
1 

 

 

 

 

 

Marise Paulina da Silva Alves Cunha. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA INTEGRAL DO 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS: AS PRÁTICAS E DESAFIOS 

DE UMA EDUCADORA AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marise Paulina da Silva Alves 

Cunha. 

 

 

 

Angra dos Reis. 

2014. 



2 

 

 

Marise Paulina da Silva Alves Cunha. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA INTEGRAL DO 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS: AS PRÁTICAS E DESAFIOS 

DE UMA EDUCADORA AMBIENTAL.  

 

 

 

 

                                                         Monografia apresentada ao 

Instituto de Educação da 

Universidade Federal 

Fluminense, como requisito 

parcial para a conclusão do 

Curso de Graduação em 

Pedagogia de Angra dos Reis. 

 

 

 

Orientador (a): Prof. Francine Pinhão 

 

 

 

 

Angra dos Reis. 

2014. 



3 

 

 

Marise Paulina da Silva Alves Cunha. 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA INTEGRAL DO 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS: AS PRÁTICAS E DESAFIOS 

DE UMA EDUCADORA AMBIENTAL.  

 

 

                                                         Trabalho de Conclusão de 

Curso apresentado a 

Universidade Federal 

Fluminense- Instituto de 

Educação de Angra dos Reis 

como requisito final para a 

conclusão do curso de 

Pedagogia. 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Francine Pinhão  

 

 

 

Angra dos Reis. 

2014. 



4 

 

Marise Paulina da Silva Alves Cunha. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA INTEGRAL DO 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS: AS PRÁTICAS E DESAFIOS 

DE UMA EDUCADORA AMBIENTAL.  

 

                                                         Trabalho de Conclusão de 

Curso apresentado a 

Universidade Federal 

Fluminense- Instituto de 

Educação de Angra dos Reis 

como requisito final para a 

conclusão do curso de 

Pedagogia. 

Aprovada em xxxxxxxxxxx de 2014 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Francine Pinhão – UFF 

Orientadora 

 

    Profª.  Rosilda Benacchio – UFF 

Parecerista 

 

Prof. Anderson Tibal – UFF 

Parecerista 

 

Angra dos Reis. 

2014. 



5 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu filho, Davi Luz, razão da minha 

existência meu maior tesouro e que me 

fazes sorrir nos momentos em que estou 

triste, obrigado por existires!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

"É somente através de uma sólida educação cultural e ambiental do homem, e de um 

sério comprometimento dele com o bem estar do mundo onde vive, que será possível 

conter suas ganâncias e egoísmos, para podermos construir um mundo que, por ser 

justo e pacifico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras." 
Herbert Alexandre Galdino Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/herbert_alexandre_galdino_pereira/


7 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela força e coragem durante toda esta longa caminhada. 

Aos meus amados pais, Geraldo (in memoriam) e Maria da Luz a quem eu rogo 

todas as noites a minha existência. 

A meu marido, pessoa com quem amo partilhar a vida. Obrigado pelo carinho, a 

paciência e por sua capacidade de me trazer paz na correria de cada período.  

Aos amigos que de alguma forma contribuíram para essa minha conquista.  

A professora Francine Pinhão pela paciência na orientação e incentivo que tornaram 

possível a conclusão desta monografia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

RESUMO 

 Esta pesquisa tem por objetivo analisar o modo como a educação ambiental 

vem sendo tratada em uma escola de tempo integral do município de Angra dos Reis, 

discutindo sua importância e procurando entender as práticas e desafios. Utiliza 

como referenciais teóricos autores da “educação ambiental crítica” (LOUREIRO 

(2009), GOLDENBERG (2004), SAUVÉ (1992) além de leis, decretos e documentos 

eletrônicos elaborados pelos seguintes órgãos: Ministério da Educação, Coordenação 

Geral de Educação Ambiental: Ministério do Meio Ambiente Departamento de 

Educação Ambiental. Estes textos permitiram entender e analisar os caminhos que a 

educação ambiental deve executar dentro da escola. Enfoco, também, as diferentes 

concepções sobre o ambiente na educação ambiental e suas influências na relação 

homem-ambiente. A metodologia da pesquisa é qualitativa e a coleta de dados 

incluiu: observação de aulas e entrevista semi-estruturada com um profissional 

destinado a trabalhar com educação ambiental respondeu. Com relação à concepção 

de meio ambiente que a professora possui está claro no planejamento a preocupação 

com duas dimensões da educação ambiental, a social e a ecológica. Acreditamos que 

suas experiências formação acadêmica em ciências biológicas, sua trajetória de 

militância nos movimento ambientalista e sua vivencia familiar de cuidado com a 

natureza, levam á produção de uma educação ambiental que oscila entre o social e o 

ecológico, as quais estão claras em seus planejamentos. Apesar disso, existem 

condições levantas pela professora que constituem desafios a serem superados em 

busca de uma educação ambiental crítica: A escola ainda trata a educação ambiental 

como uma disciplina; Não há recursos materiais para dinâmicas diferentes das 

práticas tradicionais de ensino; A educação ambiental ainda aparece vinculada ao 

ensino de ciências. Por fim, concluo que a educação ambiental ainda não é tratada no 

ambiente escolar de forma transversal e é preciso repensar a estrutura escolar para 

alcançar esse status para a educação ambiental. 

 

 
 

Palavras-chave: educação ambiental, prática dos professores, visões, 
concepções de meio ambiente. 
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ABSTRACT  

This research aims to analyze how environmental education is being treated in a 

school full-time in the municipality of Angra dos Reis, discussing their importance 

and seeking to understand the practices and challenges. Used as theoretical 

frameworks authors of "critical environmental education" (Loureiro (2009), 

Goldenberg (2004), SAUVÉ (1992) in addition to laws, decrees and electronic 

documents prepared by the following agencies: Ministry of Education, General 

Coordination of Environmental Education: Ministry environment Department 

environmental education. These texts allowed analyse the ways that environmental 

education must perform within the school. I focus on, well, different conceptions of 

the environment in environmental education and its influence on the relationship 

between man and environment. The methodology research is qualitative and data 

collection included: classroom observation and semi-structured interview with an 

environmental educator. About the concept of environment present in teacher 

planning we identified the social dimension and the ecological dimension. These 

views probably results from three experiences: academic background in biology, 

activism in the environmental movement and experiences in nature with her family. 

