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RESUMO 

 

BARROS, Ana Carolina Santos Diniz Rodrigues. Análise da implantação da disciplina 

Educação Ambiental no Curso Técnico Integrado em Meio ambiente do Colégio Pedro 

II - campus São Cristóvão III/RJ. 2019. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de Ciências e Biologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

A incorporação da Educação Ambiental (EA) nos currículos escolares é obrigatória, segundo 

documentos curriculares como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental (DCNEA), as quais preconizam uma abordagem interdisciplinar e transversal da 

temática. A pesquisa se utilizou de uma abordagem qualitativa, na modalidade do estudo de 

caso e apresentou como objetivo geral analisar a implantação da disciplina Educação 

Ambiental em um Curso Técnico em Meio Ambiente. Buscou-se investigar a efetiva 

incorporação da EA em um curso direcionado para a formação de profissionais na área 

ambiental, compreender os motivos envolvidos na criação da disciplina e os sentidos de EA 

mobilizados nos documentos curriculares do curso e nos discursos da coordenadora do curso e 

da professora ministrante da disciplina. Utilizou-se a Análise de Discurso (AD) como 

referencial teórico-metodológico, a qual contribuiu para a busca da compreensão dos sentidos 

de EA mobilizados nesses diferentes discursos e a relação com as condições de produção dos 

mesmos. Realizou-se, primeiramente, a análise dos documentos curriculares do curso técnico 

e, posteriormente, entrevistas com a coordenadora do curso e com a professora ministrante da 

disciplina. Também foi feita a aplicação de um questionário à professora alguns meses após o 

início das aulas. Apesar da hibridização de sentidos de EA mobilizados nos discursos 

analisados, verificou-se como predominantes os sentidos de EA voltada para o 

conservacionismo e para a sustentabilidade, associando-se à essa predominância as condições 

de produção desses discursos, tendo em vista que o curso técnico teria por objetivo a 

formação de profissionais para o mercado de trabalho. Compreendeu-se que a abordagem da 

temática no currículo da disciplina também sofre influência de sentidos de EA mais voltados 

para aspectos ecológicos, mobilizados nos discursos da coordenadora do curso e da professora 

ministrante, os quais podem ser atribuídos ao contexto de formação delas. Acredita-se que 

essa pesquisa possa contribuir para proporcionar uma reflexão no intuito de ampliar as 

formações discursivas de profissionais da educação quanto à temática, e, no caso dos docentes 

da área de Ciências Biológicas, ampliá-las para além dos aspectos ecológicos. Para contribuir 

para a ocorrência dessas mudanças é necessário que iniciativas sejam tomadas no âmbito de 

políticas públicas. Adicionalmente, o incentivo a atividades interdisciplinares na formação 

docente também pode contribuir para a implantação da EA de forma transversal. Reconhece-

se a complexidade da temática, sendo prevista nos documentos curriculares oficiais com 

abordagem interdisciplinar e transversal. Verificou-se, entretanto, nos discursos da professora 

ministrante, dificuldades em contemplar essa abordagem no âmbito da disciplina de EA. 

Tendo em vista essas dificuldades, ratificadas por estudos que destacam os desafios 

encontrados para abordar a temática multi ou interdisciplinarmente, conclui-se que a 

implantação de uma disciplina específica pode ser importante para a abordar a EA dentro de 

um curso que forma técnicos em Meio Ambiente. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso. Curso Técnico em Meio Ambiente. Educação 

Ambiental.  

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT  

 

BARROS, Ana Carolina Santos Diniz Rodrigues. Analysis of the implementation of 

the Environmental Education discipline in the Secondary level technical education 

in environmental studies at Pedro II School - São Cristóvão III / RJ campus. 2019. 

109 f.  Graduation Work (Specialization in Science and Biology Teaching) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

2019. 

 

The incorporation of Environmental Education (EE) in school curricula is mandatory, 

according to curricular documents such as the National Curriculum Guidelines for 

Environmental Education (DCNEA), which advocate an interdisciplinary and 

transversal approach to the subject. The research adopted a qualitative approach, 

classified as a case study. The general objective was to analyze the implementation of 

the Environmental Education discipline in a secondary level technical education in 

environmental studies. The research goal was to investigate the effective incorporation 

of EE in a course which aims to train professionals in environmental studies. Another 

goal was to understand the reasons involved in the implementation of the discipline and 

the meanings about EE mobilized in the curricular documents of the course and in the 

discourses of the course coordinator and the teacher lecturer of the discipline. Discourse 

Analysis (AD) was used as a theoretical-methodological framework, which contributed 

to the search for understanding the meanings of EE mobilized in these different 

discourses and the relationship with their production conditions. First, the analysis of 

the curricular documents of the technical course was carried out and, later, interviews 

with the course coordinator and the teacher of the course were conducted. A 

questionnaire was also applied to the teacher a few months after the beginning of the 

classes. Despite the hybridization of meanings of EE mobilized in the discourses, it was 

found that the meanings of EE focused on conservationism and sustainability were 

predominant. This predominance may be associated to the conditions of production of 

these discourses, considering that the technical course would aim to train professionals 

for the labor market. It was understood that the approach of the subject in the 

curriculum of the subject is also influenced by meanings of EE more focused on 

ecological aspects, mobilized in the discourses of the course coordinator and the 

teaching teacher, which can be attributed to their training context. This research may 

contribute to provide a reflection in order to broaden the discursive formations of 

education professionals on the subject, and, in the case of teachers in the field of 

Biological Sciences, broaden their discursive formations beyond the ecological aspects. 

To foster these changes, initiatives need to be taken within the scope of public policies. 

Additionally, encouraging interdisciplinary activities in teacher education can also 

contribute to the implementation of EE across the board. The complexity of the subject 

is recognized, being foreseen in the official curricular documents with an 

interdisciplinary and transversal approach. However, it was found, in the discourses of 

the ministering teacher, difficulties in contemplating this approach within the discipline 

of EE. Given these difficulties, ratified by studies that highlight the challenges 

encountered to address the topic multi or interdisciplinarily, it is concluded that the 

implementation of a specific discipline may be important to address EE within a course 

that trains technicians in environmental studies. . 

 

Keywords: Discourse Analysis. Secondary level technical education in environmental 

studies. Environmental Education.  



 

 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Informações obtidas a partir do Currículo Lattes da coordenadora do Curso 

Técnico em Meio Ambiente e da professora da disciplina Educação 

Ambiental........................................................................................................................41 

Tabela 2 - Primeira questão do questionário – Tipos de questões que estão sendo 

abordadas durante o desenvolvimento da disciplina Educação 

Ambiental........................................................................................................................52 

Tabela 3 - Segunda questão do questionário – Abordagem dos diferentes aspectos de 

Educação Ambiental........................................................................................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

AD   Análise de Discurso 

ANPEd  Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

BNCC   Base Nacional Comum Curricular 

CEP-CONEP         Comitê de Ética em Pesquisa - Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa 

DCN   Diretrizes Curriculares Nacionais 

DCNEA  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental  

DCNEB  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica  

EA   Educação Ambiental 

EPEA   Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental 

FBCN   Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza 

ONGs   Organizações Não Governamentais 

ONU   Organização das Nações Unidas 

PCN   Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNEA   Política Nacional de Educação Ambiental 

PNUMA   Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PPPI   Projeto Político Pedagógico Institucional 

SEMA   Secretaria Especial do Meio Ambiente 

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 13 

2 OBJETIVOS .............................................................................................................. 15 

2.1   Objetivo Geral .................................................................................................. 15 

2.2   Objetivos Específicos ....................................................................................... 15 

3 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 16 

4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS .............................................................................. 17 

   4.1         Construção do currículo escolar ................................................................... 17 

   4.2          Histórico da incorporação da EA no currículo escolar ............................ 19 

   4.3          Os discursos sobre a EA ................................................................................ 23 

   4.4          A Análise de Discurso como referencial teórico e metodológico ............. 25 

   4.5      A formação de professores, o currículo escolar e as dificuldades em se 

trabalhar interdisciplinarmente ..................................................................................... 27 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS .............................................................. 31 

   5.1            Etapas e instrumentos da pesquisa ............................................................ 32 

   5.2            A realização das entrevistas e a aplicação do questionário ................... 33 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS ............................................. 36 

   6.1             Caracterização do Curso Técnico ............................................................. 36 

   6.2             Análise dos documentos curriculares do curso técnico ......................... 37 

   6.3      A formação inicial e continuada da coordenadora e da professora 

ministrante ......................................................................................................................... 40 

   6.4            Análise do discurso da coordenadora ....................................................... 41 

   6.5            Análise dos discursos da professora ministrante ..................................... 45 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 577 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 611 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 677 

APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A COORDENADORA ................................ 69 



 

 

 
 

APÊNDICE C – ENTREVISTA COM A PROFESSORA ......................................... 72 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO À PROFESSORA ....................... 87 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DE APROVAÇÃO DA 

PESQUISA – PLATAFORMA BRASIL ..................................................................... 900 

ANEXO B – PLANO DE CURSO DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM 

MEIO AMBIENTE ........................................................................................................... 99 

ANEXO C – EMENTA DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO AMBIENTAL .............. 108 

 



13 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diante dos inúmeros impactos ambientais causados pela ação humana, 

principalmente durante e após o período da Revolução Industrial, a temática ambiental 

foi sendo evidenciada no decorrer dos anos. A tendência de muitos países, 

particularmente a partir da segunda metade do século XX, foi de aderir a acordos 

internacionais na busca por um crescimento sustentável e, nesse contexto, a Educação 

Ambiental (EA) ganhou um destaque (DIAS, 1991).  

 A EA se tornou um importante instrumento de conscientização quanto à 

preservação e conservação ambiental, despertando a preocupação com a proporção dos 

impactos da ação antrópica sobre o meio ambiente e suas consequências. Mais 

recentemente, tem-se observado em diferentes esferas da EA, discursos que dão 

relevância também aos aspectos sociais, reconhecendo o ser humano como parte desse 

ambiente e sendo impactado juntamente com ele. 

  Considerando a importância que a EA vem desfrutando na atualidade, estudar 

sua inserção no currículo da Educação Básica mostra-se relevante. E estudar a inserção 

da temática no currículo escolar requer uma compreensão do processo histórico de 

construção do mesmo e, especificamente, dos fatores que levaram a considerar o tema 

em questão como obrigatório nas matrizes curriculares e a forma pela qual ele vem 

sendo inserido e desenvolvido nos currículos escolares. 

 É necessário, portanto, investigar se a EA tem sido efetivamente incorporada 

aos currículos escolares e como essa incorporação tem se dado. Na literatura existem 

estudos que analisam se ela está presente no discurso dos docentes e quais os tipos de 

enfoque que vêm sendo dados para a temática nas escolas e nos cursos de formação de 

professores (PIRES; FRANCISCHETT, 2014; SANTOS; SANTOS, 2016; PASIN; 

BOZELLI, 2017). Alguns desses estudos serviram como referência para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso, no qual se analisa a 

implantação da disciplina Educação Ambiental no Curso Técnico Integrado em Meio 

Ambiente do Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão III/RJ. O curso foi escolhido 

pois considera-se importante analisar a abordagem da EA dentro de um curso técnico 

que envolve a formação de profissionais na área ambiental. 

Foram realizadas entrevistas com a coordenadora do Curso Técnico e com a 

professora ministrante da disciplina Educação Ambiental, recentemente implantada no 
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curso. Posteriormente, foi aplicado também um questionário à docente responsável pela 

disciplina. Como referencial teórico-metodológico, utilizou-se a análise de discurso 

(AD), a qual tem sido incorporada cada vez mais em pesquisas na área de ensino e 

educação em Ciências. A AD favorece a busca da compreensão dos sentidos sobre certa 

temática mobilizados em um texto (seja escrito ou falado) e sua relação com as 

condições de produção desse texto. 

A presente pesquisa visa trazer contribuições para o campo do currículo escolar 

e para o campo da EA. Nela, buscou-se investigar a efetiva incorporação da EA no 

currículo de um Curso Técnico em Meio Ambiente, compreender quais as motivações 

em torno da criação da disciplina, bem como analisar os sentidos de EA presentes na 

ementa e em outros documentos curriculares e os sentidos de EA mobilizados no 

discurso da professora ministrante e da coordenação do curso.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a implantação da disciplina Educação Ambiental (EA) no Curso 

Técnico Integrado em Meio Ambiente do Colégio Pedro II e quais os sentidos de EA 

explicitados nos documentos curriculares do técnico e mobilizados nos discursos da 

professora ministrante e da coordenação do curso. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar os documentos curriculares do curso, dentre eles a ementa curricular, 

entendendo os sentidos de EA presentes nos mesmos. 

 Analisar o processo de seleção de professores para ministrar a disciplina, 

buscando compreender algumas das influências do processo seletivo no 

desenvolvimento do currículo da mesma. 

 Compreender os sentidos de EA mobilizados nos discursos da coordenação do 

curso e da professora ministrante. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Considerando a relevância que a EA vem ganhando recentemente, não só no 

campo acadêmico, mas também na Educação Básica, torna-se relevante investigar se a 

temática tem sido incluída nos currículos escolares e também buscar compreender quais 

os principais tipos de abordagens que estão sendo desenvolvidas no âmbito da temática. 

O estudo visa contribuir para o campo do currículo escolar e para a compreensão 

de como diferentes condições de produção influenciam a elaboração de sentidos nos 

discursos. Mostra-se ainda relevante investigar a efetiva incorporação da EA no 

currículo de um curso técnico relacionado a Meio Ambiente. A EA é considerada como 

obrigatória a todos os níveis de Ensino, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), mas, para além disso, é desejável que um profissional formado em 

um Curso Técnico em Meio Ambiente tenha obtido um contato razoável com conceitos 

e práticas de EA na sua formação. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 A construção do currículo escolar 

O currículo escolar é um campo de disputas de poder, segundo autores como 

Goodson (1997), Arroyo (2013) e Ferreira (2014). Essas disputas de poder existentes na 

construção do currículo escolar estão relacionadas a questões políticas, culturais, 

sociais, entre outras, as quais definem quais os saberes considerados “importantes” de 

serem ensinados na escola.  

Estudar o processo histórico de construção desse currículo se faz necessário para 

“[...] compreender como determinados saberes se tornaram propriamente escolares” 

(SOUZA JÚNIOR; GALVÃO, 2005, p. 393). Nesse processo, o currículo escrito 

apresenta um lugar de destaque, pois como afirma Goodson (1997, p. 20), “[...] o 

currículo escrito é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da 

retórica legitimadora das práticas escolares”. Nele estão impressos os interesses 

políticos e sociais que influenciam e, de certa forma, demarcam o currículo praticado 

em sala de aula. 

Ao analisar a história das disciplinas escolares, Goodson (1997) reforça que a 

construção delas é social e política, impondo ideologias definidas conforme o propósito 

de determinados grupos. No processo histórico de constituição das disciplinas, segundo 

Ferreira (2014, p. 186), aconteceram conflitos na busca pelo que podemos chamar de 

valorização de “[...] determinados conhecimentos em detrimento de outros”. 

Moreira e Tadeu (2013, p.13-14) fazem referência a “uma tradição crítica do 

currículo”, que considera não somente a maneira pela qual o currículo é organizado, 

mas que reflete nos motivos envolvidos por trás desse formato. Portanto, o currículo é 

visto, sociologicamente, como “um artefato social e cultural” perpassado por influências 

de determinados grupos da sociedade que buscam controlar a manutenção de um 

formato curricular que visa imprimir “identidades individuais e sociais particulares”.  

Segundo Apple (2006), não existe “neutralidade” na educação, mas sim um 

grande atrelamento político à ela, manifestando dominações de cunho econômico e 

cultural em uma sociedade desigual. Uma aparente igualdade vem sendo pregada há 

muito por uma classe detentora de hegemonia política, econômica e ideológica, sendo 

necessário considerar que “[...] a área do currículo frequentemente serviu aos interesses 

conservadores da homogeneidade e do controle social [...]” (APPLE, 2006, p. 120). As 
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ideologias de grupos sociais hegemônicos vem sendo, portanto, impressas no currículo, 

validando conhecimentos e valores que lhes são próprios. 

Como Ferreira (2014, p. 206) afirma, é necessária “[...] a desnaturalização de 

conteúdos e práticas hegemonicamente fixados em disciplinas escolares [...]” para que 

seja possível perceber as disputas de poder existentes no currículo escolar e o lugar que 

os docentes devem assumir para contribuir de forma mais ativa na construção curricular. 

A autora, ao analisar as disciplinas escolares Ciências e Biologia, reconhece a 

importância que a cultura apresenta nesse processo, enxergando que a ciência também é 

culturalmente produzida, e que os saberes dos alunos devem ser considerados na 

compreensão dos “conhecimentos científicos”. 

Quanto às discussões culturais em torno do currículo, Giroux e Simon (2013), 

defendem que, ao contrário da inferiorização das culturas populares tradicionalmente 

feita pelo discurso dominante, deve ser pensada uma pedagogia crítica que valorize a 

cultura popular, contextualizando conhecimentos ao cotidiano dos estudantes e 

buscando inserir no currículo seus discursos e suas experiências, na busca pela 

superação da dominação ideológica e cultural existente. 

Arroyo (2013) discorre sobre algumas dessas disputas travadas no território do 

currículo escolar, situando os professores e alunos no centro dessa abordagem, suas 

lutas contra o extremo controle político existente nos currículos e pelo reconhecimento 

das diversas questões sociais e culturais que permeiam as escolas, na busca pelo “[...] 

direito a um digno e justo viver de mestres e educando (as)” (ARROYO, 2013, p. 10). 

O autor aborda a construção de uma identidade profissional por parte dos 

professores, que ele chama de “identidade docente-educadora”, a qual não se molda de 

acordo com o padrão exigido (ARROYO, 2013, p. 26). O objetivo dessa identidade 

profissional é ir além do padrão da simples transmissão dos conhecimentos de uma 

disciplina específica da qual o docente é responsável dentro de um currículo pré-

estabelecido, no qual o sucesso escolar está pautado em avaliações. O autor destaca a 

importância de se batalhar pelo desenvolvimento de um currículo no qual os educadores 

se dispõem a enxergar seus alunos, os quais possuem suas demandas socioculturais e 

seus direitos como cidadãos. Defende, portanto, uma busca pela valorização e 

reconhecimento dos saberes e experiências de professores e alunos. 

 Levando em conta todo aporte teórico mencionado a respeito da construção do 

currículo escolar, compreende-se que mediante a todas essas disputas, faz-se necessária 
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a contribuição significativa de professores e alunos no desenvolvimento curricular para 

que se construa na prática um currículo mais justo e adequado às diferentes realidades.  

  

4.2 Histórico da incorporação da EA no currículo escolar 

Analisando os fatores que levaram à inserção da EA no currículo escolar, é 

possível traçar um histórico de acontecimentos que contribuíram para sua efetiva 

presença nos documentos curriculares. Desde que a sociedade vem se conscientizando 

do impacto gerado pelo homem sobre o planeta, têm sido realizadas conferências e vêm 

sendo criadas organizações e programas para a proteção do Meio Ambiente.  

Nos anos 60, começou uma intensificação dos debates internacionais sobre a 

questão ambiental. Nesse contexto, realizou-se em 1965, na Grã-Bretanha, a 

Conferência de Keele, na qual houve uma defesa da EA como fundamental na educação 

de todos os cidadãos (DIAS, 1991).  

Dias (1991) afirma que, nesse momento, o foco ficou centrado na ecologia 

quando se discutia a questão ambiental. Nesse sentido, Layrargues e Lima (2014, p. 27) 

também afirmam que, a princípio, a EA era percebida com uma visão conservacionista, 

com o intuito de sensibilizar as pessoas em relação à preservação da natureza, a partir 

do que os autores chamam de conscientização “ecológica”. Esses autores afirmam que 

não havia, portanto, uma percepção da complexidade existente nas relações da 

sociedade com a natureza. 

