiental 

 

Em 2 (duas) das 3 (três) aulas de Língua Portuguesa observadas o professor de 

Língua Portuguesa aplicou metodologias ativas como debates e produção textual. 

As aulas de Língua Portuguesa apresentaram conteúdos de meio ambiente com texto 

base sobre a água. O professor aplicou uma metodologia dialógica, interativa e participativa, 

estimulando os alunos na produção de textos. Nesse sentido, a metodologia aplicada, 
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combinada com a forma democrática de ensinar, criou condições para a aprendizagem dos 

alunos. 

Os conteúdos do meio ambiente abordados nas aulas de Língua Portuguesa foram 

atuais e estavam ligados à realidade local dos alunos, o que favoreceu a compreensão do 

assunto, ou seja, partiu das questões mais simples para as mais complexas, do local para o 

global. 

O professor trabalhou a produção de textos, inserindo temas sobre o meio ambiente, 

explorou a imaginação e a criatividade dos alunos: 

“Produção de um texto, o professor escreveu no quadro branco o texto base, a água 

doce é um bem renovável pela própria natureza. O tal do ciclo hidrológico. Renovável, 

sim: porém limitado. O professor disse: discorra sobre a importância da água como 

bem de humanidade. Qual a importância da água para vocês”. (ALP) 

 

Também estavam em conformidade com o bloco a natureza “cíclica”, quando 

recomenda abordar, de entre vários conteúdos, “os ciclos da água, seus múltiplos usos e sua 

importância para a vida, para a história dos povos” (SEF, 2000, p. 60). 

 

5.4.6.6. Diálogo sobre o meio ambiente local 

 

 As aulas de Língua Portuguesa apresentaram metodologias dialógicas, participativas 

e interativas. Os temas apresentados partiram da realidade do aluno, o que estimulou a 

compreensão e a aprendizagem.  

A relação professor e aluno foi harmônica e respeitosa, houve uma excelente 

interação dos mesmos, estímulos, motivação e os alunos participaram ativamente no diálogo. 

Os alunos encontraram-se sentados em círculo bem aberto, o que nos fez entender a 

preocupação com a aplicação de uma pedagogia construtiva, cujo processo visou a construção 

do conhecimento pelo próprio sujeito através da mediação do professor no processo ensino-

aprendizagem: 

“Realização de um debate com a turma sobre o texto base: Comunidades para um 

mundo melhor: Mudar para um mundo sustentável. O professor relacionou o problema 

da poluição global com a realidade local, disse quando vou ao supermercado levo a 

minha sacola. As sacolas plásticas poluem o meio ambiente, passam muito tempo para 

se decompor”. (ALP) 
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“A água é importante para a vida dos seres vivos, se as nascentes estão morrendo, 

como os seres vivos vão sobreviver? Existem soluções para a questão do meio 

ambiente? Os alunos disseram que já participaram de passeatas ecológicas no entorno 

da escola, alertando a população para não jogar o lixo nos igarapés”. (ALP) 

Os conteúdos abordados nos diálogos das Aulas de Língua Portuguesa (ALP) foram 

ao encontro do que preconizam as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, assim 

destacam o Art. 16 sobre meio ambiente: 

“Os componentes curriculares e áreas do conhecimento devem articular em seus 

conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos referenciais, a abordagem de temas 

abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e 

local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida 

familiar e social, assim como os direitos das crianças e dos adolescentes, de acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), preservação do meio 

ambiente, nos termos da política nacional de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), 

educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e 

diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da base 

nacional e da parte diversificada do currículo” (BRASIL, 2010). 

 

5.4.6.7. Propostas de atividades de intervenção no espaço escolar realizadas em 

grande grupo  

 

Em apenas 1 (uma) das 2 (duas) aulas observadas com a abordagem da educação 

ambiental, a professora de Matemática aplicou metodologias ativas: debates, aula teórico-

prática, cálculos matemáticos envolvendo a reciclagem. 

As aulas de Matemática onde foram observadas lecionação da educação ambiental 

apresentaram reflexões sobre o meio ambiente, nas quais a professora realizou palestras, 

promoveu debates sobre a importância do meio ambiente para os seres vivos, considerou 

alguns assuntos de extrema relevância para a prática da educação ambiental, como: a questão 

do lixo, reciclagem, valorização do verde na escola e em outros ambientes. A professora 

aplicou uma metodologia dialógica, participativa e interativa com seus alunos, utilizando a 

tecnologia como recurso para a dinamização da aula.  As notas de campos evidenciam tais 

reflexões: 

“A professora de matemática juntou duas turmas do 9º ano, cada turma havia 30 

(trinta) alunos, perfazendo um total de 60 (sessenta alunos) presentes. 

Conteúdo de Educação Ambiental: Matemática Sustentável 
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A professora saudou a todos com um bom dia, em seguida fez a chamada dos alunos 

em seu diário digital. 

Inicialmente fez uma reflexão, assim disse: 

“ A questão do Rio São Francisco que está secando por causa do lixo”. 

“ Temos que criar uma consciência ambiental. Temos que nos preocupar com o meio 

ambiente, cuidar do ambiente para a presente e futura gerações”. 

O local da realização da aula é amplo, confortável, bem iluminado, refrigerado, possui 

cortinas, as carteiras são fixas, possui os seguintes recursos tecnológicos: computador, tela, 

data show e microfone. 

“Os alunos encontravam-se sentados em fila. A professora encontra-se posicionada à 

frente dos alunos. 

A aula de matemática é ministrada no formato de palestra. A professora disse; 

“Antes de começarmos a aula, solicitei que todos refletissem sobre a questão da seca 

no rio São Francisco e sobre a criação de construirmos uma consciência ambiental, 

agora iremos abordar a matemática em uma perspectiva ambiental”. 

São apresentados vários slides com o título Matemática Sustentável, a medida que a 

professora apresenta cada slide, a mesma dialoga, explica, reflete, chamando a atenção 

dos alunos para a questão ambiental. 

A professora disse: 

“ Dentro de uma perspectiva integradora da Matemática e Educação Ambiental, 

considerando que o currículo não deve estar dissociado da realidade. As propostas nesse 

sentido devem buscar: o equilíbrio ambiental, local e global, com forma de obtenção da 

melhoria de todos os níveis de vida: criar uma ética sensibilizadora e conscientizadora para as 

relações integradas entre ser humano/sociedade/natureza”. 

“ Fazer uma educação crítica da realidade vivenciada, formadora da cidadania”. 

“ Redescobrir e buscar novos valores que tornem a sociedade humana mais justa”. 

Vamos observar o exemplo utilizando a matemática sustentável: 

Para cada 5 latinhas de refrigerantes amassadas que Gabriel colhe no lixo, ele ganha 

R$ 2,00 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 latinhas. 

Resolução 

5

2
=

15

X
  

5x = 30 

x = 6 
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Resposta: Gabriel recebeu R$ 6,00 (seis) reais de comissão pela venda de 15 latinhas. 

Após a resolução do problema de matemática. A professora fez a seguinte reflexão: 

O meio ambiente é importante para todos, a questão do lixo, a reciclagem, é possível  

retirar do meio ambiente como as latas de refrigerantes jogadas no lixo. Tais 

atividades possibilitam a limpeza do meio ambiente, bem como pode garantir uma 

renda.” 

Os alunos interagiram e responderam bem às questões apresentadas pela professora. 

O professor utilizou uma metodologia dialógica e participativa com os alunos. Todos 

participam da aula. 

Percebemos a preocupação do professor em trabalhar o currículo da matemática 

associando às questões do meio ambiente, inserindo a realidade local, relacionando-a com a 

realidade global. O professor considera ser importante o aluno compreender as relações 

estabelecidas entre meio ambiente, natureza e sociedade. 

Observámos na postura do professor em trabalhar a sensibilidade do aluno ao 

estimulá-lo a construir uma postura ética para consigo mesmo e com o meio ambiente. O 

professor ressaltou a importância da educação ambiental como possibilidade na formação da 

cidadania. 

Constatamos que a educação ambiental integrada com a matemática visou 

possibilitar uma compreensão dos problemas socioambientais, instrumentalizando o aluno 

para ampliar a sua visão de mundo e assim poder intervir na sociedade. 

Observámos que as atividades com materiais reciclados contribuem para a resolução 

dos cálculos matemáticos, bem como ajudam na limpeza do meio ambiente. Para efeito, a 

matemática é uma grande aliada na formação de uma consciência ambiental: 

“Conteúdo de Educação Ambiental: Coleta Seletiva 

O professor de Matemática ao adentrar à sala de aula, saudou a todos com um bom 

dia, em seguida fez a chamada dos alunos no diário digital. 

O conteúdo da aula versa sobre “ Coleta Seletiva” 

Os alunos encontravam-se sentados enfileirados, a professora disse à turma: 

“ Vamos plantar árvores, valorizar o verde. Fazer a coleta seletiva do lixo”. 

A aula de matemática foi ministrada em forma de palestra, o professor apresenta o 

tema: Conscientização Ambiental. O professor ao abordar a temática ambiental disse: 

“É preciso ter responsabilidade com o meio ambiente, todos devem cuidar do meio 

ambiente, temos que ter uma consciência ambiental”. 
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“ Plantar árvores, cultivar o verde na escola e em outros ambientes, pois ajudam muito 

na paisagem e amenizam a temperatura local”.  

“ Vamos tentar calcular utilizando exemplos da reciclagem, transformar o conteúdo 

para os exemplos da matemática sustentável.” 

 

Evidenciamos a preocupação e a sensibilização do professor para com a questão 

ambiental. O professor motivou e estimulou os alunos para o plantio de plantas, valorizando o 

verde, demonstrou que a inserção do verde em diversos ambientes embeleza a paisagem, bem 

como torna a temperatura amena. Desperta para a possibilidade da construção de uma 

consciência ambiental. Trabalhou com os alunos  exercícios práticos com materiais 

reciclados, enfatizou que a resolução dos cálculos possibilitam tanto a aprendizagem da 

matemática sustentável como também para a produção de renda através desses materiais. 

 Estas opções metodológicas visaram estimular a aprendizagem dos alunos, uma vez 

que o aluno visualizou as imagens, ouviu o som  e interpretou as mensagens. A mesma citou 

vários exemplos de trabalhos teórico-práticos voltados para o ensino da Matemática 

articulados com a educação ambiental, incentivou e propôs atividades de cunho ambiental na 

escola e em outros espaços: 

“Plantar árvores, cultivar o verde na escola e em outros ambientes, pois ajudam muito 

na paisagem e amenizam a temperatura” (AM). 

 

As aulas de matemática foram ao encontro do que preconizam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN, no bloco de conteúdos relacionados ao manejo e conservação 

ambiental quando sugerem os conteúdos a serem trabalhados pelos professores em sala de 

aula, assim temos o conteúdo “a necessidade e às formas de coleta e destino do lixo; 

reciclagem; os comportamentos responsáveis de ‘produção’ e ‘destino’ do lixo em casa, na 

escola e nos espaços de uso comum” (SEF, 2000, p. 62). 

 

5.4.6.8. Realização individual de exercícios práticos da matemática sustentável  

 

A aula de Matemática em que foi trabalhada a educação ambiental apresentou a 

promoção de exercícios práticos com a utilização de materiais reciclados. Foram realizados 

cálculos matemáticos que visaram a aprendizagem do aluno. 

A articulação teoria e prática em tais atividades facilitou o entendimento, a 

compreensão do aluno, pois a professora utilizou o exemplo na lousa e em seguida aplicou o 
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conteúdo teórico nos exercícios práticos. O que se destacou foi o compromisso da professora 

em garantir a aprendizagem dos alunos, pois ela foi de carteira em carteira observar se o aluno 

estava resolvendo as questões e quando observava que havia dúvidas, ela retornou para o 

quadro e explicou novamente o assunto. 

Um dado a ser destacado na aula de matemática foram os exemplos do uso de 

meteriais reciclados na geração de renda para as pessoas, como também ajudou na limpeza do 

ambiente. 

As aulas de matemática foram ao encontro do que se espera com o aprendizado do 

aluno em relação ao meio ambiente, podendo contribuir para que no final do ensino 

fundamental os alunos sejam capazes, de entre as várias proposições, “adotar posturas na 

escola, em casa em sua comunidade que os levem a interações construtivas, justas e 

ambientalmente sustentáveis” (BRASIL, p.53,1997).  
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CAPÍTULO VI – PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: DAS INTENÇÕES À REALIDADE 

 

A inserção da Educação Ambiental no Projeto Político-Pedagógico da escola, o que 

dizem os professores, o que revelam as suas práticas, o que postulam os teóricos e o que 

preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN são aqui refletidos no sentido de 

indicar as convergências e divergências da teoria à pratica. 

Importa ressaltar, no que se refere aos aspectos teóricos, que também serão incluídos 

na análise as contribuições das conferências sobre o meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável incluíndo mudanças climáticas, assim como o documento Transformando Nosso 

Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

Para tanto, faremos uma análise interpretativa, onde buscamos cruzar os dados das três 

fontes: Projeto Político-Pedagógico da escola investigada, entrevistas semiestruturadas aos 

professores - um de cada disciplina: língua portuguesa, matemática, geografia, história, 

ciências e artes - e observação naturalista não participante de aulas. Faremos ainda uma 

conexão entre a teoria e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Assim sendo, podemos 

encontrar as convergências e as divergências entre a teoria e a prática do ensino de educação 

ambiental neste contexto de nossa investigação. 

As entrevistas semiestruturadas realizadas com os seis professores nos revelaram 

alguns pontos que servirão de parâmetros no que tange ao ensino de educação ambiental 

apresentada nos seus discursos, como também servirão para confrontar com suas práticas de 

ensino. 

No que diz respeito à formação contínua em educação ambiental, os professores 

revelaram ter recebido formação por via formal e também via informal. Esse dado é 

importante, pois implica que o professor recebeu formação para ministrar o ensino de 

educação ambiental. 

O Projeto Político Pedagógico da escola não faz nenhuma menção sobre o incentivo à 

formação contínua do professor. Essa evidência é preocupante, pois para o professor 

desenvolver com segurança e competência os conteúdos de sua área de atuação, faz-se 

necessário que realize formação continuada, bem como seja motivado para realizar estudos e 

pesquisas, entre outros. Os conhecimentos adquiridos na sua formação vão possivelmente lhe 

possibilitar a melhoria no processo de ensino e de aprendizagem do aluno.  

Vale frisar que na Conferência de Moscou, realizada em 1987 e coordenada pela 

UNESCO-PNUMA sobre Educação e Formação Ambiental, recomendou-se, de entre as 
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prioridades do evento, capacitar docentes e criar licenciaturas em educação ambiental 

(DIAS,1998). 

No âmbito brasileiro, em seus aspectos legais, a educação ambiental é assegurada na 

Constituição Brasileira de 1988, na LDB nº 9.394/97, nos PCN em 1998, nas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental, nas Diretrizes de Educação Ambiental – Resolução 

nº 2, de 15 de junho de 2012. 

  Também a educação ambiental é assegurada na Lei nº 9.795 da Política Nacional de 

Educação Ambiental de 1999, quando passa a integrar o currículo das instituições escolares 

públicas e privadas, englobando a educação básica. Sendo obrigatória, no ensino superior, na 

educação especial, educação profissional e educação de jovens e adultos. A educação 

ambiental, de acordo com a referida lei, em relação a formação de professores, assegura [...] 

da mesma forma a dimensão ambiental vai constar dos currículos de formação de professores, 

em todos os níveis e em todas as disciplinas. [...] (FOLHA,1999). 

Em se tratando do Estado do Amazonas, a educação ambiental recebeu tratamento 

oficial nas políticas públicas, estando assegurada na Constituição do referido estado em 1989, 

no inciso I do Art.230. Foi instituída por meio da lei nº 3.222/2008 de 02 de janeiro de 2008. 

A não inclusão da formação do professor no projeto político-pedagógico da escola 

implica consequências para o professor em seu fazer pedagógico, pois a formação recebida 

por meios formais através de encontros, palestras e eventos pontuais, é incipiente para dar 

conta da complexidade do meio ambiente. Também nos remete dizer que os construtores do 

PPP da escola, possivelmente não consideram as garantias legais sobre a educação ambiental 

em seu projeto político-pedagógico, o que gera uma grande perda em termos de 

conhecimentos para professores e alunos.  

   Carvalho (2017), ao fazer uma reflexão sobre as mudanças sociais ocorridas nos 

últimos séculos, afirma que a sociedade mudou e a escola se transformou – e as propostas de 

ensino devem acompanhar essas mudanças. O ensino na escola para o século XXI deve 

acompanhar tais mudanças. Para tanto, o ensino deve estar centrado no aluno para que ele 

tenha a possibilidade de construir o seu conhecimento, o que vai exigir do professor 

conhecimento sobre como se processa o ensino e a aprendizagem. Isto implica, segundo 

Carvalho (2017, p.2), “uma mudança de paradigma educacional -  do ensino expositivo, 

centrado na capacidade do professor de explicar o conteúdo proposto, para o ensino centrado 

na capacidade do aluno de entender, reconstruindo determinado conteúdo”. 

Zabala (1998), ao se posicionar sobre o conhecimento, do como se aprende, nos 

permite chegar à conclusão de que os modelos de ensino devem ser capazes de atender à 
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diversidade dos alunos. Existem uma série de princípios psicopedagógicos em torno da 

concepção construtivista da aprendizagem, empiricamente validados, que são determinantes 

para estabelecer referências e critérios para a análise da prática e da intervenção pedagógica. 

A concepção construtivista (Coll,1986; Coll, Martín, Mauri, Miras, Onrubia, Solé e 

Zabala,1993; Mauri, Solé, Del Carmen e Zabala, 1990, citados por Zabala,1998), partindo da 

natureza social e socializadora da educação escolar e do acordo construtivista que desde 

algumas décadas se observa nos âmbitos da psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem, reúne uma série de princípios que permitem compreender a complexidade dos 

processos de ensino e aprendizagem e que se articulam em torno da atividade intelectual 

implicada na construção de conhecimentos. 

Imbernón (2016) aponta a pesquisa-ação como um procedimento para a formação do 

professorado graças à ação colaborativa que implica e ao trabalho em equipe para alcançar 

metas que beneficiem a todos. Mediante a pesquisa-ação os professores orientam, corrigem e 

avaliam seus problemas e tomam decisões para melhorar, analisar ou questionar a prática 

social e educacional. 

 Imbernón (2016,p.199) considera a pesquisa-ação como: 

“A pesquisa-ação tem a possibilidade de comprometer e transformar o conhecimento dos 

professores e professoras pesquisadores de si mesmos, instando-os diretamente a 

reconstruir e a transformar sua prática cotidiana e, além disso, a teorizar e revisar 

permanentemente seus processos educacionais. [...] A pesquisa-ação possibilita, em um 

âmbito de política de colaboração, formar-se em novas habilidades, métodos e 

potencialidades analíticas, e motivar e aprofundar sua consciência profissional, assumindo 

alternativas adicionais de inovação e comunicação”. 

É muito importante que o professor avalie e reflita sobre a sua prática de ensino, 

analisando se os conteúdos foram bem trabalhados, se as metodologias utilizadas nas aulas 

possibilitam a aprendizagem em todos os alunos. É crucial que o professor seja um 

pesquisador e também trabalhe o aluno no sentindo de motivá-lo para o processo 

investigativo, ou seja, estimule, na sua prática, a pesquisa. “Dificilmente, um professor ou 

professora poderá orientar a aprendizagem de seus alunos como uma construção de 

conhecimentos científicos, isto é, como uma pesquisa, se ele próprio não possui a vivência de 

uma tarefa investigativa” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p.63-64).  

Werneck (2015,p.252), ao se posicionar sobre o processo de formação dos educadores, 

expressa: 

“A formação dos educadores será mais rica se os saberes, de cada um, forem levados em 

conta pelos professores das Escolas Normais, que saibam enriquecê-los ou encaminhá-los 
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para melhores possibilidades de conhecimento, sempre estimulando a criação de cada um. 

Será assim, realmente, uma posição ética, estética e portanto de cidadania”. 

A formação continuada do professor possivelmente proporciona um estudo sobre a 

teoria e prática do seu fazer pedagógico, para que através do arcabouço teórico refletido, 

juntamente com as trocas de experiências, possam ser analisados em conjunto com seus pares 

no processo de formação. Espera-se que esses procedimentos de estudo analítico possam 

contribuir para ampliar a formação pedagógica do professor, como também sejam refletidos 

na melhoria de sua prática de ensino em sala de aula.  

É importante, necessário e imperativo que os professores conheçam os processos de 

aprendizagem. Compreenderem como se constrói o conhecimento, assim como saberem sobre 

as bases conceituais do processo de avaliação da aprendizagem, tarefa tão complexa, porém 

fulcral para o ato de ensinar (professor) e para quem aprende ( aluno).  

No entanto, quando o professor não recebe formação, ou quando recebe pouca 

formação na sua área, isto vai ser refletido em sua prática de ensino. Pois, quando o 

profissional tem formação, espera-se que o conhecimento adquirido possa ser utilizado na sala 

de aula, possibilitando melhoria no processo de ensino e de aprendizagem. 

A não inclusão da formação do professor no Projeto Político- Pedagógico da escola 

está em descompasso com o que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 

pois em relação a essa matéria postulam “ a necessidade de investir na formação inicial dos 

professores e de criar programas de formação continuada [...] (BRASIL,1998, p.32). 

Também está em desarmonia com que recomenda a Agenda 21, em seu  capítulo 36 

referente à promoção do ensino, da conscientização pública e do treinamento. Em se tratando  

da reorientação do ensino para o alcance do desenvolvimento sustentável,  a referida Agenda,  

postula: 

“[...] tanto no ensino formal quanto no informal, a reorientação para o desenvolvimento 

sustentável é considerada indispensável para conferir consciência ambiental, ética, valores, 

técnicas e comportamentos em consonância com as exigências de um novo padrão de 

responsabilidade socioambiental” (BARBIERI, 2011, p.30-31). 

Ainda com relação a esta desarmonia entre o PPP da escola e o que referem alguns 

teóricos como Veiga (2008) e Vasconcellos (2003) e também as Diretrizes Nacionais para o 

Ensino Fundamental – DCNEF/2010, temos o que diz Veiga (2008) em relação à dimensão 

pedagógica contida no Projeto Político-Pedagógico. Segundo o autor, na dimensão 

pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a 

formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.   
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Já as Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental – DCNEF/2010 apontam no 

inciso 1º do Art.20:  

“O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída pela 

comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos 

e nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares 

nacionais e as dos respectivos sistemas de ensino.” 

Para Vasconcellos (2003, p.138), o Projeto Político-Pedagógico “é o plano global da 

instituição [...] um planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, 

que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar.”  