Although these view, her practice is more focused on biological aspects than social 

aspects. Nevertheless there are conditions that constitute challenges by teacher 

practices focus on critical environmental education: The school still treats 

environmental education as a discipline; there are no material resources to different 

dynamics of traditional teaching practices; Environmental education also appears 

linked to science education. Finally, I conclude that environmental education is still 

not treated across the school environment. Thus, it is necessary to rethink the school 

structure to achieve this status for environmental education. 

 

Keywords: environmental education, teacher practice, visions, conceptions of the 

environment. 
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INTRODUÇÃO  

A presente proposta de pesquisa discute o tema Educação Ambiental e surge 

por meio de reflexões sobre o contexto de Angra dos Reis e o modo como esta 

temática vem sendo abordada nas escolas da região. Tratar deste tema se faz 

importante por diversos motivos, um deles seria o pouco reconhecimento da relação 

direta entre o ambiente e a sociedade, em meio a atual configuração da crise 

ambiental. 

A Educação Ambiental Crítica consiste em explorar e redescobrir o lugar em 

que vivemos, as nossas realidades cotidianas, a partir de um olhar renovado, ou seja, 

crítico. Este termo de acordo com Loureiro designa a educação ambiental como um 

processo que articula dimensões ecológicas e sociais na “leitura do mundo”. Nas 

palavras do autor: “Com a perspectiva crítica entendemos que não há leis atemporais, 

verdades absolutas, conceitos sem história, educação fora da sociedade” (Loureiro 

pag. 66, 2007). Este acredita que a adoção da perspectiva crítica possibilita a 

construção de uma educação voltada para a construção de uma sociedade sustentável 

a partir da crítica ao modo de produção capitalista. 

A falta de diagnóstico e divulgação dos problemas socioambientais, o não 

cumprimento das políticas de formação dos educadores ambientais e a tomada de 

consciência sobre tais problemas, acabam desviando o cumprimento de uma 

Educação Ambiental voltada para esta perspectiva. De maneira geral, as práticas 

acabam voltadas somente para mudanças de valores.  

 Vivemos em uma ampla precariedade de conhecimento sobre a Educação 

Ambiental, apesar desse tema ser bastante complexo e envolver múltiplas dimensões, 

todos tem conhecimento da crise ambiental, mas a maioria não tem consciência dos 

tipos de ações e procedimentos a serem tomados. “O homem enxerga os problemas 

ambientais como se fossem originados independentemente das suas práticas 

sociais.” (LOUREIRO, 2009, p.11). 

De acordo com Loureiro (2009) não existe um consenso sobre o sentido de 

educação ambiental. Alguns autores brasileiros tratam a Educação Ambiental como 

um instrumento de transformação social para se atingir a mudança ambiental e não 

apenas como ela é compreendida tradicionalmente, um instrumento de mudança 
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cultural ou comportamental. Sobre a necessidade de emancipação do homem, a 

Educação Ambiental deveria buscar no homem sua autotransformação social para 

que o indivíduo atinja a mudança socioambiental. Porém, nesse meio, o cenário 

social no qual o indivíduo está inserido, a sociedade, não pode ser ignorada, pois não 

há mudança ética possível quando se ignora a sociedade. 

 Para se obter a transformação social e a relação entre ser humano – natureza 

seria necessário que os indivíduos passem a efetuar uma ação educativa plena, 

integral e articulada a outras esferas da vida social consolidando-se com o atual 

modelo de sociedade e as suas relações sociais. O educando desalienado de suas 

condições sociais realiza-se, emancipa-se e assim ultrapassa a desigualdade de 

classes, as suas relações de dominação a hierarquia entre saberes e a exclusão social. 

Onde a crítica e a capacidade de reflexão e a superação busquem o equilíbrio entre o 

indivíduo e a sociedade em suas práticas sociais de transformação e emancipação 

desses indivíduos. (LOUREIRO, 2009) 

 A mudança cultural e a mudança social podem contribuir junto as correntes 

pedagógicas da educação com uma proposta educativa de mudança ambiental. Essa 

junção de mudança cultural com mudança social são eficientemente necessárias 

devido aos problemas ambientais se originarem das praticas sociais.  Na Educação 

Ambiental a concepção pedagógica de caráter moralista, acaba designando os 

humanos com se fossem seres passivos e ignorando a ação humana no meio social 

negando sua existência histórica e sua práxis.(LOUREIRO, 2009)  

 Dentre as diferentes abordagens presentes na discussão sobre educação 

ambiental o contexto escolar tem uma maior adesão às vertentes comportamentalistas 

e moralistas (formal) e acabam somente conscientizando e ensinando 

comportamentos adequados à preservação, ao invés de dar importância também ao 

lado socioeconômico e cultural do meio, para com quem se trabalha a Educação 

Ambiental . No entanto, não é este tipo de abordagem formal que está proposta na 

legislação sobre educação ambiental e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 Diante da falta de consenso sobre educação ambiental e da sabida importância 

desta vertente pedagógica para o desenvolvimento de novas práticas sociais, nos 

interessa investigar o modo como à educação ambiental é desenvolvida na rede 

municipal de Angra dos Reis. O tema se torna ainda mais relevante para esta região, 
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já que esta é marcada por diversos problemas de ordem socioambiental e, por outro 

lado, é considerada um paraíso ecológico. A partir disso, a pergunta norteadora desta 

pesquisa é: Como é desenvolvida a educação ambiental nas escolas de tempo integral 

no município de Angra dos Reis? Esta pergunta se desdobra em outra, que é: Em que 

medida estas práticas dialogam com aspectos socioambientais próprios deste 

município?  