Em 1972, a partir da Conferência de Estocolmo, foi criada a “Declaração sobre o 

Ambiente Humano”, orientando os governos quanto à preservação ambiental, bem 

como o Plano de Ação Mundial, visando a promoção de um programa internacional de 

EA. Os princípios e orientações para esse programa foram formulados e expressos na 

“Carta de Belgrado”, que fazia referência à uma “[...] nova ética global, que 

proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição, e da 

dominação e exploração humana” (DIAS, 1991, p. 4). 

No Brasil, houve a criação da SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente) 

em 1973, após o país ser pressionado durante a Conferência de Estocolmo. Antes da 

SEMA, existia a FBCN - Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, criada 

em 1958, a qual teve importância na gestão de projetos de conservação de espécies da 

fauna no Brasil (BENEVIDES; FRANCO; BRAZ, 2017). 
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Já a Conferência de Tbilisi ou Primeira Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, mobilizada pela UNESCO e PNUMA (Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente) em 1977, foi importante para o Programa Internacional 

de Educação Ambiental, trazendo objetivos, princípios e critérios para a sua abordagem. 

A Conferência destacou a necessidade de se levar em conta o Meio Ambiente como um 

todo (englobando os diferentes aspectos), tendo como princípio o desenvolvimento de 

uma EA contínua e interdisciplinar (DIAS, 1991). 

Apesar de tantas propostas inovadoras relacionadas à EA surgindo no cenário 

internacional, na época da Segunda Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, realizada em Moscou no ano de 1987, as escolas do Brasil não haviam “[...] 

iniciado nem mesmo o desenvolvimento de recursos instrucionais para a prática da EA” 

(DIAS, 1991, p. 8). Apesar da iniciativa do Ministério da Educação em 1979 de 

publicar uma proposta para abordagem da EA no nível médio, a temática era tratada no 

documento de forma simplista e com foco somente nos aspectos ecológicos. Vemos, 

portanto, um descompasso de nosso país quanto ao desenvolvimento da Educação 

Ambiental frente ao cenário mundial. 

Somente a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1997, a EA 

para além dos aspectos ecológicos se mostrou presente num documento curricular 

legislativo do Brasil, existindo um capítulo sobre Meio Ambiente e Saúde nos PCN das 

primeiras séries do Ensino Fundamental, por exemplo. No texto, faz-se referência à Rio-

92, conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de 

Janeiro, na qual a “Agenda 21” orientava algumas ações por parte dos países. 

São algumas orientações dos PCN sobre a EA: abordar os conteúdos ambientais 

de forma transversal e interdisciplinar; dar um suporte aos alunos para se posicionarem 

em prol da defesa ambiental a partir da construção de uma “consciência global das 

questões relativas ao meio”; permitir uma atuação dos discentes sobre sua realidade, 

aproximando os conhecimentos ambientais do cotidiano (BRASIL, 1997, p. 35-36). 

A Lei 9.795/1999, que estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), reforçou o que já constava na Constituição Federal de 1988, ou seja, a 

obrigatoriedade da presença da EA nos diferentes níveis de ensino, acrescentando que 

sua abordagem deveria ser interdisciplinar. No entanto, essa Lei foi muito além do que 

consta na Carta Magna e pode ser considerada um importante marco na história da EA 

brasileira. No artigo 4, a referida Lei descreve os princípios básicos da EA, 

apresentando “enfoque humanista, holístico, democrático e participativo” e concebendo 
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o “[...] meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade” (BRASIL, 

1999). 

Enquanto isso, em relação ao campo acadêmico, Souza e Salvi (2012, p. 119) 

comentam sobre o crescimento das pesquisas em EA no final dos anos 90 e início do 

século XXI, o que contribuiu de certa forma para a realização do I Encontro de Pesquisa 

em Educação Ambiental (EPEA) em 2001 e criação em 2003, do grupo de estudos 

sobre EA na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), que em 2005, passou a ser um Grupo de Trabalho (GT 22). 

Apesar da existência de diversas correntes de EA no início do século XXI 

(SAUVÉ, 2005) e da consolidação do campo em pesquisas acadêmicas, essa 

diversidade de perspectivas nem sempre esteve refletida na legislação. Segundo 

Layrargues e Lima (2014, p.32-33), no contexto em que foi proposta a Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (entre 2005 e 2014) pela UNESCO, 

percebe-se a força da vertente pragmática de EA, marcada pelo “capitalismo de 

mercado”.  

Na Rio+20, realizada em 2012, o foco continuou no desenvolvimento 

sustentável para as décadas seguintes, discutindo-se sobre “economia verde no contexto 

do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza” e “na estrutura 

institucional para o desenvolvimento sustentável” (RIO+20, 2019). 

A versão mais recente das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (DCNEB), indica que a Conferência Rio+20 e a Lei 9.795/1999 influenciaram o 

estabelecimento de um capítulo específico sobre EA nessas DCN, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental - DCNEA (BRASIL, 2012). A 

inserção de um capítulo exclusivo sobre a EA nessa versão das diretrizes é uma atitude 

inédita na política curricular brasileira (PASIN, 2017). 

É importante destacar que nas DCNEA, estimula-se dentre outras coisas o 

“pensamento crítico” e a “reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus 

impactos ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à 

conquista da justiça ambiental” (BRASIL, 2012, p. 5). Podemos observar que seu foco 

está na vertente crítica da EA, que segundo Layrargues e Lima (2014, p. 33) está 

ancorada na “[...] revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a dominação do ser 

humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, buscando o enfrentamento 

político das desigualdades e da injustiça socioambiental”.  
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Por fim, na recentemente promulgada versão final da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), a EA aparece como um dos temas contemporâneos que devem ser 

abordados, os quais “afetam a vida humana em escala local, regional e global”, devendo 

ser abordados “preferencialmente de forma transversal e integradora” (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 19).  

Apesar de figurar na BNCC, Wutzki e Tonso (2017) ao analisarem a área de 

Ciências da Natureza na 2ª versão da BNCC, perceberam que a vertente pragmática de 

EA se destaca. Portanto, ocorre um afastamento daquela vertente crítica proposta nas 

DCNEA. Os autores destacam algumas características da BNCC, que corroboram essa 

percepção:  

[...] não abordar a desigualdade na apropriação do meio ambiente e a forma 

assimétrica que os impactos recaem sobre as classes e grupos sociais, 2) 

tratar a responsabilidade em relação à degradação ambiental de forma 

abstrata, 3) apresentar uma concepção reducionista de ambiente, 4) não 

priorizar a compreensão das causas dos problemas ambientais, 5) enfatizar 

propostas de soluções baseadas em mudanças culturais e tecnológicas 

esvaziando a dimensão social e política [...] (WUTZKI; TONSO, 2017, p. 8). 

 

Já Piccinini e Andrade (2018) realizaram uma análise da área de Ciências da 

Natureza nas quatro versões da BNCC. Quanto à EA, afirmam que nas duas primeiras 

versões, esta aparece como um tema integrador “[...] proposta para todas as disciplinas e 

etapas da Educação Básica” (PICCININI; ANDRADE, 2018, p. 41), e na terceira e 

quarta versões ela está incluída nos temas contemporâneos, sendo que na terceira versão 

aparece o termo “Preservação do meio ambiente” e, na quarta, “Educação Ambiental”. 

Para as autoras, em todas as versões existe uma preocupação bem aparente com o 

consumo para uma sociedade sustentável. Elas concluem que, desde a primeira até a 

quarta versão, prevalece uma “concepção econômica de educação” (PICCININI; 

ANDRADE, 2018, p. 46), com o foco no mercado de trabalho, destacando que a BNCC 

se configura, então, como um documento curricular conteudista, no qual não há uma 

preocupação com a contextualização e muito menos com a construção de um 

pensamento crítico. 

Assim, apesar do avanço apresentado nas DCNEA quanto ao tratamento da 

temática ambiental, considerando uma abordagem crítica da EA, na BNCC, que é o 

documento político curricular mais recente e que traz indicações mais objetivas para a 

matriz curricular, retorna-se à uma visão pragmática. O foco, então, se volta para a 

questão do desenvolvimento sustentável, deixando de lado a potencialidade 
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característica da vertente crítica de ter o que Wutzki e Tonso (2017, p. 4) chamam de 

“caráter político da EA atrelada à transformação social.”  

Não se pretende fazer aqui um juízo de valor em relação à qual a forma de EA 

seria a mais adequada, uma vez que, como já foi mencionado anteriormente, uma das 

características do campo é sua heterogeneidade. Talvez, se a interdisciplinaridade e a 

transversalidade efetivamente ocorressem nas escolas, a pluralidade de concepções em 

EA pudesse ser contemplada. Por outro lado, não se deve deixar de destacar que a 

vertente crítica tem sido apontada por autores como sendo a mais adequada para 

currículos que visem promover a formação cidadã nas escolas. 

 

4.3 Os discursos sobre a EA 

 Quando se aborda a temática ambiental, os discursos podem estar permeados de 

ideologias que consideram a EA a partir de diferentes perspectivas. No mesmo discurso 

podem estar presentes dois ou mais tipos de vertentes de EA.  

 No Brasil, uma das maiores referências em termos de mapeamento de tendências 

em EA é o trabalho de Layrargues e Lima (2014), no qual os autores delineiam três 

“macrotendências político-pedagógicas” da Educação Ambiental brasileira: a 

conservacionista, a pragmática e a crítica.  

 A macrotendência conservacionista, conforme Layrargues e Lima (2014) foi a 

primeira vertente em EA, que teve em vista os impactos ambientais, apresentando um 

olhar essencialmente ecológico em busca da preservação da natureza. Já a 

macrotendência crítica enxerga os aspectos sociais relacionados aos problemas 

ambientais e se direciona para o “enfrentamento político das desigualdades e da 

injustiça socioambiental” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 33). 

A macrotendência pragmática, segundo Layrargues e Lima (2014, p. 29), está 

voltada para a “mudança comportamental nos hábitos de consumo”, focando no 

desenvolvimento sustentável. E, assim como a macrotendência conservacionista, a 

pragmática também não leva em conta os “processos de desigualdade e injustiça social” 

envolvidos na questão ambiental (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 32). Entretanto, na 

pragmática, essas características estão ligadas a interesses econômicos e políticos 

oriundos de uma perspectiva “neoliberal” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 30-31). 

Já a pesquisadora canadense Lucie Sauvé (2005) sistematizou quinze tipos de 

correntes em Educação Ambiental, considerando desde as mais tradicionais até as mais 
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recentes. Ela cita as correntes naturalista, conservacionista ou recursista, resolutiva, 

sistêmica, científica, humanista e moral ou ética como tradicionais. Segundo a autora, as 

correntes mais recentes são a holística, a biorregionalista, a práxica, a crítica, a 

feminista, a etnográfica, a da ecoeducação e a da sustentabilidade. Apesar de realizar 

essa sistematização das correntes em EA, a autora destaca que elas apresentam 

fronteiras que podem se intercruzar e que se deve ter o cuidado de não entender essa 

classificação como algo rígido e fechado. 

Na corrente naturalista, valoriza-se um relacionamento afetivo com a natureza, 

considerando-se como parte dela, deixando de lado a sua valorização apenas como 

recurso. Já a corrente conservacionista ou recursista enxerga os recursos que a natureza 

tem para oferecer e foca na conservação dos mesmos, pensando numa “gestão 

ambiental” (SAUVÉ, 2005, p. 20). 

 A autora afirma que a corrente resolutiva está centrada na resolução de 

problemas ambientais e que a corrente sistêmica engloba um “sistema ambiental”, 

levando em conta “relações entre os elementos biofísicos e os sociais de uma situação 

ambiental” para a tomada de decisões (SAUVÉ, 2005, p. 22). 

 A corrente científica enxerga o meio ambiente como “objeto de conhecimento 

para escolher uma solução ou ação apropriada”, a partir de observação e 

experimentação (SAUVÉ, 2005, p. 23). Na corrente humanista, considera-se o “valor 

simbólico” ou cultural que a natureza tem, vendo o ambiente como um “meio de vida”  

(SAUVÉ, 2005, p. 25). E a corrente moral ou ética depende de um “sistema de 

referência ética” que estabeleça um “conjunto de valores” relacionados aos 

comportamentos e o ambiente (SAUVÉ, 2005, p. 26). 

Dentre as correntes mais recentes citadas por Sauvé (2005-), está a corrente 

práxica, que foca na “pesquisa-ação”, com projetos nos quais se tenha a participação 

coletiva visando a aprendizagem a partir da “reflexão na ação” (SAUVÉ, 2005, p. 29). 

A corrente de crítica social visa a “transformação de realidades” (SAUVÉ, 2005, p. 30), 

enquanto que a corrente da sustentabilidade pensa num “desenvolvimento sustentável”, 

a partir do que Sauvé (2005, p. 37) afirma ser o uso racional dos recursos naturais.  

Apesar de considerar o trabalho de Layrargues e Lima (2014) extremamente 

relevante para o campo da EA no Brasil, citando-o em alguns momentos da análise, na 

presente pesquisa adotou-se a classificação usada por Sauvé (2005) como base de 

comparação acerca das formações discursivas que circulam na sociedade pelo fato desta 

autora adotar uma classificação mais abrangente. 
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4.4 A Análise de Discurso como referencial teórico e metodológico 

A Análise de Discurso (AD) de linha francesa é um dos referenciais teórico- 

metodológicos utilizados em pesquisas qualitativas relacionadas ao Ensino de Ciências. 

A AD enxerga a linguagem além da mera transmissão de informação, considerando-a 

um “processo de produção de sentidos”, sendo assim, ela não apresenta um caráter 

neutro (GALIETA; ALMEIDA, 2013, p. 3). 

Michel Pêcheux foi o pioneiro na AD de linha francesa, em 1960, sob a 

influência de Michel Foucault, sendo Eni. P. Orlandi a principal representante no Brasil. 

(ZIMMERMANN; SILVA, 2014, p. 36). Segundo Orlandi (2005a, p. 10), a AD de 

linha francesa “teoriza como a linguagem é materializada na ideologia e como esta se 

manifesta na linguagem” e o discurso é o “lugar particular em que esta relação ocorre”. 

Assim, a emissão de um enunciado escrito ou oral não se trata de uma simples 

transmissão de informação; associado à elaboração de um discurso há um complexo 

processo de produção de sentidos (ORLANDI, 2005b). 

Pêcheux envolve a Linguística com as Ciências Sociais, ligando o simbólico ao 

político, ou seja, para ele, o sujeito, a língua e a história estão interligados. Ele traz o 

conceito de “memória discursiva” que remete ao “interdiscurso”, a presença num 

determinado discurso de ideologias advindas ou associadas a outros discursos 

(ORLANDI, 2005a, p. 10-11). 

Diante de um determinado contexto, podem ser encontradas diferentes 

formações discursivas circulando numa sociedade. Formação discursiva é, para Orlandi 

(2005b, p. 42), “[...] aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de 

uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e 

deve ser dito”. Portanto, o sentido atribuído a um discurso depende da (s) ideologia (s) 

presente (s) na formação discursiva, que também dependerá das condições de produção 

do determinado discurso. 

O discurso, então, é constituído historicamente e socialmente e, portanto, 

ideologicamente. Galieta e Almeida (2013, p. 4) destacam a importância das “condições 

de produção do discurso” para análise do mesmo, incluindo enunciador e coenunciador 

como sujeitos envolvidos numa relação social, dentro de um contexto imediato que se 

insere em contexto mais amplo, social, histórico e cultural. 
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Zimmermann e Silva (2014, p. 39) citam o mecanismo de antecipação, as 

relações de força e as relações de sentido como “mecanismos discursivos” que fazem 

parte das formações imaginárias (condições de produção). Orlandi (apud 

ZIMMERMANN; SILVA, 2014, p. 38) afirma que as relações de força (ou relações de 

poder) estão relacionadas com a “posição relativa” dos sujeitos no discurso, dependendo 

dos “lugares sociais” de cada um deles, e as relações de sentido são consideradas como 

a “intertextualidade”, o vínculo ou associação entre diferentes discursos.  

O mecanismo de antecipação, segundo Flôr e Souza (2008), consiste na 

presença, no discurso dos entrevistados, daquilo que imaginam que seus entrevistadores 

esperam que digam. Orlandi (2005b, p. 39) afirma que nesse mecanismo ocorre o 

controle da “argumentação”, com vistas ao sentido que o discurso terá para o “ouvinte”.  

Ainda a respeito do mecanismo de antecipação, Zimmermann e Silva (2014, p. 

39) reiteram que “[...] o entrevistador não está fora da sociedade que produz o discurso 

que está buscando analisar e, portanto, não pode se colocar para fora da interpretação 

por meio de sua própria análise.” 

Os conceitos da “falta”, do “excesso” e do “estranhamento”, abordados por 

Ernst-Pereira (2009), também podem contribuir para a compreensão dos significados 

presentes em determinado discurso. A “[..] omissão de palavras, expressões e/ou 

orações, consentida inclusive pela gramática, que podem (ou não) ser resgatadas pelo 

sujeito-interlocutor [...]” ou a “[...] omissão de elementos interdiscursivos [...]” que 

seriam previstos caracterizam a “falta” (ERNST-PEREIRA, 2009, p. 4).  

Já o “excesso”, segundo Ernst-Pereira (2009, p. 4), “[...] se caracteriza por aquilo 

que está demasiadamente”, através do reforço de “[...] palavras ou expressões e orações 

[...]” ou de “[...] determinados saberes interdiscursivos [...]”. Dessa forma, o locutor, 

aparentemente, apresenta o desejo de ressaltar a importância de “[...] saberes de uma 

determinada formação discursiva através da repetição.”  

O “afastamento” ocorre quando existe um “[...] conflito entre formações 

discursivas e consiste na apresentação de elementos intradiscursivos – palavras, 

expressões e/ou orações – e interdiscursivos, da ordem do ex-cêntrico [...]”, afastando-

se, portanto, da ordem inicial do discurso, com a presença daquilo que não era previsto 

(ERNST-PEREIRA, 2009, p. 5). 

 Percebe-se, então, que a AD tem sido importante para a análise e compreensão 

mais profunda das falas nas entrevistas em pesquisas qualitativas na área do Ensino em 
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Ciências. Como concluem Flôr e Souza (2008, p. 15), ela traz “uma nova forma de olhar 

para a pesquisa e, principalmente, para as falas dos sujeitos pesquisados.” 

 

4.5 A formação de professores, o currículo escolar e as dificuldades em se 

trabalhar interdisciplinarmente 

O desenvolvimento do currículo escolar, segundo Goodson (1992, p. 68-70), é 

influenciado pelas prioridades dos professores. O “conhecimento prático pessoal” e as 

“perspectivas biográficas” são importantes em suas práticas e no processo de 

desenvolvimento desse currículo.  

Para o autor, portanto, compreender a vida dos professores deve fazer parte da 

investigação educacional. O docente tende a desenvolver o currículo de uma forma que 

lhe seja mais confortável, portanto, cada professor trabalha de forma diferente 

dependendo de sua formação e prática e do conhecimento que tem em relação a 

determinados conteúdos.  

Sendo assim, extrapolando para o caso da EA, um dos fatores que influencia o 

professor a trabalhar com a temática em suas aulas e a forma como irá trabalhar é o seu 

entendimento sobre o assunto, influenciado pela sua formação docente. Portanto, 

sempre existirão diferentes perspectivas no desenvolvimento do tema. 

Diversas pesquisas analisam a influência da formação docente na prática 

docente, dentre elas destaca-se a realizada por Zanon, Hames e Sangiogo (2012, p. 23), 

na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os autores criticam a “linearidade e 

fragmentação do conhecimento escolar na área” e defendem as “interações entre 

sujeitos com vivências formativas e conhecimentos diversificados para promover 

mudanças relativas a concepções e práticas educativas”. 

Como afirma Leal (2013, p. 84), a complexidade inerente a temas como 

Educação Ambiental “impede que uma área, isoladamente, seja suficiente por elucida -

los”. A autora destaca que a transversalidade possibilita um olhar sobre o meio ambiente 

que não se restrinja somente aos aspectos biológicos, mas que considere também os 

aspectos físicos e os aspectos histórico-sociais. 