  A constatação da não inclusão sobre a formação do professor no Projeto Político-

Pedagógico da escola está vinculado ao não atendimento dos preceitos legais propostos sobre 

a matéria e isto afeta consideravelmente o fazer pedagógico do professor, o que, como já 

referido, também se refletirá no ensino e na aprendizagem do aluno. 

Percebemos, nos discursos dos professores, a importância que dão à formação 

contínua em suas práticas pedagógicas e os contributos que lhe reconhecem para as suas 

práticas. Porém, dos 6 (seis) professores entrevistados, num conjunto de 77 aulas observadas, 

apenas quatro professores desenvolveram conteúdos relacionados ao ensino de educação 

ambiental em suas aulas, sendo os mesmos das disciplinas: matemática 2 (duas) aulas, língua 

portuguesa 3 (três) aulas, artes 4 (aulas) e geografia 7 (sete) aulas, perfazendo um total de 16 

(dezesseis) aulas. Tais evidências foram constatadas através da observação das aulas das 

referidas disciplinas mencionadas acima. Por outro lado, os professores de ciências e história 

não trabalharam em suas aulas temas de cunho ambiental.  

Nas 16 (dezesseis) aulas trabalhadas com temáticas de educação ambiental em 

matemática, língua portuguesa, artes e geografia, há que se frisar que os professores destas 

disciplinas utilizaram metodologias diversificadas, a saber: em artes, o professor utilizou aulas 

teórico-praticas, expositivas dialogadas, projeção e audição de vídeos sobre meio ambiente, 

onde foram retratados, além dos aspectos físicos e  biológicos, os aspectos sociais e culturais. 

Também numa aula disponibilizou de uma estratégia inovadora, qual seja, a produção de uma 

paródia de autoria dos alunos e professor. 

Nas aulas de geografia o professor aplicou as seguintes metodologias de ensino: aulas 

expositivas dialogadas com a utilização do livro didático, apresentação de filmes enfocando 

temas ambientais sobre o poder do planeta, diversidade dos peixes do Amazonas, modelo de 

sustentabilidade através do pescado, floresta amazônica, riqueza da biodiversidade, problemas 

urbanos e sociais. 
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As aulas de geografia convergem a um dos princípios da Educação Ambiental   

proposto no Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e   

Responsabilidade Global (TEASS), onde recomenda: “A educação ambiental deve buscar 

uma perspectiva holística, relacionando homem, natureza e universo e também ser 

interdisciplinar” (LEONARDI,1997, p. 394). 

A aula de geografia, quando apresenta o modelo de sustentabilidade através do 

pescado, atende ao conceito de desenvolvimento sustentável surgido em 1987 no livro O 

Nosso Futuro Comum, conhecido como Relatório Brudtland, como sendo “o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (BARBIERI, 1997, p. 23) 

Assim, a materialização do modelo de desenvolvimento sustentável passa 

necessariamente pela educação, devendo ser implementado e acompanhado por políticas 

públicas, programas, projetos de formação, informação e conscientização da sociedade. 

Em 1997, ocorreu, em Tessolônica, na Grécia, a Conferência Internacional Ambiente e 

Sociedade: Educação e Sensibilização do Público para a Sustentabilidade, onde foi proposta a 

reorientação da educação para a sustentabilidade, devendo esta abarcar não só o meio 

ambiente como também a pobreza, a habitação, a saúde, a segurança alimentar, a democracia, 

os direitos humanos e a paz. 

A educação e a formação da consciência pública foram consideradas pilares da 

sustentabilidade, junto à legislação, à economia e à tecnologia, implicando integração de 

esforços e coordenação de setores fundamentais, rápida e radical mudança de condutas e 

estilo de vida, bem como nos padrões de produção e consumo (PELICIONI, 2000 citado por 

PHILIPPI JR; PELICIONI, 2014, p. 8). 

Já nas aulas de língua portuguesa, o professor trabalhou com metodologias envolvendo 

aulas expositivas dialógicas, desenhos no quadro, interpretação e produção de textos sobre 

questões do meio ambiente.  

As aulas de Língua Portuguesa vão ao encontro do pensamento de Dias (1998, p. 62) 

quando refere que “a educação deve desempenhar uma função capital com vistas a criar a 

consciência e a compreensão dos problemas que afetam o meio ambiente”. 

As aulas de matemática foram ministradas por uso de metodologias expositivas 

dialogadas em formato de palestras abordando a matemática sustentável. Foram realizados 

exercícios práticos com cálculos matemáticos sobre o uso de material reciclado. 

Evidenciamos que os referidos professores de artes, matemática, língua portuguesa e 

geografia em algumas das aulas trabalharam metodologias diversificadas, aulas expositivas 
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dialogadas, utilização do livro didático, desenho no quadro branco, projeção de vídeos. Em 

algumas aulas destes professores, houve aulas participativas e interativas envolvendo 

professor e alunos em suas práticas de ensino de educação ambiental. Assim temos, o 

professor de artes aplicou em 3 (três) aulas das 4 (quatro) observadas metodologias como: 

aula interativa envolvendo professor e aluno na produção de uma paródia, debates, aulas 

expositivas dialogadas.  

Nas 2 (duas) aulas de matemática observadas, a professora de matemática 

disponibilizou metodologias como aulas expositivas dialogadas e em 1 (uma) aula, além da 

aula expositiva, aplicou aula teórico-prática com resolução de cálculos matemáticos na 

reciclagem, envolvendo professor e alunos. 

Já o professor de língua portuguesa aplicou em suas 2(duas) das 3(três) aulas 

observadas metodologias diversificadas como: debates e produção de textos, em uma aula 

utilizou aula expositiva dialogada utilizando o texto e o quadro branco com desenho para a 

explanação da aula. 

Por sua vez, o professor de geografia, das 7 (sete) aulas observadas, aplicou 

metodologias diversificadas em 3(três) aulas como: aulas interativas envolvendo professor e 

aluno e debates. Nas outras 4 (quatro) aulas observadas, utilizou aulas expositivas dialogadas 

com o uso do livro didático. 

 Nesse sentido, em algumas das aulas, suas metodologias vão ao encontro do que 

dizem Costa e Gonçalves (s/d, p.35-36) no que referem aos objetivos de referência da 

educação ambiental:  

“objectivos metodológicos – trata-se de adquirir métodos de trabalhos diversificados, com 

vista à desenvolver a capacidade de observar, a compreender e a agir, com criatividade, 

lucidez e espírito de responsabilidade: método científico, analítico e experimental, métodos 

artístico, lúdico, cultural, método global, interdisciplinar e sistémico”. 

Também tais metodologias aplicadas em algumas aulas cumprem uma das finalidades 

da educação ambiental preconizadas pela Conferência de Tbilisi quando recomenda “induzir 

práticas inovadoras de condutas sobre ambiente, nos indivíduos e na sociedade” (DIAS,1998). 

Em algumas aulas, das quais 3 (três) de artes, 3 ( três) de geografia, 2 (duas) em língua 

portuguesa e 1 (uma) aula em matemática, o fazer pedagógico dos professores citados atende 

ao que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais, em tese o “trabalho com o meio 

ambiente tem como função principal contribuir para a formação de cidadãos conscientes, 

aptos a decidir na realidade socioambiental de modo comprometido com a vida, com o bem-

estar de cada um e da sociedade, local e global” (BRASIL, 1998). 
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Estas metodologias de ensino da educação ambiental, também referidas pelo gestor da 

escola vão ao encontro do que se encontrava previsto no Projeto Político-Pedagógico da 

escola: “ a partir de uma ação intencional e planejada, busca-se promover uma interlocução 

entre as atividades escolares e a realidade social” (PPP, 2014).  

Desse modo, as 3 (três) aulas de artes, 3 (três) aulas de geografia, 2 (duas) de língua 

portuguesa e 1 (uma) de matemática atendem ao que recomenda o Projeto Político-

Pedagógico da escola no que tange à metodologia de ensino: “a partir de uma ação intencional 

e planejada, busca-se promover uma interlocução entre as atividades escolares e a realidade 

social”. (PPP, 2014). 

  Os professores de artes em 3 (três) aulas observadas, geografia em 3 (três) aulas 

observadas, língua portuguesa em 2 (duas) aulas observadas e matemática em 1 (uma) aula 

observada, apresentaram uma metodologia que vai ao encontro do Projeto Político-

Pedagógico da escola, quando postula:  

O trabalho contempla a articulação dos conhecimentos escolares de forma a organizar as 

atividades de ensino e aprendizagem. Tais conhecimentos não se ordenam de forma rígida, 

nem em função de algumas referências disciplinares preestabelecidas ou de uma 

homogeneização dos alunos. A escola trabalha na perspectiva sócio interacionista, no qual 

os sujeitos constroem o conhecimento na relação com o outro. Assim, professor e aluno 

aprendem numa relação dialética” (PPP, 2014). 

Em se tratando de métodos empregados no ensino de educação ambiental, algumas  

aulas convergem ao que sugere Reigota (2014) sobre o ensino de educação ambiental, que 

visa a participação das pessoas na solução dos problemas ambientais, se aproxima de 

metodologias que auxiliam na compreensão e no questionamento desses problemas, buscando 

suas soluções. 

Já os professores de Ciências e de História não trabalharam a temática ambiental, 

apesar de terem incluídos em seus planejamentos o ensino de educação ambiental a ser 

trabalhado na transversalidade, bem como terem se posicionado favoravelmente sobre o 

ensino de educação ambiental em seus discursos. Há uma divergência no que dizem os 

professores de ciências e de história sobre contributos da formação contínua nas práticas 

pedagógicas com as suas práticas de ensino. 

O professor de Ciências concordou com a importância do conhecimento adquirido no 

processo de formação ao longo dos anos, pois para ele o conhecimento facilita o 

desenvolvimento de alguns projetos, assim como contribui para melhor trabalhar a teoria e a 

prática, utilizando o próprio ambiente de trabalho. 
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O professor de História reconheceu que a formação contínua o ajudou em relação à 

concepção de meio ambiente, pois antes o mesmo tinha uma ideia diferente que tem hoje. 

Atualmente, o mesmo diz trabalhar com os alunos a questão da preservação ambiental, apesar 

de não termos observado nenhuma aula em que o fizesse. Podemos dizer que aqui reside a 

importância da formação contínua em educação ambiental, pois o professor, ao participar da 

formação, adquire conhecimentos inerentes à sua área de atuação e estes lhes possibilitam ter 

competência para melhorar e ou reformular seu pensamento, como também poder atuar 

melhor em sala de aula. 

Para viabilizar o alcance do desenvolvimento sustentável, faz-se necessário dotar as 

pessoas de formação para que sejam capazes de lidar com os novos desafios do século XXI, 

as mesmas precisam ter conhecimento, competências entre outros, para a construção de um 

mundo sustentável e se tornarem agentes de mudanças direcionada à sustentabilidade. 

A educação constitui-se como peça chave para se atingir o desenvolvimento 

sustentável, sendo que a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é reconhecida 

internacionalmente como possibilitando alcançar as premissas do desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 2016). 

Os discursos dos professores de ciências e história revelam com propriedade 

conhecimentos acerca da teoria-prática de educação ambiental. No entanto, esses 

conhecimentos não se configuraram com a realidade em suas práticas de sala de aula, pois não 

aplicaram o ensino de educação ambiental em suas práticas de ensino. 

Tais evidências são relevantes no sentido de que pode ter contribuído para  que os 

alunos fiquem com déficite no que tange ao ensino de educação ambiental nas respectivas 

disciplinas citadas.  

Temos que considerar nessas evidências da não aplicação de conteúdos da temática 

ambiental nas disciplinas de ciências e história, que essas constatações podem estar atreladas 

à falta de acompanhamento pedagógico, ou seja um assessoramento por parte do corpo 

técnico que pudesse orientar e acompanhar as aulas dos professores no sentido que os mesmos 

pudessem pôr em prática o que haviam planejado sobre a inserção do meio ambiente a ser 

trabalhado na transversalidade, porém não fora executado. Também que pudessem ouvir os 

professores para saber o porquê da não aplicação das aulas com conteúdos relacionados ao 

meio ambiente.   

No que respeita à opinião sobre as propostas curriculares de educação ambiental, 

percebemos que todos os professores tinham conhecimento sobre como trabalhar o tema meio 

ambiente na transversalidade, com abordagem interdisciplinar, em conformidade com o que 
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preconizam os parâmetros curriculares nacionais. No entanto, detectamos que na aplicação de 

suas aulas, os referidos professores nem sempre o fazem de forma interdisciplinar, pois 

detectamos nos resultados da observação de aulas que apenas de  forma pontual existe alguma 

interdisciplinaridade.  

Percebemos que os professores aplicam o tema meio ambiente em suas respectivas 

áreas de conhecimento de forma solitária e também detectámos que os professores têm 

dificuldades em trabalhar a interdisciplinaridade de forma integral, ou seja envolvendo as 

diversas disciplinas. Porém, não podemos negar que os mesmos têm atitudes ativas frente ao 

problema do conhecimento, pois mesmo trabalhando de maneira isolada em seu universo 

disciplinar, trabalham seus conteúdos ambientais na transversalidade relacionando as questões 

locais às globais.  

As práticas de educação ambiental aplicadas na sala de aula atenderam em algumas 

vezes com o que preconiza o Projeto Político-Pedagógico da escola, quando se reporta“ [...] a 

escola procura desenvolver inúmeras atividades, acreditando na concepção de que o espaço de 

aprendizagem significativas, envolvendo uma mudança de postura pedagógica” 

(PPP,2014,p.19). O Projeto Político Pedagógico da escola salientava que as trocas entre 

diversos profissionais proporcionam uma maior integração das disciplinas e dos projetos, 

enriquecendo-os a partir dos diferentes olhares.   

Constatamos, também, que as práticas de educação ambiental aplicadas na escola 

investigada no que refere à interdisciplinaridade cumprem muito parcialmente o que 

preconizam alguns autores como por exemplo Pacheco (2001), Fazenda (2001), Ferreira 

(2013). Também os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam a interdisciplinaridade, 

questionando os conhecimentos fragmentados frutos do pensamento cartesiano, reducionista, 

produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação entre os diferentes 

campos do conhecimento, e a transversalidade diz respeito à possibilidade de, na prática 

educativa, se aprender sobre a realidade na realidade, ou seja estabelecendo uma relação entre 

os conhecimentos teoricamente sistematizados com a realidade vivida (BRASIL,1998). 

Para Pacheco (2001) a interdisciplinaridade não rompe com as disciplinas, apenas 

procura abordar os conteúdos curriculares a partir da integração ou da visão global das 

diferentes disciplinas. 

Segundo Fazenda (apud Tavares, 2013, p. 35)  

“a interdisciplinaridade não possui um sentido único e estável. [...] mas uma proposta de 

apoio aos movimentos da ciência e da pesquisa, uma mudança de atitude frente ao 

problema do conhecimento, uma substituição da concepção fragmentária para a unitária do 
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ser humano. Além de uma atitude de espírito, a interdisciplinaridade pressupõe um 

compromisso com a totalidade”. 

Segundo Ferreira (2013, p.40-41), “a interdisciplinaridade perpassa todos os elementos 

do conhecimento, pressupondo a integração entre eles [...].” 

Quando indagados sobre se o projeto político-pedagógico da sua escola integrava 

temáticas de educação ambiental de âmbito regional, os professores, em sua maioria, 

afirmaram que os temas regionais estavam presentes em suas aulas quando abordaram 

aspectos físicos, naturais, sociais, históricos e culturais. Também se referiram que o regional 

está presente na alimentação, na cultura através da música, ou seja no regionalismo da toada, 

que é um ritmo específico da região norte do estado brasileiro. 

Seus discursos em relação a essa questão estão em parte em consonância com as suas 

práticas de ensino, pois constatámos a presença das temáticas regionais em 11 (onze) aulas de 

um universo de apenas 16 (dezesseis) aulas observadas com temáticas ambientais.  

Nas 5 (cinco) aulas de geografia, de um total de 7 (sete) observadas, foram trabalhados 

temas de cunho regional como fauna amazônica, a floresta amazônica, modelo de 

sustentabilidade através do pescado, riqueza da biodiversidade com a inserção dos problemas 

urbanos e sociais. Em relação à fauna amazônica a ênfase recaiu sobre aos peixes da região, 

inclusive foi apresentado um filme sobre modelo de sustentabilidade através do pescado. O 

professor de geografia trabalhou a questão da sustentabilidade e explicou sempre que se deve 

explorar apenas o necessário, pois todos devem se preocupar com a presente e futura 

gerações. 

O professor de língua portuguesa das 3 (três) aulas observadas, apenas em 2 (duas) 

aulas trabalhou a questão da água utilizando um texto intitulado planeta água de autoria de 

Joelmir Beting, onde fez uma contextualização da questão global da água para o universo 

local dos alunos. Ressaltou bem a poluição dos igarapés da cidade de Manaus e suas 

consequências para o meio ambiente. Como resultado, os alunos foram orientados e 

estimulados a produzirem um texto sobre a importância da água para os seres vivos. 

Já o professor de artes trabalhou a temática regional nas suas quatro aulas com os 

seguintes temas: gêneros musicais brasileiros com ênfase nas toadas de Boi-Bumbá, folclore 

de Parintins, paródia a escola é meu lugar. O professor inseriu a diversidade ambiental e 

cultural, o ritmo regional em suas aulas. Foi produzido uma paródia de autoria dos alunos e 

professor com enfoque para a importância do meio ambiente e da escola para a vida dos 

alunos. 
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 Tais assertivas vão ao encontro do que propõe o Projeto Político-Pedagógico da escola, 

que recomenda no perfil do aluno “ter autonomia e autoria de pensamento” (PPP, 2014, p. 

17). 

  As aulas de artes contemplam as duas categorias de objetivo recomendados pela 

Conferência de Tbilisi, quais sejam : Consciência: auxiliar a que adquiram uma consciência 

ambiental global e ajudar na sensibilidade dos mesmos para as causas ambientais; 

Conhecimento: ajudar à aquisição de uma compreensão apurada do meio ambiente e dos 

problemas a eles interligados (DIAS, 1998). 

  Também, as aulas de artes convergem com a premissa da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável na qual postula  a “ EDS visa a desenvolver competências que 

capacitem pessoas a refletir sobre as próprias ações, tendo em conta seus impactos sociais, 

culturais, econômicos e ambientais [...]” (BRASIL,2016). 

  Tais competências possibilitam no aluno aquisição de conhecimentos necessários para 

atuarem e participarem na sociedade na resolução de problemas socioambientais. 

  A criação de uma paródia de autoria de alunos e professor, configura-se uma inovação 

em sua prática pedagógica no ensino de educação ambiental, uma vez que os alunos 

adquiriram conhecimentos e competências acerca das questões socioambientais.  

Vale salientar que nas aulas de arte a música/toada foi uma ferramenta fundamental na 

abordagem dos conteúdos de educação ambiental.  

A música é uma experiência individual e coletiva, um canal de informações que se 

relaciona intimamente com a memória ao proporcionar, durante sua fruição, pontos de 

reflexão, ativando outros sentidos através da audição (SOARES, CARVALHO, 2015). 

A música, representa, no contexto escolar, importância pedagógica enquanto 

instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem, tornando-o ainda mais prazeroso 

(IBIDEM). 

Reforçando essa ideia da importância da arte que tem na música como uma das 

possibilidades para aprendizagem de pessoas, Coli (2013) postula:  

A arte tem assim uma função que poderíamos chamar de conhecimento, de 

“aprendizagem”. Seu domínio é o do não racional, do indizível, da sensibilidade: domínio 

sem fronteiras nítidas, muito diferente do mundo da ciência, da lógica, da teoria. Domínio 

fecundo, pois nosso contato com a arte nos transforma. Porque o objeto artístico traz em si, 

habilmente organizados, os meios de despertar em nós, em nossas emoções e razão, reações 

culturalmente ricas, que aguçam os instrumentos dos quais nos servimos para apreender o 

mundo que nos rodeia. 
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Também os discursos e as práticas dos professores de artes, geografia e língua  

portuguesa,  nas aulas em que trabalharam a temática ambiental,  atenderam às 

recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, quando postulam que o trabalho com 

essa temática deve proporcionar ao aluno reflexões acerca dos problemas que afetam a sua 

vida, a comunidade, a do seu país e a do planeta  (BRASIL, 1998). 

As práticas de ensino sobre temas regionais são importantes para possibilitarem aos 

alunos adquirir uma consciência ambiental, consciência essa que é uma das categorias dos 

objetivos de educação ambiental confirmados na Conferência de Tbilisi, em 1977. Este 

objetivo implica: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem consciência do meio 

ambiente global e ajudar-lhes a sensibilizarem-se para essas questões (DIAS, 1998). 

Corroborando com a ideia de consciência ambiental, temos a postulação da Constituição 

Federal que consagra no inciso VI, do parágrafo 1º, do Art.225 a incumbência do Poder 

Público de “ promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (C. F.,1989, p.88-89). 

Importa registrar que o Projeto Político-Pedagógico da escola, contrariamente ao que é 

preconizado nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e o que se observou em 

14 (quatorze) aulas lecionadas pelos professores de Artes, Lingua Portuguesa e Geografia, 

não mencionava a abordagem ambiental regional. A não inclusão do tema regional de cunho 

ambiental no referido projeto revela um desacordo com o que preconizam os documentos 

oficiais mencionados.  

Também se apresentam algumas lacunas no que concerne aos problemas ambientais 

no âmbito local, como por exemplo: queimadas, desmatamento, invasão de terras, poluição 

nos igarapés, poluição sonora, doenças endêmicas entre outras.   

No PPP da escola não há  uma menção referente a legislação ambiental nas esferas  

estadual e municipal, embora a escola esteja situada em uma área impactada e carente de 

políticas ambientais. Essas constatações indicam que possivelmente há uma limitação sobre a 

educação ambiental na referida escola.  

Em relação à questão sobre contributos da formação em educação na compreensão das 

propostas curriculares, todos os professores consideraram que os conhecimentos adquiridos na 

formação possibilitaram ter uma melhor compreensão sobre o meio ambiente, como também 

redunda em melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Também promove mudanças em 

suas concepções sobre educação ambiental. Esse dado foi constatado no discurso da 

professora de História quando antes pensava que a educação ambiental se referia apenas à 

questão dos rios, com o passar dos anos e com o estudo realizado no processo de sua 
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formação, a sua concepção de educação ambiental mudou. Hoje a mesma tem a concepção de 

que educação ambiental não se restringe apenas em preservar, mas preservar com 

sustentabilidade. 

Em relação ao entendimento sobre educação ambiental apresentado pela professora de 

História, o mesmo revelou as variações que o conceito de educação ambiental vem recebendo 

ao longo do tempo. Sua ideia inicial estava ligada aos aspectos naturais, hoje a mesma 

agregou ao conceito a componente “sustentabilidade”. 