A partir desta questão traçamos os seguintes objetivos:  

Caracterizar a abordagem pedagógica dada à Educação Ambiental em uma 

escola da rede municipal.  

Identificar as concepções de meio ambiente que orientam a prática 

educacional 

Levantar dados sobre a formação do professor e sobre o seu interesse na 

Educação Ambiental. 
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1. PANORAMA DA EDUCAÇAO AMBIENTAL NO BRASIL. 

A Educação Ambiental no Brasil que será apresenta neste capitulo descreverá 

um breve panorama desse tipo de educação. Este capítulo está organizado a partir de 

dois aspectos: o político as políticas que regulamentam a Educação Ambiental e o 

pedagógico: as diferentes abordagens pedagógicas envolvidas neste tipo de 

educação.  

1.1.  Políticas que regulamentam a educação ambiental na escola 

 A Educação Ambiental começou por volta de 1973 aqui no Brasil, a partir do 

Decreto de nº 73.030 e que se criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente. Onde 

entre uma de suas atribuições era promover “o esclarecimento e educação do povo 

brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a conservação 

do meio ambiente”. (LIPAI; LAYRARGUES; PEDRO, 2007, pg. 24). Podemos 

perceber que na ocasião a preocupação estava mais voltada para o gerenciamento de 

recursos do que de fato uma educação ambiental emancipatória. Esta abordagem 

política tem relação com a época em questão, quando se iniciava a discussão sobre 

crise ambiental e seus possíveis mecanismos de controle.  

Logo após a inserção desse decreto surge a lei de nº 6.938 de 31.08.1981 que 

institui a Política Nacional de Meio Ambiente, onde em seu artigo 2°, inciso X, 

salienta a importância dessa dimensão pedagógica no Brasil. E destaca a necessidade 

de promover a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 

da comunidade objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente”. (LIPAI; LAYRARGUES; PEDRO, 2007). Observa-se que esta lei que 

institui a Política Nacional de Meio Ambiente é antiga, mas ainda hoje a Educação 

Ambiental aparece nas escolas como se fosse uma novidade. Apesar de já se 

passarem 33 anos da implementação desta lei, parece que para as escolas a educação 

ambiental é algo inovador. 

Portanto a partir desses primeiros passos conquistados aqui no Brasil 

surgiram, então, muitas políticas regulamentadoras voltadas especificamente para 

Educação Ambiental. Essas conquistas vieram não somente para uma educação 

ambiental escolar especifica, mas como uma tendência socioambiental e que engloba 

não somente uma pratica educativa, mas que busca envolver toda a sociedade. Para 
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que todos participem (comunidade escolar e sociedade) e se tornem todos educadores 

ambientais na busca de uma leitura crítica, da realidade socioambiental. 

 Foi em 1988, na nova Constituição Federal que a Educação Ambiental surge 

em caráter obrigatório e assim os temas ambientais começam a fazer parte da escola. 

De acordo com o Art. 225 no Capítulo VI do Meio Ambiente, Inciso VI, nota-se a 

efetiva necessidade de “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.”.  

De acordo com a Constituição atual as leis federais, decretos, constituições 

estaduais e leis municipais precisam cumprir os seus preceitos, determinando a 

obrigatoriedade da Educação Ambiental, ou seja, surge então o direito constitucional 

de todos os cidadãos brasileiros ter o acesso à Educação Ambiental.  

Apesar de a legislação educacional ser superficial a menção que se faz à 

Educação Ambiental, na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 onde se organiza a 

estruturação dos serviços educacionais e estabelece competências, aparecem poucas 

menções à questão ambiental, observa-se no artigo 32, inciso II, a “compreensão 

ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade”, sendo essa referência exigida para o ensino 

fundamental. Já para os currículos do ensino fundamental e médio, é no artigo 36, § 

1°, que se nota o seguinte “devem abranger, obrigatoriamente, (...) o conhecimento 

do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil”. 

Mesmo com toda essa obrigatoriedade em todos os níveis de ensino uma nova 

lei é aprovada a de nº 9.795/99 onde no atual Plano Nacional de Educação (PNE) 

consta que o artigo 36, da lei citada acima, implementou-se obrigatoriedade tanto 

para o ensino fundamental como para o ensino médio, mas tudo sob a observância 

dos preceitos dessa nova Lei 9.795/99. Fortalecendo então mais ainda a 

obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino. No âmbito da 

sala de aula as políticas regulamentadoras que existem para essa operacionalização 

da Educação Ambiental são os Parâmetros Curriculares Nacionais que orientam o 

programa pedagógico das escolas. Apesar das circunstâncias, até o presente 

momento, as Diretrizes Curriculares Nacionais do CNE para a Educação Ambiental, 

ainda não foram aprovadas. (LIPAI; LAYRARGUES; PEDRO, 2007, p. 25). 
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Portanto, posso concluir que as leis podem não contribuir para mudanças de 

atitudes dos indivíduos, contudo, a mudança cultural só ocorre com a 

“conscientização”. Por isso a escola é um dos mais importantes meios, onde se pode 

começar a fazer a conscientização de nossos alunos, e assim podemos ter futuros 

indivíduos conscientizados tanto de seus direitos, quanto de seus deveres. 

1.2 Abordagens pedagógicas presentes a pesquisa sobre educação 

ambiental. 

Muitas abordagens pedagógicas podem envolver a Educação Ambiental como 

a tendência tradicional que é centrada na transmissão de conhecimentos. Os 

indivíduos adquirem informações sobre o meio ambiente, de maneira não crítica, 

tornam-se sujeitos responsáveis pelas questões ambientais, mas sem levar em conta o 

contexto histórico. A tendência liberal renovada está dentro de uma perspectiva 

não crítica de educação e se apoia em uma visão filosófica baseada na existência, na 

vida. Sob essa visão, a natureza humana é determinada pela existência e não mais 

pela essência, o que é contrária à tendência tradicional. 