De fato, conforme está disposto em documentos oficiais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), a EA deve 
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estar presente em todos os níveis de ensino e ser desdobrada com um enfoque 

interdisciplinar (BRASIL, 1997; 1999; 2012).  

As DCNEA (BRASIL, 2012) ainda ressaltam a importância da capacitação de 

profissionais da educação para abordagem da EA dentro de suas áreas de atuação, 

focando a interdisciplinaridade. O Título IV, Art. 19, § 1º das DCNEA afirma que:  

Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação 
Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a 

docência na Educação Superior, devem incluir formação com essa dimensão, 

com foco na metodologia integrada e interdisciplinar. 

A partir dos referidos documentos conclui-se que a EA deve ser trabalhada 

preferencialmente de modo interdisciplinar com a finalidade de aproveitar, como 

indicam os PCN, “[...] o conteúdo específico de cada área, de modo que se consiga uma 

perspectiva global da questão ambiental” (BRASIL, 1997, p. 51). 

Fazenda (2007, p. 31), ao estudar a origem e significado do termo 

“interdisciplinaridade”, identifica como princípio comum aos diferentes sentidos 

atribuídos ao termo, configurar-se “[...] pela intensidade das trocas entre os especialistas 

e pela integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa”. A autora afirma que 

a efetivação da interdisciplinaridade compreende “[...] uma mudança de atitude perante 

o problema do conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária do ser 

humano”. Nesse sentido, pode-se mencionar que o ensino compartimentalizado em 

disciplinas que dividem o conhecimento em diferentes áreas, sem que haja um diálogo 

entre elas, tem sido uma das principais barreiras a ser enfrentada para que se estabeleça 

uma interdisciplinaridade que possibilite o entendimento e mudança da “realidade do 

mundo” a partir de um “[...] conhecimento efetivo dessa realidade em seus múltiplos 

aspectos” (FAZENDA, 2017, p. 32). 

No geral, ao observar os cursos de formação de professores, pode-se perceber 

que existe uma tendência a restringir os conhecimentos a uma determinada área de 

formação, sem que ocorra uma interação com as outras áreas. Tal fato gera uma 

dificuldade desses professores, durante sua trajetória e prática, em trabalhar os 

conteúdos de forma interdisciplinar. O currículo escolar, dessa forma, fica 

compartimentalizado. Zanon, Hames e Sangiogo (2012) destacam que: 

[...] os aprendizados de fragmentos isolados de conhecimento, em cada 

disciplina, não propiciam conhecimentos escolares socialmente 

relevantes, capazes de articular processos de significação conceitual com 

relações entre saberes aliados à potencialização do desenvolvimento 
humano/social [...] Isso situa a necessidade, na formação de professores, de 
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espaços que propiciem problematizações e reflexões na perspectiva de 

promover aprendizados, na escola, que contemplem inter-relações de 
conhecimentos escolares, na medida em que os estudantes tenham acesso às 

diferentes culturas historicamente produzidas pela humanidade (ZANON; 

HAMES; SANGIOGO, 2012, p.23, grifo nosso). 

Trazendo a problemática sobre a fragmentação do conhecimento para o contexto 

da EA, pensando ainda nos cursos de formação dos professores, por mais que esteja 

definido na legislação que a mesma deve estar presente (Lei 9.795/99), em muitos 

cursos ainda não ocorre como previsto. E, como afirmam Moraes, Shuvartz e Paranhos 

(2008, p. 70), falta por parte dos professores universitários a realização de “mudanças 

significativas em prol da interdisciplinaridade e da constituição do saber ambiental”. 

Dentro da análise da presença da EA no currículo, é importante investigar se 

ocorre a efetiva incorporação da mesma em todos os níveis de ensino e compreender os 

tipos de enfoque que vêm sendo atribuídos à temática no discurso dos docentes. Ao 

realizarem uma análise e reflexão a respeito da EA nas Instituições de Ensino Superior, 

Moraes, Shuvartz e Paranhos (2008) constataram que ela é mais incidente nos cursos 

das áreas de Ciências Biológicas e Geografia, os quais ainda trazem uma abordagem 

muito conservadora, sem considerar a complexidade ambiental, que engloba questões 

sociais e políticas. 

Verifica-se, portanto, que o tratamento da questão ambiental em cursos de 

formações de professores ainda está aquém do que a legislação preconiza. Além disso, a 

vertente de EA crítica se mostra pouco presente nos cursos de formação de professores 

de Biologia (PASIN, 2017) e isso influencia sua prática docente, trazendo reflexos para 

o currículo da Educação Básica. E, por mais que se busque tratar da temática ambiental 

nas escolas, ainda falta um aprofundamento que permita ir além do chamado 

“desenvolvimento sustentável”, muito associado à vertente pragmática 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014) e que desperte os alunos quanto à justiça 

socioambiental. 

Considerando a EA como responsabilidade de todos os profissionais da 

educação, haja visto pelas políticas curriculares já mencionadas, Leal (2013, p. 89) 

aborda sobre a importância de serem formados “educadores ambientais” que 

compreendam que a EA se configura como um “fenômeno social”, apresentando um 

“[...] caráter político importante como instrumento de transformação social”. E somente 

será possível alcançar essa potencialidade política da EA, em prol de mudanças na 

sociedade, se os docentes assumirem uma postura crítica em sua atuação profissional 
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frente aos problemas socioambientais, apresentando uma visão de educação que vá além 

dos conhecimentos específicos de sua área de formação. 

O docente deve buscar desenvolver o letramento científico (CHASSOT, 2003) 

de seus alunos, a fim de favorecer uma progressiva autonomia para pensar de forma 

crítica, serem capazes de argumentar e, dessa forma, exercerem a sua cidadania. No 

âmbito da EA, numa perspectiva mais crítica, contextualizar o ensino para a realidade 

social local se torna importante para que os discentes compreendam suas 

responsabilidades na busca de soluções dos problemas ambientais locais, seja fazendo 

sua parte ou exigindo ações das políticas públicas. 

Em relação à interdisciplinaridade e à transversalidade em EA preconizadas pela 

legislação e pela maioria das produções acadêmicas do campo, pouco se tem feito em 

termos de políticas que favoreçam que essas ações se efetivem nas escolas. Pasin e 

Bozelli (2017) apontam que, além da formação docente ser feita majoritariamente 

dentro de uma lógica estritamente disciplinar, fatores como a pequena quantidade e 

qualidade de tempo disponibilizado para planejamento interdisciplinar nas escolas e 

livros didáticos que apresentam os conteúdos fragmentados dificultam uma mudança no 

enfoque de temas complexos como a EA. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho envolve uma pesquisa qualitativa, consistindo, 

especificamente, na modalidade do estudo de caso. Foi realizada uma análise da 

elaboração e do desenvolvimento do currículo da disciplina Educação Ambiental no 

Curso Técnico em Meio Ambiente.  

A pesquisa qualitativa, conforme Denzin (2010, p. 17), seria “[...] uma atividade 

situada que localiza o observador no mundo [...]”, na qual busca-se “[...] entender, ou 

interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem.” 

O autor diferencia a pesquisa qualitativa da pesquisa quantitativa (DENZIN, 2010, p. 

23), afirmando que enquanto o foco da última está em medidas e “relações causais entre 

variáveis”, a primeira está voltada para “[...] os processos e os significados que não são 

examinados ou medidos experimentalmente [...]”. 

Severino (2007, p. 119) também aborda as diferenças entre pesquisa quantitativa 

e pesquisa qualitativa e defende o uso dos termos “abordagem quantitativa” ou 

“abordagem qualitativa” para diferenciá-las, visto que a epistemologia da “abordagem 

qualitativa” pode ser empregada em diferentes “metodologias de pesquisa”. Pode ser 

associada à essa ideia a afirmação de Denzin (2010, p. 24): 

Ainda que muitos pesquisadores qualitativos na tradição pós-positivista 

venham a utilizar as medidas, os métodos e os documentos estatísticos como 

forma de localizar os grupos de sujeitos dentro de populações mais amplas, 

raramente relatarão suas descobertas em termos dos tipos de medidas ou 

métodos estatísticos complexos para os quais os pesquisadores estatísticos 

são atraídos [...]. 

Denzin (2010, p. 24) cita as distinções que a pesquisa quantitativa e qualitativa 

fazem quanto à preocupação com as “limitações do mundo social cotidiano”. Na 

pesquisa qualitativa existe essa preocupação, havendo “[...] um compromisso com uma 

postura baseada em casos, ideográfica, êmica, que direciona sua atenção para aspectos 

específicos de determinados casos”. Já a pesquisa quantitativa não se preocupa quanto a 

isso, mas trabalha com a escolha aleatória de diversos casos e as “probabilidades” 

advindas da análise deles. Quanto à quantidade de descrições, o autor explica que na 

pesquisa qualitativa elas são valorizadas, enquanto que na pesquisa quantitativa há um 

distanciamento da ação de descrever, pois existe o intuito de generalizar. 

Dentro da abordagem qualitativa, a modalidade do estudo de caso pode ser 

definida como uma “pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, 
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considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele 

significativamente representativo” (SEVERINO, 2007, p. 121).  

 O método de pesquisa do estudo de caso, segundo Yin (2010, p. 24), é 

importante quando se quer compreender “os fenômenos sociais complexos”, pois torna 

possível ao pesquisador uma apreensão das “[...] características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real [...]”. Para Yin (2010, p. 39), o estudo de caso 

tem o objetivo de analisar “[...] um fenômeno da vida real em profundidade [...]”, e para 

tal, é necessário abranger a relação do fenômeno com o seu contexto. 

 A análise realizada na presente pesquisa, em consonância com as considerações 

anteriores sobre o estudo de caso como método de pesquisa, se preocupa com a 

contextualização do caso analisado para garantir a possibilidade de uma compreensão 

aprofundada do mesmo a partir do referencial teórico-metodológico da AD. 

 

5.1 Etapas e instrumentos da pesquisa 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, com o 

número de registro CAAE 09087619.9.0000.9047. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), os roteiros das entrevistas com a coordenadora e com a professora, 

e o questionário a ser realizado com a docente foram anexados juntamente com o 

projeto. 

Após a análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Colégio Pedro II, a 

aprovação para a pesquisa veio a partir do parecer consubstanciado de número 

3.267.662 (Anexo A). A pesquisa, então, foi iniciada após a aprovação. 

Na primeira etapa da pesquisa, foram analisados documentos curriculares 

relativos à disciplina, dentre eles o Plano de Curso do Técnico (Anexo B), 

disponibilizado pela coordenadora do curso, e a ementa da disciplina Educação 

Ambiental (Anexo C), presente no Plano de Curso. Foi analisado também o último 

Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) do Colégio Pedro II. 

Em seguida, foi realizada uma entrevista com a coordenadora do curso. Por fim, 

realizou-se uma entrevista e, dois meses após, a aplicação de um questionário 

semiestruturado à docente ministrante, com o intuito de complementar os dados da 

entrevista. Nas entrevistas, o registro foi feito a partir de gravação em áudio, sendo 

garantido o sigilo da identidade e dados dos participantes. Sendo, portanto, os sujeitos 
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da pesquisa, a professora da primeira turma a cursar a disciplina e a coordenadora do 

Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente. 

O questionário foi aplicado após algum contato da docente com a primeira turma 

cursante da disciplina. Como já havia sido realizada uma entrevista com a professora, 

julgou-se que bastaria um questionário mais sucinto para obter as informações 

complementares.   

O tempo de duração total previsto para a pesquisa, incluindo a Submissão do 

protocolo de pesquisa à Plataforma Brasil seria inicialmente de 07 meses (Fev/2019 a 

Ago/2019), assumindo-se o compromisso de iniciar as etapas seguintes a partir da 

aprovação pelo Sistema CEP-CONEP.  

A submissão do protocolo de pesquisa à Plataforma Brasil foi realizada em 

fevereiro de 2019, tendo ocorrido a aprovação do projeto em abril do mesmo ano. As 

entrevistas com a coordenadora do curso técnico e com a professora da disciplina 

Educação Ambiental ocorreram no mês de maio. A aplicação do questionário à docente 

foi realizada em julho. 

 A partir do mês de agosto, foi iniciada a análise do Plano de Curso do Técnico 

em Meio Ambiente, incluindo a ementa da disciplina Educação Ambiental presente no 

mesmo e o PPPI. A análise das entrevistas com a coordenadora e com a professora e do 

questionário realizado com a docente teve início no mesmo mês. 

A análise dos dados consistiu de uma análise qualitativa, utilizando como 

referencial teórico-metodológico a Análise de Discurso de linha francesa (AD). 

Utilizou-se os conceitos da “falta”, do “excesso” e do “estranhamento” para a 

compreensão dos significados presentes em determinado discurso a partir do trabalho de 

Ernest-Pereira (2009), conceitos já explicitados na seção 4.5 dos pressupostos teóricos. 

Para uma base de comparação com os sentidos que circulam na sociedade em relação à 

EA, foi adotado como principal referencial o trabalho de Sauvé (2005), já detalhado na 

seção 4.4 dos pressupostos teóricos. 

A partir da análise dos discursos presentes nos documentos curriculares do curso 

técnico e nas falas da coordenadora e da professora, se torna possível compreender 

quais as ideologias, os sentidos de EA mobilizados na elaboração e desenvolvimento da 

disciplina Educação Ambiental dentro do Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

5.2 A realização das entrevistas e a aplicação do questionário 
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 O primeiro contato com a coordenadora e com a professora foi feito a partir de 

correio eletrônico (e-mail) sendo mediado pela coordenação geral de Ciências e 

Biologia do Colégio Pedro II/RJ. Para facilitar a comunicação com ambas, realizou-se 

mediante a permissão das participantes o contato via aplicativo Whatsapp, tornando 

possível o agendamento das entrevistas no mês de maio. 

 Antes de se iniciarem as entrevistas e o questionário, houve um esclarecimento 

por parte da pesquisadora acerca da temática e dos objetivos da pesquisa. Foi solicitado 

que as participantes lessem e assinassem o TCLE (Apêndice A) antes de se proceder à 

aplicação dos instrumentos. 

As entrevistas foram gravadas (somente áudio) mediante consentimento das 

docentes participantes e tiveram duração variando de 05:50 minutos a 30:19 minutos, 

totalizando 36:09 minutos de gravações. Posteriormente, as entrevistas foram 

transcritas. As entrevistas na íntegra se encontram reproduzidas nos Apêndices B e C, 

nas páginas 69 e 72, respectivamente. 

Na apresentação e discussão dos dados, fragmentos das transcrições e de trechos 

do questionário escrito, foram selecionados aqueles que pareceram mais relevantes. 

Como alerta Orlandi (2005b), todo discurso é parte de um processo discursivo mais 

amplo, o qual o analista recorta, de acordo com a questão que investiga. 

A entrevista com a coordenadora do curso ocorreu no próprio campus São 

Cristóvão III, no dia 28 de maio de 2019. Antes de iniciar a entrevista, ela solicitou a 

leitura do roteiro com as perguntas, colocando que isso iria facilitar a formulação de 

suas respostas. Ela pediu também para deixar para o final a pergunta “Qual o tipo de 

enfoque de Educação Ambiental se pretende desenvolver na disciplina?”, para que 

tivesse um tempo maior para refletir sobre ela. Durante a entrevista ocorreram duas 

pausas.  

 Em relação à professora ministrante da disciplina, cabe destacar que o contato 

foi dificultado devido à falta de disponibilidade de tempo da mesma, mas, por fim, foi 

possível viabilizar os encontros para a entrevista e para o questionário.  

 A entrevista com a docente foi realizada no dia 30 de maio de 2019 no campus 

Centro. A docente pareceu se sentir bem confortável para falar sobre sua formação e 

suas experiências profissionais. 

 O questionário foi aplicado à docente após alguns meses de contato da mesma 

com a turma e era semiestruturado, composto de cinco (5) perguntas, sendo apenas a 
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primeira do tipo estruturada e as outras questões foram do tipo aberta. O questionário 

completo está reproduzido no Apêndice D, na página 87. 

O questionário foi aplicado à professora no dia 11 de julho de 2019. Nesse dia 

ela estava bem ocupada e, por isso, demorou um pouco para conseguir responder às 

questões. Devido às circunstâncias, ela solicitou que a pesquisadora escrevesse as 

respostas à medida em que ia falando. 

É importante citar aqui que, para auxiliar na análise das entrevistas com a 

coordenadora e com a professora, a pesquisadora lançou mão de buscar o Currículo 

Lattes delas a fim de compreender melhor a formação e experiência profissional de cada 

uma, fatores importantes que influenciam a prática docente e a mobilização de sentidos 

de EA nos seus discursos. 

 

 



36 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS   

6.1 Caracterização do Curso Técnico 

Esse estudo se voltou em particular a uma investigação acerca do Curso Técnico 

Integrado em Meio Ambiente, do Colégio Pedro II (Rio de Janeiro, RJ). Segundo o 

Plano de Curso disponibilizado pela coordenadora (Anexo B), o curso tem como 

objetivo geral “[...] formar cidadãos e profissionais capazes de atender as demandas dos 

setores da sociedade relacionadas à preservação, conservação, otimização, minimização 

e remediação de impactos ambientais” (COLÉGIO PEDRO II, 2018a, p. 7). 

Faz parte dos objetivos gerais do curso a formação de “[...] cidadãos críticos que 

sejam o alicerce para a busca do desenvolvimento sustentável” (COLÉGIO PEDRO II, 

2018a, p. 7). Dentro dos objetivos específicos, pode-se dar destaque à capacitação de 

“profissionais críticos” para solucionar problemáticas ambientais e tomar decisões.   

Na organização curricular do curso, presente no Plano de Curso referido 

anteriormente, a disciplina Educação Ambiental está presente na 1ª série com carga 

horária semanal de 3 tempos de 40 minutos cada, totalizando uma carga horária anual 

de 80 horas (2 horas por semana). Dentro da ementa da disciplina (vide Anexo C), como 

tópicos a serem abordados estão o histórico da EA, políticas de EA, sustentabilidade 

ambiental, consumo e cidadania, vertentes contemporâneas em EA, EA no ambiente 

urbano, rural e em unidades de conservação e projetos de EA. 

Como observado na última versão do PPPI do Colégio Pedro II (COLÉGIO 

PEDRO II, 2018b), a disciplina Educação Ambiental ainda não está incluída como 

disciplina específica do Técnico em Meio Ambiente, estando presente apenas como um 

tópico na ementa da disciplina “Fundamentos do Meio Ambiente”. A ementa 

disponibilizada no Anexo C foi obtida por comunicação pessoal com a coordenadora do 

curso técnico em questão, a qual foi entrevistada na presente pesquisa. 

Ressalta-se aqui que dentro do Ensino Médio Integrado, existem disciplinas 

específicas para cada curso técnico de responsabilidade de outros departamentos. No 

caso do Técnico em Meio Ambiente, existem disciplinas de responsabilidade dos 

departamentos de Biologia e Ciências, Geografia, História e Química. 

Consta nessa versão do PPPI que são de responsabilidade do Departamento de 

Biologia e Ciências as seguintes disciplinas: Fundamentos do Meio Ambiente, 
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Metodologia da Pesquisa, Legislação Ambiental e Normatização, Manejo de Sistemas 

Aquáticos e Terrestres, e Estudos de Impactos Ambientais. 

O Departamento de Geografia é responsável pelas disciplinas: Estudos 

Geoambientais e Noções de Ecoturismo, e Monitoramento Ambiental. A disciplina 

Preservação Ambiental é de responsabilidade do Departamento de História. E as 

disciplinas Química Ambiental e Química Analítica são de responsabilidade do 

Departamento de Química. 