O conceito de educação ambiental está atrelado à ideia que se tem de meio ambiente, 

pois segundo Leonardi (1997, p.395) “se o meio ambiente, como vimos, já foi natureza, 

depois meio, e hoje é meio ambiente; se o conceito foi incorporado as diversas abrangências 

em sua relação dialética com diferentes realidades sociais, biofísicas, culturais e econômicas, 

importa estar aberto às diferentes conceituações [...]”. 

A percepção de meio ambiente que a professora de História tem atualmente, 

agregando a sustentabilidade, converge com o pensamento de Gadotti (2005) quando diz 

“sustentável” é mais do que um qualitativo do desenvolvimento. Vai além da preservação dos 

recursos naturais e da viabilidade de um desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. 

Implica um equilíbrio do ser humano consigo mesmo e com o planeta, mais ainda com o 

universo. 

Corroborando com Gadotti (2005) sobre sustentabilidade, Cavalcanti (1997) ressalta 

que optar pela sustentabilidade implica disponibilizar e conservar mais capital natural para 

gerações futuras. 

Percebemos que a atual percepção de educação ambiental compreendida pela 

professora de História corresponde ao que preconizam os documentos produzidos a partir da 

década de oitenta, onde foi inserido o aspecto social. O Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992) reconhece a Educação Ambiental 

como um processo de aprendizagem permanente baseado no respeito a todas as formas de 

vida (DIAS, 2000).  

Na Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização Pública para a Sustentabilidade, realizada em Tessalônica, Grécia ( 1997) e 

promovida pela Unesco, a educação ambiental foi definida como um meio de trazer mudanças 

em comportamentos e estilos de vida para disseminar conhecimentos e desenvolver 

habilidades na preparação do público, para suportar mudanças rumo à sustentabilidade 

oriundas de outros setores da sociedade (DIAS, 2000). 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o trabalho com o meio ambiente tem 

como função principal contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir na 

realidade socioambiental de modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e 

da sociedade, local e global (PCN, 1998). 

No Projeto Político-Pedagógico da escola não havia nenhuma menção sobre a 

formação do professor, assim como a contribuição dessa formação na compreensão das 

propostas curriculares. Esse dado evidencia que o referido projeto está em desarmonia com o 

que postulam os documentos oficiais sobre a educação ambiental. 

O PPP da escola no que tange a formação do professor não atende ao que recomenda a 

COP 21 por meio do Acordo de Paris sobre a redução da temperatura em menos de 2oC no 

Planeta.  

No seu artigo 12º, destinada à educação, assim recomenda: [...] para ampliar a 

educação, a formação, a sensibilização do público e o acesso do público a informação sobre as 

mudanças climáticas [...] (ONUBR,2017). 

Nesse sentido, a educação e a formação aos professores são os alicerces para o alcance 

da diminuição dos gases poluentes reponsáveis pelo aquecimento global. Assim,  a educação é 

a chave que possibilita a mudança no comportamento e no pensamento das pessoas para a 

construção de um mundo sustentável.   

Em relação ao planejamento das práticas de educação ambiental, os professores, na 

sua maioria, consideraram ser necessário incluir o tema meio ambiente no planejamento, na 

transversalidade. Apenas o professor de Geografia disse ser necessário trabalhar a temática 

ambiental na abordagem interdisciplinar. 

Há um calendário escolar de planejamento de aulas a ser realizado bimestralmente por 

professores. A escola, ao propor em seu calendário escolar o planejamento das aulas, atende 

ao que postula o Projeto Político Pedagógico da escola, quando refere a necessidade de 

“articulação entre teoria e prática” (PPP, 2014). 

No que diz respeito à realização de reuniões, de jornadas pedagógicas e encontros no 

espaço escolar, a ação do gestor da escola está em conformidade com o que preconizava o 

PPP da escola, quando postula: “promover espaços para discussões, planejamento e estudos 

com os vários profissionais que enriquecem as atividades pedagógicas” (PPP, 2014, p. 63). 

As 16 (dezesseis) aulas observadas incluíram temas diversificados relacionados ao 

meio ambiente dos quais foram relacionados a realidade local à global. Foram 

problematizados temas relacionadas aos aspectos naturais, sociais e culturais. Os professores 
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utilizaram metodologias diversificadas e interativas, de modo que os alunos participassem 

ativamente das aulas. 

Percebemos que os professores, nas aulas em que trabalharam a educação ambiental, 

transmitiram, problematizaram e produziram junto com os alunos conteúdos ambientais. Tais 

conhecimentos podem favorecer ao aluno ter uma compreensão acerca do meio ambiente e 

intervir na realidade socioambiental com conhecimento de causa.  

Há de se destacar a professora de Matemática que disse ser necessário trabalhar 

conteúdos de matemática relacionados às questões ambientais. Porém, que sejam conteúdos 

significativos, para que o aluno possa utilizar em seu cotidiano. 

No que se refere à presença do planejamento no Projeto Político-Pedagógico da 

escola, identificámos o seu planejamento no item da organização e da ação (PPP, 2014). O 

referido documento considerava que as atividades a serem trabalhadas pelos professores eram 

planejadas bimestralmente, propondo que fosse trabalhada a proposta da interdisciplinaridade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, recomendam que seja trabalhado o 

meio ambiente, assim postulam  

[...] vê se a importância de incluir Meio Ambiente nos currículos como tema transversal, 

permeando toda a  prática educacional. É fundamental, na sua abordagem, considerar os 

aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os modos de interação do ser humano com a 

natureza, por meio de suas relações sociais, do trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia 

(BRASIL,1998,p.169).  

Percebemos que o PPP da escola atende ao que recomendam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Também os discursos dos professores revelaram ser necessário 

planejar e trabalhar utilizando a abordagem interdisciplinar, porque essa abordagem 

possibilita uma compreensão mais apurada sobre o meio ambiente. Desse modo,  constatámos 

que os professores, em sua maioria, atenderam ao que fora planejado sobre a temática do meio 

ambiente.  

Vale salientar que, no que diz respeito à  abordagem interdisciplinar,  apenas os 

professores de História e de Ciências divergiram de suas práticas,  pois os mesmos incluíram 

nos seus planejamentos a temática ambiental, porém não desenvolveram a referida temática 

em suas aulas. Outro dado constatado está relacionado com a abordagem interdisciplinar, pois 

os conteúdos de educação ambiental trabalhados nem sempre estavam integrados nas 

respetivas áreas de conhecimento, apesar de serem trabalhados nas aulas de geografia, artes, 

língua portuguesa e matemática. 
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O professor de geografia quando abordou o tema floresta amazônica, além de enfatizar 

a riqueza da biodiversidade presente na referida região, fez uma contextualização sobre 

questões associadas aos problemas sociais e urbanos. Também as aulas de geografia 

apresentaram a sustentabilidade ambiental enriquecendo o conteúdo através do exemplo do 

modelo da sustentabilidade através do pescado da região. 

As aulas de geografia sobre as técnicas de manejo do pescado possibilitam a 

compreensão aos alunos de que é possível e se pode explorar os recursos com 

responsabilidade, pois dessa forma se garante a sobrevivência da presente e das futuras 

gerações.  

Assim, as aulas de geografia convergiram com o pensamento de Dias (1998) quando 

afirma que os recursos da Terra são suficientes para atender às necessidades de todos os seres 

vivos do planeta se forem manejados de forma eficiente e sustentada, dado que tanto a 

opulência quanto a pobreza podem causar problemas ao meio ambiente, o que determina que 

a existência e sobrevivência do homem na Terra dependerá da utilização racional dos recursos 

naturais. 

 Também as aulas de geografia vão ao encontrodo do que recomenda a Conferência 

Rio+10, quando postula: para que se  alcançar o desenvolvimento sustentável faz-se 

necessário que as pessoas tenham “assegurados o acesso à capacitação e ao uso de tecnologia, 

educação e treinamento “ (APA, [2018]). 

O professor de língua portuguesa relacionou o conteúdo de meio ambiente à questão 

local, o mesmo apresentou exemplos de práticas realizadas pela escola como a realização de 

passeatas ecológicas no bairro no sentido de alertar a população para o cuidado que todos 

devem ter com o meio ambiente. 

No que refere às aulas de matemática, o professor adotou o tema matemática 

sustentável, assim enfatizou a integração da educação ambiental e matemática no currículo. 

Desenvolveu temas relacionados a coleta seletiva de lixo, conscientização ambiental, 

plantação de árvores e valorização do verde. Nas aulas foram realizados vários exercícios 

práticos envolvendo cálculos matemáticos. 

Percebemos que o professor de matemática trabalhou a educação ambiental dentro da 

sua área/disciplina, não havendo, contudo,  diálogo entre as áreas, pois não há um ponto de 

convergência em que se possa chegar à totalidade. 

Em se tratando dos documentos de referência para o planejamento das aulas de 

educação ambiental, os professores, em sua maioria, disseram que utilizavam documentos 

oficiais e não oficias nos seus planejamentos. Assim, nos documentos oficiais temos os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais e os livros didáticos. Já nos documentos não oficiais foram 

indicados os programas televisivos, livros de arte, filmes, entre outros. 

Ao estudar e analisar os documentos oficiais para adaptar aos conteúdos às aulas de 

educação ambiental, a escola atende ao que preconiza o seu próprio Projeto Político-

Pedagógico, quando postula “pensar em um currículo mais próximo da realidade é, sem 

dúvida o maior desafio da escola” (PPP, 2014, p. 63).  

Ao considerar a importância dos documentos oficiais para o embasamento teórico do 

planejamento do ensino de educação ambiental, o gestor da escola atende ao que refere o 

Projeto Político Pedagógico da mesma quando nele é referido. 

Percebemos que pouca aplicação da prática interdisciplinar no contexto das práticas de 

ensino pode estar vinculada à falta de apoio pedagógico que possa orientar e acompanhar o 

planejamento e as práticas de ensino dos professores para que os mesmos possam aplicar a 

abordagem interdisciplinar na sua amplitude, ou seja envolvendo todas as áreas de 

conhecimento de forma integrada. 

No que se refere às metodologias da prática do ensino de educação ambiental, os 

professores entrevistados disseram utilizar metodologias diversificadas como: aulas 

expositivas, dialógicas, participativas, seminários, aulas práticas em laboratório, 

dramatização, música, pesquisa individual, produção textual, passeios a instituições públicas 

entre outras. 

Apesar da diversidade metodológica que os professores nos seus discursos referiram 

utilizar, e apesar de termos observado, considerando o conjunto dos professores observados 

em todas estas metodologias, o que prevaleceu na prática, conforme os dados de nossa 

observação, foi a aplicação de metodologias expositivas dialogadas, pois no universo das 16 

(dezesseis) aulas observadas com temáticas de cunho ambiental, 9 (nove) aulas configuram-se 

expositivas dialogadas. 

Tais evidências apareceram nas aulas dos professores quando desenvolveram 

atividades de música, produção de textos, palestras, visualização de vídeo. 

O professor de geografia, na aula sobre diversidade dos peixes do Amazonas, quando 

referiu sobre a sustentabilidade, apresentou um vídeo/filme onde apresentava o modelo de 

sustentabilidade através do pescado regional. Foi demostrado o trabalho dos pescadores no 

trato com o pescado e o cuidado em explorar os recursos pesqueiros somente o que era 

permitido por lei, respeitando o período do defeso, a fim de possibilitar a sustentabilidade 

para a presente e futura gerações.  
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A aula de geografia sobre a sustentabilidade contribuiu para a formação da consciência 

ambiental do aluno, uma vez que com a aquisição do conhecimento sobre a exploração dos 

peixes como um recurso limitado, poderá contribuir para possibilitar melhorar seus hábitos, 

atitudes e seus valores relacionados ao meio ambiente. 

Já o professor de artes apresentou um vídeo intitulado “Canto da Floresta” enfocando 

a diversidade cultural da região. No referido vídeo foi apresentado as manifestações populares 

retratadas no folclore da cidade de Parintins, onde foram destacados alegorias folclóricas, a 

cobra grande, a vitória-régia, a dança, a floresta, os animais, os rios da Amazônia. 

Percebemos que a música/toada da região é uma ferramenta muito importante na 

difusão de conteúdos de cunho ambiental e cultural. Assim, os alunos por meio da 

música/toada regional terão adquirido conhecimentos relacionados à fauna, flora, rios e 

folclore da região. Nesse sentido, a aquisição de conhecimento pode favorecer a que tenham 

uma postura ética no que tange ao meio ambiente. 

O professor de língua portuguesa trabalhou a problemática da água, utilizou um texto 

base onde refletia sobre a água como recurso renovável, porém limitado. Fez uma 

contextualização mundial sobre a escassez da água em seguida ligou a temática à questão 

local.  O conhecimento sobre a água possibilita ao aluno construir uma consciência 

ambiental, uma vez que a água é um bem limitado e que todos dependem desse recurso para a 

garantia da vida no planeta. 

Nas aulas de língua portuguesa as metodologias utilizadas foram diversificadas aulas 

expositivas dialógicas e debates. Como resultado da aula, foram produzidos textos sobre a 

água. 

Já o professor de matemática trabalhou a perspectiva integradora da matemática com a 

educação ambiental disse ser necessário o currículo associado à realidade. Também realizou 

na sua prática cálculos matemáticos envolvendo trabalhos com a reciclagem. Tais abordagens 

de cunho ambiental terão possibilitado ao aluno a aquisição de conhecimento sobre o meio 

ambiente a fim de protegê-lo. 

Percebemos que em algumas aulas dos professores de língua portuguesa, de 

matemática, de artes e de geografia, estiveram em convergência ao que postulam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, pois os mesmos apontam para a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formação da cidadania.  

A escola, por ser uma instituição social que exerce intervenção na realidade, precisa 

estar em sintonia com as questões sociais e incorporar em suas práticas e em seus objetivos a 

defesa  da qualidade do ambiente (BRASIL, 1998). 
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A aula de geografia sobre a sustentabilidade encontra-se em sintonia com o que 

Gadotti (2005) postula, quando refere que o desenvolvimento sustentável, visto de forma 

crítica, tem uma componente educativa formidável: a preservação do meio ambiente depende 

de uma consciência ecológica e a formação da consciência depende da educação. Importa 

salientar que o Projeto Político-Pedagógico da escola pontua atividades relacionadas com o 

meio ambiente e que devem ser trabalhadas, além das salas de aulas, na utilização de espaços 

não-formais para a aquisição de aprendizagens significativas. Isto por considerar que o uso de 

ambientes não-formais possibilita a contextualização e aplicação de conceitos e de 

conhecimentos.  

Vale registar a baixa participação da comunidade nas decisões do Projeto Político-

Pedagógico. Percebemos que a baixa participação da comunidade não está em conformidade 

com o que preconiza o Projeto Político-Pedagógico da escola, porque é referido no item 

objetivos específicos do mesmo “organizar o trabalho pedagógico dentro da escola 

redefinindo caminhos e ações para a socialização do conhecimento, promovendo maior 

interação com a comunidade” (PPP, 2014, p. 57). 

O PPP da escola atende de forma parcial em relação a baixa participação comunitária, 

ante as recomendações fornecidas pelas grandes Conferências Mundias sobre o Ambiente e 

Desenvolvimento: Rio/92, Rio+10 e Rio+20, assim como a Conferência das Partes – COP 21, 

Cimeiras de Bona e de Paris. 

Todas as conferências mundiais reconhecem a importância da educação para o alcance 

do desenvolvimento sustentável. Corroborando com esta ideia, Pelicioni (2000 citado por 

PHILIPPI JR; PELICIONI, 2014, p.8) afirma: 

A educação e a formação da consciência pública foram consideradas pilares da 

sustentabilidade [...] implicando integração de esforços e coordenação de setores 

fundamentais, rápida e radical mudança de condutas e estilo de vida, bem como nos 

padrões de produção e consumo.  

 Nesse sentido, é fulcral que as pessoas participem das reuniões, dos eventos e das 

decisões tomadas pelo gestor da escola, bem como conheçam temas relacionados a: Agenda 

21, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), meio ambiente, 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) , saúde, pobreza, perda da 

biodiversidade, desertificação, efeitos adversos da mudança do clima, questões de gênero, 

valorização e a emancipação da mulher , direitos humanos, segurança alimentar, economia 

verde, agricultura sustentável, governança global para o desenvolvimento sustentável entre 

outros ( APA[ 2018]; MAGLIO e PHILIPPI JR; ONUBR,2017). 
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O acesso das pessoas a tais temas além de possibilitarem a formação da cidadania 

planetária tão necessária para a defesa do meio ambiente, também é um convite para que as 

mesmas se tornem corresponsáveis pela gestão participativa da escola.  

O Projeto Político-Pedagógico da Escola se apoia na citação de Gadotti (2000, p.92) 

quando afirma que “os conteúdos curriculares têm de ser significativos para o aluno, e isso só 

se realizará se esses conteúdos forem significativos também para a saúde do planeta, para o 

contexto mais amplo” (PPP, 2014, p.31-32). 

Constatámos que nos espaços formais no contexto da sala de aula no que se refere às 

aulas de educação ambiental, as mesmas atenderam parcialmente aos preceitos preconizados 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, uma vez que não trabalharam a interdisciplinaridade 

conforme o que é preconizado no referido documento. 

Tais constatações sobre as práticas dos professores de educação ambiental 

especificamente sobre as aulas observadas nos remetem a tecer algumas considerações. 

Vale registrar que das 77 (aulas) observadas, em apenas 16 (aulas) os conteúdos de 

educação ambiental foram trabalhados. Há um esforço muito grande em trabalhar a temática 

ambiental, os mesmos trabalharam conforme suas formações adquiridas por meios formais e 

informais, como também pelos seus compromissos com a educação ambiental e outros.  

Porém para trabalhar a temática ambiental no espaço escolar é necessário 

embasamento teórico e metodológico afim de garantir uma boa aprendizagem no ensino de 

educação ambiental, observamos nas aulas de educação ambiental que há uma certa 

dificuldade em abordar temas ambientais talvez por falta desses referidos aspectos acima 

citados. 

Percebeu-se que há um descompasso entre o que as políticas públicas de educação 

ambiental recomendam com as práticas dos professores de educação ambiental.  

Nos pareceu que as referidas políticas e as legislações empreendidas em prol do meio 

ambiente, da educação ambiental, não recebem os resultados satisfatórios no âmbito 

educacional, por conta de os processos educativos não estarem em sintonia com as 

recomendações das leis, para isso faz-se necessário maiores investimentos em educação. 

Por conseguinte, observámos que os professores precisam de formação específica em 

educação ambiental para que possam ter uma base teórica que lhes garantam e enriqueçam 

suas práticas em sala de aula. Precisam de aprofundamento teórico sobre a legislação 

ambiental nos âmbitos: internacional, nacional, estadual e municipal. Também se inteirar 

sobre as grandes conferências mundiais sobre meio ambiente, desenvolvimento e mudança no 

clima. 
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Conhecer e compreender sobre a 21ª Conferência das Partes  (COP-21) da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes 

no Protocolo de Quioto (MOP-11),  onde se buscou alcançar um novo acordo internacional 

sobre o clima, aplicável a todos os países, com o objetivo de manter o aquecimento global 

abaixo dos 2oC (ONUBR,2017). 

  Para se atingir o objetivo da COP21 em manter o aquecimento global abaixo de 2oC, 

faz necessário que as pessoas tenham acesso à educação. Através da educação é que o 

indivíduo vai adquirir conhecimentos acerca dos problemas que afetam o meio ambiente, a 

sociedade e todos os seres que habitam o planeta, podendo dessa forma mudar seus 

comportamentos, atitudes, valores, hábitos relacionados inicialmente consigo mesmo e depois 

com seu ambiente. 

  A COP 21  finalizou com a elaboração de um documento denominado o Acordo de 

Paris constituído de 29 artigos distribuídos em diferentes temáticas no combate às mudanças 

climáticas. No que se refere à educação o Artigo 12º postula, entre outros aspectos, “[...] 

ampliar a educação, a formação, a sensibilização do público e o acesso do público a 

informação sobre as mudanças climáticas, [..]”  (ONUBR,2017). 

  Mais uma vez a educação e formação às pessoas recebem uma atenção especial, como 

pilares no cumprimento do referido Acordo. 

  Outras duas grandes cimeiras: Bona (Alemanha) - COP 23 e a de Paris, conhecida 

como a Cimeira do Planeta, ocorridas em 2017, reforçam os acordos sobre redução da 

temperatura no planeta, implantação do Acordo de Paris, buscando meios de financiamento 

no combate às alterações climáticas. 

  Além das principais preocupações ambientais: energia, água, agricultura, oceanos e 

áreas costeiras, assentamentos humanos, transportes, abandono das energias fósseis e adoção 

de tecnologias limpas, é de fundamental importância que os professores tenham acesso sobre 

as referidas cimeiras sabendo de seus objetivos e da importância para o meio ambiente, 

sociedade, desenvolvimento e para o planeta. Pois, todos os temas abordados nos eventos 

possibilitam a formação de uma consciência ambiental nos alunos para que possam no 

processo de ação e reflexão intervir na sociedade promovendo mudanças. 

Com a formação continuada, os professores terão acesso as metodologias de ensino 

em educação ambiental inovadoras que lhes possibilitarão dinamizar suas práticas de ensino. 

Assim, terminamos nos apoiando no que afirma Jacobi (2008,p.18): 

A educação ambiental, nas suas diversas possibilidades, abre um estimulante espaço para 

um repensar de práticas sociais e o papel dos professores como mediadores e como 
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transmissores de um conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma base 

adequada de compreensão essencial do meio ambiente global e local, da interdependência 

dos problemas e soluções e da importância da responsabilidade de cada um para construir 

uma sociedade planetária mais equitativa e ambientalmente sustentável. 

Aqui reside o papel essencial da educação ambiental para a construção de uma 

sociedade sustentável e inclusiva. Os resultados por nós obtidos parecem indicar a 

necessidade de maiores investimentos na formação inicial e contínua dos professores de 

forma a dotá-los de competências para que o que referem no discurso sobre esta temática se 

aproxime mais das práticas que na realidade implementam com os seus alunos. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de investigação teve como objetivo principal analisar as práticas 

pedagógicas de educação ambiental de professores do 9º ano do ensino fundamental 

articuladas com as decisões deliberadas pelo gestor em uma escola pública do estado do 

Amazonas, tendo em consideração as propostas curriculares nesse domínio para esse nível de 

ensino e o enquadramento teórico delimitado. Para isso, realizámos uma investigação de 

natureza qualitativa, com estudo de caso. 