 As abordagens pedagógicas mais valorizadas nesta pesquisa são as que têm 

suas ações pedagógicas relacionadas com a realidade do individuo e que interagem 

tanto com o lado ambiental quanto o social. Então a Educação Ambiental crítica que 

é (transformadora, popular, emancipatória e dialógica), é ela que contraria à simples 

transmissão de conhecimento formal. Sendo assim, com essa perspectiva crítica 

entende-se que não existe educação fora da sociedade, mas relações que nos 

movimentam e nos formam ao longo de nossas vidas (cultura, educação, classe 

social, comunidade, família, etnia entre outras).   

As ideias de Loureiro (2009) foram utilizadas como referência nesta pesquisa em 

relação à Educação Ambiental crítica (dialógica). Loureiro enfatiza: 

                            Que a tradição científica do método dialético marxista é a 

melhor forma de pensar e transformar o mundo. E qualifica o 

conhecimento e uso desse método como algo  “indispensável 

para a Educação Ambiental e todo debate inserido na 

complexidade ambiental”, porque “as idéias são construídas na 

materialidade da vida é definida no plano ideal se 

exteriorizando no mundo material”. Caso contrário, as ações 

pedagógicas resultam em perspectivas que alienam o humano 

de suas condições socioeconômicas e políticas, arrancando-o 

do solo lamacento das relações sociais e carregando-o para as 

alvas nuvens do céu; abandonando o mundo real e apregoando 

a promessa de um mundo ideal. (Loureiro, 2009, p. 13). 
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 Para Loureiro (2009) a Educação Ambiental  Emancipatória é uma educação 

com elementos de transformação social e inspirada no diálogo. Neste contexto a 

Educação Ambiental se nutre também das pedagogias progressistas, como: 

“histórico-crítica” (Saviani) e libertária (Paulo Freire), as quais são correntes 

pedagógicas designadas para a transformação social. 

           Estas diferentes abordagens para a educação ambiental estão relacionadas com 

o modo como o meio ambiente, a relação homem-natureza e a própria educação são 

representados. O discurso sobre Educação Ambiental é uma coisa, mas na prática o 

discurso quase não acontece na íntegra, seja por falta de meios técnicos ou até 

mesmo, por falta de conhecimento do que é e como se constrói cidadãos críticos e 

conscientes. 

A respeito das diferentes representações dadas a esses conceitos localizamos no 

trabalho desenvolvido por (SAUVÉ, 1992) um conjunto de categorias que nos 

parecem úteis, tanto para a caracterização das diferentes abordagens quanto para 

discutirmos os dados a serem coletados nesta pesquisa. Abaixo reproduzo a tabela 

contida no trabalho da autora. 
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1.3 Tabelas de tipologia das concepções na Educação 

Ambiental. 
 

 
 

 

Tomando por base a tabela tipológica de (SAUVÉ, 1992), sobre as diferentes 

concepções do ambiente, farei um breve comentário das seis concepções e suas 

influências na relação homem-ambiente, identificadas no estudo da autora. 

         Ambiente como natureza – nesse tipo de concepção o ambiente é entendido 

como puro e sem a intervenção humana ainda, a natureza deve ser somente admirada 

e respeitada, os seres humanos devem aprender a se relacionar com ela. 
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         Ambiente como recurso – nessa concepção o ambiente deve ser poupado, 

zelado e os recursos do ambiente gerenciados, preservados e assegurados para as 

nossas gerações futuras. 

         Ambiente como problema – nessa concepção o ambiente é visto como um 

problema a ser resolvido os seres humanos devem aprender a preservar e a manter a 

qualidade do ambiente. A estratégia educativa é identificar analisar e diagnosticar o 

problema por meio de pesquisa e avaliação de diferentes soluções. 

         Ambiente como um lugar para se viver – nessa concepção o ambiente é visto 

como um lugar de vivencia dos seres humanos é que envolve todo o cotidiano do ser. 

Lugar onde o ser humano passa quase todo seu tempo. Por isso o ser humano deve 

procurar entender, conhecer, aprender, planejar e cuidar desse tipo de ambiente. 

         Ambiente como a biosfera – nessa concepção o ambiente é visto como finito e 

global. Nessa concepção a educação é vista como um movimento globalizador, sob o 

ponto de vista planetário (mundial) tem o objetivo de compreender as múltiplas 

dimensões do mundo, estimulando a participação do individuo em lidar com 

importantes questões socioambientais. 

         Ambiente como projeto comunitário – nessa concepção o ambiente é 

compreendido como um lugar dividido, político e de coletividade humana. Esse tipo 

de ambiente é um lugar central para uma análise crítica onde o individual e o 

coletivo, participam da evolução da comunidade. A partir dessas análises críticas 

podemos encontrar muitas preocupações a respeito da educação socioambiental na 

comunidade. 
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2. METODOLOGIA 

Os instrumentos e fontes de coleta de dados usados para o contexto de 

pesquisa foram os seguintes: entrevista de natureza estruturada com a única 

professora responsável por ministrar as aulas de educação ambiental, nessa escola da 

rede municipal de Angra dos Reis; coleta de materiais didáticos e planos de aula 

elaborados pela professora e observação.   

          A abordagem desta pesquisa é de natureza qualitativa. As pesquisas 

qualitativas são caracterizadas por se dedicar a investigação dos significados, 

motivos, valores e atitudes, cheias de subjetividade. De caráter espontâneo e 

exploratório esse tipo de pesquisa faz o entrevistado pensar e falar livremente sobre o 

que está sendo pesquisado. Esse tipo de pesquisa faz emergir aspectos subjetivos, 

motivações não explícitas e até não conscientes do que está sendo pesquisado. Dessa 

forma, pode-se extrair algo há mais da pesquisa que poderia estar oculto e então o 

campo de investigação pode ser explorado mais ainda (GOLDENBERG, 2004).   