 

6.2 Análise dos documentos curriculares do curso técnico 

 A partir da análise do Plano de Curso do Curso Técnico Integrado em Meio 

Ambiente do Colégio Pedro II é possível reconhecer a presença da vertente resolutiva 

de EA (SAUVÉ, 2005), considerando que um dos objetivos que ali figuram é a 

formação de profissionais capazes de solucionar problemáticas ambientais. Verifica-se 

também a presença do sentido de EA da vertente sistêmica (SAUVÉ, 2005) quando se 

fala, dentro dos objetivos do curso, em “acompanhamento e execução de sistemas de 

gestão ambiental” e “discernimento para a tomada de decisões” (COLÉGIO PEDRO II, 

2018a, p. 7-8). 

A corrente conservacionista ou recursista (SAUVÉ, 2005) também está presente 

no documento, pois existe a preocupação com as “[...] demandas dos setores da 

sociedade relacionadas à preservação, conservação, otimização, minimização e 

remediação de impactos ambientais” (COLÉGIO PEDRO II, 2018a, p. 7). No trecho 

que trata da “busca do desenvolvimento sustentável” (COLÉGIO PEDRO II, 2018a, p. 

7), observa-se um enfoque alinhado à corrente da sustentabilidade (SAUVÉ, 2005). Por 

outro lado, a preocupação com a formação de “profissionais críticos” (COLÉGIO 

PEDRO II, 2018a, p. 7) pode indicar a intenção do curso de apresentar também a 

vertente de crítica social (SAUVÉ, 2005). 

Ao analisar as informações referentes ao Curso Técnico em Meio Ambiente 

presentes no último PPPI do Colégio Pedro II (COLÉGIO PEDRO II, 2018b), o qual 

ainda não apresenta a EA como uma disciplina, percebe-se que a temática apenas está 

incluída em uma das disciplinas do técnico de responsabilidade do departamento de 

Biologia e Ciências (mencionada na seção 6.1). Esse fato traz indícios de que a EA, 

antes da criação da disciplina, era tratada a partir de uma visão predominantemente 

biológica.  
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Entretanto, o que também chama a atenção dentro do PPPI, é que a 

responsabilidade por algumas disciplinas específicas do Curso Técnico em Meio 

Ambiente é dividida entre diferentes departamentos. Portanto, é possível que diferentes 

visões a respeito de meio ambiente estejam sendo mobilizadas no currículo, tendo em 

vista que profissionais de diferentes áreas do conhecimento ministram disciplinas. É 

possível que outras disciplinas do curso, a cargo desses outros departamentos, também 

engendrem discussões que tangenciem a EA, mas a presente pesquisa não teve o alcance 

suficiente para investigar essa hipótese. 

Cabe ressaltar que existe uma predominância de disciplinas ministradas por 

professores do Departamento de Biologia e Ciências na matriz curricular do curso, 

sendo cinco disciplinas de responsabilidade deste departamento dentre um total de dez 

disciplinas da área técnica.  

Pensando na EA, a partir dessa análise inicial do curso técnico, ainda não é 

possível ter uma certeza de que a temática, antes da criação da disciplina, era tratada de 

forma interdisciplinar como preconizado nos documentos curriculares oficiais. O Plano 

de Curso, apesar de mencionar os “[...] trabalhos interdisciplinares sobre Educação 

Ambiental para manutenção e revitalização da Área Verde” (COLÉGIO PEDRO II, 

2018a, p. 6, grifo nosso), os quais contribuíram para a criação do curso técnico, somente 

traz o termo EA dentro da recém-criada disciplina proposta para o 1º ano, não 

aparecendo em outras disciplinas. E no PPPI (COLÉGIO PEDRO II, 2018b), onde a 

disciplina ainda não havia sido incluída, a EA parecia estar somente a cargo do 

Departamento de Biologia e Ciências, como tópico da ementa da disciplina 

“Fundamentos do Meio Ambiente”. 

Dentro do discurso sobre a interdisciplinaridade no tratamento da EA presente 

no Plano de Curso e no PPPI em relação à legislação (DCNEA e BNCC), os conceitos 

abordados por Ernest-Pereira (2009) auxiliam na compreensão de certas características 

do discurso. O conceito da “falta” se aplica aqui, já que não há a presença do termo 

“Educação Ambiental” nas ementas das outras disciplinas descritas no Plano de Curso. 

E o conceito do “estranhamento” também é útil para compreender que, apesar de 

existirem diferentes departamentos responsáveis por disciplinas do técnico (conforme o 

PPPI), o que possivelmente traria diferentes visões de meio ambiente, não é possível 

confirmar que a EA vinha sendo abordada de forma interdisciplinar pelo fato da mesma 

não estar explicitada nas ementas de disciplinas ministradas por outros departamentos. 
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Quanto à Ementa da disciplina Educação Ambiental (vide Anexo C), em seu 

discurso, mostra abranger a temática de forma ampla, incluindo um histórico da EA, as 

políticas de EA e as correntes tradicionais e recentes em EA. Como correntes 

tradicionais cita: a naturalista, a conservacionista/recursista, a sistêmica, a científica, a 

humanista e a moral/ética. Como correntes recentes cita: a holística, a biorregionalista, a 

práxica, a crítica, a da sustentabilidade e a sociopoética.  

Em relação às correntes de EA presentes na ementa da disciplina, todas as 

correntes tradicionais coincidem com as que são mencionadas no trabalho de Sauvé 

(2005). Dentre as correntes recentes da ementa, apenas a corrente sociopoética não está 

entre as que são mencionadas pela autora. A despeito disso, foi detectado que o trabalho 

da autora não é citado nas referências da ementa da disciplina. 

Dentre os autores presentes nas referências da ementa da disciplina está Loureiro 

(2002), autor que defende o tratamento da EA a partir da visão presente na corrente de 

crítica social mencionada por Sauvé (2005, p. 30), a qual visa a “transformação de 

realidades”. Tal vertente é valorizada pelas DCNEA, porém não aparece de forma 

explícita na BNCC. Dentro dos princípios da EA estabelecidos pelas DCNEA, defende-

se um “[...] enfoque humanista, democrático e participativo” e o desenvolvimento de 

“[...] uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios ambientais [...]” (BRASIL, 

2012, p. 3-4). 

Dentro do tópico 1 do programa da disciplina (presente na ementa), quanto ao 

“Histórico da Educação Ambiental”, existe o subtópico “Ética, Educação Ambiental e 

Cidadania”, que pode indicar um tratamento da temática com influência de sentidos 

presentes nas correntes moral/ética, práxica e/ou de crítica social. A corrente moral/ética 

baseia-se na incorporação de um “sistema de valores” no tratamento de situações 

ambientais. A corrente práxica pensa nos projetos com a participação coletiva, 

envolvendo “reflexão e ação”. A corrente de crítica social, que geralmente é atrelada à 

corrente práxica, tem um objetivo permeado politicamente, como referido 

anteriormente, para a “transformação de realidades” (SAUVÉ, 2005, p. 26-30). 

O tópico “Educação Ambiental no ambiente urbano, rural e em unidades de 

conservação” também pode estar associado às correntes práxica e de crítica social se, 

respectivamente, forem construídos projetos de EA que pensem na “pesquisa-ação” nos 

diferentes ambientes e, que apresentem uma “perspectiva de emancipação” e uma 

“contextualização” adequada para cada local (SAUVÉ, 2005, p. 29-31).  
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O tópico anterior pode ainda ser relacionado à corrente biorregionalista 

(SAUVÉ, 2005, p. 28), se houver um enfoque ecocêntrico, que valorize o meio e 

construa um “sentimento de pertença” ao mesmo. E há a possibilidade também de ser 

relacionado à corrente etnográfica (SAUVÉ, 2005, p. 34-35), pensando nas diferentes 

relações culturais com a natureza, nas “tradições específicas”. 

O conceito do “excesso” de Ernest-Pereira (2009) pode ser evocado ao 

considerar-se que há uma quantidade substancial de tópicos que se mostram favoráveis 

a uma abordagem de EA a partir de uma visão mais voltada para a corrente de crítica 

social, além da presença do autor Loureiro (2002) nas referências da ementa, o qual 

defende a abordagem crítica da EA. Isso pode indicar, uma inclinação para os sentidos 

de EA contidos nas DCNEA, que preconizam uma EA crítica. No entanto, a ementa 

também parece apresentar um pouco da visão da corrente da sustentabilidade (SAUVÉ, 

2005), existindo um subtópico só para falar sobre a questão. Tal corrente, considerada 

pragmática, está bem presente na 2ª versão da BNCC e, de forma mais esparsa, na sua 

3ª versão. Isso mostra que discursos da área de EA comumente hibridizam sentidos 

bastante diversos, assim como detectado por Pasin (2017). 

Porém, para se afirmar quais as correntes mais presentes na disciplina, é preciso 

confrontar esses dados do currículo teórico com o currículo em ação, evidenciado nos 

discursos da coordenadora e da professora ministrante. A forma como o docente aborda 

cada questão que indicará, de fato, as correntes que predominarão no tratamento das 

questões ambientais. Definindo, por exemplo, se existirá uma maior tendência a 

mobilizar os sentidos de EA da corrente da sustentabilidade, indo de acordo com a 

BNCC, ou se o destaque maior nos discursos se alinha à vertente crítica, conforme o 

que está contido nas DCNEA. 

Essa forma de abordagem de cada docente será afetada pelos discursos que 

circulam na sociedade, mas também sofre influência de sua formação profissional 

(PASIN, 2017).  Diante disso, julgou-se importante investigar dados sobre a formação 

da coordenadora do curso e da docente ministrante.  

 

6.3 A formação inicial e continuada da coordenadora e da professora ministrante 

Dado o protagonismo docente na construção do currículo escolar, um dos fatores 

que afetam os currículos em ação é a formação inicial e continuada dos professores. A 

educação é um processo guiado por representações e objetivos almejados pelos atores 
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educativos, objetivos esses que são “[...] tematizados e explicitados num discurso, numa 

reflexão ou num saber qualquer” (TARDIF, 2012, p. 151).  

Além do que foi dito pelas duas participantes da pesquisa acerca de sua 

formação nas entrevistas, buscou-se dados públicos disponibilizados na página do 

Currículo Lattes das duas profissionais. Os dados estão resumidos na Tabela 1, a seguir.  

 

Tabela 1 - Informações obtidas a partir do Currículo Lattes da coordenadora do Curso 

Técnico em Meio Ambiente e da professora da disciplina Educação Ambiental 

INFORMAÇÕES DO CURRÍCULO LATTES 

    PROFISSIONAL 

INFORMAÇÕES 
COORDENADORA PROFESSORA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação Ciências Biológicas Ciências Biológicas 

Mestrado Ciências do Mar Ciências (Microbiologia) 

Doutorado - Ciências (Microbiologia) 

EXPERIÊNCIA 

Área Biologia Geral Biologia e Microbiologia  

Ênfase Biologia Marinha Área ambiental 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMO DOCENTE 

Níveis de atuação Ensino Fundamental e 
Ensino Médio 

Ensino Médio, 
Graduação e  

Pós-graduação 

Fonte: A autora, 2019. 

 

6.4 Análise do discurso da coordenadora 

Na fala da coordenadora do curso pode ser percebida a influência de sua 

formação, voltando-se para um viés mais biológico, com maior presença das vertentes 

conservacionista ou recursista. Isso pode ser observado quando se questiona como era 

abordada a Educação Ambiental no curso antes da criação da disciplina, e ela afirma 

que “[...] falava de Fundamentos de Meio Ambiente que é uma disciplina que eu dou e a 
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gente falava de técnicas de cultivo de solo. A gente falava como preservar. E a gente 

sempre envolvia Educação Ambiental na disciplina [...]” (COORDENADORA, 2019, p. 

69, grifo nosso). A influência da vertente também aparece no trecho: “[...]O que fazer 

para evitar todos os tipos de impacto” (COORDENADORA, 2019, p. 69, grifo nosso). 

Quando a coordenadora menciona que a EA, antes da disciplina, era abordada de 

forma “interdisciplinar”, “transversal” (COORDENADORA, 2019, p. 69), de alguma 

forma faz menção ao discurso presente nas políticas curriculares de EA, como os PCN, 

as DCNEA e a BNCC, que orientam a trabalhar a EA de forma transversal e 

interdisciplinar. Na sua fala podemos perceber, então o “interdiscurso”, quando traz à 

tona expressões presentes em outros discursos (ORLANDI, 2005a, p. 11). É possível 

que nessa mobilização de sentidos de EA estejam atuando mecanismos de antecipação. 

O mecanismo de antecipação, segundo Orlandi (2005b, p. 39), representa a 

preocupação do locutor com o sentido causado pelo seu discurso naquele que está 

ouvindo. Esse mecanismo pode estar em funcionamento quanto ao fato de que a 

coordenadora deve supor que sua entrevistadora tenha conhecimentos sobre a legislação 

educacional relativos à EA e possa esperar que existam em seu discurso as palavras 

“interdisciplinar” e “transversal”, presentes nos documentos oficiais. 

Apesar da coordenadora mencionar que “[...] Todas as disciplinas dadas no 

curso  tinham o viés, entravam e focavam a área da Educação Ambiental”  

(COORDENADORA, 2019, p. 69), quando ela aborda as propostas de trabalho 

interdisciplinar relacionadas à Educação Ambiental no curso técnico, anteriores à 

criação da disciplina, parece que os projetos que ela menciona, no geral, envolvem 

apenas as disciplinas de responsabilidade do Departamento de Ciências e Biologia, não 

caracterizando, aparentemente, uma real interdisciplinaridade. Destaca-se abaixo um 

trecho de sua fala: 

[...] Então a gente envolve vários alunos na elaboração de horta vertical, na 

coleta seletiva de lixo [...] a gente faz horta orgânica né, envolvendo sempre 

os alunos. Faz palestras de compostagem, cursos, minicursos de 

compostagem, de criação de móveis com garrafa pet, de como criar uma 

horta dentro de casa. Enfim, então a gente tem vários projetos já ao longo 

desses anos que envolvem Educação Ambiental, sim (COORDENADORA, 

2019, p. 69-70). 

 

 No referido trecho, mais uma vez a corrente conservacionista ou recursionista de 

EA ganha destaque, observando-se os três “R” (Redução, Reutilização e Reciclagem), 

que Sauvé (2005, p. 20) aponta estarem associados à essa vertente. E percebe-se, 

também, a presença da corrente da sustentabilidade, a qual se preocupa com um 
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“desenvolvimento sustentável” e o uso racional dos “recursos” (SAUVÉ, 2005, p. 37-

38). Essa corrente está associada à macrotendência pragmática, definida por Layrargues 

e Lima (2014, p. 31), que apresenta como uma de suas características “a preocupação 

com a produção crescente de resíduos sólidos”.  

 Quando a coordenadora é questionada a respeito de qual tipo de enfoque de EA 

se pretende desenvolver na disciplina -  pergunta que ela solicitou que fosse feita ao 

final da entrevista para que tivesse maior tempo para pensar sobre a questão - ela 

responde: 

Então, na disciplina de Educação Ambiental, primeiro é dado a base da 

Educação Ambiental, o que é Educação Ambiental pros alunos, as várias 

formas de Educação Ambiental, como trabalhar com Educação Ambiental em 

vários setores diferentes da comunidade, com empresários, com pescadores, 

com alunos, com criança, com professores, porque existe uma técnica pra 

cada tipo de público né. Mas o maior enfoque seria como que os alunos 

podem exercer a Educação Ambiental na comunidade aonde eles vivem né, 

e poder fazer aquilo na prática do dia a dia e não ficar somente na teoria 

(COORDENADORA, 2019, p. 71, grifo nosso). 

Destacou-se em seu discurso com grifos em negrito algumas palavras e 

expressões que indicam que o objetivo da disciplina seria ter uma maior relação com a 

corrente práxica de EA, pois, como a coordenadora afirma, o enfoque principal seria 

aplicar os conhecimentos e projetos de EA na comunidade local dos alunos, pensando 

numa perspectiva de “pesquisa-ação” (SAUVÉ, 2005, p. 29). Se, em conjunto com a 

corrente práxica, forem aplicadas as ideias da corrente de crítica social, mobilizadas na 

ementa da disciplina, pode ser que isso se reflita em projetos que visem uma 

participação coletiva, política e emancipatória. 

 Quanto ao processo de seleção de professores para ministrar a disciplina 

Educação Ambiental, a respeito dos professores de quais áreas que poderiam se 

“candidatar”, a coordenadora diz que:  

Então, foi feito uma chamada interna, né, com edital, para que os professores 

do Pedro II que fossem ligados à área de ou Química, ou Geografia, ou 

Biologia, ou até de História, e que tivessem formação na área de Educação 

Ambiental [...] (COORDENADORA, 2019, p. 70, grifo nosso). 

É importante destacar que áreas que ela menciona coincidem com os 

departamentos responsáveis por disciplinas do técnico, mencionados na seção 6.1. 

Outro aspecto que chama a atenção nessa fala é o uso da expressão “até” para se referir 

à disciplina História, o que pode indicar uma hierarquização que a mesma elabora em 

relação às disciplinas elencadas. 
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Ela ainda afirma que “[...] não precisava ser necessariamente de Biologia, podia 

ser de outras áreas [...]” (COORDENADORA, 2019, p. 70, grifo nosso). Os conceitos 

do “excesso” e da “falta” de Ernest-Pereira (2009) podem ser aplicados para análise de 

sua fala, respectivamente, quando ela enfatiza a área da Biologia, e no trecho anterior, 

no qual ela não cita muitas outras áreas do conhecimento, excluindo-as do processo 

seletivo.  

 Ao ser enfatizada a área da Biologia, de alguma forma, ela está fazendo uma 

ligação com a área que, geralmente, se encarrega do ensino da EA. Segundo PASIN 

(2017, p. 41), os docentes da área de Ciências e Biologia “[...] apresentam atualmente 

uma atuação destacada no desenvolvimento da EA no espaço escolar no Brasil.”  

A interdisciplinaridade que deveria haver no tratamento da temática segundo a 

legislação provavelmente é uma exceção nas escolas. Esse fato pode estar ligado à 

ausência da EA na formação dos professores de outras áreas, além das Ciências 

Biológicas e Geografia - cursos de licenciatura nos quais a EA está mais presente, 

conforme Moraes, Shuvartz e Paranhos (2008).  Pode ser ainda que a coordenadora 

reconheça a deficiência na formação docente para trabalhar de forma interdisciplinar, ou 

mesmo as dificuldades para o trabalho interdisciplinar impostas pela dinâmica dos 

tempos e currículos em ação nas escolas brasileiras (PASIN, 2017), porém isso não é 

explicitado em seu discurso. Conforme as DCNEA, falta que haja nos cursos de 

licenciatura em geral uma inclusão dessa dimensão, “com foco na metodologia 

integrada e interdisciplinar” (BRASIL, 2012, Título IV, Art. 19, § 1º). 

Quanto aos principais motivos envolvidos na criação da disciplina, a 

coordenadora explica que: 

 Então, na verdade, o curso técnico, ele já tem 12 anos [...], mais ou menos, 

de criação. E desde a criação do curso técnico, existia uma vontade de criar 

essa disciplina porque não fazia sentido um colégio, do tamanho do Pedro II, 

ter um curso técnico e não ter a área de Educação Ambiental dentro do 

curso técnico, né. Além do mais, sempre houve uma vontade por parte de 

vários professores de...ter atitudes e criar projetos de Educação Ambiental 

para serem aplicados na própria instituição que a gente trabalha 

(COORDENADORA, 2019, p. 69, grifo nosso). 

Segundo a fala da coordenadora, antes da criação da disciplina, não havia a área 

de EA no curso técnico. O conceito do “estranhamento” de Ernest-Pereira (2009) pode 

ser detectado aqui pois, anteriormente, ela havia dito que “[...] Todas as disciplinas 

dadas no curso tinham o viés, entravam e focavam a área da Educação Ambiental”  

(COORDENADORA, 2019, p. 69). Portanto, não se esperava, que fosse citado como 
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um dos motivos para a criação da disciplina a ausência da área de EA no curso. É 

possível que mecanismos de antecipação tenham contribuído para que ela tenha 

mencionado anteriormente que a EA estava presente em todas disciplinas, uma vez que 

ela foi esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa.  É possível que, quando ela 

menciona o desejo por parte de diversos docentes de criação e aplicação de projetos de 

EA no colégio, queira ratificar que, mesmo quando ainda não havia uma disciplina de 

EA no curso, sempre existiu a preocupação com a temática. 