Tentou-se desvendar como se caracterizam as práticas de educação ambiental de 

professores do ensino fundamental, observando se tais práticas pedagógicas atendem às 

recomendações preconizadas pelos documentos oficiais a saber: Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, o Projeto Político-Pedagógico da escola, juntamente com o conjunto de leis 

voltadas para a educação ambiental em vigor. 

De acordo com essas considerações, a seguir tecemos um conjunto de estimativas e 

conclusões que, segundo a nossa forma de ver, foram derivadas do estudo, acompanhamento e 

aplicação da metodologia investigativa configurada na abordagem qualitativa da qual 

utilizamos os seguintes instrumentos para a recolha de dados: recolha de documentos oficiais, 

entrevistas semiestruturadas feitas com os professores de Ciências, Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, Artes e História e com o Gestor da escola e, ainda, a observação das 

aulas dos professores entrevistados. Atendendo aos objetivos específicos de nossa 

investigação, em consonância com o objetivo geral.   Assim temos a destacar: 

 - No que concerne às propostas curriculares voltadas à educação ambiental, 

percebemos que, de uma forma geral, os professores referiram planejar as aulas tendo como 

referências as propostas curriculares, o projeto político-pedagógico da escola, juntamente com 

os documentos oficiais relacionados à temática ambiental. No entanto, as suas práticas 

evidenciam que o ensino de educação ambiental é pontual e solitariamente ministrado na 

transversalidade nas áreas de conhecimento de cada professor. Porém não podemos negar os 

esforços e as atitudes ativas frente ao problema de conhecimento que os professores de 

geografia, matemática, língua portuguesa e artes tiverem ao desenvolverem temas ambientais.  

Detectamos que, por vezes, as práticas de educação aplicadas na escola investigada, 

no que refere à interdisciplinaridade, cumprem parcialmente o que preconizam alguns autores 

como exemplos: Pacheco (2001), Fazenda (2013), Ferreira (2013), e como também 

preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) sobre a referida abordagem. 
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Percebemos que os professores de língua portuguesa, artes, matemática e geografia 

têm dificuldades em trabalhar a abordagem interdisciplinar de forma integral, ou seja, 

integrando as diversas áreas de conhecimento em suas práticas de ensino. 

   Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN tratam o conhecimento de forma 

complexa, envolvendo a totalidade, e consideram que o aluno deve ser trabalhado para ser 

sujeito de seu conhecimento, em um processo interativo envolvendo professor e aluno, 

mediado pelo professor. 

Na escola investigada, foram aplicadas algumas metodologias ativas, mais 

especificamente com os professores de matemática 1 (uma), língua portuguesa 2 (duas), 

geografia 3 (três) e artes 3 (três) aulas, no conjunto de 16 (dezesseis) aulas observadas de 

educação ambiental. Essas metodologias ativas, além de dinamizarem as suas práticas, podem 

facilitar o ensino e a aprendizagem dos alunos concernentes aos conteúdos ambientais. No 

entanto, as metodologias expositivas dialogadas ainda prevalecem nas práticas de ensino, já 

que estiveram, de alguma forma, presentes nas 16 aulas em que foi observada a lecionação de 

conteúdos de educação ambiental, mesmo naquelas em que também foram aplicadas 

metodologias ativas. 

Registramos também que os professores de ciências e de história não desenvolveram 

temas ambientais em suas aulas, embora tivessem referido nos seus discursos e nos seus 

planejamentos para ser trabalhado o meio ambiente na transversalidade e na  abordagem 

interdisciplinar. 

Percebemos que as práticas de ensino de temas de educação ambiental dos 

professores de artes, língua portuguesa, matemática e geografia demonstraram um esforço 

para dinamizar as aulas ao aplicarem aulas participativas, no sentido de facilitar o ensino e 

aprendizagem dos alunos.  

Ainda assim, percebemos que é muito pouco em se tratando do ensino de educação 

ambiental, conforme o nosso estudo. Detectamos ainda uma presença do ensino tradicional 

nas práticas de ensino da escola investigada, quando foram usadas aulas expositivas, cujo 

conhecimento é centrado no professor com pouca interação entre professor e alunos. O 

conhecimento sobre meio ambiente, embora trabalhado de forma conexa do local ao global, 

não tem um ponto de convergência entre as áreas do conhecimento, nos levando a perceber 

que os professores têm algumas dificuldades em trabalhar, de forma sistemática, a 

interdisciplinaridade em suas práticas de sala de aula.  

O Projeto Político-Pedagógico da escola apontava para a aplicação de uma 

aprendizagem significativa, cujo aluno, no processo de interação com o professor, constrói 
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seu conhecimento. Pelo que percebemos há uma consonância parcial no que refere a esse 

aspecto com o que é preconizado no referido documento.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, a resolução nº 7, das diretrizes 

curriculares nacionais para a educação ambiental sancionada em 2012, e outros documentos 

oficiais referentes ao ensino de educação ambiental, recomendam que a educação ambiental 

seja trabalhada na transversalidade, na abordagem interdisciplinar. Em relação a este aspecto, 

a escola atende parcialmente às recomendações sugeridas por tais documentos. 

Na entrevista realizada com o gestor da escola, percebemos em seu discurso que as 

decisões tomadas em relação às propostas curriculares da educação ambiental foram feitas em 

conjunto com os professores. Do resultado dos debates e das reuniões foram realizados os 

planejamentos das aulas, segundo o gestor. Observámos que havia uma certa coerência entre o 

discurso do gestor e as propostas relativas à educação ambiental, pois as suas decisões 

tomadas surgiram do estudo e de debates realizados com o corpo docente e técnico da escola.   

No que se refere à relação entre o discurso dos professores e as suas práticas, 

percebemos que a coerência é parcial, pois dos seis professores pesquisados, apenas quatro 

professores: geografia, artes, língua portuguesa e matemática, trabalharam a temática 

ambiental em   apenas algumas das aulas para as quais tinham planejado a lecionação de 

temas de educação ambiental. 

Corroborando com esta afirmação, verificámos nos planos de aula que todos os 

professores participantes no estudo planejaram suas aulas com conteúdo de meio ambiente a 

serem trabalhados na transversalidade. Porém, cumpriram parcialmente em suas práticas e 

mesmo dois professores, a saber, de ciências e história, embora tivessem planejado, não 

abordaram temáticas de educação ambiental em nenhuma das suas aulas. 

Durante o processo de observação de aulas, não detectámos nas práticas docentes 

nenhum momento de discussão entre si e ou de reflexão para que os mesmos refletissem 

acerca de suas práticas pedagógicas.   

Considerando que “a sala de aula é o laboratório dos que ensinam e dos que 

aprendem, a prática pedagógica, ao ser objeto de pesquisa e de reflexão, torna-se práxis 

transformadora de si mesma e do meio que a circunda” (SILVA, p. 12, 2010). 

Um dado a ser destacado está relacionado com a prática do professor de Artes, pois, 

embora tenha pouco tempo de atuação na docência e pertencendo ao quadro de professores 

em regime temporário e ainda não ter feito formação via meios formais em educação 

ambiental, conseguiu desenvolver um trabalho que contemplou as propostas curriculares de 

educação ambiental, nas aulas em que foi observada a lecionação de conteúdos de educação 
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ambiental. Nessas aulas, conseguiu aliar o ensino das Artes aos conteúdos de meio ambiente, 

mediando o conhecimento com seus alunos. Dessa mediação e interação entre professor e 

alunos foi criada uma paródia, retratando a importância da escola com o meio ambiente. 

Observámos 77 (setenta e sete) aulas para as quais estavam planejados conteúdos de 

educação ambiental, das quais apenas 16 (dezesseis) trabalharam a educação ambiental, no 

turno matutino da escola durante o quarto bimestre do ano de 2014. Esse dado demonstra que 

há uma lacuna a ser preenchida no ensino de educação ambiental na referida escola 

investigada. 

Ao fazermos uma leitura do quadro nº 1, que está no capítulo da metodologia da 

investigação, observamos que a maioria dos professores recebeu formação em educação 

ambiental através de meios formais. Porém, as suas práticas pedagógicas revelam pouca 

aplicação do ensino de educação ambiental na sala de aula, o que contradiz seus planos de 

aula. Apesar de todos os docentes participantes no estudo terem planejado o ensino de 

educação ambiental, só quatro trabalharam a temática ambiental nas suas aulas. 

Ao procedermos ao cruzamento de informações recolhidas das entrevistas dos 

professores com as notas das observações de aulas, julgamos ser necessário explorar em 

estudos posteriores trabalhos que abordem alguns aspectos do ensino de educação ambiental 

que envolvam: 

-  Formação para professores em educação ambiental.  

Percebemos que apesar da existência de políticas públicas voltadas à educação 

ambiental, as práticas pedagógicas de educação ambiental ainda são dadas de maneira tímida 

e elementar. Tais constatações podem estar atreladas ao pouco investimento direcionado à 

execução de políticas públicas de educação ambiental, sobretudo na formação de professores 

de educação ambiental. 

O ensino de meio ambiente precisa ser visto como uma ferramenta de primeira mão, 

até porque uma das premissas básicas da educação ambiental é educar o homem para a 

resolução de problemas do meio ambiente. Isto requer prioridade, investimento, pois um dos 

objetivos da educação ambiental refere-se à formação dos sujeitos para a apreensão da 

complexa dimensão da realidade ambiental. 

Sugerimos também que sejam explorados estudos que retratem: 

- Metodologias de ensino voltadas à educação ambiental, como exemplo a utilização 

de poemas, músicas regionais, jograis, jogos didáticos que explorem a fauna e a flora 

amazônica; esta sugestão ancora-se nas metodologias utilizadas pelos professores durante o 

período de observação de aulas, pois percebemos que as metodologias aplicadas nas aulas em 
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sua maioria, não despertaram a curiosidade do aluno, o que terá dificultado a sua 

aprendizagem. 

- Produção de textos ambientais e ecológicos voltados para o ensino fundamental. 

A produção de textos, sobretudo a leitura, configura-se uma grande aliada no 

processo de ensino-aprendizagem da educação ambiental, quando o texto traz algum 

significado na vida do aluno. Um ponto a ser destacado é que o aluno, no processo de 

interação com o professor, é motivado a construir e ou produzir textos de sua autoria. 

- A música como grande aliada no processo ensino-aprendizagem da educação 

ambiental.  

A música por envolver a sensibilidade das pessoas e trabalhar com a imaginação 

configura-se um potencial instrumento, bem como forte aliada do ensino de educação 

ambiental. 

- A inserção do verde na escola como possibilidade ao ensino de educação ambiental. 

Considerando que a educação ambiental deve despertar a consciência ecológica do 

cidadão, o verde constitui-se uma grande valia na construção do sujeito ecológico. 

- Trabalhos interdisciplinares de educação ambiental. 

Percebemos que os professores têm dificuldades em trabalhar o meio ambiente de 

maneira interdisciplinar. Isto pode estar associado provavelmente à pouca formação. 

Essas considerações refletem de forma sintética o que a nossa pesquisa constatou nas 

práticas pedagógicas de educação ambiental do 9º Ano do ensino fundamental, bem como 

propusemos temáticas a serem exploradas em trabalhos futuros, o que garantirão a 

continuidade do estudo para as futuras gerações. 

Acreditamos que o nosso trabalho sirva de inspiração para os futuros trabalhos de 

investigação e contribua para a socialização do ensino de educação ambiental do estado do 

Amazonas, é o que esperamos. 
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ANEXO A -GUIÃO DA ENTREVISTA AOS PROFESSORES 

 

Guião de entrevista ao Professor  

Formulário de questões 

 

Tema 

• Práticas pedagógicas de professores de educação ambiental do 9 Ano do Ensino Fundamental 

 

Objetivos: 

• Recolher informação que contribua para caracterizar as práticas pedagógicas de professores de 

educação ambiental. 

• Verificar a aplicação das metodologias educacionais no ensino de educação ambiental. 

• Conhecer as propostas curriculares de educação ambiental referentes ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental. 

• Identificar a compreensão dos professores sobre o ensino de educação ambiental. 

 

1. Dados de caracterização do entrevistado 

Idade: ___________ 

Tempo de serviço docente: _________________ 

Categoria profissional: _____________________________ 

Habilitação acadêmica: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Formação em educação ambiental: 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Ficha N____ 

Professor (a)  

Turno:  ______________________ 

Data: ____/_____/________ 

Hora inicial  _______ 

Hora final_________ 

Obrigada pela participação! 

 

3. Formação inicial - Percurso acadêmico e profissional 

• Quanto tempo de serviço tem? 

• Que funções desempenha atualmente? 

• Formação contínua em educação ambiental.  

• De que forma essa formação contribui para melhorar as suas práticas de educação em sala de aula? 

• Conhece as propostas curriculares para a Educação Ambiental do 9º Ano do Ensino Fundamental? 

• Qual sua opinião sobre as mesmas? 

• O Projeto Político-Pedagógico da sua escola contempla as propostas curriculares para a Educação 

Ambiental? 

• Qual é a sua opinião sobre as decisões tomadas nesse projeto? 

• O Projeto Político-Pedagógico da sua escola integra temáticas de Educação Ambiental de âmbito 

regional? 

• Se teve formação em Educação Ambiental, essa formação contribuiu para uma melhor 

compreensão das propostas curriculares para Educação Ambiental? De que forma? 

• No âmbito da sua disciplina planifica atividades de Educação Ambiental? Exemplifique. 

• Quais são os documentos que servem como referências para o planejamento das aulas? 

• Como as metodologias educacionais são utilizadas no ensino de Educação Ambiental?  

Exemplifique. 
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GESTOR DA ESCOLA 
 

  



222 
 

ANEXO B - GUIÃO DE ENTREVISTA AO GESTOR DA ESCOLA 

 

Tema 

• O papel do (a) gestor(a) escolar nas decisões tomadas referentes as práticas de ensino e de 

aprendizagens de educação ambiental no 9 Ano de Ensino Fundamental na escola. 

Objetivos: 

• Recolher informação que contribua para caracterizar o papel do gestor(a) escolar no que tange 

as decisões tomadas às práticas de ensino e de aprendizagens de educação ambiental. 

• Verificar se a temática da educação está inserida no Projeto Político-Pedagógico e se 

contempla as propostas curriculares de educação ambiental. 

• Recolher opiniões do gestor sobre se os conteúdos do ensino de educação ambiental tem 

possibilitado mudanças de postura no trato com o meio ambiente no cotidiano escolar. 

 

Dados de caracterização sócio profissional do entrevistado 

Idade: ___________________________ 

Tempo de serviço docente: __________________________ 

Tempo de serviço na gestão escolar: ____________________ 

Categoria Profissional: _________________________________  

Nome do Gestor: __________________ 

Habilitação acadêmica: ______________________ 

Telefones/Celular: __________________ 

E-MAIL: _________________ 

 

Formação em educação ambiental: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ficha n 01 – Gestor(a) da escola 

Local: _________________________________________ 

Data: _____/_____/______  

Início:  

Término:  

 

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO! 

 

• Oficialização da Entrevista 

Explicar as finalidades da investigação. 

 

Perfil do entrevistado 

1. Quanto tempo de serviço tem? 

2. Que cargo tem desempenhado? 

3. Quantos anos de serviço tem como gestor(a)?  

4. Adquiriu formação específica para o exercício do cargo? 

5. Tem formação em Educação Ambiental? 

6. Qual a importância dessa formação para a implantação de práticas de educação ambiental na 

escola? 

7. Como a escola é organizada? 

8. A comunidade escolar é convidada para participar do planejamento e dos projetos pedagógicos 

escolares? 

9. Como foram decididas as propostas curriculares referentes à educação ambiental da escola a serem 

implantadas?  
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10. O gestor e os professores analisaram os documentos oficiais referentes a educação ambiental? Caso 

positivo, como esses documentos foram analisados? 

11. A educação ambiental está inserida no Projeto Político-Pedagógico da escola? 

12. Como a temática deve ser trabalhada na escola, especificamente na sala de aula? 

13. A escola tem promovido formação no âmbito de Educação Ambiental? 

14. Em sua opinião o ensino de educação ambiental na escola atende os preceitos dos documentos 

oficiais e das propostas curriculares do 90 Ano do Ensino Fundamental? Justifique 

15. Como são realizadas o planejamento das aulas de educação ambiental? Exemplifique 

16. Como o gestor avalia o retorno dessas práticas em educação ambiental no dia a dia da escola? 
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ANEXO C - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS DOS PROFESSORES 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

Tipo de formação contínua 

 

Meios formais de formação (C1) “Formações fornecidas pela SEMED e SEDUC”.  

(H2) “Formações fornecidas pela SEDUC”.  

(M3) “Formação contínua no SADEAM”.  

(LP4) “Conferências sobre Meio Ambiente que ocorreram nesse ano, os 

seminários em outras instituições ( ...)”  

Participação em eventos 

 

(M3)“ (...) Projeto Mais Educação que ele visa, aborda todas essas questões 

Matemática, Física, Química (... )”  

 

(C1) “Feiras de Ciências e Tecnologia”.  

(LP4) “Cursos, seminários, conferências” 

 

(H2) “Curso sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais”  

Meios informais de formação  

 

(G5) “Proposta curricular, Parâmetros Curriculares Nacionais, livros, livros 

didáticos, vídeos, vídeos de sustentabilidade, revistas, jornais, televisão, 

principalmente a comunicação de massa, principalmente a televisão, jornais, 

rádios”.  

 

(A6) “Programas televisivos Discovery, Rede Globo que também tem, que 

abordam o assunto é dessa forma que eu tenho me atualizado na área”.  
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Contributos da formação 

contínua nas práticas 

pedagógicas 

 

Desenvolvimento de projetos de educação 

ambiental 

(C1) “O conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos cursos 

facilita o desenvolvimento de alguns projetos na escola”.  

Articulação teoria-prática na lecionação  

 

(C1) “Também relacionado a teoria com a prática, aproveitando o próprio 

ambiente escolar para que a gente possa refletir sobre a teoria e desenvolver 

maneiras de preservação e conservação do ambiente”.   

 

(LP4) “Debate em sala de aula, debates críticos, a produção de textos, 

porque eu posso ter uma ideia de que forma reflete essa contribuição que 

estou passando para eles do meio ambiente”.  

 

(G5) “Bom, as práticas para melhorar isso principalmente mostrando para 

eles, principalmente vendo as vivências das pessoas (...).  A gente faz o 

seguinte: da guirlanda, que a gente faz da garrafa pet, dos coqueiros, das 

vassouras, além de tirar isso do meio ambiente, reutilização ao meio 

ambiente, você está demonstrando sobre a educação ambiental e também 

além de retirar do meio ambiente, eles reforçam para você através da 

sustentabilidade “. 

 

(M3) “(...) eu tento trabalhar com eles a questão, primeiro o conhecimento, 

porque para ele desenvolver uma situação do meio ambiente, ele primeiro 

precisa saber como é que ele vai calcular, depois ele vai para prática, é na 

prática que ele vai aprender, em relação a Matemática”.  

 

(A6) “Então de uma certa forma eu tento despertar no aluno uma visão 

crítica para que aquilo seja retratado no trabalho artístico”. 

 Alteração da prática (H2) “O conceito que eu tinha sobre meio ambiente mudou, tentei trazer isso 

para sala de aula e a escola que eu trabalho tem árvores, é passado para os 
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alunos a questão da preservação das árvores”.  

 

(M3) “(...) porque agora posso desenvolver com meus alunos material com 

conteúdo melhor utilizando materiais reciclados (...)”  

Opinião sobre as propostas 

curriculares de educação 

ambiental 

Possibilita a reflexão dos alunos sobre 

questões do meio ambiente 

(C1) “O objetivo é sempre fazer com que os alunos possam refletir com 

relação ao bom uso dos recursos – evitar desperdícios”.  

(G5) “(...) orientando os alunos para eles terem, o futuro deles é assim e 

também às futuras gerações quando essa sustentabilidade e essa 

responsabilidade ao meio ambiente, não só a responsabilidade dos alunos, 

mas da própria comunidade”.   

 

(M3) “Onde você convive, então de uma certa forma eu tento despertar no 

aluno uma visão crítica para que aquilo seja retratado no trabalho artístico”.  

 

(A6) “Eu tento levar em música, o assunto para criação de música e para arte 

cênica (...) o lado voltado pra questões ambientais mesmo ou do tipo na 

pintura (...)”  

 Abordagem interdisciplinar da educação 

ambiental 

(G5) “Houve uma concessão entre todos professores, pedagogos, diretor, 

professores para trabalharmos em cima disso aqui com interdisciplinaridade 

como na geografia, na história, em língua portuguesa em todas as outras 

matérias”.  

 

(M3) “São esses sonhos de fazer da construção dessa horta para poder nós 

trabalharmos dentro da geometria, dentro de geografia, as qustões 

ambientais, 
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   a questão de energia, o consumo de energia, a questão da economia dentro 

da própria escola”.  

 

(A6) “Tanto que no 4O bimestre era para ser trabalhado com o meio 

ambiente de forma geral mesmo, todas as matérias deveriam de uma certa 

forma incluir um pouco sobre o meio ambiente”.  

 

(H2) “Essa questão da mudança de conceito e também para a gente trabalhar 

em sala de aula, não só o professor de Ciências porque se pensava que só o 

professor de Ciências deveria trabalhar a questão do meio ambiente, meio 

ambiente perpassa por todas as disciplinas, inclusive a disciplina de 

História”.  

Opinião sobre as propostas 

de educação ambiental do 

Projeto Político-Pedagógico. 

 

Necessidade de discussão na comunidade 

escolar 

(C1) “Eu acredito que o Projeto Político-Pedagógico da escola, ele precisa 

ser discutido com mais pessoas, com a comunidade escolar, precisa ser 

bastante socializado não só com o corpo docente, mas com os pais, com 

representantes de alunos e comunidade do entorno da escola”.  

Gera impacto no contexto escola e meio 

envolvente 

(LP4) “(...) tentar inserir o verde nessa escola e até com a possibilidade de 

uma horta vertical (...) Entre as decisões tomadas, uma que está sendo 

aplicada no momento atual da escola é a reutilização da gordura, resíduos 

domésticos na produção de sabão...”  

 

(A6) “Esse trabalho também é o fruto da criatividade  coletiva dos alunos, 

foi trabalhado várias séries (...) a forma deles verem tanto a escola, tanto o 

meio ambiente já que foi, engloba ambas as partes, escola, meio ambiente e 

pouco da sociedade”.  
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 Promoção da interdisciplinaridade nas 

práticas de educação ambiental. 

(H2) “(...) os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, foram elaborados 

(...)  para que todos os professores trabalhem o meio ambiente em suas 

disciplinas”.  

   

(M3) “Porque é um trabalho que não é desenvolvido só em uma disciplina, é 

um trabalho que é desenvolvido em todas as disciplinas, todas as áreas do 

conhecimento”. 