2.1 Coletas de dados  

A coleta de dados se cumpriu mediante a aplicação de uma entrevista junto ao 

docente destinado a trabalhar com Educação Ambiental. Esta entrevista foi 

estruturada a partir da seguinte pergunta norteadora: Como é desenvolvida a 

educação ambiental nas escolas de tempo integral no município de Angra dos Reis 

e em que medida dialoga com aspectos socioambientais próprios deste município? 

Além da pergunta voltada para a prática de ensino aprendizagem também 

foram coletadas informações sobre a formação inicial e continuada do docente, como 

também, o seu interesse em relação ao tema educação ambiental. Os eixos da 

entrevista foram: formação inicial e continuada; elaboração do planejamento de 

Educação Ambiental na escola; execução desse planejamento; e os objetivos da 

Educação Ambiental traçados pela professora.  

As perguntas da entrevista foram elaboradas a partir de questões que ainda 

não haviam sido respondidas por meio da observação e do acesso aos materiais 

didáticos. A entrevista foi conduzida por meio de dialogo aberto e em meio a esse 

dialogo surgiram muitas outras informações que também foram coletadas. Além 
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dessas informações, também, descrevo nesta pesquisa algumas informações obtidas 

por meio de conversa informal, antes da entrevista. 

A seleção dos materiais didáticos utilizados pela professora em suas aulas foi 

realizada por ela mesma, de acordo com o tema da pesquisa realizada. Para 

realização da pesquisa, visitei a escola quatro vezes, para apresentação do projeto de 

pesquisa e observação das aulas ministradas pela professora.  

2.2 Análises de dados  

Os dados serão descritos e analisados a partir dos seguintes eixos: (i) formação 

docente; (ii) concepção de meio ambiente; (iii) práticas de ensino aprendizagem. O 

item (i) será descrito a partir de informações coletadas tanto em conversa informal 

com o docente quanto respostas dadas durante entrevista. Já os itens (ii) e (iii) serão 

descritos com base nas informações coletadas por observação, acesso aos materiais 

didáticos e entrevista estruturada com o docente. 

 Para a realização da análise dos dados descritos utilizaremos as categorias de 

meio ambiente e relação homem-natureza descritas por Sauvé (1992) e, também, as 

informações obtidas na revisão de literatura sobre as diferentes práticas de educação 

ambiental presentes no Brasil. 
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3. Cenário da Pesquisa 

A pesquisa de campo foi realizada na instituição Maria Hercília Cardoso 

Castro, Centro de Educação em Horário Integral (CEHI) situa-se na Estrada 

Vereador Benedito Adelino (antiga Estrada do Contorno) – nº 5899, Vila Velha, 

Angra dos Reis, RJ, Tel. 3365-8066, fundada em 1969 sob o decreto 14.278. Em 

2011 passou a funcionar como escola de tempo integral. Nessa escola de horário 

integral segundo diálogos internos obtidos dentro da instituição a visão dos 

profissionais é de que “as crianças estabelecem um laço diferente com a escola, pois 

convivem com outra realidade, quando a criança é colocada numa escola de tempo 

integral num espaço educativo, de formação, ela provavelmente saíra desse local com 

bastante vivência e experiência, preparada para o mundo”.  

3.1 Funcionamento da instituição. 

 No início a instituição funcionava como escola regular. A partir ano de 2011 

passou a funcionar no sistema de Escola Integral, hoje o município conta somente 

com quatro escolas que funcionam nesse sistema. A prioridade do município é 

garantir, além das disciplinas escolares, o acesso à cultura, ao esporte e às novas 

tecnologias, através de oficinas, promovendo integralmente o conceito de cidadania, 

oportunizando aprendizagens significativas e respeitando sempre a identidade 

individual, cultural e local.  

A carga horária é de nove horas diárias de atendimento, sendo quatro horas 

com atividades ministradas por professores, abrangendo a Base Nacional Comum; 

duas horas de atividades em oficinas de diferentes áreas do conhecimento, realizadas 

por professores docente II e recreadores, tipo; estudo dirigido, oficina de ideias, de 

circo, educação física, brinquedoteca, artes plásticas, teatro, música e sala de leitura; 

e duas horas e meia destinadas à alimentação, higiene, movimentação, atividades 

recreativas e de relaxamento.  

 Atualmente atende 145 alunos, do pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental 

todos divididos em 06 turmas manhã / tarde, tanto da comunidade local como de 

outras comunidades da região, no horário das 7h 30 às 16h 30 diária.   
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No período dessa pesquisa as atividades complementares estavam distribuídas 

da seguinte forma na instituição:  

 Oficinas Programa Mais Educação: Fotografia/ Dança / Desenho / Letramento. 

 Oficinas com Professores Docente II de 6ª a 9ª: Educação Ambiental / 

Educação Física / Arte / Música. 

.   

3.2 Estrutura Física. 

A infraestrutura da escola divide-se em: 06 salas de aula; 01 cozinha; 01 

refeitório; 01 sala de professores; 01 secretaria; 01 sala de direção; 01 biblioteca; 04 

banheiros; prateleiras para depósitos de alimentos; 01 depósitos de limpeza; 01 sala 

de vídeo. Não tem banheiro adaptado nem cantina. 

Os recursos humanos distribuem se: 15 docentes do Ens. Fundamental; 01 

nutricionista (firma contratada); 02 cozinheiras; 01 zelador; 01 secretária; 01 diretor; 

01 auxiliar de direção e 02 coordenadoras pedagógicas. E os recursos materiais em: 

03 televisores; 05 computadores; 01 máquina de fotocópias; 01 aparelho de DVD; 01 

microfone; 01 projetor; 01 fogão; 02 geladeiras; 01 micro-onda; 01 liquidificador; 01 

bebedouro de água; 01 freezer grande e 06 quadros brancos. 