A discussão acerca de existir uma disciplina específica sobre EA no currículo é 

um tema bastante discutido no campo acadêmico e que se mostra controverso. LIMA 

(2011) analisou a criação de uma disciplina específica sobre EA no município de 

Búzios. No estudo do caso, buscou compreender os motivos envolvidos na implantação 

da disciplina em contraste com as discussões por trás das políticas curriculares sobre 

disciplinarizar ou interdisciplinarizar a temática. A autora considera que, 

independentemente do formato em que a temática se configura, o mais importante é 

analisar, em primeiro lugar, socialmente, que tipos de objetivos são postos em questão. 

A partir das considerações de Lima (2011), é possível inferir que associadas à 

implantação da disciplina Educação Ambiental no Curso Técnico em Meio Ambiente 

existem motivações de cunho social e ideológico. Estando ou não dentro de uma 

disciplina, de certa forma, a temática possivelmente já estava incluída no currículo do 

curso, conforme o discurso da coordenadora. Levando em conta que o curso objetiva a 

formação de profissionais para o mercado de trabalho, o que entra em questão na análise 

é a prévia existência de formações discursivas em torno de sentidos mais 

conservacionistas/recursistas de EA, que acabam exercendo influência na abordagem da 

temática, possuindo essa o formato disciplinar ou não. 

 

6.5 Análise dos discursos da professora ministrante 

Na entrevista com a professora foi possível compreender alguns sentidos sobre a 

EA mobilizados em seu discurso. Em muitos momentos, ela mobilizou sentidos 

alinhados às suas experiências profissionais anteriores a essa disciplina, as quais eram 

praticamente todas relacionadas às correntes conservacionista/recursista e da 

sustentabilidade (SAUVÉ, 2005). Esse resultado é corroborado pelos resultados de um 

estudo de Pasin e Bozelli (2017, p. 48), onde vinte professores de escolas apresentaram 

discursos com uma hegemonia de sentidos de EA associados à questões como “[...] 
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mudança de hábitos para preservar recursos, de EA para conservação e restrita a 

aspectos biológicos”. 

No entanto, em alguns momentos da entrevista, a docente buscou demonstrar 

uma preocupação em desenvolver uma EA mais crítica, indicando uma hibridização 

entre sentidos conservacionistas/recursistas presentes na sua formação e sentidos de EA 

crítica presentes na legislação e nas atuais produções acadêmicas do campo. 

A professora tem formação na área de Microbiologia Ambiental, teve 

experiências dando aula no Ensino Básico e no Ensino Superior para alunos da 

graduação de Engenharia Ambiental. A sua experiência na área ambiental durante 

muitos anos, como ela afirma: “Comecei a trabalhar não era diretamente em Educação 

Ambiental, mas na área ambiental” (PROFESSORA, 2019a, p. 75), foi o motivo de ter 

se candidatado para ministrar a disciplina Educação Ambiental.  

Ainda quanto ao interesse na disciplina, ela diz: “[...] Então, eu comecei a 

trabalhar com lixo, com...não posso falar lixo, resíduos sólidos orgânicos, com esgoto, 

por isso que eu acabei dizendo que eu tava interessada nessa disciplina, porque eu tinha, 

eu tenho histórico todo ligado a isso” (PROFESSORA, 2019a, p. 75, grifo nosso). Ela 

menciona também um projeto de disciplinas eletivas que existia no Colégio Pedro II, a 

respeito do qual ela afirma que: “[...] Nessa época eu ofereci uma disciplina chamada 

“Lixo, um problema de todos nós” pros meninos [...] E aí a gente fazia, falava em 

reciclagem, fazia coleta seletiva [...]” (PROFESSORA, 2019a, p. 75, grifo nosso).  

Foram destacados alguns trechos de seu discurso no qual ela transparece, 

inicialmente, um pouco da sua visão de EA, na qual pode ser percebida a influência das 

correntes conservacionista/recursista e da sustentabilidade de EA (SAUVÉ, 2005). Ela 

menciona a questão da Reciclagem, um dos três “R” citados na corrente 

conservacionista/recursista.  

O título da disciplina eletiva que ela oferecia, indica alinhamento a um sentido 

de EA para sustentabilidade, que se preocupa com a questão do consumo e produção de 

lixo. Cabe aqui citar a macrotendência pragmática de Layrargues e Lima (2014, p. 29-

32), associada à corrente da sustentabilidade descrita por Sauvé (2005), e que pensa na 

“mudança comportamental nos hábitos de consumo”. A disciplina eletiva citada pela 

professora, tinha, portanto, um foco mais “comportamentalista”, se não considerasse a 

“desigualdade” e “injustiça social” em torno dos impactos do problema ambiental do 

lixo. 
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 A mobilização de sentidos presentes nas formações discursivas das duas 

correntes aparece também, quando se pergunta à docente qual seria a sua definição de 

Educação Ambiental. Ela afirma que:  

[...] Fui estudar o que que era Educação Ambiental como disciplina. Fui 
descobrir que tudo aquilo que tava na minha cabeça, que era aquela questão 

de conscientização individual e coletiva. A gente falar de uma coisa que eu 

tenho muita dificuldade que é sustentabilidade [...] produtividade, 

produção de lixo, descarte de lixo. Tudo isso pra mim incluía...Educação 

Ambiental nunca consegui definir como uma, como uma frase [...] 

(PROFESSORA, 2019a, p. 77, grifo nosso). 

 

 Ela comenta sobre as diferentes definições de EA que existem, e conclui que: 

“[...] pra mim era uma questão de conscientização do que a gente tem como [...] o uso 

das coisas, mas do meio ambiente como um ambiente [...] mas ambiente é tudo que 

me cerca, tudo que sou eu, eu também sou meio ambiente, né?” (PROFESSORA, 

2019a, p. 77, grifo nosso). Nesse trecho, destacam-se algumas colocações que, apesar de 

no primeiro momento indicarem uma mobilização de sentidos da corrente 

conservacionista/recursista de EA, posteriormente, indicam uma visão mais voltada para 

a corrente naturalista, trazendo um sentimento de pertencimento ao meio ambiente, 

tendo-o não somente como um recurso (SAUVÉ, 2005).  

No trecho abaixo, pode ser observada em seu discurso a mobilização de sentidos 

de EA presentes na corrente de crítica social, que leva em conta o contexto do aluno. 

Entretanto, como em vários outros momentos, o discurso da professora acaba 

mobilizando novamente sentidos de EA presentes nas correntes 

conservacionista/recursista e de sustentabilidade (SAUVÉ, 2005). 

[...] tirar um pouquinho dessa visão antropocêntrica que todo mundo tem, que 

a mídia tem, né? E colocar essa visão como uma visão mais globalizante, 
como uma visão mais global, colocando o menino dentro dum contexto todo 

que ele tá, que ele faz parte [...] E aí, trabalhar com a conscientização do que 

a gente tá produzindo como descarte, do que a gente tá produzindo como 

produto, quê que a gente precisa, quê que a gente faz com o que a gente não 

precisa (PROFESSORA, 2019a, p. 77, grifo nosso).  

 

 Quanto à sua experiência com Educação Ambiental durante sua formação inicial 

e na trajetória como docente, ela diz não ter tido um contato com essa área na formação 

inicial, o que foi acontecer somente na sua formação continuada. No trecho a seguir, ela  

afirma que o fato está relacionado com a época na qual se formou em Ciências 

Biológicas (anos 80), reconhecendo que o foco nessa época ainda era mais voltado para 

a Ecologia.  
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Zero! Zero! Gente, eu acho que a Educação Ambiental vem se construindo 

ao longo do tempo! Eu sou duma época antiga, que não se dava muita 

importância pra meio ambiente [...] Eles tavam preocupados com meio 

ambiente, mas eles foram aprender também o que que era meio ambiente 

porque eles também não sabiam, né? Então, a gente não falava muito em 

meio ambiente a não ser em termos de Ecologia, aquela coisa meio 
jargão de Ecologia (PROFESSORA, 2019a, p. 78, grifo nosso). 

 

 Sua afirmação coincide com apontamentos de Dias (1991, p. 8), quando ele 

afirma que no final da década de 80 ainda não havia no país “[...] o desenvolvimento de 

recursos instrucionais para a prática da EA”. O autor relata também uma abordagem 

mais ecológica na época. Observa-se, então, um “interdiscurso” (ORLANDI, 2005a) 

que circulava na década de 1980, quando a fala da docente coincide com a história da 

EA no Brasil apresentada pelo autor. 

O conceito do “estranhamento” de Ernest-Pereira (2009) pode ser empregado 

para analisar o discurso da professora, no momento em que ela foi solicitada a falar 

sobre a experiência com EA na sua trajetória como docente. Nessa etapa da entrevista, 

ela opta por falar sobre a questão da conscientização ambiental, apontando que esta 

deve ser gradual. Destaca-se sua fala abaixo: 

Todo mundo, não tô falando aluno não, falei todo cidadão tinha que visitar 

um dia um lixo, um lixão ou um aterro sanitário ou uma planta da sua 

cidade pra ele ter noção do que acontece [...] com aquilo que você joga fora. 

Todo cidadão tinha que ir pra uma estação de tratamento de esgoto [...] 

Porque não adianta você só falar, adianta você ver. Quando você vai pra um 

aterro sanitário, ver os catadores de lixo como “dalits”, literalmente como 

“dalits indianos”. O lixo vem em cima deles, eles tão catando o que precisam 

daquele lixo pra reciclar. Isso é triste, isso é degradação humana [...] Não 

adianta falar...só adianta vendo (PROFESSORA, 2019a, p. 78-79, grifo 

nosso).  

 

Sua fala aqui se aproxima da corrente de crítica social, demonstrando 

preocupação com a forma como a classe social dos catadores de lixo é afetada pelo 

problema ambiental. E percebe-se também a mobilização de sentidos presentes nas 

formações discursivas da corrente moral/ética, quando a docente fala sobre as atitudes 

das pessoas em relação ao lixo, pensando na mudança dessas atitudes, buscando gerar, 

então, “comportamentos socialmente desejáveis” (SAUVÉ, 2005, p. 26, 30).  

Em relação à experiência com trabalhos interdisciplinares durante a formação 

inicial da docente, ela afirmou não ter tido essa experiência no início de sua formação. 

Já atuando como profissional, ela cita a disciplina eletiva “Lixo, um problema de todos 

nós” (PROFESSORA, 2019a, p. 75) do projeto de disciplinas eletivas que ela participou 

e diz que trabalhou com alunos, na maioria do 6º ou 7º ano, coletando latinha, papel e 
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outras coisas recicláveis e vendiam ou trocavam por brindes em ONGs. Ela ainda fala 

que utilizava material reutilizado/reciclado para fazer modelos de células, por exemplo. 

Nessa questão sobre trabalhos interdisciplinares, ela não deixa claro se no 

projeto de disciplinas eletivas houve um envolvimento de diferentes disciplinas em 

torno de uma mesma temática, o que poderia caracterizar uma real interdisciplinaridade. 

Há um “estranhamento” (ERNEST-PEREIRA, 2009) quando ela cita a coleta e uso de 

materiais reutilizados/recicláveis como um trabalho interdisciplinar, pois da forma como 

ela explica dá a entender que a atividade compreendeu apenas a disciplina de Ciências. 

É importante destacar que a ausência de experiências com trabalhos 

interdisciplinares em sua formação inicial pode ter influenciado sua compreensão sobre 

o que é de fato um trabalho interdisciplinar e colaborado para uma dificuldade em 

abordar os conteúdos de maneira interdisciplinar. Por isso, como Zanon, Hames e 

Sangiogo (2012) defendem, é importante uma interação entre as diferentes áreas de 

conhecimento durante a formação de professores, não compartimentalizando os 

conhecimentos escolares. Essa interação pode permitir que os docentes tenham uma 

visão mais ampla. 

Quando questionada se considerava a criação da disciplina importante, a docente 

diz que considera que sim e afirma entender que: “[...] ela não foi colocada porque ela é 

importante, né? Ela foi colocada por uma questão de formulação. Talvez por uma 

questão de exigência do currículo, curricular” (PROFESSORA, 2019a, p. 80). Apesar 

de destacar em seu discurso que a criação da disciplina Educação Ambiental foi 

importante, a docente contrapõe essa perspectiva quando aponta que ela pode ter sido 

implantada no curso para cumprir uma “exigência curricular” e não por ser importante, 

caracterizando um “estranhamento” (ERNEST-PEREIRA, 2009). 

 No trecho a seguir, também pode ser reconhecido em seu discurso o conceito do 

“estranhamento” de Ernest-Pereira (2009). A partir do momento em que ela afirma 

considerar a implantação da disciplina importante, esperava-se que ela explicasse o 

motivo dessa resposta, até mesmo para contrapor sua fala de que a disciplina não é 

considerada importante pela escola ou pela sociedade.  No entanto, ela se preocupa em 

apontar as limitações de se trabalhar a temática dentro de uma disciplina, 

compreendendo-se que ela cita o termo “transdisciplinar” para tentar mostrar o quanto a 

EA é abrangente, o que dificulta a sua abordagem puramente disciplinar. 

Mas como, como Educação Ambiental eu acho que essa disciplina ainda, eu 

acho que ela ainda requer mediante do que a gente vai ter como 
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resposta...ainda uma reformulação na, da ementa dela. Algumas coisas eu 

acho que tem que trabalhar com eles, mas são muito difícil de se trabalhar de 

forma, quadradinha, no armário, de armário. Mas você tem que trabalhar 

quase que de uma forma transdisciplinar (PROFESSORA, 2019a, p. 80, 

grifo nosso). 

 

 Uma das dificuldades que ela cita, ao se trabalhar a EA de forma disciplinar, é a 

quantidade de conteúdos que precisam ser abordados, incluindo o histórico da questão 

ambiental até a EA dos dias atuais, em apenas um dia por semana (a disciplina apresenta 

carga de 2 horas semanais). Ainda existe, segundo ela, mais uma dificuldade que ela 

considera atrapalhar, o fato dela não estar no campus de São Cristóvão III nos outros 

dias da semana, impedindo o contato maior com os alunos para um melhor 

acompanhamento. Ela fala também sobre o perfil dos estudantes do primeiro ano do 

Ensino Médio (série na qual a disciplina é ministrada), a maioria deles entra através de 

concurso, estando em fase de adaptação ao colégio, ao curso técnico e, como ela afirma, 

não tem “maturidade” ainda para compreender a importância do assunto. 

 Destaca-se um trecho da fala da docente no qual ela destaca sua preocupação 

com o desenvolvimento da disciplina e com o aprendizado dos discentes. Pode ser 

percebido o quanto ela destaca a exposição das dificuldades na implantação da 

disciplina, deixando, por outro lado, de enfatizar os motivos de considerar a importância 

da criação da mesma, caracterizando, então, o “excesso” e a “falta” (ERNEST-

PEREIRA, 2009). 

[...] do mesmo jeito que eu tô conhecendo a Educação Ambiental como 

disciplina [...] eles tão descobrindo além da Educação Ambiental, outras 
disciplinas, o Colégio e o Curso como um todo [...] Tenho experiência com 

Educação Ambiental, tenho minhas ideias com Educação Ambiental, mas 

ainda assim um curso, uma disciplina nova, que a gente monta a primeira 

vez. A gente tá, é a primeira vez que eu tô montando essa disciplina pra 

esse...tipo de aluno. Então, eu também não sei o quanto ela vai dar certo, o 

quanto ela não vai dar certo, né! Vai dar certo porque a gente quer [...] Então, 

também é um aprendizado (PROFESSORA, 2019a, p. 82-83). 

 

 Entende-se que, ao destacar a busca por uma maneira mais adequada de 

trabalhar a temática com os alunos, a professora, de certa forma, mostra a relevância 

que acredita que a disciplina deveria apresentar para eles. Em determinado momento, 

ela se questiona: “[...] Será que é aquilo que eles precisam? [...]” (PROFESSORA, 

2019a, p. 83). Então, ela faz considerações sobre como busca abordar a temática na 

disciplina, mostrando uma preocupação em tratá-la com uma visão mais práxica 

(SAUVÉ, 2005), de forma que os alunos possam aplicar o conhecimento no seu 
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cotidiano, discutindo sobre os problemas ambientais que acontecem diariamente em 

suas comunidades. 

 A docente mobiliza em seu discurso uma preocupação com a falta de maturidade 

dos estudantes ao não perceberem os problemas que acontecem em suas próprias 

comunidades. Ela continua seu discurso destacando que questiona seus alunos e 

trabalha com a discussão a respeito das problemáticas ambientais do dia a dia deles. E, 

de certa forma, acaba incluindo a corrente de crítica social de Sauvé (2005) em sua fala, 

citando a questão política envolvida em um problema de acúmulo de lixo discutido com 

a turma. 

[...] essas estações de transbordo, como não tavam recebendo do governo, 

elas pararam de funcionar, então teve um engarrafamento de caminhões 

pequenos que não conseguiam esvaziar pra pegar mais lixo. O lixo começou 

a acumular. Eles não tinham visto essas notícias. Então eu parei uma aula 

inteira pra discutir isso (PROFESSORA, 2019a, p. 84, grifo nosso). 

 

 No final de sua fala quanto à importância da disciplina, no entanto, mais uma 

vez ela retoma as visões conservacionista/recursista e da sustentabilidade de EA, ao 

dizer que: “[...] no caso de Educação Ambiental, eu tenho que fazer um Brainstorming 

com eles mesmo. Eles tem que [...] aprender a olhar pro lado e a ver quem é responsável 

por aquilo. Ele mesmo [...]” (PROFESSORA, 2019a, p. 84). Ao trazer a 

responsabilidade para o estudante, buscando pensar o que ele pode fazer para mudar a 

situação, ela parece remeter aos “comportamentos individuais” mobilizados na corrente 

conservacionista/recursista de Sauvé (2005, p. 20), se alinhando também ao sentido de 

uso racional dos recursos presente na corrente da sustentabilidade (SAUVÉ, 2005).  

 Ao final da entrevista, foi questionado à docente quais os conteúdos de EA ela 

considerava importante abordar durante o desenvolvimento da disciplina. Ela destaca 

que no primeiro momento é necessário falar sobre o histórico da EA, afirmando que, 

posteriormente, o intuito dela seria “[...] não falar propriamente de Educação Ambiental, 

mas falar de meio ambiente com [...] os problemas que a gente tem. 

Problemas/soluções [...]” (PROFESSORA, 2019a, p. 85, grifo nosso). Aqui pode ser 

percebido um alinhamento a sentidos mobilizados pela corrente resolutiva de EA, que 

enxerga o meio ambiente como um “conjunto de problemas”, e busca promover 

habilidades para resolvê-los (SAUVÉ, 2005, p. 21). 

 Em sua reposta, também podem ser percebidas novamente presença da corrente 

conservacionista/recursista e da sustentabilidade de EA (SAUVÉ, 2005), evidenciando a 

importância que a docente dá para um desenvolvimento da disciplina em torno desse 
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sentido de EA. Destaca-se abaixo em sua fala, alguns trechos que fazem menção à uma 

perspectiva voltada para essas correntes. 

[...] o meu desejo é que eles cheguem a descobrir que eles vão ficar sem 

praia, que eles vão ficar sem estrada [...] eles podem morrer porque uma 

pedra caiu na cabeça deles. Mas eu preciso da estrada. Então como é que eu 

vou fazer? Né?! Eu preciso do carro, mas como é que eu posso fazer pro 

carro não poluir o meio ambiente. Como é que eu posso agir? Como é 

que eu posso produzir? Eu preciso de produtividade, eu preciso de 

produção nas indústrias, mas como é que eu posso fazer isso pra não 

causar, pra ser menos poluente. É mais trabalhoso? Mas qual é a 

compensação que eu tenho. O quê que é o custo de dinheiro? O quê que é o 
custo ambiental? Tudo isso eu acho importante eles discutirem [...] 