Temas de educação 

ambiental regional no 

projeto político-pedagógico 

Fatores do ambiente: bióticos e abióticos (C1) “(...) vai ser trabalhado a fauna regional, a flora, principalmente com 

relação aos anfíbios, répteis da nossa região, animais silvestres de modo 

geral. (...) quando se trabalha a água, o ar, o solo (...) finalmente no 9 Ano 

quando ele vai fazer uma reflexão sobre o bom uso dos recursos naturais 

preservação do meio”.  

 

(LP4) “(...)  o regional está presente não só na alimentação, mas nas 

temáticas trabalhadas pelos professores, vez que nós trabalhamos desde o 

contexto histórico da região a estrutura física dos pontos pesquisados, além 

das frutas a questão a utilização dos peixes regionais”.  

Possibilitam o conhecimento sobre o 

patrimônio natural 

(G5) “Entender melhor a própria localidade regional trabalhando sobre rios 

e quando se fala em meio ambiente você está falando sobre tudo sobre a 

floresta, a fauna, a flora (...)”.  

  

(H2) “Os professores reforçam aos alunos a preservação dos rios (...)”. 
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Possibilitam o conhecimento sobre o 

patrimônio cultural 

(M3) “(...) nós trabalhamos a questão da cultura, a música, a arte, inclusive 

interagindo com o professor de Artes, para ele trabalhar a Matemática e 

Artes (...)”.   

 

(H2) “(...)o professor de Artes junto com um grupo de alunos, pegaram uma 

toada que fala sobre a natureza, uma toada regional que fala da natureza 

transformou em uma paródia (...)”. 

   

(A6) “(...) mostrar a nossa fauna e flora através da música do regionalismo 

da toada que é muito forte na nossa região norte (...) desenvolvemos uma 

paródia”. 

Contributos da formação em 

educação ambiental na 

compreensão das propostas 

curriculares 

Realização de eventos/ projetos sobre o 

Meio Ambiente 

(C1) “Justamente dos momentos de projetos na reflexão em relação as boas 

práticas de educação ambienta (...) que o aluno possa refletir sobre as 

práticas e consequências de suas atitudes diante do meio ambiente”.  

 

(A6) “(...)  criação de brinquedos e outros artigos que partem desse material 

plástico (...) ao invés de jogar nos igarapés a gente pegar esse material e 

trabalhar de uma forma artística, dependendo do ponto, podem ser criados 

instrumentos musicais (...)”.  

Alteração de conceções dos professores (H2) “(...) eu pensava que educação ambiental se referia apenas a questão da 

preservação das florestas, preservação dos rios, hoje esse conceito mudou 

bastante, hoje eu percebo que a educação ambiental não é somente 

preservar, mas preservar com sustentabilidade”.  
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Alteração das conceções dos alunos (C1) “Então, fazer com que o aluno possa refletir sobre as práticas e as 

consequências de suas atitudes diante do meio ambiente e diante de todos os 

seres não só analisando a sua vida em si, mas sabendo que sua atitude, ela 

compromete todo uma cadeia de vida com relação ao uso dos alimentos.  

(M3) “( ...)  nossos alunos voltam a olhar mais a preocupação até mesmo da 

escola, a questão da energia por exemplo, a questão da sustentabilidade”.   

 

(A6) “(...) conscientização que eu pude passar para meus alunos (...) então, 

procurei passar essas informações também para meus alunos, uma coisa 

acontece muita aqui na nossa região é a poluição dos igarapés com materiais 

   que podem ser recicláveis, materiais pets e plásticos que ao invés de serem 

jogados, pode fazer um trabalho seletivo com esse material”. 
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Planejamento das práticas de 

Educação Ambiental 

Abordagem de temas socioambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C1) “O planejamento em educação ambiental, o meu planejamento em 

relação a educação ambiental, ele vem abordando não só os temas a serem 

desenvolvidos na sala de aula, como temas sociais que estão em discussão, 

as vezes a depredação, drogas, gravidez na adolescência, DSTs”.  

 

(H2) “(...) nós trabalhamos o tema transversal meio ambiente, todo o 

planejamento, são quatro ao longo do ano é colocado, a questão do Meio 

Ambiente”. 

Abordagem interdisciplinar da educação 

ambiental  

(G5) “(...) o meio ambiente querendo ou não, ele entra suponhamos em 

Matemática, Língua Portuguesa, em todos os sentidos, em todas as matérias, 

trabalharmos uma interdisciplinaridade, não só na Geografia, mas também 
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 como Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, História (...)”.    

 

(M3) “Então, é importante que o aluno saiba fazer o cálculo, mas é 

importante que ele saiba onde que ele vai usar, então, a questão, do 

refrigerante, das garrafas pets do tempo de duração, eles jogam muito 

plásticos, muitas sacolas e não sabem o tempo que elas podem nos 

prejudicar”.  

 Produção de Materiais reciclados  (A6) “( ...) a gente pode considerar como recicláveis, transformar lixo em 

arte, pegar esse material que não tem direcionamento certo, então, a gente 

pega e tenta fazer algo que seja agradável digamos assim”.  

Documentos de referência 

para o planejamento das 

aulas de educação ambiental. 

Documentos oficiais (C1) “Livros didáticos, Parâmetros Curriculares Nacionais”.  

 

(LP4) “Livro didático, os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, o 

Projeto Político-Pedagógico da Escola”.  

 

(H2) “Livro didático, os Parâmetros Curriculares Nacionais, Regimento da 

Escola, o Projeto Político-Pedagógico (...) artigos de revistas, a escola 

recebe a Revista de História da Biblioteca Nacional”.  

 

(G5) “Proposta da SEDUC – Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, o PPP – Projeto Político-

Pedagógico da escola. O CD Meio Ambiente do PROVÁRZEA”.  
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  (M3) “Os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais(...)  Projeto Político-

Pedagógico (...) o livro didático”.  

(A6) “Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais)”.  

Documentos não oficiais (C1) “Pesquisas na internet, vídeos, a minha própria vivência na faculdade 

com o conhecimento que adquiri, temas abordados na televisão, jornais, 

revistas,  

 filmes, documentários (...)”.  

 

(LP4) “Os paradidáticos (...) tem o site de educação, tem só penso 

português, só português, língua portuguesa em sala de aula, são sites que eu 

trabalho junto com eles, interagimos através do facebook e outras mídias 

sociais (...)”. 

 

(H2) “(...)filmes relacionados aos temas que trabalho em sala de aula, eu 

também me preocupo em saber o que está acontecendo de mais recente 

dentro do ensino de História. Então, navego na internet vejo as teses, 

dissertações, trabalhos de especialização das universidades do Brasil”.  

 

(G5) “A comunicação do Globo Repórter, também a gente pega, utiliza isso 

aqui na região, da Rede Amazônica (...) a gente utiliza não só o livro, mas 

também CDs (...)”.  

 

(M3) “(...) filmes diversos relacionados ao tema Matemática, a questão 

ambiental na produção, inclusive desses assuntos, assim em destaque, aí nós 

temos a sala de mídia que nos ajuda, temos revistas, jornais...”.   
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  (A6) “Programas televisivos, também livros na área de Artes, também na 

área que aborde um pouco sobre o meio ambiente e também jornais”.  

Metodologias da prática do 

ensino da Educação 

Ambiental 

Aulas expositivas (C1) “Eu costumo dar aulas expositivas dialogadas”.  

 

(LP4) “Aula expositiva”.  

 

(H2) “Aulas expositivas dialogadas”.  

  

(G5) “Aulas das multimídias, o próprio Provárzea utilizando os alunos fora 

de sala explicando para eles, falando para eles sobre o meio ambiente de 

árvores, do próprio ar que respiramos”.  

 

(A6) “Aulas expositivas dialogadas”. 

Metodologia de pesquisa dos alunos (C1) “Seminários, pesquisa individual e em grupo, elaboração de relatórios, 

resolução de exercícios individuais e em grupo, debates, dramatização aulas 

práticas em laboratório, conhecimento, principalmente o laboratório de 

anatomia, visita de campo ...”.  

 

(LP4) “(...) a professora de Ciências trabalhou junto comigo a Língua 

Portuguesa a questão de produzir texto que apresentasse o projeto da 

reutilização do óleo, resíduo doméstico na produção de sabão (...) outra 

professora trabalhou o recurso de tecidos na produção de fantoches 

(...)Apresentação de filmes”.  
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(H2) “Filmes, passeatas, feira cultural (...) Também incentivo como 

professora, os alunos a fazerem pesquisa”.  

  

(G5) “Levamos os nossos alunos ao INPA – Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia, para demonstrar sobre as apresentações que fazemos na escola 

(...)”.  

  

 

(M3) “Fomos ao INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

fomos fazer a visitação, conhecer o peixe-boi (...) a questão dos animais que 

estão em extinção, então os alunos puderam entender melhor, puderam 

aprender, conhecer coisas que eles realmente nem conhecem, muita 

diversidade na natureza (...)”  

  

(A6) “(...) levo meus alunos a pesquisa de materiais que nos ajudem a 

desenvolver o cunho ambiental e a gente trabalha isso dentro da 

performance de música brasileira (...) Seminários, apresentação de vídeos, 

de filmes (...) E todas essas metodologias eram etapas para a gente chegar ao 

resultado final que era a nossa música, que é a música A ESCOLA É MEU 

LUGAR, com a paródia que foi criada por alunos e eu como professor”.  

 
LEGENDA: 

Entrevista da Professora de Ciências – C1 

Entrevista do Professor de Língua Portuguesa – L P4 

Entrevista da Professora de História – H2 

Entrevista do Professor de Geografia – G5 

Entrevista da Professora de Matemática – M3 

Entrevista do Professor de Artes – A6 
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AULAS 
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ANEXO D - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS NOTAS DE OBSERVAÇÃO DE AULAS 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO 

Conteúdos Conteúdos do meio ambiente local “ Floresta Amazônica; riqueza da biodiversidade; Problemas sociais e urbanos”. 

(AG) 

 

“ Diversidade ambiental cultural: gêneros musicais brasileiros – Toadas do Boi-

Bumbá do folclore de Parintins”. (AA) 

 

“ Produção de uma paródia ambiental, gêneros musicais brasileiros- Toadas de Boi-

Bumbá do folclore de Parintins”. (AA) 

 

“ Paródia: A Escola é Meu Lugar” (AA) 

 

“ Fauna Amazônica: peixes da região”. ( AG) 

 

“ O jaraqui está no defeso e se acabar?” (AG) 

 

 “ Modelo de sustentabilidade através do pescado da região”. (AG) 

 

 “ Pescadores rurais exercem a pesca de subsistência”. (AG) 

“ Pesca irracional reduz a produção do pescado e desagrega as comunidades locais”. 

(AG) 
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“ Sistema de manejo que seja sustentável aproxima os pescadores de subsistência 

com os pescadores profissionais”. (AG) 

 

“ Gestão dos recursos naturais; ideia do fortalecimento da biodiversidade, 

desenvolvimento regional e local “. (AG) 

 

“ Preservar o meio ambiente; conhecimento tradicional; cuidar da natureza, 

ordenamento pesqueiro; Reserva Sustentável Mamirauá”. (AG) 

 

 “ Trazendo para a nossa realidade local, os igarapés estão poluídos, suas águas vão 

para o Rio Negro” (ALP) 

 

 “ No bairro do Zumbi, a comunidade vem sofrendo com o aparecimento de 

escorpiões, isso se deve ao desmatamento feito pelo próprio homem (...)”. (ALP) 

 

 “ A própria floresta se mantém”. (ALP) 

 

“ Antigamente os igarapés de Manaus eram limpos, como por exemplo o Igarapé 

Passarinho (...). Hoje encontra-se poluído como a grande maioria dos igarapés”. 

(ALP) 

 

“ A água proveniente dos igarapés, torna-se esgoto a céu aberto devido a poluição 

(...)”. (AG) 

1
7
8
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“ Perto do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, há uma lixeira, imaginem o 

perigo tanto ambiental, como dos animais, das aves provocarem um acidente 

aéreo”. (ALP) 

“ Precisamos ter cuidado com o meio ambiente, pois além de trazer vários 

benefícios, estamos evitando doenças como a dengue, a chikungunya que 

ocasionam problemas nas articulações”. ( ALP)  

“ O professor disse a cidade de Manaus está inchada, há dois milhões de habitantes 

aproximadamente, Manaus não tem infraestrutura para atender esse contingente 

populacional”. (AG) 

 

“ O governo tem criado políticas públicas para evitar que as pessoas saiam de seus 

locais, de seus municípios de origem e venham para a capital”. (AG) 

 

 “ Temos que conhecer a nossa região”. (AG) 

 

“ A maior bacia hidrográfica do mundo”. (AG) 

 

“ As nossas estradas são nossos rios”. (AG) 

 

“ Os ribeirinhos têm uma grande preocupação, eles se preocupam com o ambiente”. 

(AG) 

“ É preciso praticar a educação ambiental, as pessoas devem tomar consciência que 

têm que cuidar do meio onde vivem (...) “ (ALP) 
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“ A escola tem realizado passeatas ecológicas aqui no bairro do Coroado no sentido 

de alertar a população para a importância do meio ambiente e o cuidado que todos 

devem ter com o mesmo (...). (ALP) 

“ Existe uma bolsa ecológica,  uma maneira das pessoas cuidarem do meio 

ambiente, porém o valor é pouco, atinge uma pequena parcela da população”. 

(ALP)  

 

 Conteúdos do meio ambiente na Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ O extrativismo vegetal; o extrativismo animal; o extrativismo mineral”. (AG) 

 

“ (...) a extração da madeira para fins comerciais exige cuidado, tirar a madeira e 

fazer o reflorestamento”. (AG) 

 

“ Extrativismo animal, atividades pesqueiras são atividades que exigem 

planejamento, cuidado, para evitar a extinção das espécies, como também a 

degradação ambiental”. (AG) 

 

“ (...) extrativismo mineral, há uma diversidade de recursos minerais como minérios 

de ferro, carvão mineral (...)”. (AG) 

“ É preciso sempre praticar a sustentabilidade, usar os recursos naturais de forma 

sustentável, retirar da natureza apenas o necessário para a sua sobrevivência”. (AG) 

 

“ Principais fontes de energias. Indústria na Europa. Energias Renováveis e 

principais fontes: hidráulica, eólica, solar”. (AG) 

“ A indústria e ambiente no Leste Europeu”. (AG) 



242 
 

 

“ Na União Europeia há legislação ambiental, sobre o controle e emissão de gases 

poluentes”. (AG) 

“ Há tecnologias limpas”. (AG) 

“ A indústria tem que cuidar do meio ambiente”. (AG) 

“ A Europa utiliza muito a energia eólica”. (AG) 

 

 Conteúdos do meio ambiente no Planeta “ Formas de vida no Planeta Terra”. ( AG) 

“ Atmosfera, clima, mar, rios, poluição”. (AG) 

“ Estratosfera, mesosfera, Aurora um dos maiores espetáculos da Terra”. (AG) 

 

“ As cidades são ecossistemas criados pelos seres humanos. Apesar de ocupar 

apenas 2% da superfície da Terra, as cidades consomem 75% dos recursos naturais 

globais e produzem 80% da poluição”. (ALP) 

“ (...) o desaparecimento de várias espécies de animais e de plantas”. (ALP) 

“ (...) observem o que os resíduos sólidos provocam no solo, eles emitem o 

chorume, este adentra na região subterrânea, provocando a poluição dos lençóis 

freáticos, a água que antes era saudável, não é mais saudável”. (ALP) 

“ A maior preocupação é com as futuras gerações, precisamos praticar a 

sustentabilidade”. (AG) 

“ Houve várias reuniões sobre o meio ambiente (...) 

Estocolmo, 1972; Eco/92;  Rio+20. Tais encontros apoiados pela ONU - 

Organização das Nações Unidas se discutiu muito sobre o meio ambiente 

planetário”. (AG) 
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 “ A China não assinou o 

Tratado sobre a redução de emissão de gases na atmosfera (...)”. (AG) 

“ Nos anos 80 a cidade de Cubatão foi considerada a mais poluída da América do 

Sul, hoje é uma das mais limpas”. (ALP) 

“ O Brasil, nosso país usa a hidrelétrica com o uso da água, energia renovável, 

energia limpa”. (AG) 

“ Tudo que se retira do meio ambiente, se não repõe vai acabar”. (AG) 

 

 Conteúdos do meio ambiente na cidade 

de São Paulo 

“ Escassez de água no Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo”. (ALP) 

“ O Sistema Cantareira um dos sistema que abastece a cidade está com a sua reserva 

bem reduzida chegando próximo ao volume morto”. ( ALP) 

“ Apresentação do mapa do Sistema Cantareira da cidade de São Paulo”. (ALP) 

“(...) cada vez mais o sistema de abastecimento tem que captar água de outros rios 

bem mais distante para abastecer a cidade”. (ALP)   

“ A população está sofrendo com a escassez de água, pois a água está cada vez mais 

rara e cara”. (ALP) 

“ Relação da falta de água em São Paulo com a cidade de Manaus no bairro Grande 

Vitória, nesse bairro tem sete poços de água, porém é insuficiente para atender os 

moradores (...)”. (ALP) 

“ O homem é o grande responsável pelo problema hídrico, pois há muito tempo o 

rio Tietê era limpo, hoje está com as águas poluídas”. (ALP) 

 “ As indústrias poluem os rios ao despejarem poluentes em seus leitos (...) (ALP) 

“ A população também tem seu grau de participação na poluição dos rios ao jogar 

resíduos sólidos nos mesmos”. ( ALP) 
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“ A água que eles pensavam que não acabaria (...). Vejam o exemplo de São Paulo, 

São Paulo é uma floresta em pedra”. (AG) 

“ Em São Paulo, só agora é que está começando a aliviar o problema da água”. 

(ALP) 

 

 Conteúdos do meio ambiente  numa 

perspectiva interdisciplinar 

“ A professora disse: iremos abordar a Matemática em uma perspectiva 

ambiental(...)  o currículo não deve estar dissociado da realidade, as propostas, 

nesse sentido devem buscar: o equilíbrio ambiental, local e global”. (AM) 

 “ Fazer uma educação crítica da realidade vivenciada formadora da cidadania”. ( 

AM) 

 “ Cálculo com porcentagem envolvendo materiais reciclados, latas de 

refrigerantes”. (AM)  

“ Coleta seletiva do lixo”. (AM) 

“ Cálculo usando a reciclagem”. (AM) 

“ Transformação dos conteúdos para os exemplos da matemática sustentável”. 

(AM) 

“ (...) plantar árvores, cultivar hortas, enfim, a responsabilidade é de todos em 

preservar e conservar o meio ambiente para a presente e futuras gerações”. ( ALP) 

“ As plantas em nossa escola, amenizam a temperatura, isso é educação ambiental”. 

(AG) 

“ A partir da escola melhorar a percepção ética como o meio ambiente”. (ALP)  

“ Temos que cuidar do Meio Ambiente”. (AG) 

 

Metodologias de ensino da Visualização de um vídeo sobre “ Apresentação de um vídeo sobre o folclore de Parintins. O professor disse: vamos 
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educação ambiental educação ambiental 

 

 

 

 

 

 

prestar atenção no que o filme apresenta, prestem atenção na letra da música Canto 

da Floresta com as imagens”. ( AA) 

“ Projeção de um vídeo sobre o Poder do Planeta, o professor disse: o filme 

apresenta os seguintes temas: a atmosfera, o clima, a Floresta Amazônica, as 

diversas formas de vida, mar, rios, poluição”. (AG)  

“ Apresentação de um vídeo sobre o modelo de sustentabilidade através do pescado 

regional. O professor disse vamos observar e perceber um modelo de 

sustentabilidade na região, especificamente no estado do Amazonas”. (AG) 

 

 

 Diálogo sobre o vídeo visualizado 

 

“ Realização de um breve debate sobre o vídeo: modelo de sustentabilidade através 

do pescado regional. O professor indagou individualmente do aluno, diga o que 

você entendeu sobre o vídeo. Os alunos responderam: achei interessante o trabalho 

dos agentes comunitários; observei o trabalho dos pescadores; observei as 

paisagens, coisas do interior; vi a diversidade dos peixes; peixes; os rios; peixes o 

pirarucu, tambaqui, matrinxã e pacu; faltam peixes; são outras pessoas; a gente só se 

preocupa em consumir, vi a situação dos ribeirinhos; os ribeirinhos necessitam de 

peixes; ultimamente os ribeirinhos não têm tem tido mais peixes; não pode tirar 

peixes quando eles estão se reproduzindo; há poluição nas águas (...)”. (AG) 

 

“ Realização de um breve debate com a turma sobre o vídeo Canto da Floresta. O 

professor disse: caros alunos entenderam a mensagem veiculada no vídeo sobre  o 

meio ambiente e a cultura regional? Os alunos destacaram os seguintes pontos: as 

alegorias folclóricas, a cobra grande, a vitória-régia, a música regional, a dança, a 

floresta, os animais, os rios da Amazônia” (AA) 

 

“ Realização de um resumo/comentário com a turma sobre o vídeo O Poder do 

1
8
2

 
1
8
3
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Planeta. O professor destacou a importância da Floresta Amazônica, disse todos 

somos responsáveis para preservar as diversas formas de vida existentes na floresta, 

os animais e as plantas. Temos que pensar nas futuras gerações, garantir a floresta 

viva, tirar dela somente o necessário para garantir a sustentabilidade de todos”. 

(AG) 

 

  

Audição de uma música sobre educação 

ambiental 

 

 

“ Reprodução da música Canto da Mata no computador, o professor disse: prestem 

atenção na letra da música, ouçam os pontos relevantes: mata, ar, tradição milenar, 

cantos, mãe natureza, Tupã, floresta. Vamos ouvir várias vezes para entendermos 

bem o que diz a letra da música”. (AA) 

 Diálogo sobre a música ouvida “ Realização de um breve debate com os alunos sobre o significado da música, o 

professor disse: para vocês, qual a mensagem da música? Ela exalta a mãe natureza, 

por quê? Porque devemos observar, respeitar e valorizar a natureza (...). Todos nós 

dependemos dos recursos naturais como a água, os animais, as plantas”. (AA) 

 Audição de uma paródia sobre educação 

ambiental 

“Promoção do ensaio com a turma da paródia A Escola é Meu Lugar, o professor 

leu em voz alta a música para a turma, fez uma pausa, solicitou atenção de todos e 

disse: o conhecimento é muito importante (...) Agora vamos todos cantar, 

acompanhem comigo no violão, juntamente com as duas alunas com seus 

chocalhos. Essa paródia é o resultado do nosso trabalho de cunho socioambiental”. 

(AA) 

 Elaboração individual de um texto sobre 

educação ambiental 

“ Produção de um texto, o professor escreveu no quadro branco o texto base, a água 

doce é um bem renovável pela própria natureza. O tal do ciclo hidrológico. 