3.3 Caracterização da área de estudo. 

 Angra dos Reis foi descoberto pelo navegador português André Gonçalves 

em 06 de janeiro de 1502, ainda que muito antes já existisse presença humana, 

habitado pelas tribos nativas de Guaianás, Bravios e Belicosos. Em meados do século 

XVI, foi fundado o primeiro povoado, conhecido, atualmente, como Vila Velha É 

uma cidade que sempre esteve ligada a seu porto desde suas origens onde 

exportavam ouro de Minas Gerais e o café do Vale do Paraíba.  

 No final do século XVI com a chegada da ferrovia e a comunicação direta 

com os Estados de Minas Gerais e São Paulo, Vila Velha foi elevada a categoria de 

freguesia, convertendo-se anos mais tarde a princípios do século XVII, em Vila e 

recebeu o nome de Vila dos Reis Magos da Ilha Grande. 
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 Em 28 de março de 1835 a Vila foi elevada à categoria de cidade e foi 

denominada como conhecemos hoje em dia, Angra dos Reis. 

 Atualmente suas principais fontes econômicas são a indústria naval e a pesca, 

ainda que o turismo nos últimos anos venha adquirindo grande importância. Os 

turistas são atraídos pelas suas numerosas ilhas e praias, e o encanto natural que a 

rodeia por todos os lados, sem esquecer do seu rico Patrimônio histórico Artístico 

Nacional. 

 Angra dos Reis está localizada ao sul do Estado do Rio de Janeiro, na costa 

conhecida como Costa Verde Fluminense. É um município histórico e um dos mais 

antigos do Brasil, conhecido pela grande quantidade de ilhas (mais de 350) e de 

praias (mais de 2.000), que se estende por todo o litoral. Estas características 

converte Angra dos Reis em um dos municípios mais belos do país, paraíso para os 

amantes da aventura, navegação e mergulho, que encontram em suas numerosas 

praias, baías e belas ilhas e ilhotas, o lugar ideal para praticar todos os tipos de 

esportes náuticos. Toda a zona é um verdadeiro paraíso natural. 

 Vila Velha é um bairro que está localizado entre a serra e o mar. Quase todas 

as casas são construídas em morros. A escola onde foi realizada esta pesquisa fica no 

alto da serra na única estrada que dá acesso ao bairro. 

 Os problemas ambientais no entorno do bairro, segundo um breve diálogo 

com a presidente da Associação de Moradores da Vila Velha são: a demora na 

conclusão das obras de contensão de encostas, escadarias sem corrimão, além do lixo 

espalhado pelas praias e os animais soltos que disputam os espaços com os 

moradores, apesar de ter havido uma grande melhora a esse respeito ultimamente. 

 Outro grande problema ambiental enfrentado pelos moradores é o emissário 

(tratamento de esgoto) que joga todo o esgoto na praia, o que deveria ser jogado 

depois da maré, além disso, o emissário ainda não funciona 100% da sua capacidade, 

diz a presidente. A falta de áreas de lazer, apesar de a escola funcionar em tempo 

integral, mas não tem sequer uma quadra ou qualquer outra área de lazer a não ser a 

praia que segundo o INEA Instituto Estadual do Ambiente esta imprópria para o 

banho. (INEA, 2013) 
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 Enfim este município é um local que frequentemente passa por problemas 

socioambientais devido às suas características geográficas serem de muitas encostas 

íngremes. Sendo essa região de clima bastante úmido podendo acontecer desastres 

ambientais sempre que chove um pouco mais, como já aconteceu, quando acontecem 

tempestades quase sempre a comunidade fica isolada, devido haver uma única 

estrada que liga o bairro ao Centro do município ficam sem transporte, sem energia 

entre outros. Em meio a todos esses problemas a escola em que foi realizada essa 

pesquisa também pode ser afetada deixando muitos alunos sem aula, quando algum 

desastre acontece o acesso ao bairro da Vila Velha é realizado somente pelo mar, 

através de lanchas particulares ou embarcações disponibilizadas pela prefeitura. 
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Nesta escola encontra-se o marco de Fundação da Cidade de Angra dos Reis.  
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4. Apresentação e Análise de dados 

Será apresentada aqui a formação da professora entrevistada; a concepção de meio 

ambiente e as práticas de ensino aprendizagem. 

 Analisando a entrevista estruturada, identifiquei em seus trechos que a professora 

tinha a intenção de direcionar suas aulas para o tratamento da questão ambiental 

como um tema transversal e não para um formato semelhante ao de uma disciplina 

escolar, contudo, não dispunha de recursos humanos e materiais que permitissem a 

sua atuação neste sentido. Sob meu ponto de vista um exemplo da intenção da 

professora de que suas aulas deveriam ser tratadas como tema transversal é a sua fala 

em três pontos da entrevista onde relata que o seu objetivo é “contribuir para a 

formação de cidadania ambiental, onde o ser humano e natureza fazem parte do 

mesmo sistema de respeito e sobrevivência”. A professora também relata que a 

modalidade que trabalha é com temáticas ambientais. Ela descreve sua função na 

escola como “oficineira e mobilizadora para questões ambientais importantes em 

Angra dos Reis (foco legal) e também para o planeta (foco global) educação 

ambiental para ela envolve discussões a respeito de valores da sociedade.” 

 Em outro momento da entrevista ela relata três questões que também corroboram 

o fato: a falta de equipamentos de segurança e higienização; a falta de pessoas que a 

auxiliassem no deslocamento dos alunos para o campo, tempo de duração das aulas 

que eram muito curtos, 50 minutos apenas, não sendo suficiente para esse tipo de 

trabalho.  Portanto fica claro que a professora tinha consciência do direcionamento 

que deveria tomar em suas aulas de Educação Ambiental, mas mediante as 

dificuldades encontradas, acabava ministrando suas aulas como disciplina de ciências 

voltadas para biologia, ecologia e, com isso, a educação ambiental em sua vertente 

crítica acabava não acontecendo devido às dificuldades.      