(PROFESSORA, 2019a, p. 85-86, grifo nosso). 

 

Quanto ao questionário semiestruturado respondido pela docente dois meses 

após a realização da entrevista, como explicado na metodologia, foram realizadas cinco 

perguntas, sendo apenas a primeira do tipo estruturada e as outras questões foram do 

tipo aberta. Desenvolveu-se a tabela abaixo (Tabela 2) com as respostas da professora às 

opções da primeira pergunta do questionário, na qual a docente respondeu quais as 

questões que ela considerava estarem sendo abordadas durante o desenvolvimento da 

disciplina Educação Ambiental. 

 

Tabela 2: Primeira questão do questionário – Tipos de questões que estão sendo 

abordadas durante o desenvolvimento da disciplina Educação Ambiental 

Tipos de questões que estão sendo abordadas durante o desenvolvimento da disciplina 

Educação Ambiental 

    Respostas 

 

Questões 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Ecológicas     X 

Éticas    X  

Econômicas    X  

Sociais    X  

Filosóficas   X   

Fonte: A autora, 2019. 

 

 A partir da análise das respostas da docente quanto às questões que ela 

considerava que estavam sendo abordadas na disciplina Educação Ambiental, conclui-se 
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que a professora considera que sua abordagem é predominantemente ecológica. 

Segundo a professora, as questões éticas, econômicas e sociais em torno da EA também 

são abordadas, entretanto, na resposta a essa pergunta ela indica ter mais certeza que 

efetivamente aborda as questões ecológicas. Quanto às questões filosóficas, 

aparentemente, ela optou por não definir se, efetivamente, são ou não abordadas na 

disciplina. Por outro lado, na resposta à questão 2, discutida a seguir, ela indicou alguns 

aspectos filosóficos que podem estar sendo tratados. 

A professora tem experiência na área ambiental e sua formação indica uma 

ênfase maior nos aspectos biológicos em relação ao tema (vide Tabela 1, na página 41). 

É esperado que sua forma de abordar a EA seja influenciada pela sua formação. O 

“interdiscurso” (ORLANDI, 2005a) pode ser observado no tratamento que ela dá à 

temática, pois se relaciona com o (s) discurso (s) de EA com os quais ela teve grande 

contato durante sua vida acadêmica e profissional. Pode ser ainda que, por mecanismo 

de antecipação, ela prefira dar certeza apenas de que aborda aspectos da EA que estão 

relacionados claramente à sua formação. Também pode ser detectado o mecanismo 

discursivo das relações de força (ou relações de poder) (ORLANDI apud 

ZIMMERMANN; SILVA, 2014) quando a docente tem total certeza que aborda os 

aspectos ecológicos, os quais estão mais ligados à formação e experiência dela.  

Na segunda questão é possível ter mais detalhes sobre os aspectos que a docente 

considera que aborda, pois nessa etapa, ela apontou como vem abordando cada um dos 

aspectos mencionados na questão anterior. A Tabela 3, a seguir, apresenta seus 

apontamentos sobre a maneira que entende tratar cada aspecto de EA. 
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Tabela 3: Segunda questão do questionário – Abordagem dos diferentes aspectos de 

Educação Ambiental 

 

ABORDAGEM DOS ASPECTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

ASPECTOS FORMA DE ABORDAR 

Ecológicos 

 
- Desastres naturais e artificiais e antropogênicos. Porque aconteceram e 

suas consequências 
 

Éticos 

 
- Grandes e pequenos encontros e discussão dos interesses conflitantes 
quando abordamos o que foi discutido e construído durante os 
encontros e nos desastres. 
- Comportamento geral das pessoas no entorno do colégio e com as 
pessoas em geral. 

 

Econômicos 

 
- História da construção da Educação Ambiental e porque os desastres 
antropogênicos ocorreram. 
- Os interesses econômicos por trás desses desastres e prejuízos 
econômicos em torno dos desastres. 
 

Sociais 

 
- O que os desequilíbrios ambientais podem causar para a saúde pública 
e individual. 
- Os problemas que determinados tipos de poluição podem causar no 
meio ambiente (animais e seres humanos), por exemplo a poluição do 
ar, do mar (plásticos). 
- Problemas éticos de transferência de poluição entre países, exemplo: 
poluição aérea, dos rios 

- Transferência de resíduos sólidos urbanos. 
- Relação das populações economicamente mais desfavorecidas também 
serem socialmente mais desfavorecidas. 
 

Filosóficos 

 
- Forma que cada país tem de lidar com os resíduos sólidos urbanos e 
outros tipos de dejetos. 

- Postura de diferentes países frente a compromissos assumidos nos 
diferentes encontros. 
 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 Observando dos dados da Tabela 3, é possível notar que a docente detalha bem 

os aspectos sociais e dá até exemplos de aspectos filosóficos, sobre os quais ela indicou 

na questão anterior não estar tão certa de abordar. Isso reforça a hipótese de que ela 

pode estar trabalhando vários aspectos, mas se sente mais segura de afirmar que trabalha 

aspectos relacionados à sua trajetória formativa, por mecanismo de antecipação. 
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 A grande quantidade de tópicos relativos aos aspectos sociais citados pela 

professora, parecem indicar uma preocupação por parte dela em situar socialmente os 

problemas ambientais, fato que pode ser percebido quando ela cita como item abordado 

a “Relação das populações economicamente mais desfavorecidas também serem 

socialmente mais desfavorecidas” (PROFESSORA, 2019b, p. 88). Ela entende, então, 

que na questão ambiental estão em jogo relações de poder, assim como mencionado na 

corrente de crítica social (SAUVÉ, 2005).  

Quando questionada a respeito de quais níveis de ensino considera importante 

acontecer a EA, a docente afirma que em todos os níveis, mas com abordagens 

diferentes. Ela justifica dizendo que: “[...] é construída uma consciência sobre a 

Educação Ambiental nos diferentes níveis de educação formal e não formal, em casa, na 

família, socialmente, no colégio. É construída ao longo da vida do indivíduo” 

(PROFESSORA, 2019b, p. 88). 

 O discurso da professora considerando a EA importante para todos os níveis de 

ensino se relaciona com o que está disposto nos documentos curriculares oficiais, dentre 

eles os PCN, a PNEA e as DCNEA, que dispõem sobre a obrigatoriedade da presença 

da EA em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1997; 1999; 2012). Percebe-se aqui, 

então, o provável funcionamento de “interdiscursos” que circulam na sociedade 

(ORLANDI, 2005a). 

 Foi perguntado à docente se lecionar a disciplina afetou sua visão sobre EA, sua 

resposta à pergunta foi: “Não, pois sempre trabalhei de forma transversal com Educação 

Ambiental no ensino de Biologia. Agora estou construindo de forma mais formatada 

nesta disciplina” (PROFESSORA, 2019b, p. 89). Aqui pode ser percebida em seu 

discurso a presença do mecanismo discursivo das relações de força (ou relações de 

poder) mencionado por Orlandi (apud ZIMMERMANN; SILVA, 2014), pois por ter 

formação e ser profissional na área ambiental, ela assume uma posição de experiência 

no tratamento da EA. Também se ratifica nessa resposta os limites que ela havia 

apontado na entrevista quanto ao fato de se trabalhar a EA no âmbito de uma única 

disciplina. 

 Em relação à detecção de mudanças de posicionamentos, discursos ou atitudes 

dos alunos ao longo da disciplina, a docente afirma: “Ainda não, pois é a primeira vez 

que esta disciplina está sendo ministrada e não houve tempo suficiente para notar 

mudanças de comportamento [...]” (PROFESSORA, 2019b, p. 89). Ela ainda retoma a 

questão, que havia dito na entrevista, dos alunos serem novos no colégio, da primeira 
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série do Ensino Médio. Mas, ela termina sua resposta não dando uma certeza, mas 

crendo que seja possível acontecer alguma mudança nas próximas séries.  

Pode ser percebido o conceito do “excesso” de Ernest-Pereira (2009) quando ela 

reforça nas justificativas de não ter percebido as referidas mudanças nos alunos, mais 

uma vez, o fato dos estudantes estarem há pouco tempo no colégio. Nesse momento 

também, novamente pode ser citado o mecanismo discursivo das relações de força (ou 

relações de poder) de Orlandi (apud ZIMMERMANN; SILVA, 2014), só que aqui ela 

assume uma posição de professora da disciplina, buscando ressaltar limitações externas 

que interferem em sua atuação.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do presente estudo, foi possível observar a mobilização de diversos 

sentidos de EA que circulam na sociedade, tanto nos documentos curriculares do Curso 

Técnico em Meio Ambiente quanto nos discursos da coordenadora do curso e da 

professora da disciplina Educação Ambiental, implantada recentemente no curso. Essa 

hibridização de sentidos de EA é comum, tendo em vista a heterogeneidade do campo 

mencionada por Sauvé (2005). 

Existe, notadamente, a influência das diferentes condições de produção 

(GALIETA; ALMEIDA, 2013), em que estão situados os referidos discursos. Em todos 

os discursos analisados, sejam os documentos curriculares do curso ou os discursos da 

coordenadora e da professora, percebeu-se a predominância das vertentes de EA 

conservacionista/recursista e de sustentabilidade, caracterizadas por Sauvé (2005). 

Associa-se esse fato ao objetivo do curso técnico, que se diz voltado para a capacitação 

de profissionais na área ambiental para atuarem no mercado de trabalho, contexto no 

qual o discurso de que os recursos naturais devem utilizados para garantir um 

desenvolvimento sustentável se apresenta com bastante influência. 

A ausência de candidatos de outras áreas no processo seletivo de docente para 

ministrar a disciplina pode estar associada às deficiências na abordagem da temática na 

formação de professores em geral.  Da mesma forma, Moraes, Shuvartz e Paranhos 

(2008), constataram, em uma análise sobre a presença da EA em cursos de licenciatura, 

que as formações nas áreas de Ciências Biológicas e Geografia são as quais a EA está 

mais presente. Diante desse contexto, a interdisciplinaridade no tratamento da EA 

preconizada pelas políticas curriculares acaba ficando comprometida. 

Compreende-se que a seleção de um docente com determinada trajetória de 

formação inicial e continuada influencia a abordagem da temática no currículo da 

disciplina. De fato, conforme verificado no discurso da professora ministrante, têm sido 

focados mais os aspectos ecológicos de EA, sobre os quais ela tem maior domínio, 

devido à sua área de formação. 

A questão sobre existir uma deficiência quanto à presença da EA nos cursos de 

formação de professores em geral, discutida anteriormente, acaba determinando, na 

maioria das vezes, a tarefa de abordar o tema para os docentes de Ciências e Biologia, 

os quais apresentam lugar de destaque nessa abordagem, conforme Pasin (2017). 

Porém, quando tratam da temática, muitos desses docentes focam nos aspectos 



58 

 

 

ecológicos (PASIN, 2017), influenciados por sua formação, assim como foi detectado 

nos discursos da coordenadora do curso e da professora da disciplina Educação 

Ambiental. 

Apesar da hibridização de sentidos de EA presente nos discursos da 

coordenadora e da professora, como já mencionado, houve uma maior presença de 

sentidos de EA voltados para o conservacionismo e para a sustentabilidade.  Isso 

corrobora o que foi detectado por Pasin e Bozelli (2017) em seu estudo sobre sentidos 

de EA elaborados em discursos de professores de escolas, nos quais predominaram as 

questões relacionadas à preservação e à conservação de recursos no âmbito biológico, 

com o foco na mudança de comportamentos individuais. Entende-se, portanto, que há a 

predominância desses sentidos de EA presentes nas correntes 

conservacionista/recursista e da sustentabilidade destacadas por Sauvé (2005) e 

identificadas na macrotendência pragmática, de acordo com a classificação de 

Layrargues e Lima (2014). 

A complexidade, que segundo Leal (2013), é atribuída à EA, se encontra 

refletida nas políticas curriculares e a tarefa de se ministrar uma disciplina sobre a 

temática contemplando essa complexidade é um grande desafio. Isso se confirma na 

análise dos discursos das duas profissionais entrevistadas, nos quais percebe-se a 

dificuldade de se trabalhar de maneira interdisciplinar no âmbito de uma escola.   

Essa dificuldade em trabalhar interdisciplinarmente também está presente na 

prática de profissionais das outras áreas, compreendendo-se que isso pode ser atribuído, 

dentre outros fatores, à falta de interação entre as áreas do conhecimento nos cursos de 

licenciatura (Zanon; Hames; Sangiogo, 2012). Isso dificulta que os docentes 

desenvolvam uma perspectiva mais globalizante, não só em relação à EA, mas também 

quanto a outras temáticas presentes no currículo escolar. Essa dificuldade se reflete na 

formação dos alunos, os quais não conseguem compreender os conhecimentos de forma 

integrada.  

Além da deficiência na formação docente, deve ser considerado também como 

dificultoso ao trabalho interdisciplinar a tradicional compartimentalização dos 

conhecimentos escolares em disciplinas que apresentam carga horária e conteúdos 

delimitados no currículo (PASIN, 2017). A professora ministrante aponta essa 

dificuldade em seu discurso, quando destaca a grande quantidade de questões que 

precisam ser abordadas dentro do tempo limitado da disciplina. Ainda que possam ter 

atuado mecanismos de antecipação na elaboração do discurso da docente ao falar sobre 
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os conteúdos ministrados, tentando justificar o porquê de não trabalhar alguns aspectos 

da EA, esse é um obstáculo enfrentado por docentes da Educação Básica. 

Ainda nesse sentido, Pasin e Bozelli (2017) apontam a deficiência quanto à 

disponibilização de tempo para o planejamento interdisciplinar nas escolas, e a presença 

de conteúdos fragmentados nos livros didáticos, dificultando uma mudança no enfoque 

de temas complexos como a EA. 

Ainda sobre a questão da complexidade, Leal (2013, p. 187) destaca que ela 

contribui imensamente para se construir “[...] um saber ambiental crítico e complexo, 

compromissado com um movimento constante de transformação social e individual que 

leve à construção de novas relações, mais harmônicas e equilibradas” 

Reconhece-se aqui, então, a potencialidade da vertente crítica de EA, atrelando-

se à busca por mudanças na sociedade, compreendendo e percebendo as diferenças do 

impacto dos problemas ambientais sobre as diferentes classes e buscando a justiça 

socioambiental referida por Layrargues e Lima (2014). Esse sentido de EA esteve 

poucas vezes mobilizado no discurso da professora ministrante e praticamente não foi 

mobilizado nos discursos da coordenadora. 

Outro aspecto a ser considerado são as discussões presentes no campo da EA em 

torno do contraste de se abordar a temática de forma interdisciplinar, como preconizado 

pelas políticas curriculares, ou abordá-la dentro de uma única disciplina.  Para Lima 

(2011), a maior preocupação deve ser com a abordagem da temática e não com o 

formato em que ela deve se apresentar. Lima (2011) estudou em sua pesquisa o 

processo de criação de uma disciplina de Educação Ambiental no município de Búzios. 

Nas suas conclusões, aponta que o mais importante é analisar as ideologias em torno da 

EA presentes nos discursos, as quais direcionam para o alcance de objetivos sociais 

específicos. No caso da análise da ementa da disciplina do curso técnico em questão, 

pode ser percebido que, devido ao objetivo social voltado para formação de 

profissionais na área ambiental para o mercado de trabalho, existe a influência das 

correntes de EA conservacionista/recursista e da sustentabilidade (SAUVÉ, 2005). 

É reconhecida a limitação do presente estudo, tendo em vista que a análise está 

voltada para uma única disciplina do curso técnico e não investiga, por exemplo, a 

existência de abordagem da temática nas outras disciplinas da área técnica e nem das 

disciplinas básicas do Ensino Médio.  

Apesar de seus limites, acredita-se que essa pesquisa possa contribuir para 

proporcionar uma reflexão por parte dos profissionais da educação, no intuito de 
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ampliar suas formações discursivas quanto à temática e, no caso dos docentes da área de 

Ciências Biológicas, ampliá-las para além dos aspectos ecológicos. Dessa forma, os 

alunos poderão ter uma visão mais plural sobre a EA. As formações discursivas sobre 

EA dos docentes da área de Ciências Biológicas podem ser ampliadas a partir de 

mudanças em prol da discussão de diversos sentidos de EA nos cursos de formação 

inicial, bem como o incentivo maior ao tratamento da temática nos cursos de formação 

continuada, discutindo-a em seus diversos aspectos. Para contribuir para a ocorrência 

dessas mudanças não só nos cursos de formação na área biológica, mas nas outras áreas 

também, é necessário, primariamente, partir das políticas públicas uma iniciativa no seu 

estabelecimento. Adicionalmente, o incentivo a atividades interdisciplinares na 

formação docente também é um fator que pode contribuir para a implantação da EA de 

forma transversal. 

Quanto à criação e a implantação de uma disciplina de EA em um curso de 

formação de técnicos em meio ambiente, considera-se relevante a existência da mesma, 

pois abre um espaço específico para abordagem da EA num currículo tão 

compartimentalizado em disciplinas, que em sua maioria acabam por não trabalhar o 

tema ou tratá-lo apenas de forma superficial. É importante destacar que a disciplina 

garante que, ainda que existam limites e aspectos a serem repensados, a EA esteja sendo 

efetivamente trabalhada no curso. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A COORDENADORA 

Entrevistadora: Antes da criação da disciplina como era abordada a Educação 

Ambiental no curso? 

Coordenadora: Então, a Educação Ambiental antes da disciplina era abordada de 

forma interdisciplinar né. Quer dizer, transversal. Todas as disciplinas dadas no curso 

tinham o viés, entravam e focavam a área da Educação Ambiental. Então, por exemplo, 

eu falava de Fundamentos de Meio Ambiente que é uma disciplina que eu dou e a gente 

falava de técnicas de cultivo de solo. A gente falava como preservar. E a gente sempre 

envolvia Educação Ambiental na disciplina.  

Quando eu dava...ministro a disciplina de Estudos de Impactos Ambientais, em todas as 

aulas, em todos os momentos a gente entrava na parte de Educação Ambiental. O que 

fazer para evitar todos os tipos de impacto. 

Entrevistadora: Sim. É...e quais os principais motivos envolvidos na criação da 

disciplina? 

Coordenadora: Então, na verdade, o curso técnico, ele já tem 12 anos né, mais ou 

menos de criação. E desde a criação do curso técnico, existia uma vontade de criar essa 

disciplina porque não fazia sentido um colégio, do tamanho do Pedro II, ter um curso 

técnico e não ter a área de Educação Ambiental dentro do curso técnico, né. Além do 

mais, sempre houve uma vontade por parte de vários professores de...ter atitudes e criar 

projetos de Educação Ambiental para serem aplicados na própria instituição que a gente 

trabalha né. 

PAUSA 

Entrevistadora: Retomando...Existe alguma proposta de trabalho interdisciplinar 

relacionado à Educação Ambiental no curso técnico, anterior à criação da disciplina? 

Coordenadora: Sim, existe. Inclusive, vários professores que participam do curso 

técnico, e a gente tem um grupo de pesquisa que é Projetos Ambientais aplicados no 

Colégio Pedro II. Então, muitos alunos trabalham projetos de Educação Ambiental 

dentro do nosso grupo né. Então a gente envolve vários alunos na elaboração de horta 

vertical, na coleta seletiva de lixo, na criação de modelos de Educação Ambiental que a 

gente possa aplicar na comunidade como criar uma horta dentro de casa. Enfim, então a 
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gente tem vários projetos já ao longo desses anos que envolvem Educação Ambiental, 

sim. 

Entrevistadora: Os alunos do próprio técnico? 