Renovável, sim: porém limitado. O professor disse: discorra sobre a importância da 

água como bem de humanidade. Qual a importância da água para vocês”. (ALP) 

“ Qual a prioridade da água para você, conservação, preservação”. (ALP) 

  Diálogo sobre o meio ambiente local “ Realização de um debate com a turma sobre o texto base : Comunidades para um 

mundo melhor: Mudar para um mundo sustentável. O professor relacionou o 
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problema da poluição global com a realidade local, disse quando vou ao 

supermercado levo a minha sacola. As sacolas de plásticos poluem o meio 

ambiente, passam muito tempo para se decompor”. (ALP) 

“ A água é importante para a vida dos seres vivos, se as nascentes estão morrendo, 

como os seres vivos vão sobreviver? “ Existem soluções para a questão do meio 

ambiente? Os alunos disseram que já participaram já participaram de passeatas 

ecológicas no entorno da escola, alertando a população para não jogar o lixo nos 

igarapés”. (ALP) 

  Propostas de atividades de intervenção 

no espaço escolar realizadas em grande 

grupo 

 

 

 

 

 

“Reflexão sobre a importância do meio ambiente, a questão do lixo, a reciclagem, a 

professora disse: é possível retirar do meio ambiente como as latas de refrigerantes 

jogadas no lixo, que podem garantir uma possibilidade de renda, bem como ajuda 

com a limpeza do ambiente”. (AM) 

“ Realização de uma palestra sobre a conscientização ambiental, a professora disse à 

turma vamos plantar árvores, valorizar o verde, fazer a coleta seletiva do lixo” 

(AM) 

 “ Plantar árvores, cultivar o verde na escola e em outros ambientes, pois ajudam 

muito na paisagem e amenizam a temperatura”. (AM) 

 

 Realização individual de exercícios 

práticos da matemática sustentável 

“ Promoção de exercícios práticos com materiais reciclados”. (AM) 

“Utilização de cálculos que possibilitam a aprendizagem da matemática sustentável, 

assim como na geração de renda (...)” (AM) 

 

 
LEGENDA: 

(AA) Aula de Artes 

(AG) Aula de Geografia 

(AH) Aula de História 

(AM) Aula de Matemática 
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(LP) Aula de Língua Portuguesa 

(C) Aula de Ciências
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ANEXO E – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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INTRODUÇÃO 

 

(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 

igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.  

(Boaventura Santos, 1999, p.62) 

 

 Tomar a ideia de Boaventura Santos como epígrafe na introdução deste Projeto 

Político Pedagógico nos leva a repensar não somente o papel da educação no contexto atual, 

como também de nós, educadores, como sujeitos participantes na construção de uma escola 

cidadã e justa. O Projeto Político Pedagógico é uma conquista da escola, respaldada na LDB 

9394/96, onde preconiza um ensino através da gestão democrática. É através dele que a escola 

conquista sua autonomia.  

 Sabe-se que o foco da Gestão Democrática é a boa administração, o envolvimento e a 

participação efetiva de todos os segmentos da escola, visando a melhoria na qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, entendemos que a busca pela qualidade 

deve se apoiar na formação e participação dos docentes como mediador e facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, tendo a comunidade como parceria na construção do 

conhecimento para a transformação da vida escolar do educando. Nesta perspectiva, o Projeto 

Político Pedagógico da Escola Estadual Maria Arminda Guimarães de Andrade busca uma 

direção, um rumo a seguir expressando sua identidade e os principais fundamentos ético-

político, epistemológicos, didático-pedagógicos que baseiam a sua filosofia. 

 Pensar em um Projeto de educação implica na qualidade de escola que queremos na 

concepção de homem e de sociedade que se pretende construir. Portanto, o presente 

documento tem como função mostrar caminhos que conduzam a uma educação de qualidade, 

de compromisso, que envolva a coletividade entre escola e a comunidade, objetivando 

interação democrática, favorecendo ao aluno uma aprendizagem significativa e 

comprometedora no desenvolvimento intelectual, cognitivo e efetivo do aluno de abrir 

espaços para o desenvolvimento da consciência crítica no sentido de praticar coletivamente as 

ações ligadas à situação social e pedagógica, onde cada um seja responsável pela 
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transformação democrática e por uma sociedade mais justa já que o Projeto Político 

Pedagógico é a diretriz que orientará todas as atividades desenvolvidas no seio escolar, assim, 

promovendo a autonomia da escola, desta forma, se faz necessário que esteja em sintonia com 

as diretrizes nacionais vigentes e com a legislação educacional e sirva de referencial na busca 

de melhoria qualitativa das ações educativas, especialmente àquelas desenvolvidas pelos 

professores, enfim, estimule a prática da gestão pedagógica, fortalecida pela participação da 

comunidade externa na tomada de decisões para assegurar um ensino que corresponda aos 

rumos educacionais e a percepção de que ensinar é uma ação social capaz de agir na 

transformação de uma sociedade. 

Um projeto político-pedagógico que aponta para a superação da cultura 

tradicionalmente assumida de simples transmissão de conhecimento, avançando no sentido da 

pesquisa e da construção de novos saberes a partir do convívio e das inter-relações das áreas 

do conhecimento e destas com a realidade, uma vez que: 

 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com 

um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. 

Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto 

político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio-

político com os interesses reais e coletivos da população majoritária. 

(SAVIANI apud VEIGA, 1995, p.93). 

 

O Projeto Político Pedagógico deste estabelecimento de ensino, portanto, define-se por 

ser uma construção coletiva da identidade da escola pública, popular, democrática e de 

qualidade para todos. O projeto define uma concepção de homem, sociedade, conhecimento, 

educação, cultura, cidadania, ensino, aprendizagem e avaliação articulada à dimensão 

político-pedagógica de produzir uma concepção de educação e sociedade democráticas. Sua 

finalidade é enfrentar os desafios das mudanças e transformações, tanto na forma como a 

escola organiza o seu processo de trabalho pedagógico como na gestão que é exercida, 

repensando a sua estrutura e estratégias de ação, um plano elaborado de forma reflexiva, 

consciente, sistematizada e principalmente coletiva. 

Nessa perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico define o caminho de uma escola, 

pois, conforme Celso Vasconcellos, “o projeto não pode ser uma camisa de força para a 

escola e para o professor. Deve dar a base de tranquilidade, as condições para administrar o 

cotidiano e, assim, inclusive, liberar espaço para a criatividade” (2002, p.47). 

 

1.1 - Contextualização Histórica 
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A Escola está inserida num contexto sócio-político-econômico-cultural de intensa 

globalização, com um acelerado crescimento tecnológico, das comunicações e descobertas 

científicas, que a um tempo servem ao homem e ao mesmo tempo servem-se dele. 

A insegurança, a violência, a marginalização, a exclusão, a falta de ética, a carência de 

uma reflexão crítica e a crise dos valores são algumas tensões do cotidiano.    É nesta 

realidade, com todas as suas discriminações, seus contrastes, suas injustiças que nos 

movemos, é neste espaço que vivemos, que de uma maneira ou outra participamos e por ele 

somos responsáveis. Situar-se nesta dimensão exige reformulação, reflexão e uma ação 

consciente para que o homem possa voltar a ser o agente transformador e sujeito de história, 

criador e criatura. 

Assim, na perspectiva de formação de um ser humano pensante e ativo, buscamos, 

nesta Escola, garantir a construção de conhecimentos e valores para uma compreensão crítica 

e transformadora da realidade na qual estamos inseridos. 

 

1.2 - Contextualização Local 

 

A Escola Estadual Professora Maria Arminda Guimarães de Andrade pertence à 

Coordenadoria Distrital 05 – Leste I . Foi criada em 11/03/1983, ela iniciou seu primeiro dia 

letivo em 1º de Julho de 1983 no bairro do Coroado. 

A comunidade do Coroado foi fundada em 1971 com base na novela “Irmãos 

Coragem” e no vilarejo de Coroado, onde se passava a novela. Depois de ser ocupada por 

pessoas vindas de outros estados e das cidades que formam o estado do Amazonas, as terras 

pertencentes à Universidade Federal do Amazonas – UFAM ao ser invadida teve como grande 

líder o marceneiro João Correa Barbosa, apelidado de “João Coragem”, falecido no dia 25 de 

Setembro de 1998. 

 O governo João Walter de Andrade, provendo uma estratégia, pois os invasores 

prometiam resistir até a morte, negociou com a universidade a permanência do povo que 

residia no local. Em 1982, no governo Jose Lindoso iniciou se a infraestrutura do bairro. 

 Na área vivem pessoas de renda média e renda baixa, com escolaridade, em sua 

maioria, com ensino fundamental. A população em sua maioria trabalha na Indústria ou no 

comércio de Manaus. 
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 A patrona da escola é a professora Maria Arminda nascida no dia 05 de Julho de 1905, 

na cidade de Manaus, filha de Alfredo Leite Guimarães e Rita Leite Guimarães. Estudou dos 

5 aos 15 anos em Portugal, retornando com 15 anos a Manaus. Casou-se em 1929  com Jorge 

Aguiar de Andrade; dessa união nasceram Ivete, Jorge, Alda, Fernando e Flávia. Iniciou sua 

vida no magistério em 1949 com o intuito de criar seus filhos depois de perder em trágico 

acidente de avião seu esposo. 

Ingressou no Instituto de Educação do Amazonas onde pertenceu até sua 

aposentadoria, em 1979, exercendo a função de Assistente de Cadeira de Economia 

Doméstica e Trabalhos Manuais, cargo para o qual prestou exame de suficiência em 1951, 

recebendo do MEC o registro Nº 19.127. 

 Maria Arminda levou ainda, durante alguns anos, seus ensinamentos de Economia 

Doméstica aos alunos do Colégio Amazonense D. Pedro II. Aposentou-se em 1979,  aos 74 

anos e morreu em 26 de fevereiro de 1983, aos 78 anos. Neste mesmo ano, em homenagem a 

esta mestra dedicada, a quem amigos e familiares a chamavam de “Kurica”, nasceu a Escola 

Estadual Maria Arminda Guimarães de Andrade. 

 No decorrer de seu funcionamento, a escola contou com a colaboração dos seguintes 

últimos gestores: 

• Júlio César Miranda Souza; 

• Adriano Góes de Souza 

• Luiz Carlos dos Remédios Vasconcelos 

 

A escola busca desenvolver suas atividades em conformidade com as normas da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº. 9394/96 e orientações da Resolução do Conselho 

Estadual de Educação. 

 

Panorama Geral da Escola 

 

1.1 – Nome da escola: Escola Estadual Professora Maria Arminda Guimarães de 

Andrade 

1.2 Endereço: Rua Pedro Teixeira nº500 – Coroado III 

1.3 Telefones: (092) 3216-1620 / 3216 – 1621 

1.4 Localização: Zona Leste de Manaus 

1.5 Aspecto Legal: Ato de Criação: Decreto Lei Nº. 7.120 

1.6 Nível de Modalidade: Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 
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1.7 Entidade Mantenedora: Secretaria Estadual de Educação – SEDUC 

1.8 Turno de Funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno (oportunidade e renda) 

 

2. DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES 

A Escola Estadual Maria Arminda tem por fins educativos questionar e romper com a 

estrutura político-econômica e social vigente, acreditando no eixo básico que sustenta o 

trabalho pedagógico que é o comprometimento com a construção do conhecimento pelo 

próprio sujeito. Esta construção dá-se pela mediação do sujeito com o objeto de conhecimento 

através da cooperação. 

O princípio que norteia as ações relaciona-se à formação de um sujeito-aluno/a 

consciente, crítico e autônomo que saiba respeitar os limites construídos, a partir da definição 

coletiva de princípios de convivência; que se responsabilize por suas atitudes; que saiba 

analisar e interpretar a realidade, transitando em toda a complexidade que a vem 

caracterizando, situando-se na sociedade e posicionando-se na busca de alternativas para 

transformá-la. 

 Sendo assim, a organização da Escola deve balizar-se por alguns parâmetros básicos, 

assim definidos: 

- Elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico; 

- Flexibilidade, a fim de acolher as transformações ocorridas nas diferentes 

fronteiras das ciências, bem como contribuir com essas transformações; 

- Formação integral, que possibilite a compreensão das relações de trabalho, de 

alternativas sócio- políticas de transformação da sociedade, de questões 

relacionadas ao meio ambiente e à saúde, na perspectiva de construção de uma 

sociedade sustentável; 

- Interdisciplinaridade 

- Predomínio da construção do conhecimento sobre a informação; 

- Articulação entre teoria e prática; 

 

2.1 – Dos Princípios Filosóficos da Escola 
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Seguindo a tendência Pedagógica Crítico Social dos Conteúdos e com uma concepção 

sócio interacionista, a Escola de Educação Maria Arminda compreende a educação como 

construção coletiva permanente, baseada nos princípios de convivência, solidariedade, justiça, 

respeito, valorização da vida na diversidade e na busca do conhecimento. Nessa perspectiva, 

utiliza-se de uma metodologia cooperativa e participativa, que contribua na construção da 

autonomia moral e intelectual de todos os envolvidos no processo educativo, buscando 

humanização e a mudança social. 

Embasada nos pressupostos da teoria construtivista interacionista de aprendizagem, 

abordada por Lev S. Vygotsky de que: 

 

 “A especificidade humana decorre da dupla relação que se estabelece 

com a realidade: via atividade, o ser humano se apropria da cultura e 

concomitantemente nela se objetiva, constituindo-se assim como 

sujeito. Desse modo, a dimensão singular é inexoravelmente 

constituída e constituidora do social, o que pode ser tematizado como 

alteridade, como a dimensão de um outro ou das relações com outros”. 

 

A Escola Estadual Maria Arminda preocupa-se em propiciar aos alunos... “um 

desenvolvimento das estruturas lógicas, que lhe permitirão a futura aprendizagem de 

conceitos num nível operativo”, que valorizará, portanto, a construção do conhecimento. 

Permitindo ao educador, estabelecer objetivos, e finalidades para as atividades propostas às 

crianças, transformando a função da escola no sentido de direcioná-las à estimulação do 

processo de desenvolvimento e aprendizagem 

 

Missão 

 

 Capacitar o educando, através de suas atividades, a adquirir e desenvolver 

conhecimentos atualizados que lhe permitam interagir no mundo que o cerca, incentivando 

seu potencial através de uma opção educativa consistente, tendo em conta os princípios 

cívicos, sociais e democráticos. 

 

Crenças e valores 

 

• RESPEITO – Valorizamos o RESPEITO mútuo em tudo que a Escola se 

propõe a realizar; 
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• QUALIDADE – Buscamos a QUALIDADE no desenvolvimento das metas 

propostas na Escola; 

• COMPROMISSO – A Escola está COMPROMETIDA a valorizar a 

formação humana e social do indivíduo. 

 

 

Visão de Futuro 

 

 Que a Escola Maria Arminda Guimarães de Andrade seja referência em nível de 

qualidade educacional no bairro do coroado, melhorando a sua credibilidade junto à 

sociedade, de forma a priorizar questões como o respeito, a liberdade, o apreço, a tolerância e 

maior desempenho no processo de ensino-aprendizagem, imbuídos no objetivo de propiciar 

ações que levem os educandos a reflexão de forma livre, consciente e responsável, sem 

proselitismo, tendo como base, uma metodologia de ensino dinâmico e ao mesmo tempo 

crítico, onde a família seja o alicerce fundamental para evolução deste. 

 

2.2 – Dos Objetivos Gerais e Específicos da Escola 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

  

Desenvolver uma educação voltada para a formação plena do educando, utilizando-se 

de recursos capazes de auxilia-lo no processo de autoconstrução do cidadão, fazendo-o 

consciente, crítico e sujeito ativo na construção do próprio conhecimento, valorizando a 

instituição de ensino, tornando-se parte integrante da comunidade. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

• Incorporar projetos educacionais ao Projeto Político Pedagógico no intuito de preparar 

nossos alunos para uma educação de qualidade que dê suporte e acesso ao Ensino 

Médio; 

• Organizar o trabalho pedagógico dentro da escola redefinindo caminhos e ações para a 

socialização do conhecimento, promovendo maior interação com a comunidade; 

 

• Fortalecer a participação dos pais nas atividades escolares; 
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• Promover o respeito aos direitos da criança e do adolescente tendo como referência o 

disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Desenvolver projetos e procedimentos que visem estimular uma dinâmica participativa 

entre profissionais, alunos e famílias no âmbito da escola; 

• Trabalhar em parcerias com outros setores da sociedade, através de instrumentos 

específicos, em acordo com as finalidades e objetivos da escola. 

 

3. DAS CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS 

 

3.1 - Concepção de Escola 

 

A Escola, inserida no contexto social, inscreve-se como a instituição que oportuniza a 

vivência de experiências culturais mais amplas e diversificadas. A família, o simples convívio 

social, os meios de comunicação e, até mesmo, o trabalho, nem sempre possuem condições de 

propiciar essa vivência. 

Nos últimos anos, a escola tem recebido inúmeras críticas; no entanto, algumas vezes 

exageradas e injustas. Isso se deve principalmente ao currículo engessado, à falta de 

acompanhamento das novas tecnologias, onde os próprios alunos dominam melhor que os 

professores; e à própria função social da escola, que segundo Zabala (2008), deve tomar 

inúmeras ações focadas no cumprimento de sua própria função, que é gerir conteúdos 

significativos, reforçando os saberes adquiridos na experiência. O que se afirma, no entanto, é 

que a escola vem sendo analisada pelos seus próprios atores. Os analistas geralmente são 

(somos) os que estão dentro do contexto educacional, produto da mesma. Quando se tem 

opiniões “externas”, geralmente, ainda temos a ideia de uma escola que não deve ser muito 

questionada. A visão de Nóvoa (2005, p. 14-15) é interessante, onde o mesmo analisa que: 

 

A escola de hoje é infinitamente melhor que a de ontem. É mais aberta, 

mais inteligente, mais sensível à diferença. Mas não chega. 

Pedagogicamente encontra-se enclausurada nas fronteiras da 

modernidade. A diferenciação pedagógica, o interesse e motivação, os 

métodos ativos ou os modelos de aprendizagem centrados nos alunos 

foram inventados para educar melhor as crianças, todas as crianças, e 

não para servir de pretexto (e de desculpa) à nossa incapacidade para as 

instruirmos. 
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Antes, pouco se questionava a escola, principalmente sobre sua funcionalidade e seus 

objetivos enquanto construtora de cidadania. Dubet (2001) explica que a escola era 

considerada como uma caixa preta neutra que simplesmente gravava as desigualdades sociais 

sob a forma de desvantagens culturais num caso e de agregação de cálculos racionais 

socialmente situados no outro. Isso claramente estava na consciência coletiva da sociedade. 

Se o aluno não ia bem na escola, os pais defendiam a escola e sempre culpavam o aluno pelo 

seu próprio fracasso, diferente da situação atual, onde os próprios pais questionam a qualidade 

do ensino e a postura social, cultural e pedagógica da escola.  

Segundo Moreira & Candau (2005), a escola é uma instituição construída 

historicamente no contexto da modernidade, considerada como mediação privilegiada para 

desenvolver uma função social: transmitir a cultura, oferecendo as gerações o que de mais 

significativo culturalmente produziu a humanidade, aproximando a importância de estar na 

própria escola, gerando conhecimento novo e não ultrapassado. 

 

3.2 - Concepção de Currículo 

   

A concepção de Currículo adotado pela Escola Maria Arminda tem como maior 

referência os estudos atuais de Pedro Demo (2000) em Educar pela Pesquisa, possibilitando o 

aprender a aprender a aos processos metacognitivos. 

Sendo o currículo uma ferramenta conceitual que supõe sempre, uma resposta às perguntas: 

"o que ensinar", "como" e "por quê"? Falar em currículo pressupõe pensar a educação tendo 

em vista a questão dos conteúdos. 

 O currículo diz respeito também, as decisões educativas para a escola, acha-se 

mediado por problemas institucionais e, por conseguinte, reflete sempre as circunstâncias 

históricas e sociais sob as quais foi pensado. Portanto, todo currículo compreende uma seleção 

de elementos da cultura considerados válidos para serem transmitidos nas escolas. 

 Decisões sobre currículo são decisões que implicam escolhas fundamentadas em 

valores.O currículo pressupõe uma ação, uma resposta ao problema educativo do que fazer. 

As decisões educativas têm a ver com os objetivos (Por quê? Para quê? Para quem ensinar?), 

com a seleção do conhecimento ( conteúdos, matérias, disciplinas e sua integração), com a 

forma pela qual este conhecimento será transmitido e com o acompanhamento dos resultados 

deste processo (avaliação). 

 Diante do exposto e do atual contexto  em que estamos inseridos e das constantes 

transformações científicas, tecnológicas e informações que nos chegam a todo instante através 
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dos mais diversos meios de comunicação, a escola não pode ficar alheia a toda esta 

problematização, devendo propor ações que efetivem uma prática docente  de ensino–

aprendizagem contextualizada e efetiva através de aulas: criativas, participativas, 

significativas, contextualizada, com avaliação contínua, diagnóstica, retomando os conteúdos 

todas as vezes que se fizerem necessárias. 

 Queremos garantir o direito do educando: a apropriação de conhecimentos científicos, 

culturais e tecnológicos significativos, comprometidos com a formação humana.  Os 

profissionais da educação devem estar cientes de suas metas, compromisso e principalmente 

da unidade necessária para alcançar os objetivos comuns, já que os pressupostos necessários 

estão presentes no Projeto Político Pedagógico 

O currículo é fator categórico no desenvolvimento do aluno adolescente, jovem e 

adulto, visto como uma importante ferramenta de construção de saberes. Pode tornar uma 

possibilidade de “libertação” ou de alienação. Pensar em um currículo mais próximo possível 

da realidade é, sem duvida, o maior desafio para a escola. Aliás, muito se tem discutido essa 

questão, mas pouco se concretiza efetivamente na prática. Questões vêm sendo abordadas 

desde o pensamento Freireano até aos debates atuais; mas continuamos mesmo dentro de um 

pensamento pedagógico conteudista. 

Hilda Taba (1976) traz uma visão de currículo mais perto da realidade, onde os 

processos de elaboração e organização precisam ser mais arraigados na pratica cotidiana. 

Grosso modo, Taba propõe uma interseção de estudos, tais como: filosofia e psicologia 

(similar aos estudos de Piaget, principalmente quando propõe a ideia de assimilação – 

acomodação e a importância de se conhecer os processos de desenvolvimento humano).  