 Apesar da educação ambiental não se resumir somente com saídas de campo e 

equipamentos, mas é onde a professora sente falta desse contato que também seria 

importante nesse tipo de modalidade. Ainda que a educação ambiental se apresente 

aqui nessa pesquisa como uma educação que deveria fazer mais uso na parte da 

conscientização socioambiental, diversos recursos podem ser utilizados para se 

transmitir esse tipo de educação aos educandos. A educação ambiental discutida 
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nessa pesquisa que se encaixa aqui é de conscientização socioambiental. Uma das 

definições de Sauvé sobre o meio ambiente que mais se aproxima de uma vertente 

crítica para se aplicar nesse tipo de educação seriam: “Ambiente como um lugar 

para se viver” e “Ambiente como um projeto comunitário”.  

A partir das observações, percebi que as aulas estavam direcionadas para 

disciplinas curriculares, onde os alunos não tinham acesso aos aspectos naturais 

presentes nos arredores da escola, devido à falta de estrutura, tempo de aula, espaço 

físico, apoio de auxiliares devido ao quantitativo de alunos entre outras dificuldades. 

A superação dos problemas elencados pela professora possibilitaria a elaboração de 

práticas diferentes daquelas normalmente praticadas na escola tradicional, dando 

poder de voz ao aluno. Se houvesse parte desse apoio, contribuiria em grande escala 

para Educação Ambiental funcionar como tema transversal.  

 

4.1 Formação docente 

Neste item analisaremos a formação da professora, como também, seus 

interesses e a sua ligação sobre e com a temática ambiental. Assim, buscamos 

caracterizar o modo como a professora constrói sua identidade de educadora 

ambiental e seus percursos. 

Segundo a professora entrevistada seu envolvimento na área de educação 

ambiental, foi influenciado pelo seu pai que era operador de radar da Marinha do 

Brasil. O robe dele era fazer hortas e plantio de mudas para distribuir pelo bairro em 

que morava e assim levava seus filhos também a participar. A partir dai, percebeu 

que deveria estudar ciências, e hoje é formada em Ciências Biológicas e Pós-

graduada no Ensino de Ciências e, assim, tomou gosto pelos assuntos ambientais. Ao 

longo de sua formação também participou de muitas ONGs em defesa do meio 

ambiente. 

 Portanto sua luta em defesa do meio ambiente sempre foi incansável. Hoje, 

devido a problemas de saúde, não anda tão empenhada a respeito das questões 

ambientais, mas sempre foi militante nessa causa. 
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 A respeito da formação da docente, notei que sua identificação com a 

Educação Ambiental foi construída por um incentivo familiar e que foi crescendo e 

tomando direção em sua vida educacional, tanto que escolheu ser professora e toda 

sua formação superior foi exercida e voltada mais para os estudos ambientais.   

Portanto, sua relação e incentivo a respeito do meio ambiente vêm da base familiar, 

que se consolidou em sua formação acadêmica e na militância.  

A visão da professora é hibrida e constituída pelo respeito ao meio ambiente 

que adquiriu na sua relação com o pai, o aspecto social adquirido na militância e o 

olhar biológico adquirido na universidade. A professora tem essa percepção do que é 

o meio ambiente, mas devido às condições de infraestrutura, tempo insuficiente e a 

falta de materiais ela acaba por utilizar práticas de ensino tradicionalmente presentes 

na escola como, por exemplo, os estudos dirigidos aqui apresentados no anexo.  

4.2 Concepção do meio ambiente 

Sob uma visão geral dessa pesquisa constatei que o meio ambiente é visto pela 

educadora entrevistada como um lugar de respeito e sobrevivência onde o ser 

humano e natureza fazem parte do mesmo sistema. De acordo com as categorias de 

Sauvé (1992), classifico a concepção meio ambiente da professora como “lugar para 

se viver” e “natureza”. 

No entanto, acredito que esta concepção não se expressa de maneira mais concreta 

nas suas atividades de ensino aprendizagem devido às dificuldades enfrentadas. Pois 

são atividades que tem mais ênfase nos conceitos biológicos, mas é possível também 

observar atividades voltadas para o social que expressam a preocupação da 

professora com este aspecto.  

A partir de uma leitura atenta dos materiais desenvolvidos pela professora 

foram identificados diversos exemplos disso. O primeiro exemplo está presente no 

Anexo 1. Podemos notar por meio do título do documento que a professora faz uma 

divisão entre uma educação ambiental crítica e biológica, o que indica que ela tem 

entendimento sobre a diferença entre trabalhar a dimensão ecológica e a dimensão 

crítica. 

Dessa maneira, em seu planejamento ela busca trazer tanto a dimensão 

ecológica quanto a dimensão social presentes nas questões ambientais. Essa 
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dicotomia apresentada no título do documento de planejamento se expressa nos 

materiais didáticos, pois oscilam entre perguntas unicamente destinadas ao conteúdo 

biológico e perguntas que tentar relacionar o conteúdo biológico à realidade do 

aluno, como, por exemplo, no anexo 3, o Exercício de interpretação extraído das 

aulas de Educação Ambiental, traz perguntas como:  

3) Atrás da escola Maria Hercília existe uma floresta. Qual é o 

nome dessa floresta?  

4) Oceano é uma grande extensão de águas salgadas que cobre a 
maior parte da Terra. Veja em um mapa e escreva qual oceano 

banha o litoral brasileiro? 

5) A água da praia da Figueira que fica perto da escola é de qual 

oceano? 

 Nesses exemplo, podemos perceber que mesmo sem sair da escola, a professora 

tenta trazer elementos do ambiente onde os alunos circulam para dentro da escola. 

Também é possível localizar, mas em menor quantidade, perguntas como: 

“O que significa ONG?”  

 “De acordo com o dicionário a palavra esperança significa a 

disposição de espírito que induz a esperar a realização de 

coisa desejada ou permitida. No caso da personagem 

Rosinha, a falta de esperança ocorre porque:  

(  ) o ser humano não respeita a natureza.  

(  ) ela não consegue um namorado.  