Coordenadora: Os alunos do próprio técnico com alguns professores né. Por exemplo, 

no ano passado o professor Y1, ele fez com os alunos o coletor de...quer dizer...um 

depósito de papel para pegar cocô de cachorro que foi deixado nas imediações do 

colégio né, nas imediações. Então, em volta colocaram nos postes um, um 

recipientizinho pra guardar papel pra coletar cocô de cachorro, pra não ficar usando 

saco plástico. Então, a gente faz horta orgânica né, envolvendo sempre os alunos. Faz 

palestras de compostagem, cursos, minicursos de compostagem, de criação de móveis 

com garrafa pet, de como criar uma horta dentro de casa. Enfim, então a gente tem 

vários projetos já ao longo desses anos que envolvem Educação Ambiental, sim. 

Entrevistadora: E como foi a seleção de professores? Professores de quais áreas 

puderam se “candidatar”? 

Coordenadora: Então, foi feito uma chamada interna né, com edital, para que os 

professores do Pedro II que fossem ligados à área de ou Química, ou Geografia, ou 

Biologia, ou até de História, e que tivessem formação na área de Educação Ambiental. 

Todos os professores que trabalham no técnico tem que ter uma pós-graduação na área 

da disciplina que eles ministram. Então, a gente precisava de um professor, não 

precisava ser necessariamente de Biologia, podia ser de outras áreas né, Geografia, de 

Química, de História, mas que tivesse uma pós graduação, um mestrado na área de 

Educação Ambiental. E somente a professora [...] se prontificou a ministrar essa 

disciplina, mesmo porque é complicado professores de outros campis vir aqui só pra 

ministrar uma disciplina né. Então a gente tem esse contratempo.  

Entrevistadora: É...quais seriam as formas de avaliação que se pretende aplicar na 

disciplina? 

Coordenadora: Então, na disciplina, como toda outra disciplina que é dada no Pedro II, 

mesmo sendo disciplina do técnico, ela tem que seguir algumas regras. Então, tem uma 

prova formal né, que é feita por trimestre, mas também tem outros tipos de avaliações 

como trabalhos, exposições que são feitas ao longo do trimestre. 

                                              
1 O nome do professor foi omitido por questões éticas. 
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PAUSA 

Entrevistadora: Qual o tipo de enfoque de Educação Ambiental se pretende 

desenvolver na disciplina? 

Coordenadora: Então, na disciplina de Educação Ambiental, primeiro é dado a base da 

Educação Ambiental, o quê que é Educação Ambiental pros alunos, as várias formas de 

Educação Ambiental, como trabalhar com Educação Ambiental em vários setores 

diferentes da comunidade, com empresários, com pescadores, com alunos, com criança, 

com professores, porque se existe uma técnica pra cada tipo de público né. Mas o maior 

enfoque seria como que os alunos podem exercer a Educação Ambiental na comunidade 

aonde eles vivem né, e poder fazer aquilo na prática do dia a dia e não ficar somente na 

teoria. 

Entrevistadora: Muito obrigada 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

Entrevistadora: Então, Professora, qual sua área de formação? Comenta um pouquinho 

sobre sua experiência profissional... 

Professora: Então, só um pouquinho não dá pra fazer isso, tem que ser um poucão. 

Mas, eu me formei em Biologia, em Ciências Biológicas em 81 e fiz Licenciatura e 

Bacharelado em Genética. Eu tinha ideia que eu ia trabalhar com genética e tive 

oportunidade de fazer alguns estágios enquanto eu tava na graduação, mas logo assim 

que eu tava pronta pra me formar eu fui convidada a trabalhar com Microbiologia. Eu 

fui trabalhar com Microbiologia Industrial com o pessoal de Engenharia Química, na 

UFRJ. E de lá eu acabei sendo orientada a fazer um mestrado de Microbiologia, na 

UFRJ, mas voltando pro CCS. Vou falar assim porque você sabe, se você é da UFRJ, 

você vai saber do que se trata. 

Entrevistadora: Sim... 

Professora: Fui fazer no Instituto de Microbiologia o mestrado. Fiz um curso que a 

gente ficou 2 meses e meio escondido no subsolo. 

Entrevistadora: Sim. 

Professora: Pra fazer quatro provas e a gente passou e eu fiz o mestrado. 

Paralelamente, eu tinha feito um concurso que eu não sabia o que ia ser, do Estado. 

Aí...eu tentei...quatro. O estado me chamou, então eu fiz o mestrado trabalhando no 

Estado. 

Entrevistadora: No Estado. 

Professora: Dando aula. Aí comecei a dar aula num curso de formação de professores 

do estado...ali na Penha, depois no...Sambódromo. E que mais? Então eu continuei 

trabalhando com Microbiologia e fui trabalhar com Microbiologia de, que a gente 

chamava de Ecotoxicologia, eu trabalhava com pesticidas e o efeito de pesticidas sobre 

microorganismos. 

Entrevistadora: Hum...interessante.  

Professora: Essa viagem. Aí depois eu fui...no meio do caminho, apareceu concurso 

pro Pedro II, eu me interessei, porque eu sempre gostei de dar aula. E fiz a prova pro 

Pedro II. Eu já tinha feito um concurso em 84, aí nesse concurso não me chamaram. 
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Depois eu fiz um, tinha desistido, tava desanimada, aí apareceu um concurso em 92, eu 

fiz. 92 a gente passou, entrou, mas esse concurso foi pra Justiça porque teve uma briga 

de Justiça. Era coisa política, mas era em Justiça, eu ganhei em 97. Antes de eu ganhar a 

gente fez outro concurso que era pra transferi...pra gente trocar uma, uma matrícula pela 

outra a fim de resolver o problema jurídico, fazendo concurso. Umas pessoas passaram, 

outras não passaram, mas eu fiz esse segundo concurso, passei. 95. Aí fiquei com as 

duas matrículas, esperando ganhar a primeira. Acabei ficando com as duas matrículas 

até agora.  

Entrevistadora: Entendi. 

Professora: Ainda fiz mais um concurso pro Pedro II, que eu, tão perturbada com a 

Justiça, que em 96 eu fiz outro concurso.  

Entrevistadora: Nossa... 

Professora: Mas eu tive que ir pro final da lista porque eu já tinha duas matrículas. 

Enfim...aí eu acabei ganhando na Justiça em 97 e fui, enfim, efetivada nas duas 

matrículas. Uma eu já me aposentei agora no início do ano, eu já podia me aposentar no 

final do ano, e agora eu tô com uma matrícula só. 

Entrevistadora: Entendi. 

Professora: Mais ou menos, quer dizer minha área, minha formação? 

Entrevistadora: Isso. 

Professora: É Biologia, Microbiologia e Microbiologia Ambiental. Aí no paralelo, para 

você não pensar que eu sou...eu sou doida, eu sou doida mesmo.  

Entrevistadora: Risos. 

Professora: Em noventa e...quatro me chamaram pra dar aula na PUC, de Biologia pra 

Engenharia. Eu comecei a dar aula lá em 95 porque tinha uns trâmites burocráticos, num 

curso novo, que apareceu que era de Engenharia Ambiental. Primeiro a gente trabalhou 

com ênfase ambiental, depois a gente começou a trabalhar com Engenharia Ambiental 

mesmo. Então eu comecei a dar aula de Biologia pra engenheiros.  

Entrevistadora: Interessante. 
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Professora: E a trabalhar em pesquisa na PUC, com um pessoal que por acaso, mero 

acaso, trabalhava comigo também quando eu tava fazendo mestrado e doutorado. Eu 

fechei o doutorado enquanto eu tava dando aula aqui. Fechei o doutorado em 95, né...só 

pra você conhecer um pouquinho minha vida eu fechei o doutorado em 95, tive minha 

filha em 94, fiquei viúva em 94. 

Entrevistadora: Nossa.... 

Professora: E tudo junto. Minha vida sempre foi assim, nunca, por isso você fica com 

dificuldade em me achar, porque minha vida é sempre, eu faço um monte de coisas ao 

mesmo tempo. 

Entrevistadora: Imagino. 

Professora: E assim eu sempre me viro. 

Entrevistadora: É uma grande trajetória né? 

Professora: Agora eu tô um pouco parada porque eu tive doente em 2017. Operei, tive 

um tumor, tô pior. 

Entrevistadora: Nossa.... 

Professora: Agora eu tô devagar, né... 

Entrevistadora: Mas o importante é que não pare, né? 

Professora: Não, né! A gente não consegue parar, mas é só para você conhecer mais ou 

menos a minha trajetória de vida, você tem que abrir o meu memorial do concurso de 

titular. 

Entrevistadora: Sim... 

Professora: Que aí você vai conhecer um pouquinho melhor. Que aí lá eu conto a 

historinha toda. 

Entrevistadora: Entendi...(Risos)...E por que você se candidatou pra ministrar a 

disciplina de Educação Ambiental? 

Professora: Exatamente por causa disso que eu te falei. Eu vim trabalhando na área 

ambiental desde oitenta e...quatro. 

Entrevistadora: Sim. 
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Professora: Comecei a trabalhar não era diretamente em Educação Ambiental, mas na 

área ambiental. A gente trabalhava com pesticida, efeito de pesticida em 

microrganismos do solo. Trabalhava com todo o todo o pessoal da Microbiologia 

Ambiental. Trabalhava com o pessoal da Embrapa, trabalhava com fixação de 

nitrogênio. Então a gente sempre trabalhou muito, sempre trabalhei muito ligado à parte 

ambiental. Depois quando eu fui trabalhar com o pessoal de Engenharia, parece que eu 

fui trabalhar com o pessoal de Engenharia Civil, mas era o pessoal de Geotecnia, que 

trabalhava com a área ambiental. Então, logo, comecei a trabalhar com Biorremediação, 

Bioacumulação, introdução de nutrientes no solo, efeito de algumas coisas sobre 

microrganismos. Tudo ligado à Microbiologia Ambiental. E trabalhava muito com os 

alunos de Engenharia Microbiologia Ambiental. Então, eu comecei a trabalhar com lixo, 

com...não posso falar lixo, resíduos sólidos orgânicos, com esgoto, por isso que eu  

acabei dizendo que eu tava interessada nessa disciplina, porque eu tinha, eu tenho 

histórico todo ligado a isso. Em mil novecentos...em 2001, 2001, a gente teve uma 

proposta de um projeto aqui que veio pelo professor Z2, que eu nem sei se tá vivo ainda. 

Na época era, eu acho que era Secretário de Educação do MEC. E ele veio propor ao 

colégio, um projeto, colégio funcionar com um projeto e nesse projeto a gente tinha que, 

foi instituído que a gente tinha que dar algumas disciplinas eletivas. Então, cada um 

oferecia, se te interessava oferecer. Nessa época eu ofereci uma disciplina chamada 

“Lixo, um problema de todos nós” pros meninos de Ensino Fundamental. 

Entrevistadora: Ah legal. 

Professora: Não. Era Ensino Médio, perdão! Ensino Médio! E aí a gente fazia, falava 

em reciclagem, fazia coleta seletiva. Só que essas disciplinas morreram, todas essas 

disciplinas morreram porque gente não tinha espaço físico pra oferecer. A gente 

oferecia pra Primeira Série, depois oferecia de novo. A Segunda Série também tinha que 

fazer, a Terceira Série não tinha espaço físico na escola. E esse projeto acabou, o projeto 

da do lixo, esse projeto de disciplinas eletivas acabou morrendo, por falta de...enfim, 

falta de incentivo. A gente acabou retornando ao modelo original. Aí depois disso aí eu 

larguei também, porque eu fui ser Chefe de Departamento, e depois eu fui Diretora de 

Ensino. Aí eu saí um pouco de sala de aula no Pedro II. 

Entrevistadora: Sim. 

                                              
2 O nome do professor foi omitido por questões éticas. 
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Professora: Continuei dando aula na PUC e de vez em quando eu cobria aula aqui no 

Pedro II, quando o professor ficava doente. Mesmo como chefe de departamento, eu de 

vez em quando aparecia a necessidade, aí a gente matava essa bola 

Entrevistadora: Supria essa necessidade né? 

Professora: Aí ao mesmo tempo, não posso esquecer, eu tenho, a gente tem um 

histórico também que eu durante, enquanto eu fui Chefe de Departamento, tinha uma 

pessoa responsável pela Área Verde. Cê chegou a conhecer a área verde? 

Entrevistadora: Lá de São Cristóvão? 

Professora:  Lá de São Cristóvão! Que é um horto florestal. 

Entrevistadora: Sim, sim! 

Professora:  Que a gente, como é que eu vou dizer...o horto se transformou numa coisa 

maior do que o horto, que a gente chamou de Área Verde. E essa Área Verde, ela tinha 

uma professora responsável e eu como Chefe de Departamento dava apoio também. Ela 

oferecia cursos, como se fossem as eletivas pros meninos no contra turno. Depois aí a 

gente trabalhava com visitas lá. Então a gente começou a dar estímulo muito, 

trabalhando na, fazendo essa Área Verde acontecer. Depois de um tempo, quando eu saí 

da Reitoria, eu fui pra Área...fui trabalhar um pouco na Área Verde, com uma 

infraestrutura ainda bem ruim. E aí depois eu pedi pra voltar pro Centro, que era a 

minha casa. E não, não me interessei mais, porque fisicamente tava muito desgastante 

eu ficar na Área Verde. 

Entrevistadora: Entendi. 

Professora:  E é isso! Eu espero que esteja dando pra ouvir. 

Entrevistadora: Como você definiria Educação Ambiental? 

Professora:  Então, quando foi me proposta essa disciplina Educação Ambiental, eu 

não sabia o que era Educação Ambiental como disciplina. Uma coisa é Educação 

Ambiental, outra coisa é Educação Ambiental como disciplina.  

Entrevistadora: Sim... 
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Professora:  Então, aí eu fui descobrindo o que que era Educação Ambiental. Fui 

estudar o que que era Educação Ambiental como disciplina. Fui descobrir que tudo 

aquilo que tava na minha cabeça, que era aquela questão de conscientização, que era 

uma questão de conscientização individual e coletiva. A gente falar de uma coisa que eu 

tenho muita dificuldade que é sustentabilidade. Falar de, consciência, de produtividade, 

produção de lixo, descarte de lixo. Tudo isso pra mim incluía Educação Ambiental. 

Nunca consegui definir como uma, como uma frase.  

Entrevistadora: Sim... 

Professora:  Muito difícil! Aí eu descobri que o problema não era só meu. Que a gente 

tem desde mil novecentos e quarenta e alguma coisa, uma série de definições que falam 

a merma coisa de formas diferentes. 

Entrevistadora: Verdade! 

Professora:  Foi até, foi uma das primeiras coisas que eu mostrei pros meninos. Olha o 

tanto de definição que tem, se você me der uma de vocês, tudo bem! Porque, essas 

definições elas são muito abrangentes. E cê pode explicar a mesma coisa de várias 

maneiras diferentes. Mas, enfim, pra mim era uma questão de conscientização do que a 

gente tem como um, o uso das coisas, mas do meio ambiente como um ambiente, não 

meio ambiente natureza, mas ambiente, é tudo que me cerca, tudo que sou eu, eu 

também sou meio ambiente, né? 

Entrevistadora: Entendi. 

Professora:  Então, tirar um pouquinho dessa visão antropocêntrica que todo mundo 

tem, que a mídia tem, né? E colocar essa visão como uma visão mais globalizante, como 

uma visão mais global, colocando o menino dentro dum contexto todo que ele tá, que 

ele faz parte. Não é ele e a natureza. Não é o homem e a natureza. Mas é tudo aquilo 

que a gente tá inserido no, como a gente tá inserido nesse mundo e o que que a gente tá 

fazendo nesse mundo que a gente tá inserido.  

Entrevistadora: Entendi. 

Professora:  E aí, trabalhar com a conscientização do que a gente tá produzindo como 

descarte, do que a gente tá produzindo como produto, quê que a gente precisa, quê que a 

gente faz com o que a gente não precisa. 
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Entrevistadora: Sim. 

Professora:  Né? 

Entrevistadora: É...descreva sua experiência com Educação Ambiental durante sua 

formação inicial e durante a trajetória como docente? Já falou um pouquinho né? 

Professora:  Então, experiência durante minha formação inicial... 

Entrevistadora: É. 

Professora:  Zero! Zero! Gente, eu acho que a Educação Ambiental vem se construindo 

ao longo do tempo! Eu sou duma época antiga, que não se dava muita importância pra 

meio ambiente. Eu consegui conhecer os engenheiros, quando eu comecei a trabalhar 

com engenharia, que começava a se importar com o ambiente. Eles tavam preocupados 

com meio ambiente, mas eles foram aprender também o que que era meio ambiente 

porque eles também não sabiam, né? Então, a gente não falava muito em meio ambiente 

a não ser em termos de Ecologia, aquela coisa meio jargão de Ecologia. Mas...ninguém 

se preocupava com o lixo, ninguém se preocupava com a água, com o, ninguém se 

preocupava com o que a gente tava bebendo, com o que a gente tava comendo, né? Eu 

comecei, na minha formação inicial não teve muito isso. E isso aconteceu ao longo do 

tempo, durante minha formação continuada. Não foi quando eu me formei, mas quando 

eu continuei que a gente foi se conscientizar. Eu não sei dizer quando pra você 

exatamente, porque a conscientização foi muito gradual. E eu acho que tem que ser 

assim desde criança, a conscientização gradual. 

Entrevistadora: Sim. 

Professora:  Se você sentir que cê tá sendo conscientizado, mas pelo que você vê.  Eu 

falo isso sempre pra todos os meninos, é porque a gente não tem essa (infraestrutura?). 

Todo mundo, não tô falando aluno não, falei todo cidadão tinha que visitar um dia um 

lixo, um lixão ou um aterro sanitário ou uma planta da sua cidade pra ele ter noção do 

que que acontece quando, com aquilo que você joga fora. Todo cidadão tinha que ir pra 

uma estação de tratamento de esgoto pra ter uma noção do que, por que que você não 

pode jogar fora papel higiênico no vaso. Porque não adianta você só falar, adianta você 

ver. Quando você vai pra um aterro sanitário, ver os catadores de lixo como “dalits”, 

literalmente como “dalits indianos”. O lixo vem em cima deles, eles tão catando o que 

precisam daquele lixo pra reciclar. Isso é triste, isso é degradação humana. 
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Entrevistadora: Verdade. 

Professora:  Não adianta falar...só adianta vendo. 

Entrevistadora: Sim...Já teve alguma experiência com trabalhos interdisciplinares 

durante sua formação inicial? E como profissional? 

Professora:  Durante a formação inicial não, mas como profissional que eu te falei, eu 

trabalhei com os meninos aqui fazendo, não era só naquele projeto da disciplina eletiva 

não, a gente trabalhou alguns anos, durante alguns anos, quando a infraestrutura 

permitia, fazendo coleta de latinha ou de papel ou de algumas coisas recicláveis. E, 

infelizmente, a gente dava ponto pros meninos pra depois a gente vender, e aí o dinheiro 

a gente arrecadava, a gente de vez em quando vendia pra algumas ONGs ou dava pra 

algumas ONGs e trocava, trocava por boné, copinho, brinde pros meninos. 

Entrevistadora: Sim. 

Professora:  Principalmente de 6º, 7º ano, porque eram os mais estimuláveis. A 

primeira série já não tem, eu acho, não tem muita graça nisso. A gente já trabalhou aqui 

em alguns anos com o uso de material...reutilizado, reciclado, pra fazer, por exemplo, 

células, pra fazer tecido. Então, eles montavam maquete com o material. Eles não 

conseguiam montar só com material reciclado, mas utilizando material reciclado. Então, 

caixinha de ovo, canudo, eles usavam os novos, infelizmente. Mas a ideia era que, 

mostrar que alguns materiais serviam pra fazer outras coisas depois de ter sido 

utilizados e limpos. A gente trabalhou com algumas coisas, fazendo algumas maquetes, 

durante alguns anos. É o que eu te falei, que eu parei de dar aula durante...parei de dar 

aula no Ensino Fundamental, no Ensino Fundamental e Médio durante alguns anos 

quando eu tava, quando eu fui Chefe de Departamento e tava na Reitoria. A gente, eu 

acompanhava o que os outros faziam. Mas antes eu fui trabalhar na PUC, durante esses 

anos que eu tava fora de sala de aula no Ensino Médio, a gente trabalhava aí com outro 

tipo de conscientização. Eu trabalhava fazendo análise de (coliforme?). Acabou o 

tempo? 