Taba reúne estratégias para se pensar em um currículo mais real possível da realidade 

dos aprendentes e ensinantes, clarificando da seguinte maneira: Inicialmente, devem-se 

compreender quais são as necessidades dessa sociedade e da cultura, assim como sua relação 

com a escola (papel e funções dentro do contexto da sociedade e da cultura). Taba tem uma 

preocupação com que conhecimento será exposto: de onde vem? Qual a natureza? Vai atender 

às necessidades dos aprendentes? Qual a relação com a cultura e com a sociedade? É 

importante abordar? Esses questionamentos engendram o inicio de uma perspectiva 

educacional, quer construtivista, quer sociocultural. 

Entendemos, portanto, que é necessário nos apropriarmos das novas concepções de 

currículo, principalmente voltadas à estimulação do desenvolvimento autônomo, crítico e 

pesquisador. Apesar de sabermos que temos que cumprir com a proposta pedagógica, 
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conforme Parâmetros Curriculares Nacionais, é possível fazer educação com inovação e 

pesquisa.  

 

3.3 - Concepção de Avaliação 

 

A avaliação deve ser entendida como suporte do processo decisório da gestão da 

educação básica, bem como da relação ensino-aprendizagem nela desenvolvida. Esta 

concepção de avaliação como processo decisório: 

 

muda radicalmente o processo avaliativo do aluno, não mais voltado à 

mera freqüência e às notas  das provas, mas na pesquisa e elaboração 

própria. Está em jogo sua capacidade de questionar e reconstruir, na 

teoria e na prática, com qualidade formal e política. Busca-se avaliar 

as condições de formação da competência, dentro de um processo 

evolutivo sustentado a longo prazo, através sobretudo de um sistema 

de acompanhamento cuidadoso e dedicado, mais do que por notas, 

semestre a semestre. Avaliar não é apenas medir, mas sobretudo 

sustentar o desempenho positivo dos alunos (...) não se avalia para 

estigmatizar, castigar, discriminar, mas para garantir o direito à 

oportunidade. As dificuldades devem ser transformadas em desafios, 

os percalços em retomadas e revisões, as insuficiências em alerta. 

(DEMO, 2000, p. 97). 

 

Assim, é preciso que a avaliação seja diagnóstica, processual e mediadora, envolvendo 

toda a comunidade escolar.  

O caráter diagnóstico da avaliação assume a função de um processo abrangente, cuja 

ênfase deve recair, não só na aprendizagem do/a aluno/a, mas também, e concomitantemente, 

na organização do ensino e nas relações que se estabelecem em sala de aula. Configura-se, 

dessa forma, como um processo reflexivo,  contínuo e permanente das práticas pedagógicas, 

cujo objetivo principal é o planejamento e a intervenção. 

A avaliação processual constitui-se na análise e reflexão do programa de 

aprendizagem, das atividades curriculares, do desenvolvimento do/a aluno/a, bem como da 

ação do/a professor/a. 

A ação avaliativa mediadora oportuniza aos/as alunos/as momentos de expressão e 

discussão dos saberes, tarefas diversificadas que auxiliam na localização das dificuldades e 

descobertas das soluções. Essa possibilidade de reflexão do processo ensino-aprendizagem 

tem como instrumento básico os registros de avaliação com anotações significativas sobre o 

acompanhamento dos/as alunos/as em seu processo de construção do conhecimento. 
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Portanto, a Escola propõe a avaliação formativa como instrumento de regulação da 

aprendizagem permitindo ao professor conhecer sobretudo o que o aluno aprendeu ou não, 

para otimizar as situações de aprendizagem propostas a cada aluno. ( Perrenoud, 2004)  

Nesse sentido, a avaliação formativa assegura que os processos de construção de 

conhecimento vão se adequando às características dos alunos, permitindo a adaptação do 

ensino às características individuais. 

 

3.4 - Concepção de Inclusão  

 

 No ano de 2014 temos 3(três) alunos com as seguintes deficiências: deficiência 

mental, dislexia e Esquizofrenia. Nesse sentido, é preciso repensar o processo pedagógico 

visando a inclusão dos mesmos, para que se sintam estudantes com potenciais para aprender. 

Partindo do pressuposto de que a educação é para todos, busca-se reconhecimento e 

valorização da diversidade e das diferenças individuais como elementos intrínsecos e 

enriquecedores do processo escolar e a garantia do acesso e permanência do aluno na escola. 

Acredita-se, para tanto, que os sujeitos podem aprender juntos, embora com objetivos e 

processos diferentes, tendo em vista uma educação de qualidade 

 

A inclusão de alunos/as com necessidades educacionais especiais implica 

redimensionamento curricular dos processos de ensino-aprendizagem, bem como do acesso 

aos diferentes espaços físicos da Instituição. Segundo Werneck (1999, p. 12-13), 

 

Partindo da premissa de que quanto mais a criança interage 

espontaneamente com situações diferenciadas, mais ela adquire o 

genuíno conhecimento, fica fácil entender porque a segregação não é 

prejudicial apenas para o aluno com deficiência. A segregação 

prejudica a todos, porque impede que as crianças das escolas regulares 

tenham oportunidade de conhecer a vida humana com todas as suas 

dimensões e desafios. Sem bons desafios, como evoluir. 

 

 

A ideia defendida acima nos dá uma pista para execução de um trabalho pedagógico  

ao planejamento coletivo e de colaboração entre os profissionais, centrando-se no contexto do 

grupo, atendendo não só os alunos com necessidades educativas especiais, mas também as 

eventuais especificidades dos demais alunos, contribuindo, dessa forma, com o processo de 

inclusão escolar. As adaptações curriculares, tanto no que se refere às adaptações dos 
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objetivos, dos métodos, como também da avaliação, ocorrem como uma das formas mais 

específicas de contemplar as necessidades individuais do aluno. 

 

3.5 - Concepção de Professor/a e Aluno/a 

 

Em uma concepção dialógica, professor e aluno compreendem o ato pedagógico como um 

processo no qual a pesquisa é o caminho que possibilita a escuta de sua prática, num 

movimento de ação-reflexão-ação. Nessa assertiva, a prática da pesquisa, como parte do 

trabalho docente, referencia-se de forma especial em Freire (1997, p.32): 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres 

se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para constatar e constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 

que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.  

 

 Considerando que a prática educativa é reflexiva e dialógica e que o ato pedagógico é 

um ato político, acredita-se na força de transformação social do ato de educar. Para tanto, o 

professor deve ser dinâmico, criativo, atento às questões locais, mundiais e tecnológicas; ser 

conhecedor das concepções pedagógicas adotadas pela escola, norteadoras da sua ação 

educativa, como condição essencial para a autonomia e autoria de pensamento. 

Nossa principal referência para concepção de Professor e aluno está em Paulo Freire. 

É indiscutível a contribuição do educador Paulo Freire para a educação. É considerado como 

educador do povo. Seus pensamentos em relação à educação nascem da prática em um 

movimento dialético de reflexão e ação; abordava sempre a dialogicidade educacional; 

argumentava que quem vive educação tem possibilidades maiores de pensar e discutir sobre 

educação. Criticava peremptoriamente o neoliberalismo e a ideologia massificante. 

As bases de seu pensamento filosófico e pedagógico são retratadas através do Ser e 

suas relações, sempre em busca de uma completude, capaz de transcender e fazer história. 

Para ele, a incompletude do ser humano, ao longo de seu percurso, é superada, na medida em 

que se relaciona com si mesmo e com o mundo. Para Freire (1978, p.13), “A educação é 

também um ato coletivo e solidário e nunca se dá isoladamente. Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 
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 Em relação à educação, Paulo Freire declarava que a educação é um ato de 

conhecimento, o qual é fruto das relações dos seres humanos com o mundo que os rodeia 

(relações intra /extra pessoais). A educação, na visão do educador, é um ato político não 

havendo neutralidade, ou seja, é perpetuada de intenções. O ato pedagógico é um ato político. 

Nunca a educação é neutra. Não há educação que se faça neutra. Toda neutralidade afirmada é 

uma opção escondida (FREIRE, 1978) 

 

3.5.1 - Perfil do/a Professor/a 

 

 Entendemos que para consolidarmos esse Projeto Político Pedagógico, é preciso 

contarmos com Professores que tenham as seguintes competências e habilidades: 

• Formação científica e experiência na área de atuação do curso e disciplina; 

• Visão interdisciplinar de sua área de conhecimento, podendo estabelecer relações entre 

as disciplinas; 

• Possibilidade de ultrapassar a “transmissão” de conteúdos: saber ser e saber fazer; 

• Compreensão da relação de aprendizagem dialógica; 

• Capacidade de trabalhar em equipe; 

• Competência formadora – científico/pedagógica. 

• Estar aberto ao trabalho com as novas tecnologias; 

• Ter comprometimento com as expectativas de aprendizagem dos alunos 

 

3.5.2 - Perfil do/a Aluno/a 

 

 A definição do perfil do/a aluno/a constitui-se condição fundamental para elaboração 

do projeto pedagógico e currículo escolar. As condições atuais de mercado e as necessidades 

sócio-econômico-culturais impõem a formação de uma pessoa inovadora, flexível e 

competente, um cidadão consciente e comprometido com a sociedade e com a natureza.  

 Define-se, portanto, através do perfil do/a aluno/a, algumas questões que deverão ser 

objeto de atenção e de construção, por parte dos/das professores/as, ao longo dos diferentes 

ciclos de formação do Ensino Fundamental: 

• Ter autonomia e autoria de pensamento; 

• Ser pesquisador; 

• Utilizar o conhecimento em situações desafiadoras; 
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• Aprender a aprender; 

• Manejar, criativamente com a lógica, raciocínio, argumentação, dedução e indução; 

• Ser capaz de trabalhar em equipe; 

• Ser empreendedor; 

• Ser cooperativo;  

• Ser ético; 

• Ter responsabilidade com a manutenção do meio ambiente; 

• Reconhecer-se como pessoa e ser agente transformador da sociedade com 

possibilidades de avaliar e questionar a realidade social, favorecendo mudanças; 

• Ser conhecedor da realidade regional, nacional e internacional, capaz de contribuir 

para a formação de uma nova consciência política, afinada com a sociedade 

globalizada; 

• Utilizar os conhecimentos da tecnologia como ferramenta facilitadora e 

modernizadora de sua atividade profissional. 

 

3.6 - Concepção de Alfabetização Científica 

 

O ensino das ciências necessita de uma nova realidade. Para tanto, faz-se necessário 

reconhecer que: a juventude do século XXI será muito diferente das demais; a educação é para toda a 

vida; a tecnologia tem um papel muito importante na educação das próximas gerações e na formação 

de mentalidades; uma visão de mundo é construída a partir da infância, na família, e tem o seu ponto 

de inflexão na escola, durante a juventude; seus projetos profissionais, em qualquer que seja a área 

de atuação ou situação, devem estar ligados a uma contribuição para a humanidade (HAMBURGER 

& MATOS, 2000). 

Segundo recente revisão bibliográfica sobre a alfabetização científica, o cidadão alfabetizado 

cientificamente é capaz de produzir e utilizar a Ciência na vida cotidiana, e provocar mudanças 

revolucionárias na Ciência com dimensões na democracia, no progresso social e nas necessidades de 

adaptação do ser humano (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001). 

À luz destas transformações pretende-se que os cidadãos tornem-se alfabetizados 

cientificamente. Chassot (2003) considera a alfabetização científica (science literacy) como um 

conjunto de conhecimentos que facilita aos seres humanos a realização da leitura do mundo onde 

vivem. Os cidadãos alfabetizados cientificamente seriam aqueles que não só possuem esses 

conhecimentos, mas que também entendem as necessidades de transformar o mundo em que vivem, 
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e para melhor. A maior responsabilidade em ensinar Ciências é fazer com que os discentes se tornem 

cidadãos mais reflexivos, agentes de transformações do meio que os cerca (CHASSOT, 2003). 

 

4. DA ORGANIZAÇÃO E DA AÇÃO 

 

4.1 Planejamento 

 

O planejamento é, em primeiro lugar, um processo de tomada de decisões e de 

comunicação sobre os objetivos que se devem atingir no futuro visando transformar uma dada 

realidade, de uma maneira relativamente controlada. Os objetivos servem como orientação 

para guiar as organizações, para tomar decisões e para implementar as ações correspondentes. 

Fazendo uso de uma visão múltipla, integrada e sustentável de desenvolvimento. Assim: 

 

Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre 

recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, 

instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras 

atividades humanas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, 

de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de 

necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e 

recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de objetivos, 

em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das 

avaliações (PADILHA, 2001, p. 30). 

 

O planejamento é também um processo de comunicação. Por meio da comunicação, as 

pessoas se sentirão comprometidas com as decisões que se tomam. Todas as pessoas 

envolvidas têm ideias diferentes sobre a situação desejada e como atingi-la. Dessa maneira, é 

possível procurar distintas alternativas para resolver os problemas e apresentar opções novas. 

 Assim, atividades a serem trabalhadas pelos professores são planejadas 

bimestralmente. 

 

4.2  A proposta da Interdisciplinaridade 

A Escola procura desenvolver inúmeras atividades, acreditando na concepção de que é 

um espaço de aprendizagens significativas, envolvendo uma mudança da postura pedagógica. 

Conforme Souza (1997) 

o compromisso em elaborar um marco mais geral, segundo o qual, 

cada uma das disciplinas em contato será modificada, passando a 

depender uma das outras. Assim, estabelece-se uma interação entre as 



270 
 

 

disciplinas, trazendo uma intercomunicação e um enriquecimento 

recíproco e, em conseqüência, uma transformação de suas 

metodologias, conceitos, terminologias fundamentais, etc (p. 13). 

 

 As trocas entre os diversos profissionais proporcionam uma maior integração das 

disciplinas e dos projetos, enriquecendo-os a partir dos diferentes olhares. Reafirmando este 

posicionamento, Ivani Fazenda (1991, p.31) salienta que a interdisciplinaridade depende 

então, basicamente,  de uma mudança de atitude perante o problema do conhecimento, da 

substituição da concepção fragmentária pela unitária do ser humano. 

Essa concepção nasce e aprimora-se nos meios escolares, nos quais as propostas de 

trabalho contemplam as diferentes áreas de conhecimento sob um enfoque interdisciplinar, 

descompartimentalizando-se, dessa forma, as disciplinas. Nessa perspectiva, busca-se resgatar 

as relações de sentido entre os conhecimentos, ressignificando-os. 

 

4.3 – Avaliação 

 

4.3.1 - Da Avaliação Institucional 

 

A Avaliação Institucional na Escola Maria Arminda objetiva uma constante reflexão, 

considerando os valores expressos na filosofia da Escola e as reais aspirações e necessidades 

da comunidade em que está inserida, intervindo qualitativamente no desenvolvimento do 

processo pedagógico, da gestão e nas relações  em todas as dimensões do fazer escolar. 

 

4.3.2 - Da Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

 

A avaliação do ensino-aprendizagem está voltada tanto para o processo de ensino, 

como para o processo de construção do conhecimento, possibilitando o redimensionamento 

do planejamento e da prática pedagógica. Nesse sentido, os critérios de avaliação devem ser 

discutidos com os/as alunos/as, oportunizando a reflexão e propondo abordagens e 

intervenções diferenciadas. 

 

Assim, é através da avaliação que podemos perceber a necessidade de mudança da 

prática pedagógica, pois a avaliação é uma das dimensões do processo ensino-aprendizagem 
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e, se bem feita, pode ajudar a localizar os problemas e com isto fazer com que a aprendizagem 

seja melhor. Contudo, a avaliação por si só, não altera a qualidade da aprendizagem. É 

essencial que o professor realize diferentes atividades como forma de retomar os conteúdos, a 

fim de oportunizar a aprendizagem dos alunos antes de propor novas estratégias de avaliação. 

 

Perrenoud (1999) sugere que o aluno deve ser avaliado separadamente por um 

desempenho que supostamente reflita suas competências pessoais. Uma avaliação mais 

descritiva com clareza de critérios nos registros do professor, oferece possibilidades de soltar 

as amarras da avaliação tradicional, favorecendo uma transformação das práticas de ensino 

em pedagogias mais abertas, ativas, individualizadas, abrindo mais espaço à pesquisa, aos 

projetos, à construção, à expressão, à criação, ao pensar e ao aprender a aprender. 

 

4.3.3 - Conselho de Classe  

 

De acordo com Dalben (2004, p. 31).  “[...] Conselho de Classe prevê o lugar 

garantido, durante a reunião, a todos os professores que desenvolvem o trabalho pedagógico 

com as turmas de alunos selecionados para avaliação.” Assim, o professor além de apresentar 

apontamentos acerca do processo de aprendizagem dos alunos, também reflete sobre sua 

prática pedagógica, redimensionando sua ação na busca constante da qualificação do processo 

ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva o Conselho de Classe objetiva: 

• Acompanhar e avaliar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos; 

• Oportunizar condições de avaliar os Planos de Estudo previstos para cada ciclo de 

formação, bem como de analisar a prática docente; 

• Reunir dados que subsidiem o redimensionamento do planejamento; 

• Definir encaminhamentos referentes aos/às alunos/as. 

 

✓ Pré – Conselho 

O espaço do pré-conselho mostra-se privilegiado na organização do trabalho escolar 

para o reconhecimento, a identificação e a mobilização do Projeto Político-Pedagógico da 

Escola. Dessa maneira, o pré-conselho configura-se como um espaço interdisciplinar de 

estudo e tomadas de decisão sobre o trabalho pedagógico desenvolvido na Escola, 
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oportunizando a discussão pedagógica do ensino e da aprendizagem de forma situada e 

integrada. 

Nas reuniões de pré-conselho, os participantes refletem sobre:  

a) o perfil da turma e propõe linhas de ação; 

b) casos específicos de alunos que apresentam dificuldades no processo escolar; 

c) formas, critérios e instrumentos de avaliação utilizados para o conhecimento do 

aluno;  

d) acompanhamento dos alunos em seu percurso nos ciclos;  

e) adaptações curriculares para alunos com dificuldades específica. 

Nesse processo, é fundamental conceber o pré-conselho como uma instância coletiva 

de avaliação do processo ensino-aprendizagem, pois é um momento de refletir e repensar a 

ação pedagógica.  

 

4.4 – Da estrutura Física da Escola 

 

Áreas da Escola Quantidade 

Sala de aula 09 

Sala de professores 01 

Biblioteca 01 

Sala Pedagógica 01 

Secretaria 01 

Diretoria 01 

Banheiro dos alunos 03 

Banheiro dos Funcionários 02 

Cozinha 01 

Pátio Interno 01 

Pátio Externo 01 

Depósito de limpeza 01 

Sala de Mídias 01 

 

Sala de Informática 01 

Dispensa 01 



273 
 

 

 

Aspecto Físico/Material 

 

Material Quantidade 

Televisão 01 

Computador  

Armários  

Carteiras  

Data Show 02 

Mesas  

Bebedouro 05 

Microondas  

Freezer  

Fogão Industrial  

Impressoras  

Geladeira  

Prateleiras  

Ar-Condicionado  

Cadeiras  

 

 

Aspecto humano 

 

Diretor 01 

Secretária 01 

Pedagogo 01 
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Apoio Pedagógico 01 

Professores 24 

Auxiliar dos Serviços Gerais 03 

Assistentes Administrativos 03 

Vigia 02 

Merendeiras 03 

Coordenador - Mídias 01 

 

 

Do Corpo Administrativo 

 

Cargo Nome Formação 

Gestor Luiz Carlos R. Vasconcelo Licenciado em Matemática 

Secretária Ilza Coelho Paredes Licenciado em Pedagogia, 

especialista 

Pedagogo -  Mat Salatiel da Rocha Gomes Licenciado em Pedagogia, 

especialista e Mestre em 

Educação 

Pedagoga – Vesp Laurinete Nascimento Licenciado em Pedagogia, 

especialista 

Coordenador da sala 

de Mídias 

Afrânio Jango P. de Souza Licenciado em Pedagogia,  

bacharel em direito, 

especialista 

Assistente Adm Adriel Medeiros de Araújo Graduado em designer 

Assistente Adm Karoline Palheta Graduada em Administração 

Assistente Adm Miriam Roque Neves Ensino Médio 

ASG Alessandro Eufrásio Nogueira Ensino Médio 

ASG Simone Silva Ensino Médio 

ASG Maria José Martins Lemos Ensino Médio 

Merendeira Gleicimara Nunes da Silva Ensino Médio 
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Merendeira Maria do Socorro da Costa Licenciada em Pedagogia 

Merendeira Rosineth Monteiro Soares Ensino Médio 

Prof. Readaptada Amélia da Silva Santana Ensino Médio 

Vigia Antônio Silva Pereira Ensino Médio 

Vigia Ronaldo Morais Ensino Médio 

Readaptada Maria José Rodrigues Ensino Médio 

 

Do Corpo Docente 

 

Cargo Nome Formação Acadêmica 

Prof. Matemática Alcicleia Monteiro da Silva Licenciatura em Matemática c/ 

especialização na área 

Prof. História Alexandre Nogueira Avelino  Licenciatura em História com 

Mestrado na área 

Prof. Ciências Ariane da Silva Camargo Licenciatura em Ciências 

Naturais 

Prof. Português Elivãnia da Fonseca de Souza Licenciatura em Letras 

Prof. Matemática Francisco José C. de Souza Licenciatura em Matemática c/ 

especialização na área 

Prof. Português Josinaldo da Silva Oliveira Licenciatura em Letras c/ 

especialização na área 

Prof. Ciências Maria Francisca de Lima Licenciatura em Ciências 

Naturais c/ especialização na área 

Prof. Ciências/J.C Myshelly Santana Queiroz Licenciatura em Ciências 

Naturais 

Prof. Educ. Física Olga de Jesus Meireles Licenciatura em Educação Física 

Prof. História Rosely Noronha de Souza Licenciatura em História c/ 

especialização da área 

Prof. Inglês Djacy Martins de Araújo Licenciatura em Língua Inglesa 

Prof. Português Ernane Mota Lemos Licenciatura em Letras 

Prof. Educ. Física Joilson de Souza Braga Licenciatura em Educação Física 

Prof. Geografia Junior Vieira de Castro Licenciatura em Geografia 

Prof. Artes Luciane Rocha Pimentel Licenciatura em Artes 
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Prof. Ens.Religioso Laurinete Braga Nascimento Licenciatura em Pedagogia c/ 

especialização 

Prof. Geografia Lucio Barbosa Filho Licenciatura em Geografia c/ 

especialização na área 

Prof. Inglês Lucelane da Silva Santos Licenciatura em Língua Inglesa 

Prof. Matemática Maria Lucia Meneses Coutinho Licenciatura em Ciências 

Contábeis 

Prof. Educ. Física Augusto Evangelista Junior Licenciatura em Educação Física 

c/ especialização na área 

Prof. História Benta Litaiff Praia Licenciatura em História c/ 

especialização da área 

Prof. Geografia Daniel Araújo da Silva Licenciatura em Geografia c/ 

especialização na área 

Prof. Português Maria do Socorro S. Almeida Licenciatura em Letras c/ 

especialização na área 

Prof. Matemática Jeffeson Pereira Lima Licenciatura em Matemática 

 

4.5 - Constituição de Turmas 

 Em 2014, foram criadas 9 turmas no turno Matutino e 5 turmas no turno Vespertino. 