(  ) ela não consegue ficar rica e famosa.” 

Que não estão relacionadas com conteúdos biológicos. Aliás o texto que versa 

sobre esperança está mais para a dimensão social do que biológica. 

Outro exemplo de que a professora esta dividida entre a militante que percebe a 

existência de questões sociais atreladas ao meio ambiente e a bióloga que só enxerga 

questões ecológicas atreladas ao ambiente esta no trecho a seguir:  

  Planejamento do 4º ano  

- Identificação da “ floresta” que existe atrás da escola; 
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– Atitudes que ajudam a melhorar o planeta. “Educação 

Ambiental”  

– Localização do Oceano Atlântico e do litoral brasileiro; 

– Localização da Mata Atlântica;  

- Erosão;  

- Extrativismo do pau-brasil.   

O material didático utilizado não alcança o planejamento pretendido. Por 

exemplo, no planejamento faz-se referência à cultura indígena e esse é um dos 

assuntos que mais poderia ser trabalhados, pois em Angra dos Reis está situada uma 

aldeia indígena Sapukai. Apesar de a professora aplicar atividades com aspectos 

sociais, ela também aplica atividades com aspectos biológicos, dando mais ênfase ao 

aspecto biológico, talvez devido a sua formação em biologia.  

Mediante essa pesquisa compreendo que essa temática deveria ser mais voltada 

para a conscientização e modificação das atitudes dos alunos a respeito dos 

problemas socioambientais. 

4.3 Práticas de ensino-aprendizagem  

As metodologias de ensino aprendizagem utilizadas pela professora são o estudo 

dirigido, a vídeo aula, quando a sala de vídeo esta disponível, a biblioteca para 

estudo de casos, o uso de materiais reciclados para confecção em sala de aula, 

debates em sala de aula, músicas e brincadeiras. As atividades mais realizadas são 

aquelas dentro da sala de aula, devido às intempéries das condições de infraestrutura, 

tempo insuficiente e a falta de materiais que a professora, na maioria das vezes, 

trazia de casa em bolsas bastante pesadas. Assim, a professora busca estratégias para 

tornar a aula mais dinâmica e com práticas diferentes das que acontecem na escola 

tradicional, mas nem sempre era possível. 

A formação da professora na área de biologia, também pode contribuir para essa 

oscilante forma de ensino, tanto que ela chama de educação ambiental crítica e 

biológica, no cabeçalho do planejamento anexo 1 pg. 40, dessa pesquisa.  Como pode 

ser visto nos anexos dessa pesquisa. Pouco se faz de trabalho de conscientização, até 

porque existe certa dificuldade como citada pela professora na entrevista a respeito 



36 

 

dos materiais, espaço e segurança para se trabalhar de forma mais dinâmica e de 

formação da conscientização dos alunos a respeito das suas responsabilidades com o 

meio.  
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5. CONCLUSÃO 

  A pesquisa realizada teve a intenção de descrever e analisar a Educação 

Ambiental nas escolas de tempo integral no município de Angra dos Reis. 

 De acordo com os dados obtidos, parece que as escolas não disponibilizam de 

recursos que permitam a realização de atividades de campo como uma ferramenta de 

desenvolvimento da Educação Ambiental. As condições ideais para o 

desenvolvimento dessa temática de acordo com a professora seriam: a adequação do 

espaço físico, o tempo da oficina, a possibilidade de locomoção com os alunos para o 

estudo de campo, a aquisição de materiais didáticos específicos, equipamentos de 

proteção para no caso de uma ida à floresta, presença de vestiários com chuveiro para 

no caso de uma saída de campo à praia entre outros. Acredito que a falta desses 

recursos prejudica a inserção da temática ambiental nas escolas.  Com a ausência de 

tais recursos, supõe-se também que o tempo que seria destinado a um trabalho que 

desenvolvesse a consciência crítica dos alunos, que é o objetivo principal do tema 

transversal em análise, acaba não acontecendo, sendo este tempo utilizado com 

conteúdos disciplinares comuns nas grades curriculares. Portanto parece que o 

contexto socioambiental (cotidiano da comunidade em que a escola esta inserida), na 

maioria das vezes, não é levado em consideração. 

Parece que a educação ambiental nessa escola é vista como uma disciplina e 

não como um tema transversal a ser trabalhado nas diferentes disciplinas e assim 

conscientizar os alunos de seu papel no meio ambiente. “Os parâmetros curriculares 

indicam que a Educação Ambiental deve ser trabalhada como tema transversal e 

não como uma disciplina.”. Entretanto as consequências de se tratar a Educação 

Ambiental como uma disciplina seria a consequente falta na capacidade do ser 

humano de refletir e ser consciente, nos assuntos socioambientais, por exemplo, os 

recursos hídricos podem ser economizados, assim como qualquer outro recurso do 

ambiente em que vivemos.  

Entretanto das seis concepções de (SAUVÉ, 1992) citadas nesta pesquisa às 

duas que mais se adequam, quanto a um melhor modo de se inserir a Educação 

Ambiental num ambiente escolar, seria a concepção de Ambiente como lugar para 

viver e Ambiente como um projeto comunitário, essas duas concepções 
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contribuiriam relevantemente para a temática de Educação Ambiental no ambiente 

escolar, sob meu ponto de vista. Por isso o ambiente escolar é um dos lugares 

primordiais onde se podem obter múltiplos olhares para o meio ambiente, sendo 

assim contribuir valorosamente para o desenvolvimento de uma Educação Ambiental 

crítica. 
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Anexos 
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Anexo 1 

Planejamento de aulas: Educação Ambiental Crítica e Biológica. 
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Anexo 2 -Atividades realizadas pelos alunos na oficina de “Educação Ambiental”.  
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Anexo 3 – Exercícios de interpretação 

 

 

 

 



49 

 

 



50 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Atividade sobre o Mangue. A professora trouxe para a sala de aula uma semente de 

árvore, encontrada nos mangues da região.  

 

 