Entrevistadora:  Não. 
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Professora: Eu sempre trabalhei muito com eles. Aí já era a nível de graduação, 

fazendo análise de (colimetria?), vendo, fazendo análise de água e biodegradação de 

materiais. Entendeu? 

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: Mas aí eu, aí eu tenho mais tempo do que no Ensino Médio a gente tem. É 

diferente, o escopo também é diferente. 

Entrevistadora:  Sim... 

Professora: Mas eu tô te dando, depois você, você vai ter maior trabalho pra arrumar 

essas informações. 

Entrevistadora: Nada! Que isso! Imagina...Considera importante a criação da 

disciplina? Por quê? 

Professora: Considero!...Essa disciplina não foi, eu entendi que ela não foi colocada 

porque ela é importante, né? Ela foi colocada por uma questão de formulação. Talvez 

por uma questão de exigência do currículo, curricular. 

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: Quem montou esse curso, tecnicamente, eu tava nesse grupo, eu era Chefe 

de Departamento. Fui eu junto com uma outra moça. Foram três pessoas. Naquele 

momento não existia necessidade, não existia a obrigatoriedade de ter Educação 

Ambiental. Existia a obrigatoriedade de ter outras disciplinas, por isso essas disciplinas 

foram colocadas. E a coisa dinâmica vai mudando, as disciplinas vão mudando e 

apareceu Educação Ambiental, ainda bem! Mas como, como Educação Ambiental eu 

acho que essa disciplina ainda, eu acho que ela ainda requer mediante do que a gente vai 

ter como resposta...ainda uma reformulação na, da ementa dela. Algumas coisas eu acho 

que tem que trabalhar com eles, mas são muito difícil de se trabalhar de forma, 

quadradinha, no armário, de armário. Mas você tem que trabalhar quase que de uma 

forma transdisciplinar. 

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: Né?! Você falar de todas os acontecimentos sobre Educação Ambiental, 

sobre o meio ambiente desde 1940. Começou por volta de 60, mas desde da, da Carson 

até hoje em dia, esse último evento que vai acontecer agora no Brasil. Como é que a 
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gente vai falar isso num bimestre, num trimestre. A impressão que eu tenho é que os 

alunos não guardam, ficam decorados. Eu acho que isso tem que ser falado ao longo do 

ano, do curso inteiro. E é falado! De fato é falado. Mas eu tô com os meninos da 

primeira série. Então o primeiro impacto que eles tem desses encontros é comigo. E eu 

apresentei uma listagem e a gente tá discutindo, mas ainda me incomoda, porque eu vi 

que ainda não ficou na cabeça deles, eu acho que ainda, ainda tá faltando eles 

discutirem mais, conhecerem mais e realmente dar valor ao que tá acontecendo nesses 

encontros. Eles não tem maturidade, eles não viveram isso. Então como é que eu vou 

mostrar isso pra eles? O que eu tô fazendo é um quebra-cabeça. Eu mostro dum jeito, 

eles me retornam, eu falei “não vai dar certo, então vamos de novo, vamos tentar de 

novo, vamos ver qual é a melhor maneira da gente apresentar isso pra eles”. Eu 

apresentei, eu pedi pra eles fazerem um trabalho, uma linha do tempo, e eles não se 

interessaram, eles não gostaram desse trabalho. A linha do tempo era pra eles 

montarem, a linha do tempo falando de todos os acontecimentos e não eu. Embora eu 

tivesse apresentado pra eles isso. 

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: Então, eles iam pegar o material, iam fazer a linha do tempo eles, mas eles 

montando e vendo o que que eles tinham descoberto, mas eles não acharam interessante. 

Mas vão fazer, mas vão ter que me entregar. 

Entrevistadora:  É! 

Professora: Mas não foi, não foi o melhor o melhor estímulo pra eles. Talvez eu tenha 

que estimular de outra maneira?! Primeira série, que acabou de entrar no Colégio. 

Foram meninos, como eu te falei, antes de começar a gravar, são meninos que não são 

do Pedro II, não eram do Pedro II, a maioria não era do Pedro II, a maioria era de 

concurso. Tão entrando num curso diferente, que eles tavam num curso regular, 

fundamental regular, tão entrando num curso técnico que tem uma visão diferente do 

curso regular. Então eles tão aprendendo também o que que é o curso técnico. E é nesse 

primeiro trimestre, por isso eu falei pra você de tudo isso, que talvez seja interessante 

você conversar de novo comigo a mesma coisa. E nesse primeiro trimestre muita gente 

entrou nova, teve muito feriado, então as aulas, não foram muitas aulas, os encontros 

são uma vez por semana só. Além de tudo tem que uma coisa que atrapalha, mas aí 

ninguém tem culpa, porque eu não tô outros dias na unidade. A minha unidade é aqui! 
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Então terça e quinta eu tô aqui. Só tô lá quarta-feira. Por exemplo, se eu estivesse lá 

terça, quarta e quinta, eles iriam me encontrar pra tirar dúvida ou, ou mostrar alguma 

coisa pra mim nos outros dias. 

Entrevistadora:  Sim! 

Professora: Embora eu esteja com eles o tempo que eles quiserem via Whatsapp, eu 

não tô presencialmente lá. A gente vai descobrindo os problemas de acordo, conforme 

eles vão acontecendo.  

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: E vai tentando solucionar...né?! Então isso eu tô descobrindo agora. E eles 

também tão descobrindo, porque eles também tão descobrindo o Colégio. Eles tão 

descobrindo como é que a coisa funciona. Como é que a estrutura funciona. Eles ainda 

não têm intimidade com a Área Verde. Eles não tem, ainda não tem intimidade com um 

monte de coisa no Colégio, tão tomando agora. Então, do mesmo jeito que eu tô 

conhecendo a Educação Ambiental como disciplina pra o Ensino Fundamental, eles tão 

descobrindo além da Educação Ambiental, outras disciplinas, o Colégio e o Curso como 

um todo. Eu eu não tô pegando alunos que já conhecem a Educação...o Curso de Meio 

Ambiente, né?! Eu tô pegando um aluno zerado. Não tô dizendo que isso é ruim ou isso 

é bom, eu tô falando, tô caracterizando a clientela, não gosto de falar clientela, os alunos 

que tão comigo. E tudo isso eu também tô aprendendo agora, porque a ficha também foi 

cair pro meio do caminho. Eu quando me ofereci, achei que eu não ia pegar essa 

disciplina. Quando a Coordenadora Geral de Ciências e Biologia me avisou, as aulas 

tavam começando. Então eu montei, foi assim, eu peguei o bonde andando. Ah 

Professora, você não tem experiência? Tenho experiência com Educação Ambiental, 

tenho minhas ideias com Educação Ambiental, mas ainda assim um curso, uma 

disciplina nova, que a gente monta a primeira vez. A gente tá, é a primeira vez que eu tô 

montando essa disciplina pra esse...tipo de aluno. Então, eu também não sei o quanto ela 

vai dar certo, o quanto ela não vai dar certo, né! Vai dar certo porque a gente quer.  

Entrevistadora:  Sim... 

Professora: Né?! 

Entrevistadora: Com certeza. (Risos)  
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Professora: Então, também é um aprendizado. A primeira prova que eles fizeram, eu 

quando fui olhar a prova, vou confessar, muitas coisas eu tenho que confessar pra vocês, 

porque não tive ainda reunião com a Coordenadora pra eu poder discutir isso. A 

primeira prova, eu quando fui olhar a prova depois, na hora que eu fui corrigir, eu disse 

“Gente, acho que essa prova tá difícil.” Acho que eu olhei a prova, quando eu fui 

montando a prova, primeira, segunda, terceira vez, achei que tava fácil. Dei pra eles a 

oportunidade deles usarem a consulta porque eu não quero que fique nada decorado, 

tem que ser lógico. A prova, eu vou te mostrar a prova, eu vou te dar a prova. A prova é 

grande. Eu tirei ideias da internet, não fora minhas, eu fui adaptando as coisas que 

tavam em outras provas, porque eu não queria partir do nada. 

Entrevistadora:  Entendo! 

Professora: Né?! E quando eu fui olhar a prova de novo, eu falei “Ai...mesmo com 

consulta...ai! Será que era isso mesmo que eu queria perguntar pra eles?” Porque eu 

discuti tudo o que tá na prova, eu discuti com eles em sala de aula. Mas será que eles 

tem maturidade pra entender isso? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é 

aquilo que eles precisam? Porque quando eu cheguei, antes de eu entrar em contato com 

a ementa da disciplina, a ideia que eu tinha é que eu ia apresentar a eles problemas 

ambientais, que também faz parte da disciplina tá? Mas faz parte agora a partir do 

segundo trimestre. Os problemas ambientais que a gente conhece, o que que eles podem 

estar causando, tanto de desastres até problemas ambientais de natureza não desastre. 

Problemas ambientais que sejam entre aspas: “corriqueiros, naturais, do dia-a-dia”, 

como o descarte de lixo, é um problema que não é um desastre, é um desastre porque a 

gente tem muito lixo, mas enfim...O que eu queria discutir era esse tipo de coisa com 

eles e fazer a abordagem deles conhecerem o ambiente que nos cerca, os tipos de 

problemas que a gente tem. Por que que a gente fala de desmatamento, de fato quais são 

os problemas que o desmatamento causa, sem ser decoreba. Ah, o solo vai secar e vai 

haver falta de evaporação, mas é ter oportunidade, eu não vou levar eles na Niemeyer, a 

gente discutiu o que aconteceu na Niemeyer. 

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: Teve um dia que eu cheguei pra eles e disse que tava ocorrendo, o desastre 

que tava acontecendo...Ah, teve uma greve, uma paralização do pessoal que tava 

coletando lixo. Na verdade quando você coleta, você coleta em caminhões menores, cê 
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leva pra uma estação de transbordo. Lá na estação de transbordo eles fazem uma 

escolha, vamos dizer assim, eles fazem uma garimpagem, literalmente uma 

garimpagem, tirando o que é maior, o que é que pode ser reciclado. Então, tem os 

“dalits” lá, tem os catadores lá. E aí dalí eles passam pra caminhões enormes, e esses 

caminhões é que vão até o aterro sanitário. E essas estações de transbordo, como não 

tavam recebendo do governo, elas pararam de funcionar, então teve um engarrafamento 

de caminhões pequenos que não conseguiam esvaziar pra pegar mais lixo. O lixo 

começou a acumular. Eles não tinham visto essas notícias. Então eu parei uma aula 

inteira pra discutir isso.  

Entrevistadora:  Pra mostrar. 

Professora: Mas eu queria discutir, na realidade, eles nem tinham sabido o que 

tava...Eu falei, meu filho você não tá vendo que tem lixo acumulado perto da tua casa? 

Cê não perguntou o quê que tá acontecendo? Cê não se interessa pra saber o que, do teu 

lado, o quê que tá acontecendo? Como é que seu lixo é jogado em casa? Como é que cê 

faz? Não sei. Pra onde vai seu cocô? Não sei. Pra onde vai o lixo orgânico que cê? Não 

sei. Da onde vem a comida que cê come? Não sei. É esse tipo de conscientização que 

agora eu quero partir pra falar com eles. Parece que é bobagem, porque eu acho que 

isso, que isso todo mundo tinha que ter, mas eles não tem. E aí é minha ideia agora no 

segundo trimestre é partir por esse tipo de conscientização que até faz parte do 

programa, mas aí deixar o programa mais orgânico e menos, menos familiar. Que, 

infelizmente, eu não gosto disso não. Se você falar em Biologia, se cê falar pra mim 

ministrar de forma ordenada e organizada, pra mim é melhor, pra minha cabeça, pra 

eles. Mas no caso de Educação Ambiental, eu tenho que fazer um Brainstorming com 

eles mesmo. Eles tem que aprender um monte de coisa, aprender a olhar pro lado e a ver 

quem é responsável por aquilo. Ele mesmo. Como é que eu posso fazer pra mudar 

aquilo? Então a minha intenção agora é que eles comecem a trabalhar, a fazer o 

trabalho, que não é prova, fazendo pesquisa. Dividi já, conversei isso com eles. Só 

comecei a plantar, eu queria que eles pensassem. Eles não vão vir com o pensamento 

pronto. O que eu disse, discutam em casa qual é a proposta de vocês e tragam pra mim. 

Eles não vão fazer, por causa da maturidade deles. Existe uma dificuldade muito grande 

deles conseguiram ver os tipos de problema que eles tem que discutir, principalmente 

com a primeira série. Eu pedi assim oh...faz o seguinte, olha pro lado, vê qual é o 

problema que cê tem em casa, do teu bairro, daqui do colégio. Vale desde o lixo que 
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você joga em sala de aula quando você vai embora. Olha pro chão e vê como é que tá. 

Olha pro teu entorno como é que tá. Olha pra rua como é que tá...né?! Não é possível 

que você não veja um problema qualquer. Que você possa dizer eu acho que isso é um 

problema que a gente pode resolver com conversa, com educação, com palestra, enfim. 

Olha pra praia, olha o que, lixo na praia. Eles são muito fora do mundo nesse ponto. 

Então eu preciso começar a passar documentários pra eles sobre as ilhas de lixo que 

existem nos oceanos. O que que acontece com os descartes nossos. Porque eles acham 

que lixões é a mesma coisa que aterro sanitário. O que que acontece com nosso esgoto 

que vai pra, no caso daqui do Rio de Janeiro, teoricamente, vai pro mar. Mas e as 

cidades que não tem mar, vai pra rio, quê que acontece? E eles precisam começar a 

discutir isso, mas infelizmente eles não tem conhecimento nem de Química nem de 

Biologia pra poder discutir um pouco mais a fundo a parte de Química ou Biologia 

mesmo que interfere nesses processos. 

Entrevistadora: Entendi! 

Professora: Né?! A minha ideia é essa.  

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: Que eu nem sei se vai dar certo. Provavelmente não vai dar certo na 

primeira tentativa. Alguma coisa eles vão aprender com certeza. E depois, no final, eu 

vou ver que que aconteceu, como é que a gente pode melhorar esse processo. 

Entrevistadora: Entendo! É...quais aspectos, conteúdos de Educação Ambiental você 

considera importante abordar durante o desenvolvimento da disciplina no Curso 

Técnico de Meio Ambiente? 

Professora: Então de novo isso que eu tô falando. Eu vou resumir o que eu já falei pra 

você. 

Entrevistadora:  Sim. 

Professora: Primeiro, eles terem a noção, historicamente, como é que começou a se 

discutir a Educação Ambiental. Segundo, não falar propriamente de Educação 

Ambiental, mas falar de meio ambiente com o, digo os problemas que a gente tem. 

Problemas/soluções. Por quê que o cara tipo o Moscatelli fala tanto de meio ambiente? 

É porque é bonito? Por que ele quer mídia? Por quê que é que a gente tá tão se 

importando com isso? E o meu desejo é que eles cheguem a descobrir que eles vão ficar 
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sem praia, que eles vão ficar sem estrada. Que eles vão ficar, que eles podem morrer 

porque uma pedra caiu na cabeça deles. Mas eu preciso da estrada. Então como é que eu 

vou fazer? Né?! Eu preciso do carro, mas como é que eu posso fazer pro carro não 

poluir o meio ambiente. Como é que eu posso agir? Como é que eu posso produzir? Eu 

preciso de produtividade, eu preciso de produção nas indústrias, mas como é que eu 

posso fazer isso pra não causar, pra ser menos poluente. É mais trabalhoso? Mas qual é 

a compensação que eu tenho. O quê que é o custo de dinheiro? O quê que é o custo 

ambiental? Tudo isso eu acho importante eles discutirem. Eu acho que num ano só não 

dá tempo, mas tudo bem. Vamo lá! 

Entrevistadora: Mas é isso aí, então. Te agradeço.  

Professora: Vê se você conseguiu ouvir isso que eu falei. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO À PROFESSORA* 

* Respostas em negrito. 

1. Durante o desenvolvimento da disciplina Educação Ambiental você considera que 

estão sendo abordadas as seguintes questões: 

 

a. Questões ecológicas 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo parcialmente 

(3) Não concordo, nem discordo 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente 

b. Questões éticas 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo parcialmente 

(3) Não concordo, nem discordo 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente 

  

c. Questões econômicas 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo parcialmente 

(3) Não concordo, nem discordo 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente  

d. Questões sociais 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo parcialmente 

(3) Não concordo, nem discordo 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente  

 

e. Questões filosóficas 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo parcialmente 

(3) Não concordo, nem discordo 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente  

 

 

 

 

2.  Você poderia apontar como vem abordando cada um desses aspectos da EA? 

a. Questões ecológicas:  

- Desastres naturais e artificiais e antropogênicos. Porque aconteceram e suas 

consequências. 

 

b. Questões éticas: 

- Grandes e pequenos encontros e discussão dos interesses conflitantes quando 

abordamos o que foi discutido e construído durante os encontros e nos desastres.  

- Comportamento geral das pessoas no entorno do colégio e com as pessoas em 

geral. 

 

c. Questões econômicas: 
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- História da construção da Educação Ambiental e porque os desastres 

antropogênicos ocorreram. 

- Os interesses econômicos por trás desses desastres e prejuízos econômicos em 

torno dos desastres. 

 

d. Questões sociais: 

- O que os desequilíbrios ambientais podem causar para a saúde pública e 

individual. 

- Os problemas que determinados tipos de poluição podem causar no meio 

ambiente (animais e seres humanos), por exemplo a poluição do ar, do mar 

(plásticos). 

- Problemas éticos de transferência de poluição entre países, exemplo: poluição 

aérea, dos rios 

- Transferência de resíduos sólidos urbanos. 

- Relação das populações economicamente mais desfavorecidas também serem 

socialmente mais desfavorecidas. 

 

e. Questões filosóficas: 

- Forma que cada país tem de lidar com os resíduos sólidos urbanos e outros tipos 

de dejetos. 

- Postura de diferentes países frente a compromissos assumidos nos diferentes 

encontros. 

 

3. Você poderia comentar sobre em quais níveis de ensino considera importante 

acontecer a Educação Ambiental, justificando sua resposta? 

Em todos, com abordagens diferentes. Porque é construída uma consciência sobre 

a Educação Ambiental nos diferentes níveis de educação formal e não formal, em 

casa, na família, socialmente, no colégio. É construída ao longo da vida do 

indivíduo. 
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4. Você considera que lecionar esta disciplina afetou sua visão sobre Educação 

Ambiental? Justifique. 

Não, pois sempre trabalhei de forma transversal com Educação Ambiental no 

ensino de Biologia. Agora estou construindo de forma mais formatada nesta 

disciplina. 

 

5. Você conseguiu detectar em algum dos alunos mudanças de posicionamentos, 

discursos ou atitudes ao longo da disciplina? Se sim, poderia comentar, dando um 

exemplo? 

Ainda não, pois é a primeira vez que esta disciplina está sendo ministrada e não 

houve tempo suficiente para notar mudanças de comportamento. Além de serem 

alunos novos no colégio (primeira série). Talvez ocorra alguma mudança nas 

próximas séries. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DE APROVAÇÃO DA 

PESQUISA – PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO B – PLANO DE CURSO DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM 

MEIO AMBIENTE* 

* O Plano de Curso não se apresenta na íntegra, devido à garantia de sigilo das 

informações das participantes da pesquisa, as quais fazem parte do corpo docente do 

curso. Neste anexo se encontram apenas informações do documento que foram 

analisadas por essa pesquisa. No anexo C encontra-se, separadamente, a ementa da 

disciplina Educação Ambiental, retirada do documento. 
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ANEXO C – EMENTA DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO AMBIENTAL* 

*Retirada do Plano de Curso do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente, 

disponibilizado pela coordenadora do curso. 
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