 

Turno Matutino 

6º ano 1 –  32  alunos 

6º ano 2-  32 alunos 

7º ano 1-   36 alunos 

7º ano 2-  35 alunos 

8º ano 1-  26 alunos 

8º ano 2- 28 alunos 

9º ano 1 –  40 alunos 

9º ano 2-   42 alunos 

Avançar -  24 alunos 

 

Turno Vespertino 

6º ano 1 –  37 alunos 
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7º ano 1-  24 alunos 

8º ano 1- 27 alunos 

9º ano 1 –  36 alunos 

Avançar – 36 alunos 

 

4.6 - Da Metodologia de Ensino 

 

Busca-se, a partir de uma ação intencional e planejada, promover uma interlocução 

entre as atividades escolares e a realidade social, questionando as relações políticas, 

econômicas, sociais, culturais e históricas, possibilitando a construção de alternativas de 

mudança e intervenção transformadora nessa realidade. Assim, a intervenção do/a professor/a 

como orientador/a e problematizador/a nas situações de aprendizagem é indispensável para 

construção da autonomia intelectual e moral do/a aluno/a.  

 Uma aprendizagem significativa pressupõe a aquisição de valores, ressignificação das 

relações de aprendizagem, contextualização e a inter-relação de áreas do conhecimento.  Os 

componentes curriculares, interdisciplinarmente, assumem também o caráter formativo. 

Sendo assim, o lúdico, a problematização e a dialética perpassam todo o percurso da vida 

escolar na Educação Básica. 

O trabalho realizado contempla a articulação dos conhecimentos escolares de forma a 

organizar as atividades de ensino e aprendizagem. Isto implica em considerar que tais 

conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de forma rígida, nem em função de 

algumas referências disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneização dos alunos.  

Assim, a Escola trabalha na perspectiva sócio interacionista, no qual os sujeitos 

constroem o conhecimento na relação com o outro. Dessa forma, professor e aluno aprendem 

numa relação dialética. 

 

4.7 - Calendário escolar 

O calendário escolar de cada ano letivo será cumprido conforme as orientações do 

Distrito V. Geralmente, o ano letivo inicia-se em fevereiro tendo anteriormente uma semana 

para atividades pedagógicas iniciais. O término do ano letivo acontece em dezembro, 

pretendendo contemplar os 200 dias letivos estabelecidos pela LDB 9384/96. 

      Os docentes, conforme o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério 

Público Estadual de Manaus – aprovado em 2013 – deverão ser assegurados quarenta e cinco 
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dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de recesso, conforme interesse da escola, 

fazendo jus os demais integrantes do magistério a trinta dias por ano. 

       Em casos diferenciados, como por exemplo, reforma escolar ou outro tipo de 

paralisação, a escola adotará calendário próprio que será discutido junto à comunidade escolar 

e aprovado pela Secretaria Estadual de Educação. 

 

Definimos para 2014 o seguinte calendário: 

 

FEVEREIRO 

➢ 03 - Recepção dos docentes; Jornada Pedagógica; Organização do ambiente escolar. 

➢ 04 – Planejamento e reunião administrativa. 

➢ 05 – Início do ano letivo – 1° Bimestre 

➢ 12 – Reunião de Pais e Mestres (Leitura do Regimento interno da escola e entrega dos 

Livros Didáticos) 

 

MARÇO 

➢ 03 a 05 – Recesso de Carnaval. 

➢ 08 -  Homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

➢ 13 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 26 -  Formação para professores do Avançar 

 

ABRIL 

➢ 10 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 11 – Avaliação Interdisciplinar (Provão) 

➢ 18 – Pré- conselho de classe do 1º bimestre e avaliação dos resultados da avaliação 

interdisciplinar 

➢ 22 – Término do 1° Bimestre 

➢ 23 – Início do 2° Bimestre 

➢ 24 – Reunião de pais e mestres ( entrega de boletins e apresentação de portfólio do 1º 

bimestre). 

➢ 25 -  Planejamento do 2º Bimestre 
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MAIO 

➢ 13 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 17 – Dia da Família na escola com a abertura do projeto 5S na escola 

➢ 27 – 1ª Fase na OBMEP 

➢ 30 – Culminância com momento cívico: Palestra de combate a violência infanto-

juvenil (ação PSE) 

JUNHO 

➢ 04 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 06 – Apresentação da Mostra Literária 

➢ 14 a 28 - Recesso Escolar 

➢ 30 – Aniversariantes do trimestre. 

JULHO 

➢ 10 – Avaliação Interdisciplinar (Provão) 

➢ 14 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 17 - Pré- conselho de classe do 2º bimestre e avaliação dos resultados da avaliação 

interdisciplinar 

➢ 22 – Término do 2° Bimestre 

➢ 23 - Planejamento 

➢ 24 – Início do 3° Bimestre 

➢ 24 – Reunião de pais e mestres ( entrega de boletins e apresentação de portfólio do 2º 

bimestre). 

 

AGOSTO 

➢ 06 -Projeto “ Ensino em espaços não-formais” – Visitas : local a definir 

➢ 11 – Dia do estudante. 

➢ 13 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 15 – Prazo Máximo para Envio dos textos da Olimpíada de Língua Portuguesa; 

➢ 29 – Culminância com momento cívico - Apresentação da Feira Interdisciplinar da 

Escola 
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SETEMBRO 

➢ 01 a 04 – Semana da Pátria 

➢ 11 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 13 – 2ª Fase da OBMEP 

➢ 18 – Avaliação Interdisciplinar ( Provão) 

➢ 25 – Pré – Conselho do 3 bimestre e avaliação dos resultados da avaliação 

interdisciplinar 

➢ 26 – Socialização do Projeto FAPEAM - “Doenças Sexuais Transmissíveis” – Prof. 

Francisca 

➢ 30 – Aniversariantes do trimestre 

OUTUBRO 

➢ 02– Término do 3° Bimestre 

➢ 03 - Planejamento  

➢ 06 – Início do 3° Bimestre 

➢ 07 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 10 – Projeto “ Ensino em espaços não-formais” – Visitas ao Museu e Porto de 

Manaus; 

➢ 11 – Reunião de Pais e Mestres (entrega de boletins e apresentação de portfólio do 3º 

bimestre) 

➢ 16 – Homenagem ao dia do Professor 

➢ 31 – Apresentação cultural do Projeto FAPEM “ Expressão Corporal” – Profª Olga 

 

NOVEMBRO 

➢ 06 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 12 - Projeto “Ensino em espaços não-formais” – Visitas : local a definir 

➢ 19 – Homenagem ao dia da consciência negra 

➢ 25 – Avaliação Interdisciplinar (Provão) 

➢ 29 – Pré- Conselho do 4º bimestre e avaliação geral do provão interdisciplinar 

 

DEZEMBRO 
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➢ 02 – Dia da Família na escola e Socialização do Projeto FAPEAM Sabão em barra ( 

Prof. Myshelly) 

➢ 10 – Reunião Mensal do Avançar 

➢ 17 – Culminância de fechamento do ano com os alunos 

➢ 18 - Reunião de Pais e Mestres (entrega de boletins e apresentação de portfólio do 4º 

bimestre) 

➢ 19 – Encerramento do Ano Letivo. 

➢ 19 – Formatura do 9º ano  

➢ 22 – Confraternização dos funcionários; 

➢ 30 – Término do Ano Escolar. 

 

 

4.8 -  Das atividades Pedagógicas previstas para 2014 

 

Ludicidade – Nosso objetivo é trabalhar com os alunos de forma lúdica, através dos jogos 

didáticos, livros paradidáticos, dinâmicas, rodas de conversas, além dos projetos de 

aprendizagem que estimulam uma aproximação com a realidade cotidiana dos educandos. A 

intenção é o surgimento de situações novas de socialização, desprendimento, criatividade e 

imaginação, que proporcionem uma aprendizagem significativa e estimulem a atenção, 

memória, e inteligência.  

 

Momentos Cívicos – É preciso ressignificar as atividades cívicas voltadas a uma escola 

cidadã e justa. Para que isso aconteça, os momentos cívicos acontecerão semanalmente e por 

turma. 

 

Preparativos para a Prova Brasil e SADEAM – A escola está aumentando, de forma 

progressiva, o índice do IDEB e SADEAM, porém, é necessário trabalhar conforme as novas 

Diretrizes do Ensino de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências,  focando nos descritores, 

que direcionam a um aprendizado voltado principalmente  à aquisição da competência leitora 

e lógico-matemático. 

 

Ensino em espaços não-formais: O uso de ambientes não formais possibilita a 

contextualização, aplicação e associação de conceitos e conhecimentos já aprendidos com as 

informações novas do ambiente, reduzindo as exigências de abstração do aprendiz e 
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permitindo uma compreensão mais eficiente dos conhecimentos, gerando, portanto, uma 

aprendizagem significativa. Baseado na concepção de Gadotti 6(2000, p.92), onde “os 

conteúdos curriculares têm de ser significativos para o aluno, e isso só se realizará se esses 

conteúdos forem significativos também para a saúde do planeta, para o contexto mais amplo”, 

pensamos em uma aprendizagem significativa, contemplando os princípios da ecopedagogia, 

partindo de um ensino e enfoque em espaços não formais. Gadotti (2000) ainda sublinha que 

“a população conhece o que é lixo, asfalto, barata... mas não entende a questão ambiental na 

sua significação mais ampla”. Como relevância social para a comunidade local, entendemos 

que essa proposta de sensibilização implicará em melhorias para o meio ambiente e para 

própria comunidade. 

Ressaltamos que tal problemática tem uma complexidade crescente, e mesmo com 

várias ações que a escola poderá efetuar a prerrogativa de ajudar na minimização desses 

impactos não é somente dela; sobretudo, acreditamos que a discussão, reflexão e ações 

contínuas oferecidas no âmbito escolar, serão importantes para engendrar pensamentos 

ecopedagógicos.  

 

Participação em Concursos – A escola participará dos concursos: Olimpíada de Matemática, 

Olimpíada de Língua Portuguesa, Olimpíada de Astronomia, Concurso de Redações. 

 

4.9 - Estratégias de trabalho para 2014 

 

Item Objetivo Estratégia 

Organização das turmas 

entre os tempos de aulas 

Reduzir o fluxo de alunos 

nesses períodos de troca de 

professores 

- Conversa com os alunos 

para adquirir o hábito de não 

saírem da sala de aula 

nesses intervalos; 

 

Saída para ida ao banheiro e 

bebedouro 

Melhorar a organização e 

evitar problemas em locais 

onde não há fiscalização. 

- O professor não poderá 

liberar dois alunos ao 

banheiro e/ou bebedouro. 

Apenas um por vez; 

                                                           
6Cf. GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. 5 ed. São Paulo: Ed. Fundação Petrópolis, 2000 
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Projeto “Avaliação 

interdisciplinar bimestral”. 

Desenvolver uma proposta 

de intercomunicação entre 

as disciplinas; 

Bimestralmente, faremos 

uma avaliação de com 

questões de todos as 

disciplinas mais uma 

redação que terá como 

assunto o tema gerados 

definido no planejamento. 

Projeto “Ensino de Ciências 

em espaços não-formais” 

- Contextualizar na prática 

os assuntos trabalhos na sala 

de aula; 

- Serão realizadas visitas, 

excursões e atividades extra-

classes; 

Pré- Conselho de classe 

Bimestral 

Definir questões 

pedagógicas e 

administrativas dos alunos 

- Será realizado 

bimestralmente, uma 

semana antes do fechamento 

das notas; 

Trabalho voltado à redução 

de abandonos 

Reduzir o índice de 

abandono e, 

consequentemente, melhorar 

o rendimento escolar. 

- Quando o alunos tiverem 

3(três) faltas seguidas, os 

professores deverão 

comunicar ao/a pedagogo/a 

ou secretaria da escola; 

- Encaminhamento ao 

conselho tutelar, caso seja 

necessário; 

Quadro de Honra - Incentivar os alunos a 

melhorarem em seus 

rendimentos 

- Bimestralmente, serão 

premiados os alunos que 

obtiverem um rendimento 

superior a 80%.  

Comissão de eventos - Melhorar a integração 

entre os funcionários da 

escola. 

- Será definida uma 

comissão de eventos para 

organizarem festas, como: 

aniversariantes, dia das 

mães, dia dos professores, 

formatura, dia dos pais, 

etc... 
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Funcionamento da 

Biblioteca 

-  Ser mais uma alternativa 

pedagógica importante para 

melhoria do processo de 

aprendizagem dos alunos 

- Dedicação de um 

funcionário específico na 

biblioteca para dinamizar 

esse trabalho.  

Funcionamento da sala de 

Informática e da Sala de 

Mídias 

- Utilizar efetivamente os 

recursos tecnológicos 

 

6º tempo - Fazer com que os alunos 

cumpram com as atividades 

realizadas solicitadas pelos 

professores; 

 

Parcerias - Maximizar as atividades 

extra-classes no intuito de 

promover o pleno 

desenvolvimento dos 

estudantes em diferentes 

áreas; 

- Firmar com parcerias com 

as universidades, institutos, 

SEMSA, SUSAM, etc... 

 

 

5. DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

5.1 - Da Gestão Administrativa 

O gestor é a figura que deverá possuir a liderança, no clima de organização da escola 

que pressupõe a liberdade de decidir no processo educativo e não nos gabinetes burocráticos. 

O gestor escolar tem de se conscientizar de que ele, sozinho, não pode administrar 

todos os problemas da escola. O caminho é a descentralização, isto é, o compartilhamento de 

responsabilidades com alunos, pais, professores e funcionários. 

Isso, na maioria das vezes, decorre do fato de o gestor centralizar tudo, não 

compartilhar as responsabilidades com os diversos atores da comunidade escolar. 

Na prática, entretanto, o que se dá é a mera rotinização e burocratização das atividades 

no interior da escola, e que nada contribui para a busca de maior eficiência na realização de 

seu fim educativo; 

O gestor escolar deverá ser um líder pedagógico que apóia o estabelecimento das 

prioridades, avaliando, participando na elaboração de programas de ensino e de programas de 
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desenvolvimento e capacitação de funcionários, incentivando a sua equipe a descobrir o que é 

necessário para dar um passo à frente, auxiliando os profissionais a melhor compreender a 

realidade educacional em que atuam, cooperando na solução de problemas pedagógicos, 

estimulando os docentes a debaterem em grupo, a refletirem sobre sua prática pedagógica e a 

experimentarem novas possibilidades, bem como enfatizando os resultados alcançados pelos 

alunos. 

No entanto abordaram-se vários aspectos referentes à função do gestor na escola 

pública, como o caráter burocrático no qual se encontra tão envolvido, a parte burocrática à 

qual são condicionadas, faltando-lhe, muitas vezes, tempo para cuidar da parte pedagógica, a 

colocação de sua função pedagógica em segundo plano, as relações de poder que se 

estabelecem, a sua importância como articulador pedagógico e mediador entre a escola e os 

segmentos da comunidade escolar e local, bem como a importância do exercício da liderança. 

 

 Em conjunto com demais profissionais da escola a direção escolar deverá: 

• Promover espaços para discussões, planejamentos e estudos com os vários 

profissionais que enriqueçam as atividades pedagógicas. 

• Cumprir e fazer cumprir as disposições legais. 

• Promover a participação dos pais no desenvolvimento das atividades pedagógicas 

visando à integração da escola em sua comunidade. 

• Programar a distribuição e aplicação dos recursos humanos e financeiros. 

• Participar de momentos voltados à avaliação institucional. 

• Incentivar princípios de convivência que possam melhorar o relacionamento entre os 

vários profissionais da escola, bem como os mais variados relacionamentos entre 

todos da comunidade escolar. 

• Responsabilizar-se pelo cumprimento das demais atribuições e atividades inseridas no 

P.P.P. 

• Estimular a troca de experiências entre docentes e discentes, além da integração entre 

os mesmos. 

• Incentivar a integração de atividades alternativas inserindo-as no calendário escolar 

como forma de promover a valorização da cultura, da arte e do esporte. 

• Facilitar aos docentes o acesso a novas metodologias e materiais didáticos. 

• Organizar e participar do planejamento escolar, reuniões pedagógicas e reuniões com 

pais. 
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• Acompanhar os educandos coletivamente ou individualmente em seu rendimento 

escolar. 

• Assessorar individual e coletivamente os professores no trabalho docente em todos 

seus aspectos. 

• Coordenar e participar dos Conselhos de Classe ou outras medidas da escola que 

visem ao aperfeiçoamento dos educandos. 

 

 

 

5.2 . Da Gestão Pedagógica 

 

Considera-se a Gestão Pedagógica o lado mais importante e significativo da gestão 

escolar. Cuida de gerir a área educativa propriamente dita da escola e da educação escolar. 

Estabelece objetivos, gerais e específicos, para o ensino. Define as linhas de atuação de 

acordo com os objetivos e o perfil da comunidade e dos alunos. Propõe metas a serem 

atingidas. Elabora os conteúdos curriculares. 

Acompanha e avalia o rendimento das propostas pedagógicas e dos objetivos e o 

cumprimento das metas. Avalia o desempenho dos alunos, do corpo docente e da equipe 

escolar como um todo. 

Suas especificidades estão enunciadas no Regimento Escolar e no Projeto Político-

Pedagógico, também denominado Proposta Pedagógica, da escola. Parte do Plano Escolar ou 

Plano Político-Pedagógico de Gestão Escolar também inclui elementos da gestão pedagógica: 

objetivos gerais e específicos, metas, plano de curso, plano de aula, avaliação e treinamento 

da equipe escolar. A respeito disso, a escola, por acreditar na formação de cidadãos 

autônomos e participativos na sociedade, procura desenvolver nos alunos a autonomia, 

facilitando a resolução de problemáticas identificadas no decorrer das ações. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

O projeto político-pedagógico é uma construção coletiva na qual “o texto estará 

sempre em processo de aprimoramento, por se tratar de um ‘tecido’ que nunca se arremata, 

porque a vida é dinâmica e exige modificações permanentes.” (EDLER, 2004, p.157). Dessa 

forma, percebemos que: 
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o projeto político-pedagógico pode ser considerado como a ‘carteira 

de identidade’ da escola, evidenciando os valores que cultua, bem 

como o percurso que pretende seguir em busca de atingir a 

intencionalidade educativa. Espera-se que prevaleça o propósito de 

oferecer a todos igualdade de oportunidades educacionais, o que não 

significa necessariamente, que as oportunidades sejam as mesmas e 

idênticas para todos. (EDLER, 2004, p. 156-157). 

 

 

 Entendemos que o mesmo ser concretizado dentro do contexto Escolar. Nosso Projeto 

Político Pedagógico tem suas intenções claras e objetivas, no entanto, para ser cumprido com 

a participação de todos. Entendemos hoje que a coletividade é muito importante e que a 

harmonia do grupo é essencial para o bom andamento das atividades escolares. Esperamos 

que o ano de 2014 seja de referência para a Escola Maria Arminda, onde volte a ser uma 

referência no bairro do Coroado, na cidade de Manaus. Eis aqui o nosso projeto, esperamos 

efetivá-lo em nossa prática, refletir continuamente e repensarmos a forma de fazer educação. 

Não será fácil, mas já estamos dispostos. 
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ANEXO G – GUIÃO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS DO 90 ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 
 

 

Número:_________________________________________ 

Escola Estadual:____________________________________________ 

Nome do Professor (a):___________________________________________________________ 

Disciplina:______________________________________________________________________ 

Data:___________________________ 

Hora:________________________ 

Total de alunos presentes:________________ 

Pesquisadora: Silvana Heloísa Ferreira Cruz 

Tema: Observação naturalista não participante de aulas dos professores um de cada disciplina: 

Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências e Artes. 

Objetivos: 

- Conhecer como são abordados os conteúdos de Educação Ambiental em sala de aula, identificando 

se tais conteúdos contemplam os objetivos e as competências a desenvolver na unidade curricular.  

- Identificar quais são as metodologias educativas aplicadas no ensino ambiental averiguando se tais 

metodologias promovem a participação e a integração dos alunos nas aulas. 

- Verificar se os conteúdos de educação ambiental desenvolvidos atendem às propostas curriculares 

do ensino de educação ambiental. 

- Identificar como as temáticas regionais são integradas no currículo de educação ambiental. 

- Averiguar se os conteúdos de educação ambiental trabalhados em sala de aula, despertam os 

alunos para práticas sustentáveis. 

 

Ano do Curso: ____________________Aula n0_____________ 

Tempo de Observação_____________________________N0________________ 

Tipo de Aula :________________( T- Teórica; P – Prática; TP – Teórico-Prática; L _ Laboratorial; C – 

Campo) 

A observação das aulas do 90 Ano do Ensino Fundamental deve está centrada nos conteúdos 

abordados, nos objetivos de aprendizagem e na metodologia/estratégias utilizadas das aulas 

realizadas. 

1. Dos conteúdos abordados, serão observados os seguintes pontos: 

Como os conteúdos são apresentados? Apresenta os objetivos de aprendizagem? Estimula a 

participação do aluno? Contextualiza os conteúdos no ambiente? Promove a integração dos 

alunos nas temáticas ambientais trabalhadas? São articuladas questões ambientais locais com as 

universais? 

Atividades/ conteúdos abordados 
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Observação Geral: 

 

 

 

 

2. Dos objetivos de aprendizagem, serão observados os aspectos: 

São apresentados os objetivos de aprendizagem? Apresenta atividades de aprendizagem 

adequadas aos objetivos propostos? Estimula o pensamento crítico dos alunos? Propõe a 

integração entre os alunos? Fornece o feedback? Apresenta técnicas de estudo individuais e 

colaborativas? Como é promovida a aprendizagem? Como os alunos são avaliados? A sala de 

aula é espaçosa, encontra-se em boas condições para o aprendizado? A dinâmica da turma 

otimiza a cooperação ou a competição? 

 

Atividades 
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Observação Geral: 

 

 

 

 

 

 

3. Da metodologia/estratégias utilizadas serão observados os aspectos: 

 

Quais estratégias metodológicas são utilizadas? Estimula a integração entre os alunos? 

Promove o diálogo entre os alunos e entre professor e alunos? São utilizadas tecnologias da 

informação e comunicação? Quais os recursos utilizados? Oferece técnicas de estudo 

individuais e/ou em grupos? Como são divididas as atividades entre os membros dos grupos? 

São utilizadas metodologias interdisciplinares? Como? 

 

Atividades 
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Observação Geral: 

 

 

 

 

 

 

 
 


